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Είσοδος στην Εφαρμογή
Για να εκτελέσετε την εφαρμογή κάντε διπλό αριστερό κλικ στο σχετικό εικονίδιο (συντόμευση), που
θα βρείτε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.
Για την είσοδο στην εφαρμογή θα σας ζητηθεί να εισάγετε το < Όνομα> του Χρήστη και τον <Κωδικό
πρόσβασης>.

Τα στοιχεία αυτά σας δίνονται από το τμήμα εκπαίδευσης και παραμετροποίησης, μετά την
εγκατάσταση της εφαρμογής.
Αν επιχειρήσετε 3 φορές ανεπιτυχώς να δώσετε τα στοιχεία που σας ζητούνται, τότε κλείνει το
παράθυρο αυτό.
Ξαναπροσπαθήστε, ανοίγοντας και πάλι την εφαρμογή (με διπλό αριστερό κλικ στο εικονίδιο). Μετά
την επιτυχή εισαγωγή των παραπάνω στοιχείων, εμφανίζεται η κύρια οθόνη του προγράμματος.
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Κύρια Οθόνη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με την είσοδό μας στην εφαρμογή o χώρος εργασίας καταλαμβάνεται αυτόματα από την κύρια οθόνη,
το αριστερό τμήμα της οποίας καταλαμβάνουν τα menus των βασικών επιλογών, όπως:










ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ- ΑΓΟΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ (πληροφοριακές καταστάσεις)
ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
DATABOX
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ Προγράμματα

Κάθε μία από τις βασικές επιλογές περιλαμβάνει τα αντίστοιχα υπο-μενού εργασιών.
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Έτσι για παράδειγμα στην επιλογή «ΠΩΛΗΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται
οι παρακάτω υπο-επιλογές. Αναλυτικά:
Αυτή καλεί την οθόνη <Καταχώρησης νέας Απόδειξης Λιανικής
Πώλησης και συνταγών>, στην οποία καταχωρούνται όλα τα
παραστατικά
Αυτή καλεί την οθόνη <Καταχώρησης παραστατικού Χονδρικών
Πωλήσεων>.
Αυτή καλεί την οθόνη <Επεξεργασίας των καταχωρημένων
παραστατικών> λιανικής.
Αυτή οδηγεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του e-ΔΑΠΥ, για την
εύκολη πρόσβαση στην εκτέλεση γνωματεύσεων αναλωσίμων.
Αυτή οδηγεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του e-syntagografisi, για
την εύκολη πρόσβαση στην εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών, σε
περίπτωση που τίθεται εκτός λειτουργίας το Api.
Το υπο-μενού των Πωλήσεων ανοίγει αυτόματα με την είσοδο στην εφαρμογή.
Για να ανοίξουμε π.χ. την οθόνη καταχώρησης νέας Απόδειξης Λιανικής
Πώλησης ακουμπάμε
με το ποντίκι στο σχετικό σημείο-πλήκτρο.

με το δάκτυλο ή κάνουμε αριστερό κλικ

Αν πάλι, θέλουμε να μεταφερθούμε στο μενού των παραγγελιών,
κάνουμε αριστερό κλικ στην ετικέτα του μενού <ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ>, οπότε κλείνει το μενού των ΠΩΛΗΣΕΩΝ και ανοίγει το
υπο-μενού των Παραγγελιών.
Αν η οθόνη μας είναι σχετικά μικρή, μπορούμε να κλείσουμε το
μενού των επιλογών, πατώντας στο σημείο με αυτό το σύμβολο
(καρφίτσα) στην ετικέτα Επιλογές. Με την κίνηση αυτή το
μενού των επιλογών «κρύβεται» και στο πάνω αριστερό άκρο της
οθόνης εμφανίζεται «καρφιτσωμένο» κατακόρυφα το κουμπί
<Επιλογές>.
Έτσι η επιφάνεια εργασίας μεγαλώνει, καταλαμβάνοντας όλο το
πλάτος της οθόνης, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.
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Για να εμφανίσουμε και πάλι το μενού των βασικών επιλογών κάνουμε αριστερό κλικ με το ποντίκι στο
καρφιτσωμένο κουμπί <Επιλογές>, οπότε η οθόνη παίρνει και πάλι την αρχική της μορφή.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ TOOLBAR (ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ)
Στο επάνω
μέρος της
οθόνης
βρίσκεται τοποθετημένη η κεντρική toolbar (εργαλειοθήκη) με ειδικά «πλήκτρα», τα οποία εκτελούν
κάποιες ξεχωριστές λειτουργίες ή προγράμματα. Τα σημαντικότερα είναι:
Σελίδα υποδοχής (Εκκίνηση)
Το πλήκτρο αυτό κλείνει ή επαναφέρει την σελίδα υποδοχής (site ΙΛΥΔΑ). Λεπτομέρειες
μπορείτε να διαβάσετε στη συνέχεια και στη σχετική παράγραφο του παρόντος.
Αριθμομηχανή (Calculator)
Το πλήκτρο αυτό καλεί Αριθμομηχανή (calculator) και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για
αριθμητικές πράξεις και λοιπούς υπολογισμούς.
Ημερολόγιο
Το πλήκτρο αυτό καλεί ένα Ημερολόγιο, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για
καταχώρηση υπενθυμίσεων.
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Ιστορικό πελάτη με βάση το ΑΜΚΑ
Το πλήκτρο αυτό ανοίγει την οθόνη Αναζήτησης συνταγών πελάτη βάσει του ΑΜΚΑ
(Ιστορικό). Λεπτομερείς οδηγίες για την αξιοποίηση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να
βρείτε στην παράγραφο <Ιστορικό Πελατών>.
Δικτυακός τόπος Βασικής Φαρμακαποθήκης
Το πλήκτρο αυτό οδηγεί στο site του βασικού προμηθευτή. Επειδή αυτός είναι διαφορετικός
για το κάθε Φαρμακείο, απαιτεί ξεχωριστή παραμετροποίηση από το τμήμα υποστήριξης της
εταιρείας.
Έλεγχος ταινίας γνησιότητας φαρμάκου στον ΕΟΦ
Το πλήκτρο αυτό οδηγεί στο site του ΕΟΦ και σε ειδική υπηρεσία, που επιτρέπει να
σκανάρετε το επάνω Barcode κάποιου φαρμάκου και να λάβετε στοιχεία για τη γνησιότητα,
την παρτίδα και την ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου. Δείτε το παράδειγμα της επόμενης οθόνης:

e-ΔΑΠΥ
Το πλήκτρο αυτό οδηγεί στο site του ΔΑΠΥ, για την εκτέλεση των συνταγών Αναλωσίμων Σ.Δ.
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (site)
Το πλήκτρο αυτό οδηγεί στο site της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Χρησιμοποιήστε το
ΜΟΝΟ αν το Api είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας.
ΙΛΥΔΑ UPDATER
Το πλήκτρο αυτό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ύπαρξης αναβαθμίσεων από το χρήστη.
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Σημειωτέον, οτι ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται αυτόματα από
την εφαρμογή κατά την είσοδο. Έτσι αν υπάρχουν διαθέσιμες
αναβαθμίσεις εμφανίζονται με ειδοποίηση της αυτής της μορφής.

Αν ο χρήστης επιθυμεί την αναβάθμιση άμεσα, απλά
κάνει κλικ στο Yes.

Αν όχι, τότε κάνει κλικ στο Νο, οπότε μπορεί να ζητήσει
την αναβάθμιση σε καταλληλότερη στιγμή, με τη χρήση του
κουμπιού του UPDATER.

Απομακρυσμένη Σύνδεση
Το πλήκτρο αυτό επιτρέπει τη σύνδεση του υποστηρικτή στον υπολογιστή σας, για την
παροχή απομακρυσμένης βοήθειας.

Έξοδος από την εφαρμογή - Κλείσιμο
αυτό χρησιμοποιείται για την έξοδο από την εφαρμογή
Η κεντρική toolbar είναι τοποθετημένη πάνω και έξω από την όποια οθόνη εργασίας και ως εκ τούτου
οι λειτουργίες της μπορούν να αξιοοποιούνται ανά πάσα στιγμή.
ΜΗΝΥΜΑΤΑ RSS
Επίσης στο επάνω τμήμα της κύριας οθόνης και δίπλα από την εργαλειοθήκη, σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο, εμφανίζονται εναλλασσόμενα μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά αποστέλλονται από την ΙΛΥΔΑ και
έχουν συνήθως ενημερωτικό ή προειδοποιητικό χαρακτήρα, όπως αυτό της επόμενης εικόνας:

Και αυτό το τμήμα της οθόνης είναι πάντα ορατό, ώστε να μπορείτε να διαβάσετε τα μηνύματα
ανεξάρτητα από την οθόνη στην οποία εργάζεστε.
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ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)

Σαν σελίδα υποδοχής έχει οριστεί η ιστοσελίδα της ΙΛΥΔΑ και ανοίγει αυτόματα με την είσοδο στην
εφαρμογή. Εδώ ξεχωρίζουν:







Οι <Ανακοινώσεις> για τα φαρμακεία (ενημερωτικού χαρακτήρα),
οι απαντήσεις σε <Συχνές ερωτήσεις> των χρηστών
οι <Οδηγίες Χρήσης>, που σχετίζονται με τις τελευταίες εξελίξεις της εφαρμογής
τα <Εγχειρίδια Χρήσης> όλων των εφαρμογών,
κάποιοι <Χρήσιμοι Σύνδεσμοι> (ΕΟΦ, ΥΥΚΑ, ΠΦΣ) και τέλος
η δυνατότητα επικοινωνίας σας με την ΙΛΥΔΑ μέσω e-mail

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ E-MAIL
Η επικοινωνία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να
επικοινωνήστε μαζί μας κυρίως όταν το τηλεφωνικό κέντρο
είναι υπερφορτωμένο και να υποβάλλετε ερωτήματα, να αναφέρετε προβλήματα ή να παραγγείλετε
αναλώσιμα οποιαδήποτε ημέρα και ώρα. Μην ξεχνάτε να συμπληρώνετε ΠΑΝΤΑ το όνομα σας και το
e-mail σας.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΔΑ
Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται πληροφορίες για την ταυτότητα (όνομα χρήστη, Σειριακός
αριθμός, Άδειες χρήσης, στοιχεία version) και τα στοιχεία σύνδεσης της εφαρμογής.
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ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Επίσης, πατώντας την επιλογή <Υποσυστήματα>, που βρίσκεται
στο πάνω αριστερό άκρο της οθόνης, σας δίνεται η δυνατότητα
πρόσβασης σε επιπλέον υποσυστήματα (modules) ή και
λειτουργίες της εφαρμογής.
*Κάποια από αυτά δεν περιλαμβάνονται στις βασικές εκδόσεις
(Smart, Xpress), αλλά μπορούν να προστεθούν οποιαδήποτε
στιγμή με αναβάθμιση της εφαρμογής σε Advance ή Retail ERP.

ΜΕΝΟΥ «ΠΩΛΗΣΕΙΣ»
ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
Για την καταχώρηση Λιανικής Πώλησης ή συνταγής επιλέγουμε το
<ΛΙΑΝΙΚΕΣ Πωλήσεις - Συνταγές> του μενού των <Πωλήσεων>, το οποίο
μας οδηγεί στη φόρμα καταχώρησης νέας Απόδειξης Λιανικής.
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Για να αξιοποιήσουμε όλο το πλάτος της οθόνης μπορούμε να αποκρύψουμε με «καρφίτσωμα» το
μενού των βασικών λειτουργιών της κύριας οθόνης, όπως βλέπετε στην επόμενη εικόνα:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Επικεφαλίδα
Η φόρμα καταχώρησης νέας Απόδειξης έχει ήδη συμπληρωμένα τα απαραίτητα στοιχεία της
επικεφαλίδας:



Τύπος / σειρά /Ημερομηνία παραστατικού
Πελάτης (ο πελάτης Λιανικής)

Στο ίδιο τμήμα της φόρμας διακρίνονται επίσης:
το πλήκτρο επιλογής πελάτη, το μενού διαχείρησης πελάτη και το πλήκτρο δήλωσης Πωλητή.
Περιοχή δήλωσης ειδών

Στην περιοχή αυτή της φόρμας λιανικής δηλώνονται τα στοιχεία αναζήτησης των πωλούμενων ειδών. Η
δήλωση μπορεί να αρχίσει αμέσως, αφού ο κέρσορας ήδη, αναβοσβήνει στο σημείο αυτό. Όπως θα
περιγράψουμε στη συνέχεια αναλυτικά, στοιχεία αναζήτησης θεωρούνται:




το Barcode,
τα αρχικά της περιγραφής και
η Δραστική ουσία (για τα φάρμακα)

Δήλωση ειδών μπορεί να γίνει επίσης με τη χρήση των
πλήκτρων έτοιμων αναζητήσεων. Στα πλήκτρα αυτά
τοποθετούνται (παραμετρικά)συνήθως κάποια είδη γενικής
περιγραφής (π.χ. Π/Φ 23% κλπ) ή συχνά πωλούμενα προιόντα (π.χ. DEPON TABL κλπ).
Και αυτά τα πλήκτρα εμφανίζονται στην περιοχή δήλωσης ειδών.
Στην ίδια περιοχή βρίσκονται τοποθετημένα και τα πλήκτρα αυξομείωσης της
πωλούμενης ποσότητας.
Γραμμές παραστατικού Λιανικής
Στην περιοχή αυτή εμφανίζονται τα καταχωρηθέντα είδη της απόδειξης:
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από ελεύθερες πωλήσεις φαρμάκων και παραφαρμάκων



ή από ελεύθερες πωλήσεις και συνταγές

Περιοχή εμφάνισης <Πληροφοριών Είδους>
Στο πάνω δεξιό τμήμα της φόρμας εμφανίζονται κάθε φορά οι πληροφορίες του πωλούμενου είδους,
με διαφορετικά δεδομένα για τα φάρμακα:

Και άλλα για τα παραφαρμακευτικά:

Μενού <Ασφαλιστικά Ταμεία>
Στην περιοχή αυτή της οθόνης τοποθετείται το μενού των <Ασφαλιστικών ταμείων> και τα πλήκτρα
επιλογής εκτέλεσης ηλεκτρονικής συνταγής στο Api ή ελεύθερης πώλησης:
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Πλήκτρα εκτέλεσης Ηλεκτρονικής
συνταγής ή Ελεύθερης πώλησης
Μενού ασφαλιστικών ταμείων

Μενού <Λειτουργίες>
Στην περιοχή δεξιά της οθόνης τοποθετείται κατακόρυφα το μενού των ειδικών <Λειτουργιών>:

Μενού ειδικών Λειτουργιών

Toolbar <Διαχείρηση>
Στο κάτω τμήμα της οθόνης είναι τοποθετημένα τα πλήκτρα διαχείρησης του παραστατικού (Διαγραφή
είδους, Ακύρωση, εκτύπωση ετικετών Δοσολογίας κλπ) και ειδικά πλήκτρα διαχείρησης συνταγών:
Ειδικά πλήκτρα διαχείρησης Συνταγών

Πλήκτρα Διαχείρησης παραστατικού
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Toolbar <Έκδοσης-Εξόφλησης>
Στην περιοχή αυτή της φόρμας του
παραστατικού λιανικής βρίσκονται :
 τα πλήκτρα έκδοσης ή/και
εξόφλησης του παραστατικού,
 το πλήκτρο προσωρινής



αποθήκευσης
το συνολικό πληρωτέο ποσό
και η ανάλυση αυτού στις επιμέρους αξίες ανά κατηγορία ΦΠΑ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ
Η δήλωση των ειδών της Απόδειξης μπορεί να αρχίσει άμεσα, αφού ο κέρσορας αναβοσβήνει στο
σχετικό σημείο «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ.

Η καταχώρηση είδους μπορεί να γίνει με μια από τις παρακάτω εναλλακτικές μεθόδους αναζήτησης
/επιλογής.
ΆΜΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΟΥΣ:
Σκανάροντας (με το Barcode reader) το Barcode του είδους, συμπληρώνεται αυτόματα μία γραμμή
στο παραστατικό με το είδος αυτό και ποσότητα ίση με ένα (1) τεμάχιο. Ο κέρσορας συνεχίζει να
βρίσκεται στο πεδίο <Αναζήτηση Είδους>, περιμένοντας την επόμενη κίνηση.
ΈΤΟΙΜΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Στην οθόνη λιανικής μπορούν να ορισθούν (παραμετρικά) έως 4 πλήκτρα
συχνά πωλούμενων ειδών ή/και ειδών Γενικής περιγραφής με σκοπό μια
εύκολη και γρήγορη πώληση.
Τα πλήκτρα γενικής περιγραφής (π.χ. «Π/Φ ΦΠΑ 13%», «Π/Φ ΦΠΑ 23%», «ΦΑΡΜΑΚΟ»,
«ΓΑΛΑ/ΒΡ. ΤΡΟΦΗ») χρησιμοποιούνται συνήθως για σύντομη κοστολόγηση-πώληση κάποιων
ειδών, για τα οποία δεν υπάρχει καρτέλα αποθήκης.
Αυτές οι καρτέλες μπαλλαντέρ έχουν μηδενική τιμή μονάδος, ώστε να πληκτρολογείτε εσείς κάθε
φορά (μέσα από την οθόνη της επόμενης εικόνας) τα απαραίτητα στοιχεία, όπως ποσότητα, τιμή
μονάδος, έκπτωση κλπ.
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ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΑ)
Ειδικά για την καταχώρηση Φαρμακοτεχνικού σκευάσματος, υπάρχει ένα ξεχωριστό
πλήκτρο, που ενεργοποιεί αυτή την εξειδικευμένη διαδικασία (Βλέπε «Εκτέλεση
Συνταγής με Φαρμακοτεχνικό σκεύασμα»).
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:




Πληκτρολογώντας επακριβώς τα αρχικά της περιγραφής του είδους, οπότε εμφανίζεται
παράθυρο επιλογής, που περιλαμβάνει όλα τα είδη (φάρμακα & παραφαρμακευτικά) με αυτά
τα αρχικά. “Φωτίζετε” το είδος που σας ενδιαφέρει (είτε μετακινώντας τη μπάρα με τα βελάκια
↑↓ είτε κάνοντας κλικ με το ποντίκι) και το επιλέγετε με Enter.
Αν δεν υπάρχει καταχωρημένο είδος με αυτά τα αρχικά, τότε το πρόγραμμα αναζητά αυτά τα
στοιχεία που πληκτρολογήσατε σε επόμενο τμήμα της περιγραφής. Για παράδειγμα, έστω οτι
πληκτρολογήσατε : maximu. Θα εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο επιλογής, το οποίο
περιλαμβάνει όλα τα είδη (των καταλόγων φαρμάκων & Π/Φ), που σε κάποιο σημείο της
περιγραφής τους περιέχεται το στοιχείο αυτό. “Φωτίζετε” το αντίστοιχο είδος (είτε
μετακινώντας τη μπάρα με τα βελάκια ↑↓είτε με το ποντίκι) και το επιλέγετε με Enter.
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ LIKE ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ % (SHIFT+5):
Παρόμοια μέθοδος αναζήτησης παρέχεται με τη χρησιμοποίηση του συμβόλου % (like). Με το
σύμβολο % δηλώνετε τμήματα, τα οποία «περιέχονται» στην περιγραφή και το εισάγετε (με
Shift+5) πριν από κάθε τμήμα περιγραφής του προς αναζήτηση είδους.
Για παράδειγμα έστω οτι αναζητάτε κάποιο είδος μιας δυσανάγνωστης συνταγής, που αρχίζει από
LO, κάπου παρακάτω περιέχεται το OR και επιπλέον ένας αριθμός π.χ. το 100.
Θα πληκτρολογήσετε τα εξής: LO%OR%100 και
θα πατήσετε το Enter.
Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο επιλογών για να βρείτε το αναζητούμενο
είδος:

Αν δεν αναγνωρίσατε το πρώτο γράμμα της περιγραφής, θα πληκτρολογήσετε τα ακόλουθα:
%O%OR%100 και θα πατήσετε το Enter. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο
επιλογών για να βρείτε το αναζητούμενο είδος:
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ:
Πατώντας το κουμπί <Αναζήτηση
είδους>...

ή λειτουργία αναζήτηση μετατρέπεται
προσωρινά
σε
<Αναζήτηση
με
Δραστική>.
Η αναζήτηση αυτή γίνεται ανεξάρτητα από τη γλώσσα του πληκτρολογίου (Αγγλικά ή
Ελληνικά) και είναι ιδανική για εξυπηρέτηση τουριστών
Για παράδειγμα, έστω οτι αναζητάτε σκευάσματα με τη δραστική ουσία «Ranitidine».
Πληκτρολογείτε τα αρχικά της δραστικής
και πατάτε το Enter.

Αν υπάρχουν περισσότερες της μιας μορφές (άλατα
ή συνδυασμοί), θα εμφανιστεί αρχικά παράθυρο
επιλογής.
* Η επιλογή γίνεται είτε φωτίζοντας την εγγραφή και
πατώντας το Enter, είτε με διπλό αριστερό κλικ πάνω
της.
Αν πάλι τα αρχικά της δραστικής οδηγούν σε μία και
μοναδική επιλογή θα εμφανιστεί άμεσα η ακόλουθη
οθόνη με τίτλο «ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ
RANITIDINE HCL», που περιλάμβάνει όλα τα
σκευάσματα της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας.
Στην οθόνη των Ομοειδών, πέραν των περιγραφών εμφανίζονται για κάθε είδος και τα στοιχεία:







Κύρια Ένδειξη
Τιμή Πώλησης,
Υπόλοιπο αποθήκης
Λίστα
Εταιρεία (ΚΑΚ)
Φαρμακολογική Ομάδα

28

[DIOSCOURIDES XPRESS

DIOSCOURIDES RETAIL] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

“Φωτίζετε” το είδος (είτε μετακινώντας τη μπάρα με τα βελάκια είτε με το ποντίκι) και το επιλέγετε
με Enter. Η κίνηση αυτή θα προσθέσει στην απόδειξη το είδος, που επιλέξατε.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΟΥ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κάντε κλικ με το ποντίκι στην εν λόγω επιλογή του μενού <ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ>, που
εμφανίζεται στο δεξιό άκρο του παραστατικού.
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Η κίνηση αυτή θα σας οδηγήσει στην ακόλουθη οθόνη αναζήτησης:

Τι δυνατότητες προσφέρει αυτή η οθόνη αναζήτησης;
 Αναζήτηση με οποιοδήποτε στοιχείο στατιστικής ομαδοποίησης υπάρχει στο αρχείο
παραφαρμάκων σας ή και συνδυσμό αυτών, όπως:
 Η Βασική κατηγορία
 Η Κατηγορία
 Η Υποκατηγορία
 Η Εταιρεία
 Ο Οίκος
 Επιλογή του είδους και προσθήκη στην πώληση
Πως λειτουργεί αυτή η αναζήτηση;
A. Με το πεδίο Γενικής αναζήτησης, που υπάρχει στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης:

Βάλτε τον κέρσορα στο λευκό πεδίο και γράψτε τη λέξη «κλειδί» ή μέρος αυτής, π.χ. ΑΝΤΙΗΛ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε κεφαλαία είτε πεζά, σε κάθε περίπτωση πάντως στην
αντίστοιχη γλώσσα του πληκτρολογίου. Συνήθως τα στοιχεία ομαδοποίησης είναι με ελληνικούς
χαρακτήρες
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Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων αρχίζει από το πρώτο κιόλας γράμμα της λέξης. Σαν τελικό
αποτέλεσμα θα έχετε στην οθόνη όλα τα είδη, που αντιστοιχούν, δηλαδή περιέχουν τους χαρακτήρες
που πληκτρολογήσατε. Δείτε την επόμενη οθόνη :

B. Με Φίλτρα τα στοιχεία οποιασδήποτε στήλης.
Έτσι, αν θέλετε για παράδειγμα να εξειδικεύσετε ακόμη περισσότερο το αποτέλεσμα της
αναζήτησης, και να ζητήσετε ΜΟΝΟ τα ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ του Οίκου AVENE, τότε βάλτε τον κέρσορα στο
λευκό κελλί κάτω από τον ομώνυμο τίτλο της στήλης <Οίκος> και πληκτρολογήστε τα αρχικά του
ζητούμενου οίκου π.χ. AV

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα φέρει στην οθόνη ΜΟΝΟ τα Αντιηλιακά της AVENE, όπως φαίνεται
στην ακόλουθη οθόνη:

31

[DIOSCOURIDES XPRESS

DIOSCOURIDES RETAIL] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να προχωρήσετε το «φιλτράρισμα» της αναζήτησης συνδυάζοντας και
άλλα δεδομένα, χρησιμοποιώντας τα κελλιά που βρίσκονται κάτω από τον τίτλο οποιασδήποτε στήλης.
Τα κελλιά αυτά παίζουν το ρόλο εισαγωγής φίλτρων αναζήτησης και λειτουργούν συνδυαστικά με τα
προηγούμενα φίλτρα.

Εκτός όμως από τη διαδικασία εισαγωγής φίλτρων αναζήτησης με πληκτρολόγηση στα κενά κελλιά, η
οθόνη σας προσφέρει και άλλη εναλλακτική μέθοδο. Δείτε ποιά:

Δίπλα στον τίτλο κάθε στήλης υπάρχει ένα κουμπάκι, όπως αυτό :
. Πρόκειται
για κουμπί επιλογής διαθέσιμων φίλτρων. Κάνοντας κλικ στο κουμπάκι αυτό, εμφανίζεται λίστα με τις
διαθέσιμες τιμές της συγκεκριμένης στήλης μετά και από τα μέχρι στιγμής φιλτραρίσματα. Τι θα πεί
αυτό:
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Αν έχετε ζητήσει «ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ» και πατήσετε στο κουμπί επιλογής φίλτρων της στήλης <Οίκος>, τότε
θα σας εμφανίσει λίστα ΜΟΝΟ με τους Οίκους, που έχουν Αντιηλιακά προιόντα.

Έτσι διαλέγοντας από τη λίστα τον οίκο «BIODERMA» για παράδειγμα, το αποτέλεσμα της αναζήτησης
θα είναι λίστα με τα ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ της BIODERMA, όπως φαίνεται στην επόμενη οθόνη:
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Στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπάκι του τίτλου της στήλης <Υποκατηγορία>,
μπορείτε να επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα φίλτρα, για παράδειγμα «ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ»

Το τελικό αποτέλεσμα της αναζήτησης θα είναι λίστα με τα ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ της BIODERMA,
όπως φαίνεται στην επόμενη οθόνη:

Ακύρωση της Αναζήτησης και επιστροφή στην οθόνη του
παραστατικού
Για ακύρωση της αναζήτησης και επιστροφή στην οθόνη του
παραστατικού, πατήστε το κουμπί <Άκυρο>.
Επιλογή είδους και προσθήκη του στο παραστατικό

Για να προσθέσετε κάποιο από τα είδη της αναζήτησης στο παραστατικό πώλησης, κάντε κλικ πάνω στη
γραμμή του συγκεκριμένου είδους και πατήστε το κουμπί <Επιλογή>. Με την κίνηση αυτή το
πρόγραμμα σας επιστρέφει στην οθόνη των πωλήσεων και προσθέτει το επιλεγμένο είδος στο
παραστατικό:
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Από την οθόνη πολλαπλών αναζητήσεων, που περιγράψαμε, μπορείτε επίσης να κάνετε και κάποιες
άλλες αναζητήσεις, όπως Αναζήτηση ειδών με ύψος τιμής ή ποσοσστού έκπτωσης
Αναζήτηση ειδών με φίλτρο το ύψος τιμής πώλησης
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Πληκτρολογήστε στο κενό κελί κάτω από τον τίτλο της ομώνυμης στήλης την τιμή, που
αναζητάτε (είτε μόνο το ακέραιο τμήμα της π.χ. 20, οπότε το αποτέλεσμα της αναζήτησης
θα φέρει όλα τα είδη με τιμή από 20,00 έως 20,99 είτε ολόκληρη π.χ. 20,34, οπότε το
αποτέλεσμα της αναζήτησης θα φέρει ΜΟΝΟ τα είδη με τιμή ίση με 20,34).
Αναζήτηση ειδών με φίλτρο το ύψος του ποσοσστού έκπτωσης
Έστω για παράδειγμα οτι αναζητάτε παραφάρμακα στα οποία προσφέρετε ποσοστό
έκπτωσησς 25%. Πληκτρολογήστε στο κενό κελί κάτω από τον τίτλο της στήλης
<Έκπτωση> την τιμή, έκπτωσης και θα έχετε το αντίστοιχο αποτέλεσμα αναζήτησης.
Αν πάλι θέλετε να δείτε τη λίστα με τα ποσοστά έκπτωσης, που έχετε ορίσει στο αρχείο
παραφαρμάκων σας, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής φίλτρου της στήλης <Έκπτωση>.
Διαλέξτε από τη λίστα ένα ποσοστό έκπτωσης και θα έχετε το αντίστοιχο αποτέλεσμα
αναζήτησης. Είναι προφανές οτι μπορεί να εξυπηρετήσει ιδιαίτερα όσους διαθέτουν
αρχείο παραφαρμάκων με κατηγοριοποίηση πολλαπλών επιπέδων.
Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βάση δεδομένων με κατηγοριοποίηση πολλαπλών επιπέδων
μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία μας.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΠ)
Κάντε κλικ με το ποντίκι στην εν λόγω επιλογή του μενού <ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ>, που
εμφανίζεται στο δεξιό άκρο της οθόνης του παραστατικού λιανικής.
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Η κίνηση αυτή θα σας μεταφέρει στην ακόλουθη οθόνη συνδυαστικής αναζήτησης φαρμάκων:

Τι δυνατότητες προσφέρει αυτή η οθόνη αναζήτησης;
 Αναζήτηση με οποιοδήποτε στοιχείο στατιστικής ή φαρμακολογικής (ATC) ομαδοποίησης,
στοιχεία διάθεσης φαρμάκων ή και συνδυσμό αυτών, όπως:
 Κωδικός Δραστικής (ATC CODE)
 Περιγραφή Δραστικής κατά ATC
 Θεραπευτική Ένδειξη
 Εταιρεία (Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας)
 Εμπορική Ονομασία
 Μορφή
 Περιεκτικότητα σε Δραστική
 Περιεχόμενο Συσκευασίας
 Λίστα
 Λιανική Τιμή
 Ασφαλιστική Τιμή
 Υπόλοιπο Αποθήκης
 Επιλογή του είδους και προσθήκη στο παραστατικό πώλησης
Πως λειτουργεί αυτή η αναζήτηση;
A. Με το πεδίο Γενικής αναζήτησης, που υπάρχει στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης:
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Βάλτε τον κέρσορα στο λευκό πεδίο και γράψτε τη λέξη «κλειδί» ή μέρος αυτής, π.χ. ΓΟΠ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε κεφαλαία είτε πεζά, σε κάθε περίπτωση πάντως στην
αντίστοιχη γλώσσα του πληκτρολογίου. Συνήθως τα στοιχεία ομαδοποίησης είναι με ελληνικούς
χαρακτήρες
Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων αρχίζει από το πρώτο κιόλας γράμμα της λέξης. Σαν τελικό
αποτέλεσμα θα έχετε στην οθόνη όλα τα είδη, που αντιστοιχούν, δηλαδή περιέχουν αυτούς τους
χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε σε οποιαδήποτε στήλη. Δείτε την επόμενη οθόνη :

B. Με Φίλτρα τα στοιχεία οποιασδήποτε στήλης.
Έτσι, αν θέλετε να εξειδικεύσετε (φιλτράρετε) ακόμη περισσότερο το αποτέλεσμα της αναζήτησης,
και να ζητήσετε για παράδειγμα αυτά τα φάρμακα, αλλά ΜΟΝΟ της εταιρείας SANOFI, τότε βάλτε
τον κέρσορα στο λευκό κελλί κάτω από τον ομώνυμο τίτλο της στήλης <Εταιρεία> και
πληκτρολογήστε τα αρχικά του ζητούμενου οίκου π.χ. SANOFI
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Το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα φέρει στην οθόνη ΜΟΝΟ αυτά τα είδη, όπως φαίνεται στην
ακόλουθη οθόνη:

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να προχωρήσετε το «φιλτράρισμα» της αναζήτησης και σε άλλα δεδομένα,
χρησιμοποιώντας τα κελλιά, που βρίσκονται κάτω από τον τίτλο οποιασδήποτε στήλης, τα οποία
παίζουν το ρόλο εισαγωγής των φίλτρων αναζήτησης και λειτουργούν προσθετικά στα προηγούμενα
φίλτρα.

Εκτός όμως από τη διαδικασία εισαγωγής φίλτρων αναζήτησης με πληκτρολόγηση στα κενά κελλιά, η
οθόνη σας προσφέρει και άλλη εναλλακτική μέθοδο. Δείτε ποιά:

Δίπλα στον τίτλο κάθε στήλης υπάρχει ένα κουμπάκι, όπως αυτό :
. Πρόκειται
για κουμπί επιλογής διαθέσιμων φίλτρων. Κάνοντας κλικ στο κουμπάκι αυτό, εμφανίζεται λίστα με τις
διαθέσιμες τιμές της συγκεκριμένης στήλης μετά και από τα μέχρι στιγμής φιλτραρίσματα. Τι θα πεί
αυτό:
Αν έχετε ζητήσει φάρμακα για Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση και πατήσετε στο κουμπί επιλογής
φίλτρων της στήλης <Εταιρεία>, τότε θα σας εμφανίσει λίστα ΜΟΝΟ με τις Εταιρείες, που έχουν τέτοια
προιόντα.
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Έτσι διαλέγοντας από τη λίστα τον οίκο «ACTAVIS» για παράδειγμα, το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα
είναι λίστα με τα φάρμακα για ΓΟΠ της ACTAVIS, όπως φαίνεται στην επόμενη οθόνη:
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Στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπάκι του τίτλου της στήλης <Περιεκτ.
Σε Δραστική>, μπορείτε να επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα φίλτρα, για
παράδειγμα «20MG/TAB»

Το τελικό αποτέλεσμα της αναζήτησης θα είναι λίστα με τα φάρμακα με RABEPRAZOLE της ACTAVIS,
όπως φαίνεται στην επόμενη οθόνη:

Από την οθόνη πολλαπλών αναζητήσεων, που περιγράψαμε, μπορείτε επίσης να κάνετε και κάποιες
άλλες αναζητήσεις, όπως Αναζήτηση ειδών με το ύψος της Λιανικής η Ασφαλιστικής τιμής , τη Λίστα, το
διαθέσιμο υπόλοιπο ή να τα συνδυάσετε με τα υπόλοιπα φίλτρα.
Αναζήτηση φαρμάκων με φίλτρο το ύψος τιμής πώλησης
Πληκτρολογήστε στο κενό κελί κάτω από τον τίτλο της ομώνυμης στήλης την τιμή, που
αναζητάτε (είτε μόνο το ακέραιο τμήμα της π.χ. 20, οπότε το αποτέλεσμα της αναζήτησης
θα φέρει όλα τα φάρμακα με τιμή από 20,00 έως 20,99 είτε ολόκληρη π.χ. 20,34, οπότε
το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα φέρει ΜΟΝΟ τα φάρμακα με τιμή ίση με 20,34).
Το ίδιο ισχύει και για την αναζήτηση με βάση την Ασφαλιστική τιμή. Δείτε το αποτέλεσμα στην
επόμενη εικόνα:

41

[DIOSCOURIDES XPRESS

DIOSCOURIDES RETAIL] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

Αναζήτηση ειδών με φίλτρο τη Λίστα
Αν θέλετε να περιορίσετε το αποτέλεσμα της αναζήτησης μόνο στα φάρμακα
θετικής λίστας, κάντε κλικ στο κουμπάκι του τίτλου της στήλης <Λίστα> και επιλέξτε
το <ΝΑΙ>.

Ακύρωση της Αναζήτησης και επιστροφή στην οθόνη του
παραστατικού
Για ακύρωση της αναζήτησης και επιστροφή στην οθόνη του
παραστατικού, πατήστε το κουμπί <Άκυρο>.
Επιλογή είδους και προσθήκη του στο παραστατικό

Για να προσθέσετε κάποιο από τα είδη της αναζήτησης στο παραστατικό πώλησης, κάντε κλικ πάνω στη
γραμμή του συγκεκριμένου είδους και πατήστε το κουμπί <Επιλογή>. Με την κίνηση αυτή το
πρόγραμμα σας επιστρέφει στην οθόνη των πωλήσεων και προσθέτει το επιλεγμένο είδος στο
παραστατικό:
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ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
Για την αύξηση της ποσότητας πώλησης κάποιου είδους της Απόδειξης, είτε το σκανάρουμε
ανάλογες φορές είτε το καταχωρούμε μία φορά και στη συνέχεια εστιάζουμε στη γραμμή με
το είδος αυτό και πατάμε το πλήκτρο «Αύξηση Ποσότητας». Κάθε πάτημα του πλήκτρου αυτού έχει
σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας κατά μια μονάδα μέτρησης.
Αντίστοιχη λογική ισχύει και για το πλήκτρο «Μείωση Ποσότητας». Οι επάλληλες
καταχωρίσεις του ίδιου είδους μπορούν (Παράμετρος) να έχουν σαν αποτέλεσμα την
αυτόματη σύμπτυξη των επιμέρους γραμμών σε μια με το σύνολο της ποσότητας τους.
ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ
Για να αλλάξουμε τη θέση κάποιου είδους στις γραμμές του παραστατικού
εστιάζουμε στη γραμμή του και πατάμε το ανάλογο πλήκτρο

μέχρι να το

μεταθέσουμε στην επιθυμητή σειρά.
ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
Για να αλλάξουμε τη γλώσσα του πληκτρολογίου χρησιμοποιούμε το πλήκτρο με την Αγγλική
σημαία. Αυτό μας δείχνει κάθε φορά τη γλώσσα στην οποία βρίσκεται το πληκτρολόγιο. Έτσι
όταν βλέπουμε την Αγγλική σημαία σημαίνει ότι γράφουμε με αγγλικούς χαρακτήρες.
Πατώντας το μία φορά εμφανίζει την ελληνική σημαία (οπότε μπορούμε να γράψουμε
ελληνικούς χαρακτήρες) και ξαναπατώντας το επιστρέφει στην Αγγλική.
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ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΈΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
Επέμβαση στις εκπτώσεις των ειδών της Απόδειξης γίνεται με κατάλληλα πλήκτρα διαχείρισης.

Για να ορίσετε έκπτωση σε
συγκεκριμένο είδος, «φωτίστε»
το και πατήστε το πλήκτρο
«Διόρθωση», που βρίσκεται
στο τέλος της γραμμής.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την
εμφάνιση παράθυρου
πληκτρολόγησης της
επιθυμητής έκπτωσης.
Η έκπτωση μπορεί να δηλωθεί
είτε ως ποσοστό π.χ. 5% είτε
ως αξία π.χ. 1,34€
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΈΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Το πάτημα του πλήκτρου «Έκπτωση» έχει σαν αποτέλεσμα την
εμφάνιση παράθυρου πληκτρολόγησης της επιθυμητής
ποσοστιαίας έκπτωσης.
Πατώντας στη συνέχεια το πλήκτρο αποδοχής , η νέα έκπτωση εμφανίζεται
σε όλα τα ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ του παραστατικού.
Αν επιθυμείτε να δοθεί το ίδιο % έκπτωσης και στα φάρμακα, πατήστε το
σχετικό κουμπί ενεργοποίησης <ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ>

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΈΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
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Αρχικά τσεκάρετε τα είδη στα οποία θέλετε να δώσετε έκπτωση. Στη συνέχεια πατήστε το
πλήκτρο «Έκπτωση». Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση του παράθυρου
πληκτρολόγησης της επιθυμητής ποσοστιαίας έκπτωσης.

Πατώντας το πλήκτρο αποδοχής, η νέα έκπτωση εμφανίζεται σε κάθε μία από τις
επιλεγμένες γραμμές του παραστατικού.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Αν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να διαγράψουμε ένα είδος της Απόδειξης, εστιάζουμε
στη γραμμή με το είδος αυτό και, από την toolbar-διαχείριση, πατάμε το πλήκτρο
«Διαγραφή Γραμμής».
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Αν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να διαγράψουμε περισσότερα από ένα είδη της
Απόδειξης, τότε τα τσεκάρουμε και πατάμε το πλήκτρο «Διαγραφή Γραμμής».
ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ)
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Αν για οποιονδήποτε λόγο θέλουμε να διαγράψουμε όλα τα είδη της Απόδειξης, τότε από
την toolbar-διαχείριση πατάμε το πλήκτρο «Ακύρωση».
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Με τη λειτουργία αυτή μπορούμε (την ώρα της επεξεργασίας μίας απόδειξης λιανικής) να επιλέξουμε
κάποια είδη του παραστατικού για να τα προσθέσουμε σε μία χειρόγραφη παραγγελία.

Επιλογή ειδών για Παραγγελία
Αν η προσθήκη αφορά σε ένα μόνο είδος, αρκεί απλά να το «φωτίσουμε»

Αν η προσθήκη αφορά σε περισσότερα είδη, αρκεί να τα επιλέξουμε τσεκάροντας τα

.
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Προσθήκη σε Νέα Παραγγελία
Στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο «Προσθήκη σε Παραγγελία», που βρίσκεται στην toolbar
διαχείρησης του παραστατικού. Η κίνηση αυτή οδηγεί στο νέο παράθυρο της οθόνης
<Προσθήκη είδους σε Παραγγελία Αγοράς>, στο πάνω τμήμα της οποίας βρίσκονται τα
πλήκτρα διαχείρησης:

Στην ακριβώς από κάτω ενότητα της οθόνης εμφανίζονται τα επιλεγμένα είδη. Οι προτεινόμενες
ποσότητες για παραγγελία ίσοδυναμούν με αυτές του παραστατικού.
Στο θέση <Συνεργάτης> της οθόνης προτείνεται (βάσει παραμέτρου) ο βασικός μας προμηθευτής
(Φαρμακαποθήκη).
Διόρθωση ποσότητας Παραγγελίας
Αυξομείωση ποσότητας μπορεί να γίνει με το πλήκτρο «Διόρθωση Είδους». Φωτίζουμε το είδος,
πατάμε το πλήκτρο «Διόρθωση» και πληκτρολογούμε τη νέα ποσότητα.

47

[DIOSCOURIDES XPRESS

DIOSCOURIDES RETAIL] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

Δημιουργία Νέας Παραγγελίας
Για δημιουργία νέας παραγγελίας πατήστε το πλήκτρο <Νέα Παραγγελία>. Με την κίνηση αυτή τα είδη
δημιουργείται μια νέα παραγγελία στον προτεινόμενο ή επιλεγμένο Συνεργάτη και η οποία βρίσκεται
σε Αναμονή.

Επιστροφή στο παραστατικό
Για να επιστρέψουμε στη διαχείρηση της απόδειξης πατάμε το Esc. Η κίνηση αυτή αφήνει την
παραγγελία σε Αναμονή (Προσωρινά αποθηκευμάνη). Αυτό σημαίνει οτι μπορούμε να τη
διαχειριστούμε και πάλι, όπως θα δούμε στη συνέχεια.
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Προσθήκη ειδών σε Παραγγελία που βρίσκεται σε Αναμονή
Η ανάγκη προσθήκης ειδών σε παραγγελία μπορεί να παρουσιαστεί πολλές φορές στη διάρκεια της
ημέρας. Έτσι από επόμενο παραστατικό λιανικής χρειάζεται, για παράδειγμα να προστεθεί στην
παραγγελία ένα HAVRIX. Τα βήματα που πρέπει να κάνουμε είναι τα εξής:
Βήμα 1ο: «Φωτίζουμε» το είδος και, όπως εξηγήσαμε παραπάνω, πατάμε το πλήκτρο <Προσθήκη σε
Παραγγελία>.

Η κίνηση αυτή μας οδηγεί στο παράθυρο της οθόνης <Προσθήκη είδους σε Παραγγελία Αγοράς>. Εδώ
εμφανίζεται σε Αναμονή η προηγούμενη παραγγελία μας.
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Βήμα 2ο :Αν χρειάζεται να αλλάξουμε ποσότητα θα χρησιμοποιήσουμε το πλήκτρο <Διόρθωση Είδους>,
όπως ήδη περιγράψαμε.
Βήμα 3ο:


Για δημιουργία νέας παραγγελίας θα χρησιμοποιήσουμε το πλήκτρο <Νέα Παραγγελία>. Η
κίνηση αυτή θα δημιουργήσει μια νέα παραγγελία στον προτεινόμενο (βασικό) προμηθευτή ή
στον εναλλακτικό προμηθευτή, με αυτό το είδος. Η επιλογή άλλου προμηθευτή προηγείται και
γίνεται με αλλαγή του κωδικού π.χ. 13-00002, στο πεδίο <Συνεργάτης>.



Για προσθήκη στην υπάρχουσα θα χρησιμοποιήσουμε το πλήκτρο <Προσθήκη στην
Παραγγελία>. Η κίνηση αυτή προσθέτει στην προηγούμενη παραγγελία και το νέο είδος:
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Για να επιστρέψουμε στη διαχείρηση της απόδειξης πατάμε το Esc.
Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προσθέτουμε επιλεκτικά τα προς παραγγελία είδη στη διάρκεια
λειτουργίας και χωρίς να κλείνουμε το παραστατικό λιανικής.
Προσθήκη σε Παραγγελία ειδών που ζητήθηκαν - Έκτακτη Παραγγελία
Βέβαια, όπως περιγράφεται στο σχετικό κεφάλαιο του εγχειριδίου, υπάρχουν πιό ορθολογικές μέθοδοι
δημιουργίας παραγγελίας. Τέτοιες είναι η <Παραγγελία Βάσει Πωλήσεων Ημέρας> ή <Παραγγελία
βάσει Min-Max>.
Ο μόνος ουσιαστικός λόγος, για τον οποίο προστέθηκε αυτή η λειτουργία μέσα στο παραστατικό, είναι
για να καλύψει κάποιες περιπτώσεις, που δεν καλύπτονται από τις λογικές υπολογισμού των άλλων
παραγγελιών.
Αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις σχετίζονται με:

51

[DIOSCOURIDES XPRESS





DIOSCOURIDES RETAIL] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

είδη που μας ζητήθηκαν αλλά δεν πωλήθηκαν, είτε λόγω έλλειψης είτε γιατί δεν τα είχαμε
ποτέ. Εξάλλου αν είχαν πωληθεί, θα προτείνονταν αυτόματα στην παραγγελία ημέρας ή στην
παραγγελία βάσει min-max. Έτσι, αν τα θέλουμε θα πρέπει να τα σημειώσουμε χειρόγραφα.
είδη για τα οποία πρέπει να γίνει έκτακτη παραγγελία την ώρα της πώλησης, προκειμένου να
σιγουρευτεί η διαθεσιμότητα τους. Τη διαδικασία αυτή θα περιγράψουμε αμέσως μετά.

Άνοιγμα και Αποστολή Παραγγελίας On Line-Έλεγχος Διαθεσιμότητας
Έστω οτι θέλουμε να αποστείλουμε ηλεκτρονικά την παραγγελία, που δημιουργήσαμε με τα
προηγούμενα παραδείγματα.
Βήμα 1ο: Θα πατήσουμε το πλήκτρο <Άνοιγμα Παραγγελίας>.

Η ενέργεια αυτή ανοίγει και μας φέρνει στην οθόνη το αντίστοιχο παραστατικό παραγγελίας, μέσα από
το οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε σε ηλεκτρονική αποστολή. (βλέπε Διαχείριση παραγγελιών)
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Βήμα 2ο: Θα χρησιμοποιήσουμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P ή το κουμπάκι εκτυπωτής της toolbar
του παραστατικού, για να ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής.
Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής της παραγγελίας και την
παραλαβή του αρχείου απάντησης από τον προμηθευτή, το πρόγραμμα
μας επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη <Προσθήκη είδους σε
Παραγγελία>. Οι ποσότητες που θα παραλάβουμε έχουν ενημερώσει την
οθόνη αυτή.

Βήμα 3ο: Με Esc επιστρέφουμε στην οθόνη του παραστατικού. Η απάντηση του προμηθευτή καθορίζει
τις επόμενες ενέργειες μας. Ενημερώνουμε τον πελάτη και προχωρούμε αναλόγως.
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Όλες οι ανάγκες , που καλύπτει η διαδικασία <Προσθήκη είδους σε Παραγγελία> όπως περιγράψαμε
παραπάνω, μπορούν να εξυπηρετηθούν καλύτερα και πιο εύκολα με τον ακόλουθο τρόπο:
Ανοίξτε από την έναρξη λειτουργίας και μετά την είσοδο στην εφαρμογή, ταυτόχρονα ένα
παραστατικό λιανικής και ένα παραστατικό Νέας Παραγγελίας.
Βήμα 1ο: Επιλέξτε από το μενού <ΠΩΛΗΣΕΙΣ> της κεντρικής οθόνης
του προγράμματος την εργασία <Λιανικές Πωλήσεις – Συνταγές> για
να ανοίξετε ένα παραστατικό Λιανικής.
Στη συνέχεια...
Βήμα 2ο: Επιλέξτε από το μενού <ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ> της κεντρικής
οθόνης την εργασία <Διαχείρηση Παραγγελιών (Δημιουργία –
Αποστολή –Παραλαβή)> για να ανοίξετε και ένα παραστατικό
Παραγγελίας.
Αυτή η ενέργεια θα σας επιτρέπει στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Φαρμακείου να
μεταφέρεστε από το ένα παραστατικό στο άλλο. Όμοια δηλαδή τεχνική με την παράλληλη επεξεργασία
περισσότερων της μίας αποδείξεων, όπως περιγράψαμε παραπάνω.

Έτσι και ενώ δουλεύετε σε μία πώληση μπορείτε, κάνοντας κλικ στο tab ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΟΡΑΣ, να
φέρετε στην οθόνη σας το ανοιγμένο παραστατικό παραγελίας. Εκεί μπορείτε:





Να προσθέσετε σε παραγγελία σκανάροντας ή να πληκτρολογόντας κάποιο ή κάποια είδη,
Να την αποστείλετε εκείνη τη στιγμή στον προμηθευτή (εκτάκτως) και να λάβετε τη σχετική
απάντηση ή απλά να την αφήνετε σε Αναμονή,
Να επιστρέφετε στην απόδειξη λιανικής κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο tab και
Αυτό να επαναλαμβάνεται μέχρι το κλείσιμο.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
Μέσα από το παραστατικό Λιανικής, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών
δοσολογίας. Για την εκτύπωση αυτή απαιτείται ειδικός εκτυπωτής (Ετικετογράφος).
Με πάτημα του πλήκτρου <Δοσολογία> εμφανίζεται στην οθόνη μας παράθυρο επεξεργασίας του
περιεχομένου της Δοσολογίας και εκτύπωσης των ετικετών.
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Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα είδη της απόδειξης με το προτεινόμενο Περιεχόμενο
ετικέτας και το Όνομα του ασθενούς (αν στο παραστατικό είχαμε επιλέξει συγκεκριμένο πελάτη).
Στο δεξιό μέρος της οθόνης μπορούμε να επεξεργαστούμε το περιεχόμενο της ετικέττας του
επιλεγμένου φαρμάκου με τα κατάλληλα πλήκτρα διαχείρισης.
ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ)
Για να αλλάξουμε το περιεχόμενο κάποιας ετικέτας επιλέγουμε με κλικ το φάρμακο και
πατάμε το πλήκτρο «Καθαρισμός πεδίου», ώστε να σβηστεί η προτεινόμενη οδηγία. Στη
συνέχεια μπορούμε να πληκτρολογήσουμε το νέο κείμενο, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
Εναλλακτικά
και
προκειμένου
να
σχηματίσουμε το νέο δοσολογικό σχήμα
μπορούμε
να
χρησιμοποιήσουμε
τα
αριθμητικά πλήκτρα και τα βοηθητικά
σύμβολα της οθόνης.
Αυτό εξυπηρετεί κυρίως τις οθόνες αφής.
Για παράδειγμα έστω οτι θέλουμε ετικέττα με
περιεχόμενο: «1x2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» για
το είδος “CO-DIOVAN”.
Για να σχηματίσουμε αυτή την οδηγία με τα βοηθητικά πλήκτρα, θα ακολουθήσουμε τα επόμενα
βήματα:
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Βήμα 1ο: Επιλέγουμε με κλικ το συγκεκριμένο φάρμακο και καθαρίζουμε το πεδίο «Περιεχόμενο
ετικέττας» πατώντας το πλήκτρο διαγραφής.

Βήμα 2ο: Πατάμε με τη σειρά τα βοηθητικά πλήκτρα
, οπότε
το πεδίο «Περιεχόμενο ετικέττας» συμπληρώνεται με το κείμενο: «1x2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ»

Βήμα 3ο: Τέλος πατάμε το τσεκ για να αποθηκεύσουμε το νέο κείμενο στο «Περιεχόμενο ετικέτας».
Με το πλήκτρο Αναίρεσης (Undo) διαγράφουμε (κάθε φορά που το πατάμε) από το
περιεχόμενο της ετικέτας και από τέλος προς την αρχή το τελευταίο λεκτικό ή σύμβολο.
Έτσι για παράδειγμα, για να διορθώσουμε την ετικέτα
του προηγούμενου παραδείγματος σε 1x1 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ, θα πατήσουμε 2 φορές το πλήκτρο αναίρεσης,
ώστε να σβηστούν από το τέλος το «ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ» και το «2». Στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο <1> και το πλήκτρο <ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ>.
Το πλήκτρο <Κενό> το χρησιμοποιούμε για να αυξήσουμε το κενό διάστημα μεταξύ δύο
λέξεων ή λεκτικών (επιλογών).
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ




Για να εκτυπώσουμε την ετικέτα μόνο του επιλεγμένου φαρμάκου πατάμε το «Εκτύπωση
ετικέτας είδους».
Για να εκτυπώσουμε τις ετικέττες όλων των φαρμάκων πατάμε το «Εκτύπωση ετικετών».
Με το ίδιο πλήκτρο μπορούμε να εκτυπώσουμε τις ετικέτες Δοσολογίας, όχι όλων των
ειδών του παραστατικού αλλά μόνο των τσεκαρισμένων, αξιοποιώντας το πεδίο τσεκ που
υπάρχει μπροστά από κάθε είδος. Στην ουσία μπορούμε να «ξετσεκάρουμε» όσα δεν
θέλουμε, αφού από το πρόγραμμα έρχονται αυτόματα τσεκαρισμένα ΟΛΑ.
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ΤΥΠΟΙ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
Μπορούμε εναλλακτικά να έχουμε περισσότερους από ένα τύπους ετικετών. Έτσι θα μπορούμε για
παράδειγμα να εκτυπώσουμε και ετικέττες δοσολογίας με μεγαλύτερους χαρακτήρες (για
ηλικιωμένους ή άτομα με προβλήματα όρασης κλπ).

Στην περίπτωση αυτή, πριν την εκτύπωση, μπορούμε να
πατήσουμε το πλήκτρο <ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ> από την επιλογή
«Εναλλακτικές ετικέττες» (που βρίσκεται στο πάνω δεξί
μέρος της οθόνης) και να επιλέξουμε τον τύπο ετικέτας
«ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ»


Μπορούμε επίσης να συμπληρώσουμε αν είναι κενό ή να αλλάξουμε το όνομα του ασθενούς
στο αντίστοιχο πεδίο <Ασθενής>.

Για έξοδο από τη διαχείριση των ετικετών δοσολογίας και επιστροφή στην οθόνη της
απόδειξης πατάμε το πλήκτρο «Έξοδος».
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΤΟΙΜΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ)
Εκτός από την προαναφερθείσα μέθοδο σχηματισμού των οδηγιών (ετικεττών δοσολογίας) μπορούμε
να δημιουργήσουμε πιο αναλυτικές οδηγίες χρησιμοποιώντας έτοιμα λεκτικά. Οι επιλογές τέτοιων
λεκτικών βρίσκονται στο μενού «ΛΕΚΤΙΚΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ», που βρίσκεται στο αριστερό τμήμα της
οθόνης της δοσολογίας.

Τα λεκτικά είναι ταξινομημένα σε υπο-μενού με κατατοπιστικούς τίτλους, όπως «ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ», «ΣΥΧΝ. ΛΗΨΗΣ», «ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ», «ΕΦΑΡΜΟΓΗ», «ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ».Με το πάτημα του
αντίστοιχου πλήκτρου-επιλογής ανοίγει υπο-μενού λεκτικών, όπως στην επόμενη εικόνα:
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Έστω για παράδειγμα θέλουμε να σχηματίσουμε περιεχόμενο ετικέττας «5 ML ΚΑΘΕ 8 ΩΡΕΣ». Τότε



Επιλέγουμε το φάρμακο



Καθαρίζουμε το πεδίο «Περιεχόμενο ετικέττας» με το πλήκτρο







Πατάμε το αριθμητικό πλήκτρο 5
Πατάμε το πλήκτρο «ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ» και διαλέγουμε το λεκτικό «ML»
Πατάμε το πλήκτρο «ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ» και διαλέγουμε το λεκτικό «ΚΑΘΕ»
Πατάμε το αριθμητικό πλήκτρο 8
Και από το μενού της «ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ» διαλέγουμε το λεκτικό «ΩΡΕΣ»
Τέλος για να καταχωρίσουμε το νέο κείμενο στο «Περιεχόμενο της ετικέττας» πατάμε το
πλήκτρο τσεκ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
Τέλος το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε και
καταχωρημένα λεκτικά σε διαφορετική γλώσσα π.χ. στην Αγγλική, Γαλλική,
Ιταλική κλπ.
Στην περίπτωση αυτή, πριν την εκτύπωση, μπορούμε να πατήσουμε το
πλήκτρο (που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης)
και να αλλάξουμε μενού λεκτικών.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΚΤΙΚΩΝ
Από την ίδια οθόνη, η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα:







της επεξεργασίας των καταχωρημένων λεκτικών,

της προσθήκης νέων λεκτικών σε υπάρχοντα σχήματα-κατηγορίες
της προσθήκης και άλλων νέων κατηγοριών, καθώς και
της προσθήκης νέων Ομάδων σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Χρησιμοποιήστε για το σκοπό αυτό το πλήκτρο <Επεξεργασία Λεκτικών>, για να μεταφερθείτε στην
οθόνη επεξεργασίας.
Στην οθόνη-πίνακα των <Λεκτικών Δοσολογίας> μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα γνωστά πλήκτρα
διαχείρησης (Insert, Home, Delete) για την επεξεργασία των καταχωρημένων Λεκτικών ή την προσθήκη
νέων:
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Για την προσθήκη νέων <Κατηγοριών> θα
χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο +
Στη νέα οθόνη-πίνακα των <Κατηγοριών>, που
εμφανίζεται, χρησιμοποιήστε επίσης τα γνωστά
πλήκτρα διαχείρησης (Insert, Home, Delete),
για να επεξεργαστείτε τις κατηγορίες.
Από αυτή επίσης την οθόνη με το πλήκτρο +
μπορείτε να προσθέσετε <Ομάδες
Κατηγοριών>. Και για τη διαχείρηση των
Ομάδων χρησιμοποιήστε τα γνωστά πλήκτρα
διαχείρησης (Insert, Home, Delete).
Οι Ομάδες αυτές θα πρέπει να σχετίζονται με
άλλες Γλώσσες εκτός των δύο προσφερόμενων
π.χ. Γαλλικά, Γερμανικά κλπ.
Για κάθε Ομάδα-Γλώσσα θα πρέπει να ορίζετε
το αντίστοιχο λεκτικό τους για το κουμπί
<Φορές την ημέρα>.
Έτσι για να δημιουργήσετε Λεκτικά σε άλλες
διαλέκτους – Γλώσσες, θα πρέπει κατά σειρά
πρώτα να προσθέσετε τις αντίστοιχες Ομάδες,
κατόπιν τις Κατηγορίες και τέλος τα έτοιμα
Λεκτικά κάθε Κατηγορίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΙΩΝ
Με πάτημα του πλήκτρου από το μενού «Λειτουργίες» δίνεται η δυνατότητα της
καταγραφής σημειώσεων/ σχολίων.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ
Με πάτημα του πλήκτρου από το μενού «Λειτουργίες» δίνεται η δυνατότητα της
εκτύπωσης ετικετών με στοιχεία είδους ή πελάτη σε μορφή Barcode π.χ. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΛΑΤΗ, ΑΜΚΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ.


Και αυτή η λειτουργία απαιτεί ειδικό εκτυπωτή (τον ίδιο, που απαιτείται και για την <Εκτύπωση
ετικετών Δοσολογίας>).

INFO GRID (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΟΥΣ)
Κάθε φορά που καταχωρούμε ένα είδος στις γραμμές της απόδειξης εμφανίζονται στο παράθυρο
πληροφοριών σημαντικά φαρμακολογικά ή στοιχεία κατηγοριοποίησης, σχόλια ή παρατηρήσεις
(ανάλογα με την κατηγορία αποθήκης), άλλα για τα φάρμακα και διαφορετικά για τα παραφάρμακα.

Στις γραμμές του παραστατικού εμφανίζονται επίσης στήλες Πληροφοριών με στοιχεία όπως
Ν)οσοκομειακό, Λ)ίστας, Κατηγορίας Ε)ιδικής συνταγής ναρκωτικών, O)TC, το Διαθέσιμο Υπόλοιπο, η
Ποσότητα Πώλησης, η Τιμή μονάδος, η Ασφαλιστική τιμή και Επιβάρυνση, η Έκπτωση και το
Πληρωτέο ποσό για κάθε είδος.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΙΔΟΥΣ
Με το πάτημα του πλήκτρου <Info>> μπορείτε να δείτε την καρτέλα του είδους σε
συνοπτική μορφή (όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα).

Από τη συνοπτική καρτέλα είδους και συγκεκριμένα από το μενού <ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ>, περιλαμβάνονται:
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΕΙΔΟΥΣ
Από την επιλογή αυτή μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε την αναλυτική καρτέλα του είδους.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΙΔΟΥΣ
Από την επιλογή αυτή μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις κινήσεις της καρτέλας του είδους.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ
Από την επιλογή αυτή μπορείτε να δείτε τις πωλήσεις του είδους ανά πελάτη (δηλαδή, ποιοί πελάτες
το αγόρασαν).
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Από την επιλογή αυτή μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες πωλήσεις του είδους στον πελάτη του
παραστατικού.
ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Από την επιλογή αυτή μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες ποσότητες (υπόλοιπα αποθήκης) του είδους
στα υπόλοιπα συνεργαζόμενα καταστήματα. Η επιλογή αυτή λειτουργεί ΜΟΝΟ σε καταστήματα, που
ανήκουν στο ίδιο δίκτυο.
ΟΜΟΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ
Με το πάτημα αυτού του πλήκτρου μπορούμε να δούμε τα ομοειδή του συγκεκριμένου
φαρμάκου με την ίδια Δραστική.
Με το πάτημα αυτού του πλήκτρου μπορούμε να δούμε τα ομοειδή του συγκεκριμένου
φαρμάκου με την ίδια Ένδειξη.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ
Με το πάτημα αυτού του πλήκτρου εμφανίζεται οθόνη διόρθωσης στοιχείων με δυνατότητα
παρέμβασης: στην Ποσότητα, στην Τιμή Μονάδος (ΜΟΝΟ στα παραφάρμακα), στην Τιμή
Αναφοράς, στην Ποσοστιαία ή Αξιακή Έκπτωση.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΒΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (Συναλλαγή σε Αναμονή).
Αν, για οποιονδήποτε λόγο, θέλουμε να προβούμε σε καταχώρηση νέας
Απόδειξης κρατώντας ταυτόχρονα την τρέχουσα Απόδειξη «σε αναμονή»,
πατάμε ξανά το πλήκτρο <ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ>.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την επικάλυψη της τρέχουσας Απόδειξης με νέα οθόνη καταχώρησης και
αύξηση του πλήθους ανοικτών συναλλαγών κατά μία. Δηλαδή ανοίγει μια νέα οθόνη καταχώρησης
χωρίς να κλείνει η προηγούμενη. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ των δύο «ανοικτών»
Αποδείξεων.
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Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δουλεύουμε παράλληλα, σε περισσότερα του ενός παραστατικά
λιανικής και να μετακινούμαστε από το ένα στο άλλο, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα περισσότερους
του ενός πελάτες.

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μιας ανοικτές συναλλαγές η εφαρμογή τις εμφανίζει
με τη μορφή καρτελών (tabs) με
διαφορετικό χρώμα.
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ
Στο κάτω δεξιό άκρο της οθόνης εμφανίζονται:




 τα πλήκτρα Έκδοσης, Προσωρινής Αποθήκευσης
& Πληρωμής,
το συνολικό πληρωτέο ποσό της απόδειξης καθώς
και η ανάλυση του ανά κατηγορία ΦΠΑ. Η ανάλυση αυτή εξυπηρετεί ιδιαίτερα, όσους
εκδίδουν αποδείξεις από ανεξάρτητη Ταμειακή μηχανή.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αν, για οποιονδήποτε λόγο, θέλουμε να προβούμε σε
προσωρινή αποθήκευση μιάς απόδειξης πατάμε το πλήκτρο
«Προσωρινή Αποθήκευση».
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Το παραστατικό τίθεται σε κατάσταση «Αναμονής» και η οθόνη «καθαρίζει» για την εξυπηρέτηση του
επόμενου πελάτη.
Η προσωρινή αποθήκευση, καθώς και η συναλλαγή σε αναμονή δεν ολοκληρώνει καμία
ενημέρωση (Αποθήκης, Ταμείου ή Συγκεντρωτικών καταστάσεων Συνταγών).

ΕΚΔΟΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ
Στο σημείο αυτό, και εφόσον δεν θέλουμε να προβούμε σε περαιτέρω προσθήκες / τροποποιήσεις επί
της συγκεκριμένης Απόδειξης, προχωρούμε στην έκδοση του παραστατικού. Η εκδοση μπορεί να γίνει:
Είτε με το πλήκτρο «ΕΚΔΟΣΗ», οπότε η συναλλαγή θεωρείται οτι εξοφλείται εξ ολοκλήρου με
Μετρητά,
Είτε με το πλήκτρο «ΠΛΗΡΩΜΗ», οπότε ανοίγει οθόνη δήλωσης των στοιχείων εξόφλησης.

ΈΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Η διαδικασία της «Έκδοσης» έχει κατά βάση την έννοια της οριστικής καταχώρησης και είναι
Υποχρεωτική και ανεξάρτητη από την εκτύπωση του παραστατικού. Με την έκδοση δηλαδή,
καταχωρείται η πώληση και γίνονται όλες οι απαραίτητες ενημερώσεις, όπως:






Ενημέρωση του υπολοίπου αποθήκης,
Ενημέρωση παραγγελιών,
Ενημέρωση Συγκεντρωτικών καταστάσεων Συνταγών,
Ενημέρωση του Ταμείου,
Ενημέρωση Στατιστικών στοιχείων
o πωλήσεων ανά είδος,
o πωλήσεων ανά πελάτη,
o Ιστορικού πελατών,
o καί πολλά άλλα...

Η εκτύπωση της απόδειξης μπορεί να γίνει:
1. είτε On Line (απ’ ευθειας μέσω του προγράμματος) :
o από κατάλληλη συνδεδεμένη Ταμειακή μηχανή
o από κατάλληλο εκτυπωτή παραστατικών, συνήθως θερμικό
2. είτε από ανεξάρτητη ταμειακή μηχανή
3. είτε με συνδυασμό των 2 παραπάνω
66

[DIOSCOURIDES XPRESS

DIOSCOURIDES RETAIL] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

Στην 1η περίπτωση εμφανίζεται το μήνυμα :
Με το ΟΚ καταχωρείται η πώληση, εκτυπώνεται η απόδειξη
και γίνονται οι απαραίτητες ενημερώσεις.
Με το ‘Ακυρο επανέρχεστε στην καταχώρηση της πώλησης
για επιπλέον επεξεργασία.

Στην 2η και 3η περίπτωση εμφανίζεται το μήνυμα :
Αν επιλέξετε Ναι καταχωρείται η πώληση,
εκτυπώνεται η απόδειξη και γίνονται οι απαραίτητες
ενημερώσεις.
Αν επιλέξετε Οχι καταχωρείται η πώληση, ΔΕΝ
εκτυπώνεται On Line η απόδειξη, αλλά γίνονται οι
απαραίτητες ενημερώσεις. Στην περίπτωση αυτή,
υποχρεούστε να ολοκληρώνετε τη συναλλαγή με την
έκδοση απόδειξης από την ανεξάρτητη ταμειακή μηχανή ή από σχετικό μπλοκ χειρόγραφων.
Σημείωση : Η επιλογή του Οχι εκτός της περίπτωσης της ανεξάρτητης ταμειακής, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και στις περιπτώσεις που η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί
σε επόμενο στάδιο (δανεικά) ώστε τα είδη να συμπεριληφθούν στην παραγγελία πωλήσεων
ημέρας.
Με το ‘Ακυρο επανέρχεστε στην καταχώρηση της πώλησης για επιπλέον επεξεργασία
ΠΛΗΡΩΜΗ (ΕΙΣΠΡΑΞΗ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ)
Η διαδικασία που ενεργοποιείται με το πλήκτρο <Πληρωμή>, είναι και αυτή διαδικασία Έκδοσης, η
οποία παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα:





να επιλέξετε τρόπο εξόφλησης του παραστατικού (με Μετρητά, Πιστωτική κάρτα, ή Μικτό)
να αλλάξετε τον προκαθορισμένο τρόπο πληρωμής από <Μετρητοίς> σε <Επί Πιστώσει>
να καταχωρήσετε ποσό μικρότερο ή μεγαλύτερο της αξίας του παραστατικού, ώστε να
ενημερωθεί το υπόλοιπο του πελάτη, και τέλος
να εκδώσετε απλά ένα Γραμμάτιο Είσπραξης για εξόφληση ή ενημέρωση υπολοίπου πελάτη.

Έτσι πατώντας το πλήκτρο <Πληρωμή>, εμφανίζεται η οθόνη δήλωσης των στοιχείων εξόφλησης και
επιλογής τρόπου Πληρωμής. Το συνολικό εισπρακτέο ποσό εμφανίζεται προτεινόμενο στο πεδίο
<ΜΕΤΡΗΤΑ>.
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΕΤΡΗΤΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ, ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ Η ΜΙΚΤΟΣ)
Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής ενός παραστατικού που εκδίδεται από την εφαρμογή, είναι με
Μετρητά, με Πιστωτική/ές κάρτα/ες και ο συμψηφισμός ποσού Δωροεπιταγής.
Η ενδεδειγμένη παραμετροποίηση των τρόπων πληρωμής είναι:



ΜΕΤΡΗΤΑ.



ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ. (Μία ή περισσότερες).

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ.

Από το μενού «ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» της οθόνης δήλωσης του ποσού είσπραξης,
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, πέραν των
Μετρητών ή ακόμη και μικτό σχήμα.

Κάθε φορά που επιλέγουμε ένα εναλλακτικό τρόπο πληρωμής, το πεδίο συμπλήρωσης των
«Μετρητών» μετατοπίζεται προς τα κάτω και στη θέση του προστίθεται η νέα επιλογή. Στο σχετικό
πεδίο για τη συμπλήρωση του ποσού είσπραξης εμφανίζεται το σύνολο του πληρωτέου π.χ. 15,17€.
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Συμπληρώνουμε το ποσό, που θα χρεωθεί στο συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής π.χ. 5€ στη
DINERS και πατάμε το πλήκτρο αποδοχής, οπότε η διαφορά π.χ. 10,17€ μεταφέρεται στο
πεδίο δήλωσης των «Μετρητών».

Για να ακυρώσουμε μια εγγραφή πληρωμής την επιλέγουμε και πατάμε το πλήκτρο
«Διαγραφή τρόπου πληρωμής». Έτσι το ποσό της μεταφέρεται στο πεδίο <ΜΕΤΡΗΤΑ>.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ταυτόχρονα όσους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής
διαθέτει το μενού, σε όλους τους συνδυασμούς.

Με την ίδια μέθοδο μπορεί να γίνει και συμψηφισμός του ποσού Δωροεπιταγής με το
πληρωτέο (όπως στο επόμενο παράδειγμα).
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Αφού ολοκληρωθεί και η δήλωση του ή των τρόπων εξόφλησης της Απόδειξης, και
προκειμένου να προχωρήσουμε στην έκδοση της, πατάμε το πλήκτρο «Έκδοση».
Το πλήκτρο αυτό ενεργοποιεί τις διαδικασίες εξόφλησης καθώς και αποθήκευσης - εκτύπωσης της
Απόδειξης.


Στην περίπτωση αυτή μαζί με την απόδειξη εκδίδεται αυτόματα και Γραμμάτιο Είσπραξης με
ανάλυση των σχετικών ποσών. Η εκτύπωση αυτή απαιτεί τον κατάλληλο θερμικό εκτυπωτή
παραστατικών.

ΜΕΡΙΚΗ Η ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ)
Αν η πώληση είναι ονομαστική, δηλαδή η απόδειξη αφορά σε συγκεκριμένο πελάτη, ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟ
με τον τρόπο αυτό (δηλαδή με το πλήκτρο <ΠΛΗΡΩΜΗ>) μπορεί να γίνει και μερική εξόφληση του
παραστατικού ή μηδενική είσπραξη (ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ) με ταυτόχρονη ενημέρωση του
υπολοίπου της λογιστικής καρτέλας του πελάτη.
Στο παράδειγμα πώλησης που ακολουθεί, ο πελάτης θα πρέπει να πληρώσει 118,92€:
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Μας δηλώνει, ότι θα μας δώσει έναντι λογαριασμού 50€ και εφόσον το αποδεχόμαστε, πατάμε το
πλήκτρο <Πληρωμή>. Στην οθόνη εξόφλησης και στη θέση <ΜΕΤΡΗΤΑ> εισάγουμε το ποσό αυτό και
πατάμε το πλήκτρο της Έκδοσης.

Το πρόγραμμα θα προχωρήσει στην έκδοση



της σχετικής Νόμιμης απόδειξης αξίας ίσης με το συνολικό ποσό συναλλαγής (118,92€) και
ενός Γραμματίου Είσπραξης ποσού 50€.

Η κίνηση αυτή θα ενημερώσει σωστά (πέραν των άλλων) το Ταμείο σας με 50€ και το υπόλοιπο του
πελάτη.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Αν ο πελάτης θέλει απλά για τακτοποιήσει το υπόλοιπο του, και προκειμένου να εκδόσουμε απόδειξη
είσπραξης πρέπει να προηγηθεί η δήλωση πελάτη.
Πατάμε το πλήκτρο «Επιλογή πελάτη», οπότε και εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης του
πελατολογίου μας. Από την οθόνη αυτή προχωράμε, κατά τα γνωστά, στην επιλογή υπάρχοντος
πελάτη. (βλέπε ενότητα Απόδειξη Λιανικής Πώλησης / Ονοματισμένος Πελάτης).
Έτσι κάτω από τα στοιχεία επωνυμίας, θα εμφανιστεί το προηγούμενο υπόλοιπο του (68,92€):

Αφού γίνει η δήλωση πελάτη, και πατώντας το πλήκτρο <ΠΛΗΡΩΜΗ>, εμφανίζεται το
παράθυρο δήλωσης του ποσού είσπραξης. Στο πεδίο <Προηγούμενο Υπόλοιπο> της οθόνης
εξόφλησης εμφανίζεται το ποσό που σας οφείλει.
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Στη θέση «ΜΕΤΡΗΤΑ» προτείνεται η εξόφληση όλου του υπολοίπου (68,92). Αν, για οποιονδήποτε
λόγο, θέλουμε να μεταβάλουμε το ποσό είσπραξης θα πρέπει να πλκτρολογήσουμε το νέο ποσό.
Συμπληρώνουμε το επιθυμητό ποσό και πατώντας το πλήκτρο αποδοχής, ενημερώνουμε με
αυτό την Απόδειξη Είσπραξης.


Αν το ποσό που εισπράττετε υπερκαλύπτει το παλαιό υπόλοιπο του πελάτη π.χ. 100€ , τότε
αυτομάτως θα συμπληρωθεί το πεδίο <Ρέστα> και με την έκδοση του Γραμματίου Είσπραξης
θα τον εξοφλήσει πλήρως.



Αν όμως, το ποσό που εισπράξατε δεν καλύπτει το παλαιό του υπόλοιπο π.χ. 20€, τότε το νέο
Γραμμάτιο Είσπραξης, θα ενημερώσει απλά το νέο υπόλοιπο του πελάτη.

Τέλος, και προκειμένου να προχωρήσουμε στην έκδοση του Γραμματίου Είσπραξης, πατάμε
το πλήκτρο «Εκτύπωση». Το πλήκτρο αυτό ενεργοποιεί τις διαδικασίες αποθήκευσης και
εκτύπωσης της Είσπραξης. Στη συνέχεια η οθόνη καταχώρισης Είσπραξης κλείνει και
επιστρέφουμε στην οθόνη καταχώρισης νέας Απόδειξης Λιανικής Πώλησης.
Απόδειξη Είσπραξης μπορούμε να εκτυπώσουμε είτε μέσω μιας εμπορικής συναλλαγής
(δηλαδή με ταυτόχρονη πώληση, όπως περιγράψαμε στην παράγραφο της Απόδειξης λιανικής)
είτε σαν αυτόνομη χρηματική συναλλαγή, δηλαδή χωρίς ο πελάτης να αγοράζει οτιδήποτε.
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Ποιες συνταγές καταχωρούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σαν Χειρόγραφες;
Οι συνταγές που περιέχουν:






Εμβόλια απευαισθητοποίησης ή
Φαρμακοτεχνικές Εργασίες ή
Αναλώσιμα Σ.Δ. ή
Αφορούν ασφ. Ταμεία εκτός συστήματος ηλ. Συνταγογράφησης (ΓΕΣ, ΓΕΑ κλπ)

Εντούτοις, μπορεί να χρειαστεί να καταχωρήσουμε χειρόγραφα και ηλεκτρονικές συνταγές, όταν ΔΕΝ
είναι δυνατόν να εκτελεστούν ηλεκτρονικά, σε περιπτώσεις όπως:




Όταν το Φαρμακείο λειτουργεί, αλλά δεν έχει πάρει ακόμη αριθμό σύμβασης ή
Όταν υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας του api (ΗΔΙΚΑ)

Περιγραφή της Διαδικασίας
Για τη διαδικασία καταχώρησης Χειρόγραφης Συνταγής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1. Ξεκινήστε επιλέγοντας τον πελάτη από το αρχείο σας, ώστε
το παραστατικό να έχει τα στοιχεία του.
Η κίνηση αυτή θα σας γλυτώσει από άσκοπες πληκτρολογήσεις
(όπως θα δούμε σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας).
Βήμα 2. Από το μενού «ΤΑΜΕΙΑ» που βρίσκετε στο αριστερό τμήμα
της οθόνης του παραστατικού, το κατάλληλο Ασφαλιστικό Ταμείο,
π.χ. ΕΟΠΥΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ κλπ.

συμμετοχής) του ταμείου για να
φαρμάκου της συνταγής.

Βήμα 3. Στο μενού που ανοίγει, εμφανίζονται οι
διαθέσιμοι
τύποι
συνταγών
(ποσοστά
επιλέξετε το ποσοστό συμμετοχής του πρώτου
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Βήμα 4. Στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη σας
αυτό το παράθυρο, στο οποίο:
μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία
εκτέλεσης της (αν πρέπει να καταχωρηθεί σε
ημερομηνία διαφορετική της τρέχουσας)
και πρέπει να καταχωρίσετε τον αριθμό της
συνταγής ή να σκανάρετε το Barcode.
Βήμα 5. Στη συνέχεια ο κέρσορας μεταφέρεται στο
πεδίο «Αναζήτηση Είδους». Αρχίστε την
καταχώρηση του πρώτου φαρμάκου της συνταγής
και στη συνέχεια τα υπόλοιπα φάρμακα (είδη) κατά
τα γνωστά.
Το % συμμετοχής που επιλέξατε για το πρώτο φάρμακο της συνταγής, ισχύει αυτόματα και για τα
επόμενα. Δηλαδή αν στο πρώτο φάρμακο επιλέξατε 25% συμμετοχή, αυτό το ποσοστό θα εφαρμοστεί
και για το 2ο ή το 3ο φάρμακο.
Αν ο ιατρός έχει ορίσει διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής, στα επόμενα φάρμακα της συνταγής, τότε
ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ να επιλέγετε το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής και στη συνέχεια να
προχωρείτε στην καταχώρηση τους.
Βήμα 6. Μετά την καταχώριση των ειδών και για την αναλυτική
εμφάνιση των στοιχείων της συνταγής πατάμε το πλήκτρο
«Εμφάνιση».

Με αυτή την ενέργεια εμφανίζεται σε παράθυρο η επιλεγμένη
συνταγή με όλα τα καταχωρημένα στοιχεία, όπως η επόμενη εικόνα.
(Τα επόμενα βήματα δεν αφορούν συνταγές αναλωσίμων).
Βήμα 7. Τα στοιχεία που σημειώνονται μέσα σε κύκλο είναι
απαραίτητα και πρέπει οπωσδήποτε να είναι συμπληρωμένα,
δηλαδή:

 Ημερομηνία συνταγής,
 Αριθμός συνταγής,
 Αρ. Μητρώου, ΑΜΚΑ & Ονοματεπώνυμο ασθενούς,(όχι στοιχεία Γιατρού)
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 Επιπλέον πρέπει να συμπληρώσετε το Ασφ. Ταμείο του.
Για τη συμπλήρωση αυτού του στοιχείου κάντε κλικ στο κουμπάκι με τις
τελείτσες, για να το επιλέξετε από σχετική λίστα

Αν ακολουθήσατε τα βήματα, όπως τα περιγράψαμε, τότε όλα τα στοιχεία της συνταγής θα είναι ήδη
συμπληρωμένα και θα χρειαστεί να συμπληρώσετε μόνο τον κωδικό του ασφαλιστικού φορέα του
ασθενούς.
Αν δεν έχετε καρτέλα του ασθενούς στο αρχείο σας ή ξεχάσατε να αρχίσετε την καταχώριση της
συνταγής από την επιλογή πελάτη, τότε και από αυτή την οθόνη μπορείτε να αλλάξετε ή να
συμπληρώσετε στοιχεία, δηλαδή:
 την ημερομηνία εκτέλεσης ή
 τον αριθμό της συνταγής,
 τον Αριθμό Μητρώου, τον ΑΜΚΑ & το Ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου κλπ.
Βήμα 8. Στη συνέχεια με το πλήκτρο «Χειρόγραφη ΕΟΠΥΥ», μπορείτε να εκτυπώσετε τη συνταγή σε
φύλλο Α4 στον εκτυπωτή Laser.
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Στο μήνυμα (που εμφανίζεται) για συμπλήρωση της διάγνωσης πατήστε απλά το τσεκ και αγνοήστε
το. Δεν απαιτείται.
Η εκτύπωση βασίζεται στα πρότυπα των ηλεκτρονικών συνταγών και μας έχει δοθεί από την ΗΔΙΚΑ.
Πάνω σ΄αυτή θα επικολλήσετε και τα κουπόνια των φαρμάκων. Ακολουθεί υπόδειγμα:
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Βήμα 9. Μετά την εκτύπωση, πατήστε Esc για να βγείτε από το παράθυρο στοιχείων συνταγής για να
επιστρέψετε στην οθόνη λιανικής. Από εδώ πλέον μπορείτε να προχωρήσετε στην <Έκδοση> του
παραστατικού για να ολοκληρώσετε την καταχώριση.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΟΠΥΥ
Αν η συνταγή αφορά σε κάποιο ταμείο εκτός συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφισης (όπως π.χ.
ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ), τότε για την εκτύπωση του συνοδευτικού επιλέξτε το κουμπί <Στοιχεία συνταγής>.

Στην περίπτωση αυτή η σχετική εκτύπωση έχει την ακόλουθη μορφή:

Μετά την εκτύπωση των στοιχείων της συνταγής (Ctrl+P), η εφαρμογή σας επιστρέφει στην
προηγούμενη οθόνη της εμφάνισης.
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Από εκεί με το πλήκτρο «’Εξοδος» επιστρέφετε στην οθόνη της απόδειξης, από όπου
κατά τα γνωστά θα συνεχίσετε και τέλος θα εκδόσετε το παραστατικό.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΔΑΠΥ)
Στις συνταγές του ΔΑΠΥ δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε κανένα στοιχείο στην οθόνη εμφάνισης των
<Στοιχείων συνταγής>. Στις συνταγές αυτές για την εκτύπωση των αξιών στα αντίστοιχα τετραγωνάκια
επιλέξτε το κουμπί <Εκτύπωση>.

Η εκτύπωση αυτή γίνεται σε εκτυπωτή Laser (όπως και οι προηγούμενες), αλλά πάνω στο έντυπο της
ίδιας της συνταγής.
Συνταγή με διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής
Αν ο ιατρός έχει ορίσει διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής, στο 2ο ή στο 3ο φάρμακο της συνταγής, τότε
πριν την καταχώρηση του ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ να επιλέξετε από το μενού το αντίστοιχο ποσοστό
συμμετοχής και στη συνέχεια να προχωρήσετε.
«Αλλαγή % Συμμετοχής». Αν παρ’ όλα αυτά καταχωρίσουμε λάθος % συμμετοχής σε κάποιο
φάρμακο, τότε το επιλέγουμε «φωτίζοντας» το και πατάμε το πλήκτρο «% Συμμετοχής».
Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει το % συμμετοχής του
«φωτισμένου» είδους, κάνοντας κύκλο μεταξύ των διαθέσιμων ποσοστών του ταμείου.
Πολλές συνταγές του ίδιου πελάτη σε ένα παραστατικό
«Νέα Συνταγή». Στην ίδια απόδειξη μπορούμε να καταχωρίσουμε απεριόριστο αριθμό
συνταγών. Έτσι μετά την καταχώρηση της 1ης συνταγής, πατάμε το πλήκτρο «Νέα» και
επιλέγουμε όπως και στην προηγούμενη Ταμείο και % συμμετοχής, ακολουθώντας τα
βήματα, που περιγράψαμε παραπάνω.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Οι συνταγές που περιέχουν:




Εμβόλια απευαισθητοποίησης ή

Φαρμακοτεχνικές Εργασίες
καταχωρούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σαν Χειρόγραφες, και η εκτέλεση τους χαρακτηρίζεται από
ιδιαιτερότητες.
Εκτέλεση Συνταγής με Εμβόλια Απευαισθητοποίησης
Τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
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 ΔΕΝ περιλαμβάνονται στα δελτία τιμών του Υπουργείου, αλλά οι τιμές τους καθορίζονται
κάθε φορά από τον εισαγωγέα ή παρασκευαστή,
 Συνταγογραφούνται ΠΑΝΤΑ Χειρόγραφα από τους Γιατρούς, αφού και το σύστημα της
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΔΕΝ τα περιλαμβάνει στον κατάλογο του,
Με αυτά τα δεδομένα, η εκτέλεση συνταγών με Εμβόλια απευαισθητοποίησης γίνεται αποκλειστικά
χειρόγραφα. Διαβάστε παρακάτω τα σχετικά βήματα:
Βήμα 1ο: Επιλέξτε από το μενού <Ταμεία> τον ΕΟΠΥΥ
Βήμα 2ο Επιλέξτε ποσοστό συμμετοχής π.χ. 25%

Βήμα 3ο Σκανάρετε ή πληκτρολογείστε τον αριθμό της συνταγής στο παράθυρο εισαγωγής αριθμού
συνταγής και λοιπών ειδικών στοιχείων. Αν χρειάζεται:

να αλλάξετε την ημερομηνία εκτέλεσης (από το
σύστημα προτείνεται ΠΑΝΤΑ η τρέχουσα ή

να δηλώσετε οτι η συνταγή περιέχει Εμβόλια,
παράγωγα αίματος ή ορούς ή

οτι εξαιρείται της επιβάρυνσης του 1€
αυτό κάντε το πρίν να εισάγετε τον αριθμό συνταγής.
Βήμα 4ο
Μετά την εισαγωγή του αριθμού συνταγής
ο κέρσορας μεταφέρεται στο πεδίο
<Αναζήτηση είδους>.
Σκανάρετε εδώ το κάτω Barcode του πρώτου κουτιού (ή πληκτρολογείτε τα αρχικά του).
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Σημείωση: Επειδή τα εμβόλια απευαισθητοποίησης ΔΕΝ έχουν σταθερή λιανική τιμή μονάδος, το
πρόγραμμα σας ζητά να την πληκτρολογήσετε.
Βήμα 5ο
Αυτό γίνεται μέσα στο παράθυρο της επόμενης οθόνης. Στο ίδιο παράθυρο μπορείτε να αλλάξετε και
την ποσότητα σε δύο (2) με την προϋπόθεση ότι και τα 2 εμβαλλάγια έχουν τυπωμένη στο κουπόνι
την ίδια τιμή (π.χ. 3,84€).
Για την καταχώρηση των στοιχείων
πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Στην περίπτωση όμως, που το κάθε
εμβαλλάγιο έχει διαφορετική τιμή,
τότε θα αφήσετε σαν ποσότητα το
προτεινόμενο ένα (1) και θα πληκτρολογήσετε τη λιανική του πρώτου εμβαλλαγίου και στη συνέχεια
πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
Με την κίνηση αυτή κλείνει το παράθυρο αυτό και επιστρέφετε στην οθόνη του παραστατικού, ενώ ο
κέρσορας αναβοσβήνει και πάλι στο πεδίο <Αναζήτηση Είδους>.
Επαναλαμβάνετε τα βήματα 4 & 5 για να καταχωρήσετε και το δεύτερο εμβαλλάγιο, του οποίου η
λιανική τιμή είναι για παράδειγμα 4,18€. Επειδή το κάθε εμβαλλάγιο έχει διαφορετική τιμή, το
πρόγραμμα ΔΕΝ ενοποιεί τις γραμμές στο παραστατικό.
Βήμα 6ο Έτσι ολοκληρώνεται η κοστολόγηση αυτής της συνταγής. Πατήστε:



το κουμπί <Εμφάνιση> για να εκτυπώσετε τα στοιχεία της χειρόγραφης συνταγής σε μία κόλλα
Α4 (όπως περιγράψαμε παραπάνω)
και στη συνέχεια το <Έκδοση> (ή το <Πληρωμή>)για να την καταχωρήσετε (οριστικοποιήσετε).

Εκτέλεση Συνταγής με Φαρμακοτεχνικό σκεύασμα (Τεχνική Προδιαγραφή)
Η εκτέλεση συνταγής με ανάμιξη Α’ υλών ή Α’ υλών και έτοιμων ιδιοσκευασμάτων (ακόμη και
καλλυντικών), ώστε με την κατάλληλη φαρμακοτεχνική επεξεργασία να παρασκευαστεί (και να
κοστολογηθεί) από το Φαρμακοποιό το τελικό σκεύασμα, απαιτεί μία ξεχωριστή μεθοδολογία.
Και αυτές οι συνταγές συνταγογραφούνται ΜΟΝΟ χειρόγραφα από τους Γιατρούς, αφού το σύστημα
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δεν υποστηρίζει αυτή την ειδική διαδικασία και εκτελούνται
αποκλειστικά Χειρόγραφα από το Φαρμακοποιό.
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Συχνά πάντως, παρατηρείται το εξής φαινόμενο: «Ο γιατρός να συνταγογραφεί ηλεκτρονικά τα
συνταγογραφούμενα ιδιοσκευάσματα της προδιαγραφής και η οδηγία ανάμιξης καθώς και η αναφορά
σε άλλα μη αποζημιούμενα υλικά της συνταγής να δίνεται χωριστά στον ασθενή».
Κανόνες που διέπουν την κοστολόγηση:
Τα ασφαλιστικά Ταμεία:





Αποζημιώνουν ΜΟΝΟ τα συνταγογραφούμενα ιδιοσκευάσματα (Θετικής λίστας)
Αποζημιώνουν την αμοιβή της φαρμακοτεχνικής εργασίας, βάσει επίσημου τιμοκαταλόγου,
Αποζημιώνουν ΟΛΕΣ τις Α’ ύλες,
ΔΕΝ αποζημιώνουν καλλυντικά και φάρμακα εκτός θετικής λίστας

Παράδειγμα εκτέλεσης Χειρόγραφης συνταγής φαρμακοτεχνίας
Έστω οτι στη συνταγή ο γιατρός έδωσε εντολή να αναμιχθούν:
2
1
1
2GR
50ML

BETNOVATE CREAM
FLIXOTEDE CREAM
AVENE DIACNEAL EMULSION 30ML
ACID SALICYLIQUE
EAU DESTILE’ (ή AQUA DESTILLATA)

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1ο: Δηλώστε τον πελάτη στο παραστατικό και επιλέξτε Ασφαλιστικό ταμείο (π.χ. ΕΟΠΥΥ)
Βήμα 2ο: Επιλέξτε ποσοστό συμμετοχής (π.χ. 25%)
Βήμα 3ο: Σκανάρετε τον αριθμό συνταγής και
Βήμα 4ο: Πατήστε το πλήκτρο καταχώρησης Φαρμακοτεχνικού σκευάσματος
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Αυτό ενεργοποιεί την ειδική διαδικασία καταχώρησης των υλικών της συνταγής μέσα από την επόμενη
φόρμα, που εμφανίζεται στην οθόνη σας:

Περιοχή αναζήτησης – δήλωσης υλικού

Μενού Λειτουργίες
- Δαχείρηση
Μενού
Φαρμακοτεχνικών
εργασιών

Περιοχή εμφάνισης
περιεχομένου και αξίας Φ/Τ

Πλήκτρα Αποθήκευσης
προδιαγραφής και
Εξόδου από την οθόνη.

Βήμα 5ο: Σκανάρετε το Barcode ή πληκτρολογείστε την περιγραφή του πρώτου υλικού π.χ. της
BETNOVATE, στην περιοχή δήλωσης υλικού και επιλέξτε το.

Αποθήκευση
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Στο παράθυρο <Στοιχεία Υλικού> που κάνει αυτόματα την εμφάνιση του:
Βήμα 6ο: Δηλώστε Ποσότητα 2 (εμβαλλάγια), όπως αναφέρεται στη συνταγή και πατήστε Enter
Βήμα 7ο: Το Περιεχόμενο Φ/Τ συμπληρώνεται αυτόματα με 50γραμμάρια (βάσει των στοιχείων
περιεχομένου συσκευασίας του αρχείου φαρμάκων), οπότε πατήστε απλά το πλήκτρο <Αποθήκευση>.
Αν το πεδίο <Περιεχόμενο Φ/Τ>:
- είτε δεν συμπληρώνεται αυτόματα (λόγω έλλειψης των σχετικών στοιχείων στην καρτέλα)
- είτε πρέπει να χρησιμοποιήσετε (βάσει της συνταγής) λιγότερη ποσότητα από οτι το
συνολικό περιεχόμενο της συσκευασίας,
τότε θα ορίσετε εσείς την ποσότητα πληκτρολογώντας την στο πεδίο αυτό.
Αν κάποιο υλικό έχει μηδενική τιμή μονάδος, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε στο
αντίστοιχο πεδίο.
Το υλικό καταχωρείται και ο κέρσορας εμφανίζεται και πάλι στην περιοχή αναζήτησης περιμένοντας τη
δήλωση του επόμενου υλικού. Επαναλαμβάνετε τα βήματα 5-7 για τη FLIXOTIDE CREAM κ.ο.κ.
Κάθε φορά, που προσθέτετε κάποιο υλικό διαμορφώνεται ανάλογα το συνολικό περιεχόμενο
(βάρος, όγκος ή τεμάχια) και η αντίστοιχη αξία του φαρμακοτεχνικού σκευάσματος.

Περιεχόμενο & Αξία σκευάσματος

Αν κάποιο υλικό είναι καλλυντικό (π.χ. AVENE DIACNEAL) ή μη αποζημιούμενο φάρμακο, τότε
αυτό θα πρέπει να δηλωθεί κατά την καταχώρηση, ώστε να εξαιρεθεί της αξίας της συνταγής.
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Η δήλωση εξαίρεσης και χωριστής χρέωσης του υλικού ενεργοποιείται με κλικ στο κουμπί <Χωριστή
χρέωση υλικών> και έχει σαν αποτέλεσμα:
Το περιεχόμενο αυτού του υλικού προστίθεται στο συνολικό του σκευάσματος και συμμετέχει
στον υπολογισμό της αμοιβής του φαρμακοποιού (βάσει του σχετικού αλγόριθμου) σαν
εργασία,
Η αξία όμως αυτού του υλικού, δεν προστίθεται στην αξία του σκευάσματος, που θα
αποζημειωθεί από το Ταμείο,
Το υλικό αυτό θα υπολογιστεί και θα χρεωθεί extra στον πελάτη, όπως θα δούμε στη συνέχεια
Δείτε την επόμενη εικόνα και συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία (Περιεχόμενο και Αξία) με τα στοιχεία της
προγούμενης:
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Το περιεχόμενο αυξήθηκε κατά 30, αλλά η αξία παρέμεινε
ίδια με την προσθήκη του μη αποζημιούμενου υλικού.υλικού

Βήμα 8ο: Μετά τη δήλωση-καταχώρηση όλων των υλικών επιλέξτε (με κλικ) την κατάλληλη εργασία από
το μενού <φαρμακοτεχνικών Εργασιών> για να προσθέσετε και την αξία της αποζημιούμενης αμοιβής
σας.

Κάντε κλικ στην αντίστοιχη
επιλογή για να προσθέσετε και
την αμοιβή της εργασίας
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Με την κίνηση αυτή εμφανίζεται η οθόνη <Στοιχεία Υλικών>, στην οποία εμφανίζεται




το συνολικό περιεχόμενο του σκευάσματος,
Η τιμή βάσης (ελάχιστη αμοιβή) και
Η συνολική αμοιβή, όπως προκύπτει από τα στοιχεί του συνολικού περιεχομένου και με βάση
τον αλγόριθμο υπολογισμού της διατίμησης.

Συνολικό περιεχόμενο σκευάσματος

Ελάχιστη αμοιβή των πρώτων 50γρ

Τελική αμοιβή για τα 162γρ του σκευάσματος

Βήμα 9ο: Επιβεβαιώστε με κλικ στο πλήκτο <Αποθήκευσης> και αυτή την χρέωση.
Βήμα 10ο: Προσθέστε (προαιρετικά) και τα έξοδα συσκευασίας (βαζάκια, μπουκάλια κλπ):



είτε με τη δήλωση συκεκριμένων καρτελών, που αντιστοιχούν σε αυτά,
είτε με την επιλογή <ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΞΟΔΑ>, η οποία προσθέτει μία πάγια χρέωση 0,35€
(προβλέπεται στη διατίμηση και αποζημιώνεται)

87

[DIOSCOURIDES XPRESS

DIOSCOURIDES RETAIL] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

Διόρθωση γραμμής
Για τη διόρθωση των στοιχείων κάποιου υλικού, που καταχωρήσατε «φωτίστε» τη γραμμή του και
 πατήστε το πλήκτρο <Επεξεργασία εγγραφής> του μενού <ΛειτουργίεςΔιαχείρηση>
Με την κίνηση αυτή εμφανίζεται και πάλι το παράθυρο με τα στοιχεία του υλικού,
όπου μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις.
Διαγραφή γραμμής (υλικού)
Αν πρέπει τελικά να διαγράψετε κάποιο υλικό που έχετε καταχωρήσει, «φωτίστε» τη γραμμή του και
 πατήστε το πλήκτρο <Διαγραφή γραμμής> του μενού <ΛειτουργίεςΔιαχείρηση> και
 επιβεβαιώστε την κίνηση σας με <Ναί> στο σχετικό ερώτημα
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Εκτύπωση ετικέτας
Για να εκτυπώσετε την ετικέτα του φαρμακοτεχνικού σκευάσματος (στον ειδικό
εκτυπωτή ετικετών), πατήστε το πλήκτρο <Εκτύπωση ετικέτας Φαρμακοτεχνίας>
του μενού <Λειτουργίες-Διαχείρηση>.
Η ετικέτα αυτή επικολλάται στη συσκευασία του φαρμακοτεχνικού σκευάσματος
και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προδιαγραφής και την επωνυμία ασθενούς.
Το τελευταίο προϋποθέτει να ξεκινήσετε την καταχώρηση Απόδειξης με «Ονοματισμένο» τον πελάτη.
Εκτύπωση Προδιαγραφής
Για να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο (αναλυτική κοστολόγηση)της προδιαγραφής
είτε για τον πελάτη είτε για τις απαιτήσεις του Ταμείου, πατήστε το πλήκτρο
<Εκτύπωση> του μενού <Λειτουργίες-Διαχείρηση>.
Η Γραφική αυτή εκτύπωση οδηγείται στον εκτυπωτή γενικής χρήσης (Laser)και
μπορεί να επιλέξετε είτε ΜΟΝΟ τις ποσότητες των υλικών της προδιαγραφής είτε
και τις αντίστοιχες χρεώσεις (Εκτύπωση όλων των στοιχείων).
Δείτε τα υποδείγματα που ακολουθούν:

Εκτύπωση Μόνο Ποσοτήτων

Εκτύπωση Όλων των Στοιχείων
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Βήμα 11ο: Αν έχετε ολοκληρώσει τις καταχωρήσεις και την επεξεργασία της προδιαγραφής, πατήστε το
πλήκτρο <Αποθήκευση>.Η κίνηση αυτή κλείνει την οθόνη καταχώρησης της προδιαγραφής και σας
επιστρέφει στη φόρμα του παραστατικού, όπου συμπληρώνεται αυτόματα η συνταγή.

Όπως παρατηρείτε, η συνταγή συμπληρώθηκε με όλη την αξία του φαρμακοτεχνικού
σκευάσματος σε μία γραμμή και σε μία δεύτερη εμφανίζεται η επιβάρυνση του 1€.
Επίσης η εφαρμογή προσέθεσε αυτόματα και μία τρίτη γραμμή εκτός της συνταγής, για το μη
αποζημιούμενο είδος (σαν ελεύθερη πώληση).

Το πληρωτέο ποσό είναι το άθροισμα της συμμετοχής και της αξίας του καλλυντικού. Από το σημείο
αυτό μπορείτε να συνεχίσετε κατά τα γνωστά την επεξεργασία του παραστατικού και να το
ολοκληρώσετε με τη διαδικασία της έκδοσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Για την εκτέλεση Ηλεκτρονικής συνταγής, και ενώ βρίσκεστε στην οθόνη του
παραστατικού, πατήστε το κουμπί «e-Συνταγή».
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Πλήκτρο καταχώρησης ηλεκτρονικής συνταγής

Η κίνηση αυτή σας μεταφέρει στο επόμενο παράθυρο καταχώρησης της Ηλεκτρονικής Συνταγής.
Περιγραφή της οθόνης καταχώρησης e-Συνταγών
Πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή της διαδικασίας θα κάνουμε μια σύντομη περιγραφή των
στοιχείων της οθόνης <e-Συνταγές>.
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Πεδίο δήλωσης Αριθμού Συνταγής
Στο πεδίο αυτό δηλώνουμε με σκανάρισμα (ή πλήκτρολόγηση)
τον αριθμό της συνταγής.
Στοιχεία Ημερομηνίας Συνταγής
Με την εισαγωγή
του αριθμού της
συνταγής,
συμπληρώνονται:
 Το status της Συνταγής (ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ, ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ ή ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ)
 Η ημερομηνία συνταγογράφησης
 Και οι ημερομηνίες (περιθώριο) εντός των οποίων δύναται να εκτελεστεί η συνταγή
Στοιχεία Ιατρού και Ασφαλισμένου
Εδώ εμφανίζονται τα στοιχεία του Ιατρού και του Ασφαλισμένου:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΣ

Άνοιγμα καρτέλας Νέου Πελάτη
Το πλήκτρο αυτό χρησιμοποιείται για άνοιγμα (εισαγωγή) καρτέλας νέου πελάτη. Το πλήκτρο είναι
ανενεργό (γκρίζο) στις περιπτώσεις, που υπάρχει ήδη καρτέλα του ασφαλισμένου στο αρχείο σας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΣ

Ιστορικό πελάτη
Το πλήκτρο αυτό εμφανίζει αναλυτικά τις ηλεκτρονικές συνταγές του συγκεκριμένου ασφαλισμένου,
που εκτελέστηκαν στο φαρμακείο σας (και μόνο).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΣ
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Εκκρεμότητες (Δανεικά) Πελάτη
Το πλήκτρο αυτό εμφανίζει τα Δανεικά φάρμακα του ασφαλισμένου. Η εμφάνιση του πλήκτρου
συνδέεται με την ύπαρξη εκκρεμοτήτων και συνοδεύεται από ηχητικό μήνυμα (καμπανάκι),
διαφορετικά δεν εμφανίζεται.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΣ

<Ε κ κ ρ ε μ ό τ η τ ε ς>

Καρτέλα πελάτη
Το πλήκτρο αυτό εμφανίζει την αναλυτική καρτέλα του πελάτη από το σχετικό αρχείο πελατών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΣ

Πληροφορίες Συνταγής
Στην περιοχή αυτή εμφανίζονται άλλα στοιχεία της συνταγής (πληροφορίες), όπως αυτά της επόμενης
εικόνας:

Μενού διαχείρησης Φαρμάκων
Στην περιοχή αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία των κουπονιών (Barcode και Ταινίες Γνησιότητας),

ενώ τα πλήκτρα του μενού χρησιμοποιούνται:
 για την Επιλογή Φαρμάκου από λίστα,
 τον έλεγχο Διαθεσιμότητας (Υπόλοιπα, τρόπος Διάθεσης) και
 τη δημιουργία και αποστολή έκτακτης Παραγγελίας
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Φάρμακα Συνταγής
Στην περιοχή αυτή εμφανίζονται (αμέσως μετά την εισαγωγή του αριθμού της συνταγής) οι
συνταγογραφημένες Δραστικές ουσίες. Αν ο Ιατρός ΔΕΝ συνταγογράφησε με Δραστική ή τα φάρμακα
της συνταγής είναι μοναδικά, τότε και ΜΟΝΟ εμφανίζονται απευθείας οι Εμπορικές Ονομασίες.

Και εδώ υπάρχει
 πλήκτρο επιλογής φαρμάκου σε κάθε δραστική χωριστά και
 πλήκτρο εμφάνισης της συνοπτικής καρτέλας του επιλεγέντος φαρμάκου
Οδηγίες– Ταινίες Γνησιότητας – Αξία Συνταγής
Στην περιοχή αυτή:
 καταγράφονται οι ταινίες γνησιότητας των συσκευασιών,
 αναφέρονται οι οδηγίες λήψης (Δοσολογία) του γιατρού προς τον ασθενή, για κάθε δραστική
 Και συγκεντρώνονται τα στοιχεία κόστους συνταγής

Κεντρική Εργαλειοθήκη (Toolbar)

Στην κεντρική εργαλειοθήκη περιλαμβάνονται τα πλήκτρα, που εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες:








Αποστολή SMS (στο κινητό του ασθενούς)
Εκτύπωση ετικετών (Δοσολογίας κλπ)
Διαγραφή Συνταγής (Ακύρωση πριν την εκτέλεση)
Καθαρισμός Οθόνης
Επανεκτύπωση εκτελεσμένης συνταγής
Εκτέλεση/Εκτύπωση της συνταγής (καταχώρηση στην ΗΔΙΚΑ)
Έξοδο από την οθόνη και επιστροφή στο παραστατικό (Απόδειξη Λιανικής)
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Πλήκτρο εκτέλεσης Χειρόγραφης (πράσινης) Συνταγής
Το πλήκτρο αυτό ενεργοποιεί τη διαδικασία καταχώρησης στην
ΗΔΙΚΑ των Χειρόγραφων συνταγών. Λεπτομερείς οδηγίες θα
βρείτε στη σχετική παράγραφο.
Εκκρεμείς Ηλεκτρονικές Συνταγές
Το πλήκτρο αυτό οδηγεί στην οθόνη παρουσίασης των εκκρεμών ηλεκτρονικών συνταγών.
Λεπτομερείς οδηγίες θα βρείτε στη σχετική παράγραφο.
Παράμετροι – Στοιχεία Φαρμακείου
Το πλήκτρο αυτό οδηγεί στην οθόνη εισαγωγής των παραμέτρων επικοινωνίας του
Φαρμακείου με την ΗΔΙΚΑ. Η παραμεροποίηση αυτή γίνεται κατά την εγκατάσταση από
τεχνικό της εταιρίας.
Οδηγίες
Το πλήκτρο αυτό μπορεί να σας βοηθήσει, αφού οδηγεί σε εμφάνιση στην οθόνη
αναλυτικών οδηγιών σχετικά με την εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγής.
Διαδικασία καταχώρησης ηλεκτρονικής συνταγής
Η διαδικασία καταχώρησης έχει ως εξής:
ΒΗΜΑ 1Ο: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΝΤΑΓΗΣ
Σκανάρετε εδώ τον αριθμό της συνταγής. Η οθόνη
συμπληρώνεται με τα στοιχεία της συνταγής.
Με την εισαγωγή του αριθμού, γίνεται ταυτόχρονα έλεγχος αν υπάρχει καρτέλα του
συγκεκριμένου πελάτη και το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να ανοίξετε αυτόματα νέα
καρτέλα, απαντώντας «Ναί» στο σχετικό ερώτημα.
ΒΗΜΑ 2Ο: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Άμεση Καταχώρηση Φαρμάκων (κουπονιών)
Αν γνωρίζετε ποιά φάρμακα
αντιστοιχούν
σε
κάθε
Δραστική της συνταγής ή αν
έχουν συνταγογραφηθεί εμπορικές Ονομασίες, μπορείτε να αρχίσετε ΑΜΕΣΑ την καταχώρηση των
φαρμάκων.
Δώστε Προσοχή στην προειδοποίηση για ύπαρξη Δανεικών. Ελέγξτε αν εμπεριέχονται κάποια από
αυτά στη συνταγή και φροντίστε να σκανάρετε εκείνα τα κουπόνια, ώστε να μην ακυρώσετε ταινίες
γνησιότητας νέων συσκευασιών.
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Αρχίστε λοιπόν, να Σκανάρετε και τα 2 Barcodes των κουπονιών κατά σειρά (πρώτα το κάτω και
στη συνέχεια το πάνω), στο πεδίο «Barcode/Ταινία γνησιότητος.

Κάθε φορά που σκανάρετε επιτυχώς ένα φάρμακο της συνταγής, η Δραστική αντικαθίσταται από
την εμπορική του Ονομασία, μειώνεται η <Ανεκτέλεστη Ποσότητα> και στο κάτω αριστερό μέρος
της οθόνης καταγράφονται οι κωδικοί των ταινιών γνησιότητας.

Όταν συμπληρώνονται οι ποσότητες κάποιου φαρμάκου, από κίτρινο εμφανίζεται πλέον με
πράσινο χρώμα και ταυτόχρονα η στήλη <Ανεκτέλεστη ποσότητα> γίνεται μηδέν.
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Επιλογή Φαρμάκων από Λίστα
Αν δεν γνωρίζετε ποιά φάρμακα αντιστοιχούν σε κάθε Δραστική, πατήστε το
κουμπί <Επιλογή φαρμάκου>

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΣ

Η κίνηση αυτή ενεργοποιεί την ακόλουθη οθόνη. Εδώ, μπορείτε να επιλέξετε τις εμπορικές
ονομασίες των φαρμάκων που θα παραδώσετε, τσεκάροντας το τετραγωνάκι μπροστά σε κάθε
επιλογή.
97

[DIOSCOURIDES XPRESS

DIOSCOURIDES RETAIL] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές φαρμάκων, το μοναδικό είδος
εμφανίζεται ήδη τσεκαρισμένο.

Στις περιπτώσεις με πολλές επιλογές, πρώτο στη λίστα της κατηγορίας (Δραστικής)
εμφανίζεται το χαμηλότερης λιανικής φάρμακο.
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Τα φάρμακα που έχει ξαναπάρει ο ασθενής, έχουν συμπληρωμένη την ημερομηνία εκείνης
της συνταγής στη στήλη <Τελευταία Ημερομηνία>.
Τα φάρμακα που έχει πάρει σαν Δανεικά και σας τα χρωστάει ο ασθενής, έχουν ένα
κόκκινο θαυμαστικό

!

δίπλα στη συνταγογραφημένη ποσότητα και εμφανίζουν την

οφειλόμενη ποσότητα με κόκκινο στη στήλη <Εκκρεμότητες>.

Με βάση και τα παραπάνω στοιχεία, τσεκάρετε που επιλέξατε και πατήστε το πράσινο τσεκ στο
κάτω δεξιό μέρος της οθόνης, για να τις επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε στην προηγούμενη
οθόνη. Εκεί πλέον, οι δραστικές έχουν αντικατασταθεί με τις εμπορικές ονομασίες, βάσει των
φαρμάκων που επιλέξατε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΣ

Από το σημείο αυτό συνεχίζετε με το σκανάρισμα των κουπονιών, όπως περιγράψαμε σχετικά στο
2ο Βήμα.
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ΒΗΜΑ 3Ο: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ
Όταν τελειώσετε με το σκανάρισμα των κουπονιών, πατήστε το κουμπί <Εκτέλεση/Εκτύπωση>.
Έτσι η συνταγή εκτυπώνεται και καταχωρείται στην ΗΔΙΚΑ.

Μερική εκτέλεση Συνταγής
Αν η συνταγή εκτελέστηκε «Μερικώς», τότε πρέπει να δηλώνεται ο λόγος της Μερικής εκτέλεσης,
στην ενδιάμεση οθόνη διαλόγου που ακολουθεί:.

Πλήκτρο επιβεβαίωσης

Πλήκτρο εξόδου

Αν επιλέξετε και επιβεβαιώσετε το 2ο ή τον 3ο λόγο, η συνταγή θεωρείται Οριστική και δεν
επιδέχεται συμπλήρωση.
Αν όμως επιλέξετε τον πρώτο λόγο (είναι πάντα προτεινόμενος), τότε η ΗΔΙΚΑ σας επιτρέπει να
να επανέλθετε κάποια άλλη στιγμή για να συμπληρώσετε και τα υπόλοιπα φάρμακα
(κουπόνια).
Αν πατήσατε κατά λάθος το πλήκτρο <Εκτέλεση/Εκτύπωση>, και ενώ δεν είχατε ολοκληρώσει
τις καταχωρήσεις όλων των φαρμάκων, πατήστε εδώ το πλήκτρο εξόδου για να επιστρέψετε
στην οθόνη εκτέλεσης της συνταγής και να την ολοκληρώσετε.
Με το τέλος της εκτύπωσης η οθόνη «καθαρίζει», και μπορείτε:
o
o

είτε να συνεχίσετε με επόμενη συνταγή του ίδιου πελάτη (αν υπάρχει)
είτε να πατήσετε το κουμπί εξόδου
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ΒΗΜΑ 4Ο: ΈΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το κουμπί της εξόδου σας μεταφέρει στην οθόνη του
παραστατικού, το οποίο συμπληρώνεται αυτόματα με τη
συνταγή ή τις συνταγές που μόλις καταχωρήσατε
ηλεκτρονικά.
Ταυτόχρονα, η εφαρμογή συμπληρώνει (μετά από
επιβεβαίωση) και τα στοιχεία του πελάτη στο παραστατικό

ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΣ



Τελειώστε, πατώντας το κουμπί <Έκδοση> ή <Πληρωμή> για να οριστικοποιήσετε το
παρασταττικό και να καταχωρήσετε την συνταγή στο πρόγραμμα.
Με αυτή την κίνηση και ΜΟΝΟ ενημερώνονται οι καταστάσεις των συνταγών σας.
Φυσικά, πριν την έκδοση των παραπάνω παραστατικών μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα
είδη ή χειρόγραφες συνταγές του πελάτη.
Οι ποσότητες των φαρμάκων των Ηλεκτρονικών συνταγών (που «πέφτουν» με τον αυτόματο
τρόπο που περιγράψαμε) είναι αυτές που έγραψε ο γιατρός.
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Αναλυτική Περιγραφή των δυνατοτήτων της οθόνης επιλογής φαρμάκου από Λίστα
Προειδοποίηση Δανεικών Φαρμάκων
Στην οθόνη επιλογής φαρμάκων από λίστα και συγκεκριμένα στη στήλη <Εκκρεμότητες>,
εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα, οι ποσότητες που σας οφείλει ο ασθενής σε κάποια από τα
φάρμακα της συνταγής. Αυτή η πληροφορία σας οδηγεί να τσεκάρετε αυτά, ώστε να τακτοποιήσετε
τις εκκρεμότητες του πελάτη.

Επιλογή πρόσφατου φαρμάκου
Στην ίδια οθόνη και συγκεκριμένα στη στήλη <Τελευταία Ημερομηνία>, μπορείτε να δείτε για κάθε
ομάδα δραστικής, τα φάρμακα που έχει πάρει κατά καιρούς ο ασθενής από το Φαρμακείο σας και
τις αντίστοιχες ημερομηνίες.
Οι ημερομηνίες αυτές είναι οι ημερομηνίες εκτέλεσης των ηλεκτρονικών συνταγών. Η ταξινόμηση
με αυτή τη στήλη σας δίνει πληροφορίες Ιστορικού ανά Δραστική και σας βοηθά να επιλέξετε το
τελευταίο (πιό πρόσφατο).
Επιλογή φθηνότερου φαρμάκου
Τέλος, από τα στοιχεία της ίδιας οθόνης μπορείτε να πληροφορήσετε τον ασθενή για το
φθηνότερο φάρμακο κάθε κατηγορίας (δραστικής). Σ’ αυτό μπορεί να σας βοηθήσει το γεγονός οτι
η ταξινόμηση των φαρμάκων (ανά δραστική), δηλαδή η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι
επιλογές στην οθόνη αυτή, είναι από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη λιανική τιμή.
Αν ο ασθενής επιλέξει φάρμακο με τιμή μεγαλύτερη από το φθηνότερο της κατηγορίας, η ΗΔΙΚΑ θα
σας ζητά με σχετικό μήνυμα, να επιβεβαιώσετε οτι «Ενημερώθηκε από το Φαρμακοποιό για την
ύπαρξη φθηνότερου αλλά επιθυμεί να λάβει το ακριβότερο». Η συγκατάθεση του ασθενούς
καταγράφεται στην ΗΔΙΚΑ και πρέπει να υπογράφεται από τον ίδιο στο εκτυπωμένο φύλλο
εκτέλεσης.
Προκοστολόγηση συνταγής βάσει των επιλογών
Στην ίδια οθόνη γίνεται και προκοστολόγηση της συνταγής με βάση τις τιμές των τσεκαρισμένων
φαρμάκων (επιλογές). Δηλαδή, μπορείτε να έχετε εικόνα του κόστους της συνταγής για τον
ασφαλισμένο (ανάλογα με τα φάρμακα που θα επιλέξει), πριν προχωρήσετε στην εκτέλεση της.
Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στην τελευταία γραμμή αυτής της οθόνης και αλλάζουν αυτόματα
κάθε φορά που επιλέγετε άλλο είδος. Δείτε τα παραδείγματα στις 2 επόμενες εικόνες:
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Στην πρώτη περίπτωση επιλέξαμε το είδος CLARIPEN για τη δραστική CLARITHROMYCIN. Με αυτή την
επιλογή ο πελάτης θα κληθεί να πληρώσει 1,34€.

Στοιχεία κοστολόγησης συνταγής

Στη δεύτερη περίπτωση επιλέξαμε το είδος KLARICID για τη δραστική CLARITHROMYCIN. Με αυτή την
επιλογή ο πελάτης θα κληθεί να πληρώσει 7,63€.
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Στοιχεία κοστολόγησης συνταγής

Λοιπές λειτουργίες της οθόνης e-Συνταγές
ΈΚΤΑΚΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ «ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ» ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ
Για τις περιπτώσεις, όπου η εκτέλεση συνδέεται με τη εξασφάλιση διαθεσιμότητας
όλων των ειδών και του συνόλου των ποσοτήτων της συνταγής, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το κουμπάκι για έκτακτη <Παραγγελία>. Η κίνηση αυτή θα σας μεταφέρει στην
οθόνη προσθήκης σε Παραγγελία, όπως ήδη περιγράψαμε στις λειτουργίες του παραστατικού λιανικής.
Από εκεί μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικά την την έκτακτη παραγγελία με τα επιλεγμένα είδη της
συνταγής, ώστε από την απάντηση του προμηθευτή να ενημερώσετε αναλόγως τον πελάτη σας και να
προχωρήσετε κρατώντας ή όχι τη συνταγή του.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Αν θέλετε να δείτε το Ιστορικό του ασθενούς/πελάτη πατήστε το σχετικό κουμπί.
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Το Ιστορικό των πελατών σας ενημερώνεται αυτόματα με την καταχώρηση των
Ηλεκτρονικών τους συνταγών.
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ (ΔΑΝΕΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) ΠΕΛΑΤΗ
Αν ο ασθενής έχει Εκκρεμότητες, δηλαδή σας οφείλει φάρμακα, τότε
εμφανίζεται το ομώνυμο κουμπί. Πατήστε το και θα δείτε τα φάρμακα που σας οφείλει.

Αν η συνταγή περιλαμβάνει και κάποια Δανεισμένα και μη τακτοποιημένα φάρμακα, αυτά
εμφανίζονται στην οθόνη με ένα κόκκινο θαυμαστικό μπροστά !
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Εκκρεμείς θεωρούνται και καταχωρούνται σε ένα ξεχωριστό πίνακα:



Όσες συνταγές ΔΕΝ έχουν εκτελεστεί ΠΛΗΡΩΣ (Μερικώς Εκτελεσμένες),
Καθώς επίσης, και οι Συνταγογραφημένες 2ες και 3ες εκτελέσεις των τρίμηνων συνταγών των
πελατών μας, τις οποίες μπορούμε να αποθηκεύουμε με ειδική διαδικασία.

Αυτό μας επιτρέπει να ανατρέχουμε όποτε χρειάζεται σ’αυτό τον πίνακα και να ελέγχουμε, να δίνουμε
σχετικές πληροφορίες στον πελάτη και να εκτελούμε ή να ολοκληρώνουμε αυτές τις συνταγές.
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Πίνακας Εκκρεμών Ηλεκτρονικών Συνταγών
Για να εμφανίσουμε αυτό τον πίνακα μεταφερόμαστε στην οθόνη εκτέλεσης Ηλεκτρονικής συνταγής,

Και πατάμε το κουμπί <Εκκρεμότητες>. Στην οθόνη μας εμφανίζεται ο ακόλουθος πίνακας με τίτλο
<Συνταγές με Εκκρεμότητες ενημέρωσης ΗΔΙΚΑ>, που περιλαμβάνει όλες τις εκκρεμείς
ηλεκτρονικές συνταγές. Η σειρά εμφάνισης αυτών είναι με βάση την ημερομηνία
συνταγογράφησης και από την πιο πρόσφατη προς την παλαιότερη.
Σημαντικό είναι πως κάθε στήλη του πίνακα μπορεί να λειτουργήσει σαν στοιχείο ταξινόμησης,
αρκεί να κάνουμε κλικ στον τίτλο της. Αυτό μας επιτρέπει να ταξινομήσουμε τις συνταγές με:






Τον αριθμό συνταγής,
Τις ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης εκτέλεσης (περιθώριο εκτέλεσης),
Την Επωνυμία του ασθενούς,
Την κατηγορία συνταγής (Απλή, Τρίμηνη Αρ. Εκτέλεσης:2 κλπ) και
Την κατάσταση της συνταγής (Συνταγογραφημένη, Μερικώς Εκτελεσμένη)
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Αναζήτηση Εκκρεμούς συνταγής
Στην ίδια οθόνη-πίνακα μπορούμε να κάνουμε
αναζήτηση συγκεκριμένου αριθμού συνταγής,
σκανάροντας τον αριθμό της στο σχετικό πεδίο και πατώντας στη συνέχεια το κουμπί <Αναζήτηση>.
Φίλτρο εμφάνισης Εκκρεμών συνταγών με βάση την Ημερομηνία εκτέλεσης
Για εμφάνιση ΜΟΝΟ εκείνων των εκκρεμών συνταγών, οι οποίες βάσει του
περιθωρίου εκτέλεσης θα μπορούσαν να εκτελεστούν στην τρέχουσα
ημερομηνία, πατάμε το κουμπί <Φίλτρο>.
Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να ζητήσουμε την παρουσίαση των συνταγών
οποισδήποτε άλλης ημερομηνίας, αρκεί να την εισάγουμε στο πεδίο
<Ημερομηνία> και να πατήσουμε το κουμπί <Φίλτρο>.
Για επιστροφή στον πίνακα με τα στοιχεία όλων των εκκρεμών συνταγών,
πατήστε το κουμπί <Προβολή Όλων>.
Διαγραφή Εκκρεμών Συνταγών
Αν θέλουμε να διαγράψουμε κάποιες εκκρεμείς συνταγές, οι οποίες στην ουσία ξεπέρασαν το
περιθώριο εκτέλεσης και δεν μπορούν να ολοκληρωθούν:
 τις επιλέγουμε τσεκάροντας τις και πατάμε το πλήκτρο <Διαγραφή>.
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Επιλογή και Εκτέλεση εκκρεμούς Συνταγής
Για να εκτελέσουμε μία εκκρεμή συνταγή ή να ολοκληρώσουμε την εκτέλεση της, την επιλέγουμε
τσεκάροντας την και πατάμε το πλήκτρο επιβεβαίωσης .
Με την κίνηση αυτή συμπληρώνεται η οθόνη εκτέλεσης της ηλεκτρονικής συνταγής με τα στοιχεία της
επιλεγμένης και από εκεί συνεχίζουμε κατά τα γνωστά.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ (ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ)
Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες αυτής της λειτουργίας για να καταχωρείτε σε εκκρεμότητα τα φύλλα
της 2ης και 3ης εκτέλεσης των τρίμηνων συνταγών, που σας αφήνουν οι πελάτες σας. Για το σκοπό αυτό
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1ο: Εκτελέστε κατά τα γνωστά την 1η από τις 3 συνταγές και εκδόστε το παραστατικό. Αμέσως
μετά ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή πάρτε στα χέρια σας τα φύλλα των 2 επόμενων εκτελέσεων, που σας
άφηση ο πελάτης σας και μεταφερθείτε στην οθόνη εκτέλεσης ηλεκτρονικής συνταγής.
Βήμα 2ο: Σκανάρετε τον αριθμό της 2ης εκτέλεσης. Το πρόγραμα σας ενημερώνει οτι «Είστε εκτός ορίων
εκτέλεσης της συνταγής».
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Βήμα 3ο: Στο μήνυμα αυτό πατήστε ΟΚ και στη συνέχεια
Βήμα 4ο: πατήστε το κουμπί <Καθαρισμός Οθόνης> ζητώντας να γίνει «αποθήκευση των στοιχείων της
συνταγής». Η κίνηση αυτή καθαρίζει την οθόνη και ταυτόχρονα



καταχωρεί τη συνταγή στον πίνακα <Συνταγές με Εκκρεμότητες ενημέρωσης ΗΔΙΚΑ>, στις
αντίστοιχες ημερομηνίες εκτέλεσης της
ενώ παράλληλα ενημερώνει την πληροφοριακή κατάσταση <Εκκρεμείς Συνταγές Πελάτη>, που
εμφανίζεται στο μενού <Λειτουργίες> του INFO πελάτη.

Διαβάστε τη σχετική παράγραφο <Απόδειξη Λιανικής/Ονοματισμένος Πελάτης> του παρόντος και
συγκεκριμένα το <ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΕΛΑΤΗ>, που αναλύονται λίγο παρακάτω.
Βήμα 5ο: Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 και για την 3η εκτέλεση.
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ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ
Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επανεκτυπώσετε οποιαδήποτε εκτελεσμένη
συνταγή. Για το σκοπό αυτό μεταφερθείτε στην οθόνη εκτέλεσης των ηλεκτρονικών
συνταγών και:


Βήμα 1ο: Σκανάρετε τον αριθμό της εν λόγω συνταγής, οπότε και εμφανίζεται στην οθόνη σας



Βήμα 2ο: Κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <Επανεκτύπωση> για να εμφανιστεί το παράθυρο
εκτύπωσης, της επόμενης εικόνας.
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Βήμα 3ο: Στο παράθυρο της εκτύπωσης εμφανίζονται οι διάφορες εκτελέσεις της συνταγής
(στάδια).
Αν η συνταγή εκτελέστηκε εξ ολοκλήρου με μία κίνηση,
η εγγραφή στην οθόνη αυτή είναι μοναδική.
Στις περιπτώσεις όπου η συνταγή εκτελέστηκε Μερικώς
αρχικά και ολοκληρώθηκε με 2η ή 3η εκτέλεση,
εμφανίζονται όλες οι σχετικές εγγραφές εκτελέσεων
ταξινομημένες με τον αριθμό εκτέλεσης και την
ημερομηνία.
Επιλέξτε (Φωτίζοντας) την εκτέλεση, της οποίας
επιθυμείτε την επανεκτύπωση και πατήστε το πλήκτρο
<Εκτύπωση>.

Αν δεν εμφανίζεται καμμία εγγραφή ή το αποτέλεσμα της επανεκτύπωσης δεν σας ικανοποιεί, πατήστε
πρώτα το πλήκτρο <Λήψη Εκτέλεσης> και στη συνέχεια το <Εκτύπωση>.
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Με την κίνηση αυτή γίνεται Λήψη των πραγματικών δεδομένων της εκτέλεσης από την ΗΔΙΚΑ, όπως
βρίσκονται καταχωρημένα στη βάση της.


Βήμα 4ο: Τέλος χρησιμοποιήστε το πλήκτρο εξόδου ή το Esc για να βγείτε από την οθόνη αυτή
και να επιστρέψετε στην οθόνη του παραστατικού.

ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ
Παρατηρείται αρκετές φορές το φαινόμενο μα μην αναγνωρίζεται ο γραμμωτός κώδικας (Βarcode)
κάποιων κουπονιών.
Αν το πρόβλημα αφορά στο πάνω Barcode (Ταινία Γνησιότητας), τότε υποχρεωτικά πρέπει να το
πληκτρολογήσετε.
Αν όμως το πρόβλημα εντοπίζεται στο κάτω Barcode (Κωδικός Φαρμάκου), τότε υπάρχει εύκολη λύση
για να αποφύγετε την πληκτρολόγηση. Ακολουθήστε τις οδηγίες, όπως περιγράφονται στο επόμενο
παράδειγμα. Έστω οτι στην επόμενη συνταγή, το scanner σας δεν διαβάζει το Barcode του CRESTOR:

Βήμα 1ο: Κάντε διπλό αριστερό κλικ με το ποντίκι στο πεδίο Barcode του είδους CRESTOR
Βήμα 2ο: Κατόπιν κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι στο πεδίο <Barcode/Ταινίες Γνησιότητας>.
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Βήμα 3ο: Στην οθόνη που αναδύεται, επιλέξτε με αριστερό κλικ το Paste (ή Αντιγραφή)

Η κίνηση αυτή αντιγράφει το barcode (2802586701023) του συγκεκριμένου φαρμάκου (CRESTOR) στο
πεδίο, όπου υπό κανονικές συνθήκες θα το καταχωρούσε το Scanner σας.

Βήμα 4ο: Πατήστε το Enter για να το επιβεβαιώσετε. Το πεδίο <Barcode/Ταινίες Γνησιότητας>
καθαρίζει και μπορείτε πλέον να συνεχίσετε καταχωρώντας το πάνω Barcode της συσκευασίας.

Από το σημείο αυτό συνεχίζετε την καταχώρηση – εκτέλεση της συνταγής με τον τρόπο που
περιγράψαμε στη σχετική παράγραφο.
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ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΟΥΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ)
Η όποια διόρθωση ηλεκτρονικής συνταγής μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ εφόσον δεν έχετε ακόμη προχωρήσει
στην εκτέλεση/εκτύπωση της.
Διόρθωση Ποσότητας
Στο παράδειγμα της συνταγής που ακολουθεί, και ενώ έχουμε σκανάρει όλα τα κουπόνια, ο πελάτης
ζητά να πάρει τελικά μόνο τη μία συσκευασία BUTAVATE.

Βήμα 1ο: κάνουμε κλικ στη γραμμή αυτού του είδους (BUTAVATE), ώστε να εμφανιστούν στην περιοχή
των ταινιών γνησιότητας, οι κωδικοί των συσκευασιών που καταχωρήσαμε.

Βήμα 2ο: Διαγράφουμε την ταινία γνησιότητας της συσκευασίας, που επιστρέφουμε στο ράφι μας,
ώστε να μείνει μόνο αυτή που θα παραδώσουμε στον πελάτη.
Η διαγραφή γίνεται με κλικ πάνω στο κόκκινο Χ
της συγκεκριμένης γραμμής. Με την κίνηση
αυτή παραμένει τελικά ΜΟΝΟ η μία
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συσκευασία και η συνταγή θα πρέπει να εκτελεστεί Οριστικά Μερικώς λόγω «Επιθυμίας του
ασφαλισμένου».

Αλλαγή Επιλεγμένου Είδους με Ομοειδές
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μιας ηλεκτρονικής συνταγής μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε την
αρχική επιλογή σε κάποιο(α) φάρμακο(α). Η αλλαγή μπορεί να ζητηθεί από τον ασθενή ή να είναι
αναγκαία λόγω ελλείψεων.
Επειδή η ανάγκη αλλαγής είδους με κάποιο Ομοειδές, μπορεί να παρουσιαστεί είτε στη φάση πριν την
καταχώρηση των ετικετών του είδους είτε και μετά θα το αναλύσουμε σε 2 παραδείγματα.
 Αλλαγή πριν το σκανάρισμα ετικετών
Στη συνταγή του παραδείγματος θα χρειαστεί να αλλάξουμε το DIAMICRON.

Τα βήματα της διαδικασίας είναι τα παρακάτω:
Βήμα 1ο: Επιλέγουμε με μονό αριστερό κλικ το συγκεκριμένο είδος.
Βήμα 2ο: Κατόπιν κάνουμε μονό αριστερό κλικ στο εικονίδιο των Ομοειδών του είδους (κάψουλα). Στην
οθόνη μας εμφανίζεται ο πίνακας των Ομοειδών του DIAMICRON, όπου η αρχική μας επιλογή
εμφανίζεται τσεκαρισμένη
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Βήμα 3ο: Επιλέγουμε κάποιο άλλο ομοειδές τσεκάροντάς το π.χ το GLIGLAZIDE/GENERICS, και πατάμε
το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Βήμα 4ο: Με τις κινήσεις αυτές επιστρέφουμε στην οθόνη εκτέλεσης της ηλεκτρονικής συνταγής,
έχοντας αλλάξει το συγκεκριμένο φάρμακο με άλλο ομοειδές. Η συνέχεια κατά τα γνωστά.
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 Αλλαγή είδους ενώ έχουν καταχωρηθεί οι ταινίες γνησιότητας
Στη συνταγή του παραδείγματος θα χρειαστεί να αλλάξουμε το DIAMICRON, ενώ έχουμε ήδη σκανάρει
το κουπόνι του.

Βήμα 1ο: Επιλέγουμε με μονό αριστερό κλικ το συγκεκριμένο είδος.
Βήμα 2ο: Διαγράφουμε με το Χ όλες τις ετικέτες του προς αλλαγή είδους από την περιοχή <Ταινίες
Γνησιότητας>.
Αυτή η κίνηση διαφοροποιεί ουσιαστικά τις 2 διαδικασίες μεταξύ τους.
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Οι ταινίες γνησιότητας του προς
αλλαγή είδους έχουν διαγραφεί.
Βήμα 3ο: Κατόπιν κάνουμε μονό αριστερό κλικ στο εικονίδιο των Ομοειδών του είδους (κάψουλα). Στην
οθόνη μας εμφανίζεται ο πίνακας των Ομοειδών του DIAMICRON, όπου η αρχική μας επιλογή
εμφανίζεται τσεκαρισμένη.

Βήμα 4ο: Επιλέγουμε κάποιο άλλο ομοειδές τσεκάροντάς το (π.χ GLIGLAZIDE/GENERICS), και πατάμε το
πλήκτρο επιβεβαίωσης.
Η αλλαγή μπορεί να ζητήθηκε και για οικονομικούς λόγους, οπότε μπορείτε να
συμβουλευθείτε τις τιμές των ομοειδών και την ανάλογη διαμόρφωση του κόστους κάθε
επιλογής, όπως εμφανίζεται στην τελευταία γραμμή της οθόνης των Ομοειδών. Τα στοιχεία
αυτά μπορούν να σας βοηθήσουν να καταλήξετε στην τελική επιλογή.
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Το κόστος για τον ασθενή αλλάζει με την επιλογή
άλλου φθηνότερου ομοειδούς.

Βήμα 5ο: Με τις κινήσεις αυτές επιστρέφετε στην οθόνη εκτέλεσης της ηλεκτρονικής συνταγής, έχοντας
αλλάξει το συγκεκριμένο φάρμακο με άλλο ομοειδές. Ακολούθως σκανάρετε τα κουπόνια του νέου
είδους και ολοκληρώνετε την εκτέλεση της συνταγής, κατά τα γνωστά.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΗΔΙΚΑ
Με την εργασία αυτή, μπορείτε να «ηλεκτρονικοποιείτε» τις χειρόγραφες (πράσινες) συνταγές των
ιατρών. Η καταχώρηση αυτών των συνταγών γίνεται από την ίδια οθόνη στην οποία καταχωρείτε και
τις ηλεκτρονικές.
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Χειρόγραφες που ΔΕΝ μπορούν να «Ηλεκτρονικοποιηθούν»
Δεν μπορούν να καταχωρηθούν στην ΗΔΙΚΑ οι πράσινες συνταγές, που περιέχουν :
 Φάρμακα του ΙΦΕΤ ή
 Εμβόλια απευαισθητοποίησης ή
 Φαρμακοτεχνικές εργασίες
Διαδικασία καταχώρησης
Από το παραστατικό λιανικής, πατήστε το κουμπί <e-Συνταγή> για να ανοίξετε την
οθόνη καταχώρησης ηλεκτρονικών συνταγών.



Εδώ πατήστε αρχικά το κουμπί <Εκτέλεση χειρόγραφης> και ακολούθως σκανάρετε το Barcode
ή πληκτρολογήστε τον αριθμό της συνταγής.
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Ο κέρσορας μεταφέρετε στο πεδίο <ΑΜΚΑ> του ασθενούς .Πληκτρολογήστε τον

 Αν η συνταγή φέρει Διάγνωση, που προβλέπει την εξαίρεση
από την επιβάρυνση με το 1€, τότε κάντε κλικ με το ποντίκι στο
σημείο που δείχνει το κίτρινο βέλος, για να δηλώσετε τη «Χρόνια
πάθηση», από το σχετικό πίνακα επιλογής.

 Αλλιώς, προσπερνάτε αυτό το στάδιο και συνεχίζετε με την
καταχώρηση των φαρμάκων της συνταγής, είτε σκανάροντας τα
κάτω Barcodes είτε με πληκτρολόγηση της περιγραφής:

Σκανάρετε εδώ το κάτω Barcode ή
πληκτρολογήστε τα αρχικά της περιγραφής



Μετά την εισαγωγή του φαρμάκου, πρέπει να δηλώσετε την ποσότητα και το ποσοστό
συμμετοχής, όπως φαίνεται στην επόμενη οθόνη:
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Επόμενο βήμα, είναι η καταχώρηση της ταινίας γνησιότητας (πάνω Barcode) στο αντίστοιχο
πεδίο

Σκανάρετε εδώ τα πάνω Barcodes
(Ταινίες Γνησιότητας)






Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και για τα υπόλοιπα φάρμακα της συνταγής, μέχρι να
ολοκληρωθεί.
Τέλος πατήστε το κουμπί <Εκτέλεση/Εκτύπωση>. Στη σελίδα, που θα εκτυπώσετε, επικολλάτε
τα κουπόνια. Η μορφή της εκτύπωσης είναι όμοια με της ηλεκτρονικής συνταγής. Οι συνταγές
αυτές θεωρούνται πλέον ηλεκτρονικές και περιλαμβάνονται στο ίδιο πακέτο με εκείνες.
και στη συνέχεια την <Έξοδο>, οπότε και μεταφέρεστε στο παραστατικό, το οποίο ως γνωστόν
συμπληρώνεται αυτόματα.
Προσοχή !!! Δεν μπορείτε να κάνετε Μερική εκτέλεση χειρόγραφης συνταγής
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ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ / ΟΝΟΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ
Συνήθως
η
έκδοση
Απόδειξης
Λιανικής
Πώλησης γίνεται στο
γενικό πελάτη «ΠΕΛΑΤΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ». Αν όμως θέλουμε να συντηρούμε αναλυτικά στοιχεία για τους πελάτες στους οποίους
εκδίδουμε Αποδείξεις, αρκεί κατά την έκδοση της Απόδειξης να δηλώσουμε συγκεκριμένο υπάρχοντα ή
νέο «ονοματισμένο» πελάτη.
Για να γίνει η δήλωση ονοματισμένου πελάτη πατάμε το πλήκτρο επιλογής πελάτη, οπότε και
εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης του πελατολογίου μας.

Στην περίπτωση που θέλουμε να επιλέξουμε ήδη υπάρχοντα πελάτη, χρησιμοποιούμε έναν από τους
παρακάτω τρόπους ανεύρεσης αυτού.
Ανεύρεση βάσει Επωνυμίας.
Για να εμφανίσουμε συγκεκριμένο πελάτη/ πελάτες βάσει επωνυμίας, στο πεδίο
«Ονοματεπώνυμο» δηλώνουμε τα αρχικά της επωνυμίας πελάτη και πατάμε το πλήκτρο
αναζήτησης ή το Enter.
Ανεύρεση βάσει άλλου Στοιχείου.
Για εμφανίσουμε συγκεκριμένο πελάτη/ πελάτες βάσει κάποιου άλλου από τα διαθέσιμα στοιχεία
επιλογής (Κωδικός πελάτη, Barcode, ΑΜΚΑ), πληκτρολογούμε (ή το σκανάρουμε, αν υπάρχει σε μορφή
Barcode) το επιθυμητό στοιχείο, και πατάμε το πλήκτρο αναζήτησης ή το Enter.
Αν δε δώσουμε κανένα στοιχείο και απλά πατήσουμε το πλήκτρο αναζήτησης , τότε εμφανίζεται όλος ο
κατάλογος των πελατών κατ’ αλφαβητική σειρά. Από τον κατάλογο πελατών και προκειμένου να
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επιλέξουμε, εστιάζουμε σε αυτόν και πατώντας το πλήκτρο αποδοχής
επιστρέφουμε στη φόρμα
της Απόδειξης έχοντας κάνει την αντικατάσταση του γενικού πελάτη της Απόδειξης με τον
ονοματισμένο της επιλογής μας. Η αντικατάσταση του γενικού πελάτη της Απόδειξης με ονοματισμένο
μπορεί να ζητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο καταχώρισης μιας Απόδειξης χωρίς να χάνεται κανένα από
τα ήδη καταχωρημένα στοιχεία της.
Η αντικατάσταση του γενικού πελάτη της Απόδειξης με ονοματισμένο έχει σαν αποτέλεσμα και την
εμφάνιση της Επωνυμίας του και σχετικών πληροφοριών, όπως το Υπόλοιπο του (χρήματα που οφείλει
από προηγούμενες συναλλαγές), Σχόλια της καρτέλας και Εκκρεμότητες (από Δανεικά). Στην τελευταία
περίπτωση τα στοιχεία του εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Για να κάνουμε καταχώρηση νέου
πελάτη, πατάμε το πλήκτρο
προσθήκης πελάτη, οπότε και
εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη
για τη συμπλήρωση των στοιχείων του:



Ο κωδικός του πελάτη προτείνεται αυτόματα από την εφαρμογή
Για αλλαγή της γλώσσας του πληκτρολογίου χρησιμοποιούμε το πλήκτρο με τη σημαία

Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων και, πατώντας το πλήκτρο
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αποδοχής, επιστρέφουμε στη φόρμα της Απόδειξης έχοντας κάνει ταυτόχρονα την καταχώρηση πελάτη
και την αντικατάσταση του γενικού πελάτη της Απόδειξης με αυτόν.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΕΛΑΤΗ (Info)

Για πληροφορίες σχετικές με τα στοιχεία πελάτη πατάμε το πλήκτρο Info «Καρτέλα
Πελάτη».
Στην οθόνη έρχεται η Συνοπτική καρτέλα, με όλα τα στοιχεία του πελάτη:

και στο αριστερό μέρος ένα μενού επιλογών, με βασικές εργασίες ή πληροφοριακές
καταστάσεις, όπως:
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΕΛΑΤΗ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να τροποποιήσετε ή να συμπληρώσετε στοιχεία στην αναλυτική
καρτέλα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις κινήσεις (παραστατικά πωλήσεων και
εισπράξεων) για όποιο διάστημα ορίσετε.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να ζητήσετε κατάσταση πωλήσεων στο συγκεκριμένο πελάτη (δηλαδή
το τζίρο) για ορισμένο διάστημα με αναλυτική παρουσίαση των ειδών.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να ζητήσετε αναλυτική κατάσταση των εκτελεσμένων ηλεκτρονικών
συνταγών του πελάτη, κατά ημερομηνία, Ιατρό, φάρμακα, δραστική ουσία.
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΗ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να ζητήσετε κατάσταση των ηλεκτρονικών συνταγών του πελάτη, που
εκκρεμούν, δηλαδή «Μερικώς εκτελεσμένες» ή «2η εκτέλεση» & «3η εκτέλεση» από κρατημένες
3μηνες.
Έτσι μπορείτε εύκολα να απαντήσετε στο ερώτημα του πελάτη σας: «Τι άλλες συνταγές έχω
ανεκτέλεστες και πότε πότε μπορώ να περάσω ή τι άλλο φάρμακο μου οφείλετε?»

ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να στείλετε κάποιο sms στο συγκεκριμένο πελάτη, με ελεύθερο
περιεχόμενο π.χ. «Τα φάρμακα που σας οφείλουμε ήρθαν και μπορείτε να περάσετε να τα πάρετε».
Σ.Σ. Για την παραπάνω λειτουργία και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας αποστολής sms, επικοινωνήστε
με την ΙΛΥΔΑ.
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ΠΡΟΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ) ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ
Για να χορηγήσουμε «δανεικά» κάποια φάρμακα σε πελάτη (δηλαδή φάρμακα για τα οποία θα φέρει
στο επόμενο διάστημα συνταγή του ταμείου του) καταχωρούμε μια απόδειξη λιανικής. Είναι προφανές
ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει η απόδειξη να είναι ονομαστική.
Η επιλογή του πελάτη μπορεί να γίνει (σύμφωνα με τα προαναφερθέντα) είτε από την αρχή της
καταχώρησης είτε στο τέλος αυτής.
Αφού καταχωρίσουμε τα είδη στο παραστατικό, πατάμε το πλήκτρο «Προσθήκη ειδών σε
εκκρεμότητα». Στήν οθόνη μας εμφανίζεται το παράθυρο επιλογής πελάτη

Αν έχουμε ορίσει εξ αρχής όνομα συγκεκριμένου πελάτη στην επικεφαλίδα του παραστατικού, τότε στο
παράθυρο εμφανίζεται ο επιλεγμένος και απλά πατάμε το πλήκτρο αποδοχής .
Σε αντίθετη περίπτωση πληκτρολογούμε τα αρχικά του για να τον αναζητήσουμε (κατά τα γνωστά)
Αν πάλι πρόκειται για εντελώς νέο πελάτη, μπορούμε να τον καταχωρήσουμε τώρα στο αρχείο
πελατών μας, πατώντας το πλήκτρο <Προσθήκη Πελάτη>. Αυτό μας φέρνει στην οθόνη μια νέα
καρτέλα για να συμπληρώσουμε τα στοιχεία.
Μετά την καταχώρηση της νέας καρτέλας η εφαρμογή επιστρέφει στην ίδια οθόνη (Αναζήτηση
Συνεργάτη), έχοντας επιλεγμένο το νέο πελάτη. Στη συνέχεια πατάμε απλά το πλήκτρο τσεκ. Με την
κίνηση αυτή καταχωρείται το παραστατικό (χωρίς να εκτυπώνεται) και ενημερώνεται ο πίνακας
«Δανεικών» του νέου πελάτη.
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ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΝΕΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
Τακτοποίηση δανεικών με συνταγή ταμείου σημαίνει, ότι ο πελάτης φέρνει συνταγή, η οποία περιέχει
φάρμακα που έχει δανειστεί στο προηγούμενο διάστημα από το φαρμακείο μας. Για να
«τακτοποιήσουμε» τα δανεικά αυτά ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:





Ξεκινούμε την καταχώριση μιας απόδειξης δηλώνοντας το όνομα του πελάτη στην επικεφαλίδα
Δηλώνουμε Ασφαλιστικό Ταμείο και % συμμετοχής και
Καταχωρούμε τα φάρμακα της συνταγής (με τη σειρά που αναγράφονται) ή
Καταχωρούμε την Ηλεκτρονική συνταγή, με τον αυτόματο τρόπο που περιγράψαμε

Στις γραμμές των ειδών παρατηρούμε ότι :



Στη στήλη «ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ» κάθε γραμμής, συμπληρώνεται αυτόματα η συνολική
ποσότητα (σε τεμάχια) δανεικών του συγκεκριμένου φαρμάκου στο συγκεκριμένο πελάτη.
Στη στήλη «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ» προτείνεται (αυτόματα) ποσότητα τακτοποίησης
των δανεικών ίση με αυτή που μας οφείλει ο πελάτης και πάντως όχι μεγαλύτερη από την
«ΠΟΣΟΤΗΤΑ» που έγραψε ο γιατρός. Για παράδειγμα, αν η ποσότητα κάποιου φαρμάκου της
συνταγής είναι 2 και ο πελάτης μας οφείλει 3 τεμάχια από αυτό, τότε η προτεινόμενη
ποσότητα για «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ» συμπληρώνεται αυτόματα με 2.
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Για να αλλάξουμε την ποσότητα προς τακτοποίηση επιλέγουμε το φάρμακο (εστιάζοντας στη
γραμμή του) και πατάμε το πλήκτρο

. Ο τίτλος της στήλης «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜ.»

καθώς και τα πλήκτρα αυξομείωσης (+ ή -) γίνονται κόκκινα και η εφαρμογή μας επιτρέπει με
τα πλήκτρα αυτά να τροποποιήσουμε την προτεινόμενη ποσότητα. Η τροποποίηση γίνεται κατά
μία μονάδα κάθε φορά.
Για παράδειγμα αν ο πελάτης μας οφείλει 1 τεμάχιο κάποιου φαρμάκου και μας ζητήσει να το
τακτοποιήσει άλλη φορά, τότε εστιάζουμε σ’αυτό, πατάμε το πλήκτρο <+/- ΕΚΚΡΕΜ> και μηδενίζουμε
την ποσότητα στη στήλη «ΤΑΚΤΟΠ. ΕΚΚΡΕΜ» πατώντας μια φορά το πλήκτρο πλήν (-). Με την έκδοση
της απόδειξης αποθηκεύονται όλες οι ενημερώσεις που σχετίζονται με την αποθήκη, τον πελάτη και
τον πίνακα των δανεικών.
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΝΕΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
Αυτό σημαίνει οτι ο πελάτης δεν έχει γράψει συνταγή για τα δανεικά φάρμακα και θέλει να τα
εξοφλήσει μετρητοίς. Στην περίπτωση αυτή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Ξεκινούμε την καταχώριση μιας απόδειξης δηλώνοντας το όνομα του πελάτη στην
επικεφαλίδα.

Πατάμε το πλήκτρο «Εμφάνιση Εκκρεμοτήτων». Στην οθόνη έρχεται παράθυρο με
τα Δανεικά που έχουμε δώσει και δεν έχει ακόμη τακτοποιήσει ο πελάτης. Όλα τα
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είδη της οθόνης είναι τσεκαρισμένα.

 Για αυτόματη εισαγωγή όλων των δανεικών στην Απόδειξη πατάμε απλά το
πλήκτρο (Ctrl+D). Η κίνηση αυτή κλείνει το παράθυρο εμφάνισης των Δανεικών και
προσθέτει στην απόδειξη όλες τις εκκρεμότητες.

Από εκεί προχωρούμε στην <Έκδοση> της σχετικής απόδειξης λιανικής και ο πελάτης «ξεχρεώνεται».


Για αυτόματη εισαγωγή επιλεγμένων ΜΟΝΟ δανεικών στην Απόδειξη, ξετσεκάρουμε όποια
δεν θα τακτοποιήσει ο πελάτης και πατάμε το πλήκτρο (Ctrl+D).
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Η κίνηση αυτή κλείνει το παράθυρο εμφάνισης των Δανεικών και προσθέτει στην απόδειξη ΜΟΝΟ τα
τσεκαρισμενα είδη.
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Αν τελικά ο πελάτης μετανιώσει και δεν επιθυμεί να τακτοποιήσει κάποιο ή κάποια από τα
είδη, και ενώ ήδη τα επιλέξαμε για τακτοποίηση και προστέθηκαν στο παραστατικό, τότε:



Τα τσεκάρετε και
πατάτε το πλήκτρο <Διαγραφή Γραμμών>.

Η κίνηση αυτή τα διαγράφει από την απόδειξη και τα επιστρέφει στον πίνακα των εκκρεμοτήτων
(Δανεικών).
Από εκεί προχωρούμε στην <Έκδοση> της σχετικής απόδειξης λιανικής και ο πελάτης «ξεχρεώνεται».
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΝΕΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Πρόκειται για πληροφοριακή κατάσταση, μέσα από την οποία μπορείτε να πληροφορήσετε το
συγκεκριμένο πελάτη για τα Δανεικά φάρμακα, που οφείλει και δεν έχει ακόμη τακτοποιήσει.
Στην περίπτωση αυτή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Ξεκινούμε την καταχώρηση μιας απόδειξης δηλώνοντας το όνομα του πελάτη στην
επικεφαλίδα.
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Πατάμε το πλήκτρο «Εμφάνιση Εκκρεμοτήτων». Στην οθόνη μας έρχεται παράθυρο με τα
Δανεικά που έχουμε δώσει και δεν έχει ακόμη τακτοποιήσει ο πελάτης, όπως στην επόμενη
εικόνα
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ

Η κατάσταση εμφανίζει τα Δανεικά σε συγκεντρωτική μορφή, δηλαδή με τη συνολική
οφειλόμενη ποσότητα ανά είδος.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ
Από τη συγκεντρωτική κατάσταση των Δανεικών και εφόσον χρειάζεστε λεπτομέρειες για κάποιο
φάρμακο π.χ. Ημερομηνία συναλλαγής, τότε το επιλέγετε «φωτίζοντας» το και πατάτε το Enter.
Στην οθόνη σας εμφανίζεται παράθυρο, στο οποίο αναλύονται ημερολογιακά τα επιπλέον στοιχεία της
κάθε συναλλαγής του συγκεκριμένου είδους.

Και από αυτή την οθόνη μπορείτε να ζητήσετε την εκτύπωση των περιεχομένων της με το Ctrl+P.
Για έξοδο από την οθόνη της αναλυτικής κατάστασης και επιστροφή στην οθόνη της συγκεντρωτικής
των Δανεικών, πατήστε το Esc.
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΝΕΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ
Από την ίδια οθόνη μπορείτε επίσης να διαγράψετε κάποιο είδος ή μία από τις εγγραφές
συναλλαγής του, που εμφανίζεται στις εκκρεμότητες από λάθος. Αυτό μπορεί να χρειαστεί,
εφόσον διαπιστώσετε οτι ο πελάτης το είχε τακτοποιήσει με συνταγή, αλλά από λανθασμένους
χειρισμούς ή αμέλεια δεν καταχωρήθηκε αυτή η κίνηση.
Το συνηθέστερο λάθος είναι η καταχώρηση συνταγής, που περιλαμβάνει και Δανεικά φάρμακα
σε απλή απόδειξη (Πελάτης Λιανικής) ΑΝΤΙ απόδειξης με την επωνυμία του συγκεκριμένου πελάτη.
Για τη διαγραφή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Delete, αφού προηγουμένως «φωτίσετε» το προς
διαγραφή είδος.
Η διαγραφή ενημερώνει εκ νέου:
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 Το υπόλοιπο αποθήκης (προσθέτοντας τη διαγραφείσα ποσότητα στη στήλη «Διαθέσιμα» και
αφαιρώντας την από τη στήλη «Εκκρεμότητες») και φυσικά
 την κατάσταση των Δανεικών του πελάτη , ξεχρεώνοντας τον.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER
Για την εξυπηρέτηση του πελάτη και για να φροντίσει για την τακτοποίηση τους, μπορούμε
να προχωρήσουμε σε εκτύπωση της κατάστασης των δανεικών, πατώντας το πλήκτρο
(Ctrl+P).

Η κίνηση αυτή μας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να επιλέξουμε τύπο εκτύπωσης, η οποία μπορεί να
εμφανίζει:
 Είτε ΜΟΝΟ τις Περιγραφές και Ποσότητες
των ειδών
 Είτε Όλων των Στοιχείων (Περιγραφές,
Ποσότητες ΚΑΙ Αξίες των ειδών)
 Ακόμη μας δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης
ΜΟΝΟ των φαρμάκων που είναι στη θετική Λίστα
αρκεί να τσεκάρετε τη σχετική παράμετρο.
Επιβεβεβαιώνουμε τα στοιχεία και επιλέγουμε
<Εκτύπωση με Crystal Report>. Η εκτύπωση αυτή γίνεται στον εκτυπωτή Laser σε κόλλα Α4.
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Ακολουθεί υπόδειγμα τέτοιας εκτύπωσης:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
Η κατάσταση των Δανεικών μπορεί να εκτυπωθεί και στον θερμικό εκτυπωτή των αποδείξεων. Για
τέτοια εκτύπωση επιλέξτε από την οθόνη εμφάνισης των Δανεικών την <Εκτύπωση Ετικέτας>.

Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε το περιεχόμενο της εκτύπωσης , δηλαδή <Όλες οι Εκκρεμότητες> ή
ΜΟΝΟ τα <Εντός Λίστας>. Για έξοδο και επιστροφή στο παραστατικό πατήστε Esc.
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ΑΠΟΔΕΙΞΗ (Η ΔΕΛΤΙΟ) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Για την έκδοση αυτού του παραστατικού υπάρχει αυτόματη διαδικασία, η οποία ενεργοποιείται με την
επιλογή «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ», που περιλαμβάνεται στο μενού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ» της οθόνης Λιανικής.

Απόδειξη επιστροφής λιανικής εκδίδετε, όταν ο πελάτης σας επιστρέφει προιόντα που
αγόρασε, είτε την ίδια είτε προηγούμενη ημέρα.
Απόδειξη επιστροφής μπορεί να εκδοθεί και για ορισμένα ΜΟΝΟ από τα προιόντα της σχετικής
απόδειξης λιανικής.
Έτσι στην περίπτωση που θα χρειαστεί να εκδόσετε ένα Δελτίο Επιστροφής Λιανικής, θα ακολουθήσετε
τα επόμενα βήματα:
Βήμα 1ο: Επιλέγετε τη λειτουργία «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ». Στην οθόνη σας εμφανίζεται η ακόλουθη
εικόνα:
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Βήμα 2ο: Δώστε (πληκτρολογώντας ή σκανάροντας) τον αριθμό καταχώρησης της σχετικής απόδειξης. Ο
αριθμός αυτός έχει μορφή Barcode ΜΟΝΟ στις αποδείξεις, που εκδίδονται από θερμικό εκτυπωτή.

Βήμα 3ο: Πατήστε το κουμπί «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ». Αυτόματα η εφαρμογή δημιουργεί το αντίστοιχο
παραστατικό και το φέρνει στην οθόνη σας σε παράθυρο.
Η απόδειξη επιστροφής, που δημιουργείται με το μηχανισμό αυτό, είναι αντίγραφο της
σχετικής απόδειξης λιανικής. Αυτό σημαίνει οτι έχει ίση αξία και τις ίδιες γραμμές με εκείνη.
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Αν η απόδειξη επιστροφής που θα εκδόσετε, δεν αφορά σε ολόκληρο το παραστατικό λιανικής,
θα πρέπει εδώ να κάνετε τις κατάλληλες τροποποιήσεις.
Στο παράδειγμα μας, αν ο πελάτης επιστρέφει ΜΟΝΟ το CECLOR, πρέπει να διαγράψετε με το Delete
τις υπόλοιπες γραμμές, ώστε να εκδόσετε απόδειξη επιστροφής μόνο για το επιστρεφόμενο είδος.

Βήμα 4ο: Μετά τις τροποποιήσεις, Πατήστε Ctrl+P, για να το εκδόσετε
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ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΛΠ)
Για την έκδοση παραστατικού Χονδρικής επιλέξτε από το μενού των
Βασικών εργασιών το <ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ>.
ΈΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ – ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ)
Στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο, που αποτελεί την οθόνη καταχώρησης ενός
παραστατικού χονδρικής. Προτεινόμενος τύπος είναι το Τιμολογίο – Δ. Αποστολής (κωδικός
παραστατικού 11).

Συμπληρώστε την επωνυμία του πελάτη (αναζήτηση με αρχικά) και πατήστε Enter μέχρι να μεταφερθεί
ο κέρσορας στην πρώτη γραμμή ειδών του παραστατικού.
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Στην πρώτη στήλη <Απ>, συμπληρώνετε 1 (για επιλογή φαρμάκου) ή 2 (για επιλογή παραφαρμάκου)
και στο επόμενο πεδίο πληκτρολογήστε, κατά τα γνωστά, την <Περιγραφή Αγαθού/Υπηρεσίας>.
Ακολουθεί η συμπλήρωση της <Ποσότητας> και η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε κάθε γραμμή. Μετά
τη συμπλήρωση όλων των ειδών, πατήστε Ctrl+P για να το εκδώσετε.
Η δήλωση συγκεκριμένου πελάτη είναι υποχρεωτική στα παραστατικά χονδρικής. Αφού γίνει
και η δήλωση πελάτη, προχωράμε στη δήλωση των στοιχείων εξόφλησης, στην καταχώριση
των ειδών και τέλος στην έκδοση τους.
Κατά την έκδοση Τιμολογίου (ή παραστατικού χονδρικής εν γένει) γίνεται έλεγχος
συμπλήρωσης όλων των απαραίτητων στοιχείων (ΑΦΜ, ΔΟΥ) του πελάτη, στον οποίο εκδίδεται
το παραστατικό. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά είναι ελλιπή, πατώντας το πλήκτρο Ctrl+S
«Καρτέλλα Συνεργάτη», εμφανίζουμε την καρτέλα του συγκεκριμένου πελάτη και πατάμε το
πλήκτρο Home για να ενεργοποιήσουμε τη διαδικασία «Διόρθωσης» στοιχείων. Αφού γίνει η
συμπλήρωση των στοιχείων του, πατάμε το πλήκτρο Esc «Έξοδος», επιβεβαιώνουμε τις
αλλαγές και επιστρέφουμε στη φόρμα του Τιμολογίου για να προχωρήσουμε στην έκδοση του.
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ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (REBATE)
Για την έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου, μεταφερθείτε στην οθόνη καταχώρησης παραστατικού
χονδρικής (όπως περιγράψαμε παραπάνω) και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.
2.
3.
4.

Βάλτε κωδικό <Τύπου παραστατικού>: 18 και πατήστε Enter
Βάλτε <Κωδικό Συνεργάτη>: π.χ . EOP και πατήστε Enter
Βάλτε <Ημερομηνία παραστατικού> και πατήστε Enter
Σε περίπτωση έκδοσης του πιστωτικού σε διαφορετική ημερομηνία, επιβεβαιώστε την κίνηση
σας, με κλικ στο <Ναί>
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5. Πατήστε Enter στον <Τρόπο Πληρωμής> για «Μετρητοίς». Έτσι τα στοιχεία της επικεφαλίδας
του παραστατικού θα έχουν τη μορφή της επόμενης εικόνας:

6. Επιβεβαιώστε για δεύτερη φορά την διαφορετική ημερομηνία του παραστατικού με κλικ στο
<Ναί>, οπότε ο κέρσορας μεταφέρεται στις γραμμές του παραστατικού:

7. Βάλτε στο πεδίο <Απ> των γραμμών του παραστατικού : τον αριθμό ένα (1)
8. Βάλτε στο πεδίο <Κωδικός είδους> : το σύμβολο κόμμα (,) και πατήστε Enter

9. Στο πεδίο <Περιγραφή Αγαθού/Υπηρεσίας> : πληκτρολογείστε το σχετικό κείμενο π.χ.
«ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ REBATE ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ....» ή «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ» ή
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«ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ», ανάλογα, και πατήστε Enter

10. Στο επόμενο πεδίο <% ΦΠΑ> : πατήστε Enter (έχει συμπληρωθεί αυτόματα με 6,5%)
11. Στο πεδίο <Ποσότητα> : πατήστε Enter (έχει συμπληρωθεί αυτόματα με 1)
12. Στο πεδίο <Τιμή Μονάδος> : πληκτρολογήστε το συνολικό ποσό του πιστωτικού (δηλαδή την
αξία με ΦΠΑ). (Σ.Σ. Το παραστατικό θα κάνει αυτόματα αποφορολόγηση)

13. Η γραμμή του παραστατικού συμπληρώθηκε και ο κέρσορας μεταφέρεται στο πεδίο <Κωδικός
Είδους> της επόμενης γραμμής. Αν θέλετε να προσθέσετε συμπληρωματικά επιπλέον κείμενοπεριγραφή στο Πιστωτικό σας π.χ. «ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 34 ΤΟΥ Ν.3918/2011»,
συνεχίστε επαναλαμβάνοντας τα βήματα 7-12, για να το βάλετε σε 2η ή/και 3η γραμμή, αν
χρειάζεται. Στην περίπτωση αυτή, στις επόμενες γραμμές θα βάζετε στην ποσότητα (1) και στην
τιμή μονάδος μηδέν (0).

14. Τέλος πατήστε Esc, για να κλείσετε το παραστατικό και στη συνέχεια Ctrl+P για να το εκδώσετε.
ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΕΠΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Η έκδοση Πιστωτικού(ών) Τιμολογίου(ων) για το λογαριασμό κάποιου μηνός και ακολούθως
(πιθανότατα) και η έκδοση Νέων Τιμολογίων, καλύπτεται από την ακόλουθη αυτοματοποιημένη
διαδικασία:
Μεταφερθείτε στην επιλογή <Συνταγές Ταμείων (Έλεγχος-ΚαταστάσειςΤιμολόγια).
Σ.Σ. Η διαδικασία είναι όμοια για οποιοδήποτε ασφαλιστικό Ταμείο.
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Βήμα 1ο: Ζητήστε τη Συγκεντρωτική κατάσταση του Ταμείου π.χ. ΕΟΠΥΥ, για το διάστημα των
συνταγών που αφορά στο συγκεκριμένο Τιμολόγιο (Π.χ. από 01/01/14 έως 31/01/14), και πατήστε το
κουμπί <Προβολή>.

Πατήστε το κουμπί <Αναζήτηση Τιμολογίου>

Βήμα 2ο: Πατήστε το κουμπί <Αναζήτηση Τιμολογίου>. Στην οθόνη σας εμφανίζεται ο πίνακας των
Τιμολογίων, τα οποία εκδόσατε για το συγκεκριμένο διάστημα συνταγών:

Βήμα 3ο: Εστιάστε στο σχετικό Τιμολόγιο, του οποίου το Πιστωτικό θέλετε να εκδώσετε και πατήστε
το κουμπί <Πιστωτικό>.
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Φωτίστε το τιμολόγιο και πατήστε το κουμπί
<Πιστωτικό>

Βήμα 4ο: Επιβεβαιώστε τη δημιουργία του Πιστωτικού

Η κίνηση αυτή δημιουργεί το νέο παραστατικό (Πιστωτικό), το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Πατήστε Ctrl+P για να το εκτυπώσετε

146

[DIOSCOURIDES XPRESS

DIOSCOURIDES RETAIL] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

Βήμα 5ο: Εκτυπώστε το με Ctrl+P.
Το πρόγραμμα σας επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη της <Αναζήτησης>, όπου έχει προσθέσει
μία ακόμη εγγραφή (αυτή του πιστωτικού).
Επαναλάβετε τη διαδικασία, για όσα Τιμολόγια χρειάζεται να εκδώσετε Πιστωτικό.

Φωτίστε το επόμενο τιμολόγιο και πατήστε ξανά
το κουμπί <Πιστωτικό>

Τα σχετικά Πιστωτικά εκδίδονται αυτόματα στην ημερομηνία των Τιμολογίων, στο παράδειγμα μας
στην 31/01/14.
Βήμα 6ο: Όταν ολοκληρώσετε την έκδοση των Πιστωτικών, πατήστε το κουμπί <Έξοδος> για να
επιστρέψετε στην οθόνη της Συγκεντρωτικής κατάστασης.

Τα Πιστωτικά έχουν κωδικό Τύπου Παραστατικού το 18.

Στη συνέχεια, ΠΡΕΠΕΙ να εκδόσετε νέα Τιμολόγια προς το Ταμείο και για το ίδιο διάστημα συνταγών,
αφού προηγουμένως έχετε κάνει όλες τις απαραίτητες διορθώσεις.
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Με την έκδοση των νέων διορθωμένων Τιμολογίων ολοκληρώνεται η διαδικασία.



Αποστείλτε τα νέα τιμολόγια στο ταμείο και
τα παλαιά που σας επιστράφηκαν καθώς και τα αντίστοιχα πιστωτικά που εκδόσατε, στον
λογιστή σας.

Προσοχή !!! Όσοι από σας έχετε ενσωματωμένο το υποσύστημα <Έσοδα-Έξοδα> θα πρέπει να
επαναλάβετε τη διαδικασία <Ενημέρωση Εσόδων/Εξόδων> για την ημερομηνία έκδοσης των νέων
παραστατικών.
ΈΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ)
Για την έκδοση Δελτίου αποστολής, επιλέξτε από το μενού των Βασικών
εργασιών το <ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ>.
Στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο, που αποτελεί την οθόνη καταχώρησης ενός
παραστατικού χονδρικής. Βάσει παραμετροποίησης, προτεινόμενος τύπος είναι το Τιμολογίο – Δ.
Αποστολής (κωδικός παραστατικού 11).

Βήμα 1ο: Πληκτρολογήστε τον κωδικό 12, ο οποίος αντιστοιχεί στο Δελτίο Αποστολής και πατήστε
Enter. Ο κέρσορας αναβοσβήνει στον κωδικό της Αιτίας κίνησης
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Βήμα 2ο: Σβήστε πατώντας το Delete, τον προτεινόμενο κωδικό αιτίας κίνησης 21 (=Πωλήσεις
Χονδρικής) και πατήστε Enter, για να επιλέξετε από το παράθυρο που αναδύεται, τον κατάλληλο
κωδικό, στη συγκεκριμένη περίπτωση τον 24 (=Επιστροφές Αγορών).
Η αιτία κίνησης διαφοροποιεί το Δελτίο
Αποστολής και σας επιτρέπει να το εκδίδετε, για
οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται
σ’αυτό τον πίνακα.

Μετά την επιλογή της κατάλληλης Αιτίας κίνησης, ο
κέρσορας μεταφέρεται στο επόμενο στάδιο
καταχώρησης και συγκεκριμένα στην επιλογή
Συνεργάτη (Προμηθευτή), στον οποίο επιστρέφετε
τα προιόντα.
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Βήμα 3ο: Δώστε τα στοιχεία του Συνεργάτη (είτε με κωδικό, είτε με επωνυμία, είτε με ΑΦΜ)
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Βήμα 4ο: Εισάγετε την ημερομηνία του παραστατικού ή πατήστε απλά Enter, για να αποδεχθείτε την
προτεινόμενη (τρέχουσα).
Βήμα 5ο: Ο κέρσορας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της περιοχής των ειδών. Μπορείτε να ξεκινήσετε
την καταχώρηση τους με τους γνωστούς τρόπους αναζήτησης και δήλωσης.

Το πρώτο πεδίο αναζήτησης είναι ο κωδικός καρτέλας ή το Barcode του είδους. Για αναζήτηση
με Περιγραφή πατήστε Enter, οπότε ο κέρσορας μεταφέρεται στο επόμενο πεδίο αναζήτησης,
την <Περιγραφή>. Επιλέξτε τα είδη και δηλώστε τις αντίστοιχες ποσότητες.
Βήμα 6ο: Μετά την καταχώρηση των επιστρεφόμενων ειδών, πατήστε Esc μία φορά για να κλείσετε τις
γραμμές του παραστατικού και τέλος εκδόστε το με το Ctrl+P.
ΈΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
Για την έκδοση οποιουδήποτε άλλου παραστατικού χονδρικής, η διαδικασία είναι όμοια με αυτή της
έκδοσης Τιμολογίου, Δελτίου Αποστολής ή Πιστωτικού, που περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα.
151

[DIOSCOURIDES XPRESS

DIOSCOURIDES RETAIL] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ)
Τέτοιες συναλλαγές μεταξύ συνεργαζόμενων Φαρμακείων, μπορεί να είναι



Ανταλλαγή ειδών εν είδει δανεικών για λόγους εξυπηρέτησης έκτακτων αναγκών ή
Πωλήσεις του ενός προς το άλλο με Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής αλλά σε τιμές χονδρικής

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ ΑΠΟ … Η ΠΡΟΣ … ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ)
Για την εξυπηρέτηση αυτών των συναλλαγών υπάρχουν 2 ειδικά παραστατικά με κωδικούς:



1D, Δανεικά σε Συνάδελφο και
1P, Δανεικά από Συνάδελφο

Το πρώτο (1D) χρησιμεύει για τις περιπτώσεις που το φαρμακείο σας δίνει κάποιο(α) είδος(η), ενώ με
το δεύτερο (1P) καταχωρείτε τα είδη που παίρνετε από Συνάδελφο.






Οι συναλλαγές αυτές είναι ΠΑΝΤΑ επώνυμες. Αυτό σημαίναι ότι πρέπει να ανοίξετε καρτέλες
στο αρχείο πελατών για τους συναδέλφους με τους οποίους ανταλλάσετε Δανεικά.
Οι τιμές μονάδας μπορούν να καθοριστούν, ώστε οι συναλλαγές αυτές να γίνονται είτε με
τιμές λιανικής είτε με τιμές χονδρικής. Προτείνεται το δεύτερο.
Είναι σημαντικό (και στα 2 παραστατικά) να δηλώνεται ως τρόπος πληρωμής ο επί πιστώσει
(99) ή, αν χρησιμοποιείτε το κουμπί <Πληρωμή> να δηλώνεται ΠΑΝΤΑ σαν ποσό μηδέν (0).
Και τα 2 ενημερώνουν την αποθήκη (με - & + αντίστοιχα) και φυσικά το λογιστικό υπόλοιπο
αυτών των πελατών.
Και τα 2 παραστατικά καταχωρούνται αλλά δεν πρέπει να εκτυπώνονται.

Έτσι κάθε φορά που θα δίνετε ένα είδος σε κάποιο συνάδελφο, αυτό θα αφαιρείται (-) από τα
διαθέσιμα της αποθήκη σας και θα χρεώνεται η καρτέλα του πελάτη (Συναδέλφου) με το αντίστοιχο
ποσό, ώστε να αυξηθεί (+)το Υπόλοιπο του. Π.χ.
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Αντιστρόφως κάθε φορά που θα παίρνετε ένα είδος από το συνάδελφο, θα προστίθεται στα διαθέσιμα
της αποθήκης σας και θα πιστώνεται η καρτέλα του πελάτη(Συναδέλφου) με το αντίστοιχο ποσό, ώστε
να μειωθεί (-)το Υπόλοιπο του. Το αναλυτικό καθολικό της καρτέλας του πελάτη σας δίνει την
αναλυτική εικόνα αυτών των συναλλαγών καθώς και το τελικό λογιστικό υπόλοιπο. Π.χ.

Η παραπάνω εικόνα του αναλυτικού καθολικού μας λέει ότι μέχρι στιγμής ο συνάδελφος μας οφείλει
είδη συνολικής αξίας 5,41 €.
Η αποτύπωση των συναλλαγών αυτών με ανάλυση των ειδών (σε τιμές καθαρές χωρίς ΦΠΑ), μας
δίνεται από την πληροφοριακή κατάσταση <Παραστατικά συνεργάτη αναλυτικά κατά είδος> ή από
την επιλογή <Πωλήσεις Πελάτη> που υπάρχει στο Info του πελάτη.

ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΆΛΛΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Για τη συναλλαγή αυτή απαιτείται Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής, το οποίο θα πρέπει στην τιμή
μονάδος να φέρνει την τιμή αγοράς και κατόπιν να προσθέτει τον ανάλογο ΦΠΑ. Τέτοιο παραστατικό
υπάρχει στην εφαρμογή και έχει κωδικό 11Χ. Επιλέξτε το ΜΟΝΟ για τέτοιες συναλλαγές (πωλήσεις).
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ
Από το σχετικό κουμπάκι, που βρίσκεται στην κεντρική toolbar της
εφαρμογής, μπορούμε να πάρουμε πληροφοριακή κατάσταση με το
ιστορικό και το τζίρο κάποιου πελάτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αντλήσουμε τέτοια στοιχεία είναι:



είτε η καταχώρηση των πωλήσεων να γίνεται με επώνυμα παραστατικά
είτε στην καταχώρηση χειρόγραφων συνταγών να συμπληρώνουμε και τον ΑΜΚΑ του
ασθενούς
Η καταχώρηση των Ηλεκτρονικών συνταγών ενημερώνει αυτόματα αυτό τον πίνακα, οπότε
μπορείτε να έχετε το Ιστορικό των πελατών σας.

Οι σχετικές επιλογές αναζήτησης είναι τρείς (3):




βάσει ΑΜΚΑ (από τις ηλεκτρονικές συνταγές),
βάσει της Επωνυμίας του παραστατικού και
Ονοματεπώνυμο ασθενούς (από τις ηλεκτρονικές συνταγές).

Η χρονική περίοδος αν δεν δοθεί, η κατάσταση θα υπολογιστεί ανεξάρτητα από αυτό το στοιχείο.
Δίνουμε τα κατάλληλα στοιχεία και πατάμε το κουμπί <Αναζήτηση>.
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Με τον <ΑΜΚΑ> ή το <Ον/μο Συνταγής> παίρνετε κατάσταση όλων των πωληθέντων
φαρμάκων (ΚΑΙ ΜΟΝΟ) με βάση τις εκτελεσμένες Ηλεκτρονικές συνταγές (όπως βλέπετε στην
ακόλουθη οθόνη)



Με την <Επωνυμία> παίρνετε κατάσταση όλων των πωληθέντων (φαρμάκων ΚΑΙ
παραφαρμακευτικών) από τα παραστατικά του πελάτη (ΔΗΛΑΔΗ μόνο από εκείνα τα
παραστατικά πωλήσεων, στα οποία βάλατε το όνομα του συγκεκριμένου πελάτη).

155

[DIOSCOURIDES XPRESS

DIOSCOURIDES RETAIL] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

Αλλαγή του τρόπου ταξινόμισης μπορεί να γίνει κάνοντας κλικ με το ποντίκι στον τίτλο της
αντίστοιχης στήλης του πίνακα.
Με τα λειτουργικά πλήκτρα, που εμφανίζονται στο πάνω
μέρος της οθόνης μπορείτε να διαχειριστείτε και να
εκτυπώσετε την κατάσταση σε μορφή ΕXCEL ή PDF.

ΜΕΝΟΥ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ»
ΤΑΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ
Για την έκδοση του ταμείου Ημέρας πατάμε το κουμπί της αντίστοιχης
επιλογής από το υπο-μενού <Στοιχεία Λογιστηρίου>. Στην οθόνη διαλόγου
επιλέγουμε την ημερομηνία ή αποδεχόμαστε την τρέχουσα - που είναι
προτεινόμενη- και στη συνέχεια τον τύπο εκτύπωσης:

Η πληροφοριακή κατάσταση που παίρνουμε έχει την ακόλουθη μορφή:
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
Η κατάσταση ελέγχου εκδίδεται συνήθως για ολόκληρο μήνα και είναι
κατάλληλη για το λογιστή σας. Αντικαθιστά δηλαδή, τα ξεχωριστά
ημερήσια ταμεία.
Στην οθόνη διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέγουμε χρονική περίοδο και στη συνέχεια τον τύπο
εκτύπωσης .
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Η κατάσταση έχει τη μορφή της ακόλουθης εικόνας. Στην τελευταία σελίδα της γίνεται ανακεφαλαίωση
των ποσών ανά κατηγορία ΦΠΑ.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ
Η επιλογή αφορά ΜΟΝΟ στα Φαρμακεία που διαθέτουν το
Υποσύστημα «Έσοδα – Έξοδα» και τηρούν εσωτερικά το Λογιστήριο
τους.
Με την επιλογή αυτή θα μπορείτε να δημιουργείτε τη Συγκεντρωτική τιμολογίων, την οποία θα
υποβάλλετε στη συνέχεια στο taxis.
Αναλυτικές οδηγίες θα υπάρχουν σύντομα....
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ΜΕΝΟΥ «ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΓΟΡΕΣ»
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
Για τη διαχείρηση μίας παραγγελίας (δημιουργία, επεξεργασία
αποστολή, παραλαβή κλπ), πατήστε αυτό το κουμπί. Η ενέργεια αυτή
εμφανίζει την ακόλουθη οθόνη εργασίας.
Περιοχή εμφάνισης Σχολίων

Επικεφαλίδα

Περιοχή εμφάνισης Στοιχείων διακίνησης

Περιοχή Χειρόγραφης
αναζήτησης ειδών

Πλήκτρα
αυξομείωσης
Ποσότητας

Πλήκτρο
εισαγωγής
Σχολίων

Πλήκτρο
αλλαγής
Γλώσσας

Μενού <Λειτουργίες>

Toolbar <Διαχείρηση>

Περιοχή εμφάνισης Συνόλων

Η οθόνη αυτή σας επιτρέπει:
 Να δημιουργείτε μια νέα παραγγελία (Χειρόγραφη, βάσει πωλήσεων ημέρας, βάσει min/max
κλπ ή και με συνδυασμό αυτών) σε προμηθευτή της επιλογής σας. Το πρόγραμμα προτείνει
παραμετρικά το βασικό σας προμηθευτή (κύρια φαρμακαποθήκη)
 Να διαμορφώνετε τις ποσότητες προς παραγγελία ή και να διαγράφετε κάποια είδη
 Να διαγράφετε εξ ολοκλήρου κάποια παραγγελία
 Να επεργάζεστε παραγγελίες είτε προσωρινά αποθηκευμένες (σε Αναμονή) είτε εκτελεσμένες
 Να ενοποιείτε παραγγελίες προσωρινά αποθηκευμένες δημιουργώντας στη θέση τους μία νέα.
 Να προσθέτετε σε νέα παραγγελία και κάποια/ες παραγγελία/ες, που έχετε αφήσει σε
Αναμονή
 Να προσθέτετε τις ελλείψεις προηγούμενων παραγγελιών ή να δημιουργείτε παραγγελία
ΜΟΝΟ με τις ελλείψεις.
 Να κάνετε ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας στη φαρμακαποθήκη και
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Να βλέπετε το αποτέλεσμα της απάντησης από την on line παραλαβή τιμολογίου
Να επαναλάβετε τη διαδικασία της αποστολής, σε περίπτωση αποτυχίας της
Να εκτυπώνετε την παραγγελία (για αποστολή π.χ. με fax)
Να καταχωρείτε το παραστατικό αγοράς και να κάνετε έλεγχο των ποσοτήτων μεταξύ αυτού
και της σχετικής παραγγελίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Επικεφαλίδα
Η φόρμα καταχώρησης Παραγγελίας έχει ήδη συμπληρωμένα τα απαραίτητα στοιχεία της
επικεφαλίδας, όπως:




Ημερομηνία παραστατικού Παραγγελίας
Κατάσταση (Status) Παραγγελίας (π.χ. Προς εκτέλεση, Οριστικοποιημένη, Αναμονή απάντησης
κλπ) και
Προμηθευτής (προτείνεται η βασική Φαρμακαποθήκη)

Στο ίδιο τμήμα της φόρμας διακρίνονται επίσης το μενού διαχείρησης Προμηθευτή με:




πλήκτρο επιλογής Προμηθευτή ή αλλαγής του προτεινόμενου,
πλήκτρο πρόσβασης στην καρτέλα του για σχετικές πληροφορίες (προβολή καρτέλλας,
αναλυτικό καθολικό, Αγορές κλπ), καθώς και το
πλήκτρο εισαγωγής νέου Προμηθευτή

Περιοχή καταγραφής Σχολίων
Στην περιοχή μπορείτε να καταχωρήστε κάποιο Σχόλιο κατά τη δημιουργία νέας παραγγελίας ή
μπορείτε να διαβάσετε τα καταχωρημένα σχόλια κάποιας προηγούμενης.

Περιοχή εμφάνισης στοιχείων διακίνησης
Στην περιοχή αυτή εμφανίζονται σημαντικές πληροφορίες για κάθε είδος της παραγγελίας, όπως:





Αναμενόμενες Ποσότητες
Ελάχιστο & Μέγιστο επιθυμητό απόθεμα (Min/max)
Ημερομηνία Τελευταίας Πώλησης & Τελευταίας Αγοράς,
Πωλήσεις & Αγορές μηνός.
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Περιοχή δήλωσης ειδών για Χειρόγραφη Παραγγελία
Στην περιοχή αυτή της φόρμας δηλώνονται τα στοιχεία του αναζητούμενου είδους με σκοπό την
προσθήκη του στην παραγγελία (χειρόγραφη καταχώρηση). Η δήλωση μπορεί να αρχίσει αμέσως,
αφού ο κέρσορας ήδη, αναβοσβήνει στο σημείο αυτό.

Η αναζήτηση εδώ γίνετα συνήθως, με στοιχεία της περιγραφής. Μπορείτε πάντως να αξιοποιήσετε και
την αναζήτηση με Barcode ή και με Δραστική (αλλάζοντας, με κλικ στο σχετικό κουμπί, το μηχανισμό
αναζήτησης).
Στην ίδια περιοχή βρίσκονται τοποθετημένα και τα πλήκτρα αύξησης (+) ή μείωσης
(-) της ποσότητας παραγγελίας. Εστιάζετε στη γραμμή του είδους και
χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πλήκτρο αλλάζετε την ποσότητα. Η αυξομείωση
γίνεται κατά μία μονάδα κάθε φορά.
Περιοχή γραμμών παραγγελίας
Εδώ εμφανίζονται τα είδη της παραγγελίας.

Περιοχή Συνόλων
Εδώ εμφανίζονται:





Το Σύνολο γραμμών ειδών π.χ. 9,
Το Σύνολο τεμαχίων π.χ. 17,
η Καθαρή αξία της παραγγελίας π.χ. 80,08 και
η Τελική αξία με ΦΠΑ π.χ. 88,25.

Toolbar Διαχείρησης παραγγελίας
Στο κάτω άκρο της οθόνης παραγγελίας εμφανίζονται τα πλήκτρα επεξεργασίας, όπως:
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Οδηγίες
Πατώντας αυτό το πλήκτρο εμφανίζεται στην οθόνη σας το κεφάλαιο του
εγχειριδίου με όλες τις οδηγίες που αφορούν στις παραγγελίες (όπως ακριβώς
περιγράφονται εδώ).
Διαγραφή Παραγγελίας
Αν επιβεβαιώσουμε την ενέργεια ολόκληρη η παραγγελία διαγράφεται οριστικά
και η οθόνη καθαρίζει.
Διαγραφή Γραμμής
Αν επιβεβαιώσουμε την ενέργεια γίνεται διαγραφή μόνο των επιλεγμένων
Γραμμών.
Καθαρισμός οθόνης
Με την ενέργεια αυτή «καθαρίζει» η οθόνη από τα στοιχεία της παραγγελίας,
που επεξεργαζόμαστε.
Όταν όμως έχουν προηγηθεί αλλαγές και δεν έχουν αποθηκευτεί, τότε το
πρόγραμμα ζητά να απαντήσουμε στη σχετική ερώτηση:

 Εφόσον απαντήσουμε <Όχι>, η εντολή καθαρισμού της οθόνης ακυρώνεται και επιστρέφουμε
στην παραγγελία. Την αποθηκεύουμε και τότε η οθόνη καθαρίζει.
 Εφόσον απαντήσουμε <Ναί>, η οθόνη καθαρίζει αλλά θα συμβούν τα εξής:
 Αν είχαμε ξεκινήσει να καταχωρούμε νέα παραγγελία αυτή θα εξαφανιστεί τελείως.
 Αν είχαμε ανοίξει μια παραγγελία για επεξεργασία, οι αλλαγές που πιθαν κάναμε θα
χαθούν.
 Αν είχαμε επιλέξει την ενοποίηση κάποιων παραγγελιών, η ενοποίηση ακυρώνεται και
οι παραγγελίες παραμένουν ως είχαν.
Προσωρινή Αποθήκευση
Χρησιμοποιείται, όταν θέλετε να αφήσετε κάποια παραγγελία σε Αναμονή για να
την επεξεργασθείτε κάποια άλλη στιγμή.
Αποστολή παραγγελίας
Με την κίνηση αυτή γίνεται ταυτόχρονα Οριστικοποίηση της παραγγελίας και
ξεκινά η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποστολής και της λήψης του αρχείου
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απάντησης (δηλαδή του σχετικού τιμολογίου).
Εκτύπωση – Οριστικοποίηση
Με την κίνηση αυτή γίνεται ταυτόχρονα Εκτύπωση και Οριστικοποίηση της
παραγγελίας.
Όταν δίνετε κάποια παραγγελία, πρέπει ΠΑΝΤΑ να την Οριστικοποιείτε.
Τιμολόγιο Αγοράς
Το κουμπί αυτό καθίσταται ενεργό μόνο όταν στην οθόνη σας έχετε κάποια
οριστικοποιημένη (δοσμένη) παραγγελία. Χρησιμοποιείται κατά την παραλαβή
για το μετασχηματισμό της παραγγελίας σε παραστατικό Αγορών (π.χ. Τ-Δ. Αποστολής ή Δελτίο
Αποστολής) και την ενημέρωση εξ αυτού της αποθήκης, όπως θα περιγράψουμε παρακάτω.
Έξοδος
Αν η οθόνη της παραγγελίας είναι κενή ή έχετε εμφανίσει μία δοσμένη
παραγγελία χωρίς τροποποιήσεις, τότε με το πλήκτρο αυτό απλά την κλείνει.
Αν όμως, περιέχει στοιχεία κάποιας επεξεργαζόμενης παραγγελίας, τότε ακολουθεί η ερώτηση:

Εφόσον απαντήσουμε <Ναί>, θα γίνει καταχώρηση των αλλαγών, η παραγγελία θα
αποθηκευτεί προσωρινά (ως έχει) και κατόπιν θα κλείσει η οθόνη.
Εφόσον απαντήσουμε <Όχι>, η οθόνη κλείνει μεν, αλλά θα συμβούν τα εξής:
 Αν είχαμε ξεκινήσει να καταχωρούμε νέα παραγγελία αυτή θα εξαφανιστεί τελείως.
 Αν είχαμε ανοίξει μια παραγγελία για επεξεργασία οι αλλαγές που κάναμε θα χαθούν.
 Αν είχαμε επιλέξει να ενοποιήσουμε δύο παραγγελίες, η ενοποίηση δεν θα
πραγματοποιηθεί.
Αλλαγή Γλώσσας
Πλήκτρο με εναλλασσόμενη εμφάνιση, το οποίο χρησιμοποιείται για την αλλαγή της
γλώσσας του πληκτρολογίου από Αγγλικά σε Ελληνικά και αντιστρόφως.
Όταν εμφανίζει την Αγγλική σημαία, γράφετε με Αγγλικούς χαρακτήρες. Πατώντας το
μία φορά, εμφανίζει την Ελληνική σημαία και τότε γράφετε με Ελληνικούς.
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Στήλες παραστατικού παραγγελίας
Στην οθόνη (ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής) διακρίνουμε κατά σειρά τις ακόλουθες στήλες.

 Στήλη για τσεκάρισμα. Χρησιμοποιείται κυρίως για διαγραφή περισσοτέρων του ενός ειδών.
Έτσι, τσεκάροντας κάποια είδη, μπορείτε να τα διαγράψετε από την παραγγελία με μία κίνηση
πατώντας στη συνέχεια το κουμπί <Διαγραφή Γραμμής>.
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 <Αποθήκη>. Στήλη που προστίθεται (παραμετρικά), και δηλώνει τον κωδικό αποθήκης κάθε
είδους. 1 σημαίνει φάρμακο, 2 παραφαρμακευτικό.
 <Περιγραφή>. Στήλη, όπου εμφανίζεται η περιγραφή των ειδών της παραγγελίας
 <Κωδικός Παραγγελιοληψίας>. Στήλη, όπου εμφανίζεται ο κωδικός είδους προμηθευτή, ο
οποίος είναι απαραίτητος για την ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας. Αν σε κάποιο είδος
λείπει ο συγκεκριμένος κωδικός, αυτό δεν μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά.
 <Min>. Στήλη, που προστίθεται (παραμετρικά), και εμφανίζει το ελάχιστο επιθυμητό απόθεμα
(στοκ ασφαλείας).
 <Max>. Στήλη, που προστίθεται (παραμετρικά), και εμφανίζει το μέγιστο επιθυμητό απόθεμα
 <Έλλειψη>. Στήλη, που προστίθεται (παραμετρικά), και δηλώνει με Ν, αν το είδος είναι σε
«έλλειψη». Η στήλη αυτή μπορεί (παραμετρικά) να συμπληρώνεται αυτόματα, αλλά ΜΟΝΟ
μετά την ηλεκτρονική αποστολή. Σ’ αυτή την περίπτωση, χαρακτηρίζονται αυτόματα
«Ελλείψεις», τα είδη της παραγγελίας, που η ποσότητα που θα παραλάβετε είναι μικρότερη
της ζητηθείσας. Αντίστροφα, αν κάποια είδη, που ήταν χαρακτηρισμένα σαν «Ελλείψεις»,
τιμολογηθούν (σταλούν) σε ποσότητα ίση με τη ζητηθείσα, αποχαρακτηρίζονται αυτόματα.
 <Υπόλοιπο>. Στήλη, που προστίθεται (παραμετρικά), και δηλώνει το υπόλοιπο της αποθήκης.
 <Ποσότητα>. Στήλη, στην οποία εμφανίζεται η ποσότητα παραγγελίας κάθε είδους. Κατά τη
σύνταξη της χειρόγραφης παραγγελίας, δηλαδή όταν προσθέτετε κάποιο είδος η προτεινόμενη
ποσότητα του είναι πάντα η μονάδα (1). Ή την επιβεβαιώνετε (με το Enter ή κλικ στο τσεκ) ή
πληκτρολογείτε άλλη.
Για την καταχώρηση της επιθυμητής ποσότητας, εμφανίζεται
(παραμετρικά) αυτό το παράθυρο.

Τροποποίηση των ποσοτήτων μπορεί να γίνει:
o Είτε με κλικ στο πεδίο ποσότητα οποιασδήποτε γραμμής
o Είτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα + και – στην επιλεγμένη (φωτισμένη) γραμμή
 <Παραγγελία>. Στήλη, που προστίθεται αυτόματα ΜΟΝΟ μετά την ηλεκτρονική αποστολή της
παραγγελίας και εμφανίζει τις ποσότητες που ζητήθηκαν, δηλαδή ότι καταχωρήθηκε στη στήλη
ποσότητα κατά τη σύνταξη της παραγγελίας. Στις περιπτώσεις αυτές εμφανίζεται και στήλη
<Ποσότητα>, η οποία συμπληρώνεται αυτόματα από το σχετικό αρχείο απάντησης και
εμφανίζει πλέον την τιμολογηθείσα ποσότητα (on line παραγγελιοληψία), δηλαδή την
ποσότητα που θα παραλάβετε. Η σχέση αυτών των 2 στηλών ενημερώνει και το πεδίο Status,
όπως προαναφέρθηκε.
 <Τιμή>. Στήλη που εμφανίζει την τιμή αγοράς του είδους, βάσει της τιμολογιακής πολιτικής του
προμηθευτή της παραγγελίας. Ενημερώνεται στην on line παραγγελιοληψία με τις νέες τιμές
αγοράς (ΜΟΝΟ στα παραφαρμακευτικά).
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 <% Έκπτωσης>. Στήλη, που προστίθεται (παραμετρικά), και εμφανίζει το ποσοστό έκπτωσης
ανά είδος (όπου παρέχεται).
 <Αξία>. Στήλη που εμφανίζει το γινόμενο (ποσότητα × τιμή μονάδος - % έκπτωσης) ανά είδος.
 <Αξία με ΦΠΑ>. Στήλη που εμφανίζει το παραπάνω αποτέλεσμα με ΦΠΑ.
 <Info είδους>. Στη στήλη αυτή και δίπλα σε κάθε είδος εμφανίζεται κουμπάκι, με το πάτημα
του οποίου, εμφανίζεται η καρτέλα αποθήκης του.
 <Ομοειδή Δραστικής>. Στη στήλη αυτή και δίπλα σε κάθε είδος εμφανίζεται κουμπάκι, με το
πάτημα του οποίου, εμφανίζεται οθόνη με τα ομοειδή φάρμακα (βάσει δραστικής).
 <Ομοειδή Ένδειξης>. Στη στήλη αυτή και δίπλα σε κάθε είδος εμφανίζεται κουμπάκι, με το
πάτημα του οποίου, εμφανίζεται οθόνη με τα ομοειδή φάρμακα (βάσει θεραπευτικής
ένδειξης). Τόσο αυτή όσο και η προηγούμενη λειτουργία-στήλη εμφανίζονται παραμετρικά.
 <Status>. Στήλη, που εμφανίζεταιι ΜΟΝΟ στις ηλεκτρονικά απεσταλμένες παραγγελίες, και
χαρακτηρίζει, με χρωματισμό, τη σχέση μεταξύ της ποσότητας που παραγγείλατε και της
ποσότητας που τιμολογήθηκε από τον προμηθευτή. Έτσι, στις περιπτώσεις on line
παραγγελιοληψίας (μετά τη λήψη απάντησης) το κελί Status κάθε γραμμής θα χρωματίζεται:
o πράσινο όταν η τιμολογηθείσα ποσότητα = παραγγελθείσα ποσότητα
o κίτρινο όταν η τιμολογηθείσα ποσότητα < παραγγελθείσα ποσότητα
o κόκκινο όταν η τιμολογηθείσα ποσότητα είναι ίση με μηδέν
Ταξινόμηση

Κάνοντας κλικ στον τίτλο οποιασδήποτε από τις παραπάνω στήλες, μπορείτε να ταξινομείτε τα είδη
στην παραγγελία με βάση το περιεχόμενο της στήλης. Για παράδειγμα ένα κλικ στην <Περιγραφή>
θα τα ταξινομήσει αλφαβητικά (απο το A ->Z), ενώ ένα δεύτερο κλικ θα τα αντιστρέψει (από το Ζ ->
Α) κ.ο.κ.
Η παραμετροποίηση στηλών και λειτουργιών στην οθόνη της παραγγελίας εξαρτάται τόσο από τον
τύπο της εφαρμογής, όσο και από τις ανάγκες του χρήστη της εφαρμογής.
Μενού Λειτουργιών
Στο αριστερό τμήμα της οθόνης εμφανίζεται το μενού με τις λειτουργίες, όπως:








Αναζήτηση και προβολή για επεξεργασία κάποιας δημιουργημένης παραγγελίας
Δημιουργία νέας παραγγελίας βάσει πωλήσεων Ημέρας (ή διαστήματος)
Δημιουργία νέας παραγγελίας βάσει min – max αποθεμάτων
Δημιουργία νέας παραγγελίας φαρμάκων σε εταιρεία
Δημιουργία νέας παραγγελίας παραφαρμάκων σε εταιρεία
Επιλογή παραγγελιών (σε αναμονή) και ενοποίηση τους σε μία νέα παραγγελία
Προσθήκη και των ελλείψεων σε κάποια παραγγελία
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ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Για τη δημιουργία (σύνταξη) μιας παραγγελίας με ελεύθερη επιλογή:



πληκτρολογείτε στο πεδίο <Αναζήτηση είδους> τα αρχικά της περιγραφής του και το επιλέγετε
από το σχετικό παράθυρο (η αναζήτηση μπορεί να γίνει εναλλακτικά σκανάροντας το barcode)
και στη συνέχεια πληκτολογείτε την ποσότητα (η προτεινόμενη ποσότητα είναι πάντα 1).

Επαναλαμβάνετε αυτή τη διαδικασία και για τα επόμενα είδη της χειρόγραφης παραγγελίας.
Αλλαγή προμηθευτή. Προτεινόμενος είναι ο βασικός σας προμηθευτής (φαρμακαποθήκη) και
έχει οριστεί στις παραμέτρους. Για αλλαγή πατήστε το κουμπί και πληκτρολογήστε τα
στοιχεία του νέου. Για την περαιτέρω διαχείριση της αξιοποιήστε τα παρακάτω:














-

Διόρθωση ποσότητας (με κλικ στο σχετικό κελλί ποσότητα ή με τα κουμπιά + & )
Διαγραφή είδους (με το κουμπί Διαγραφή Γραμμής)
Προσθήκη είδους (πληκτρολογώντας στην περιοχή Αναζήτηση)
Προσθήκη Σχολίων (με το κουμπί Σχόλια)
Ακύρωση όλου του παραστατικού (με το κουμπί Διαγραφή Παραγγελίας)
Δυνατότητα να τεθεί σε Αναμονή (με το κουμπί Προσωρινή Αποθήκευση)
Προβολή και επεξεργασία στοιχείων της καρτέλας είδους (με το κουμπί Info)
Αναλυτικά καθολικά της καρτέλας είδους (F10)
Προβολή και επεξεργασία στοιχείων της καρτέλας του προμηθευτή (με το κουμπί Info)
Αναλυτικά καθολικά της καρτέλας του προμηθευτή (F10)
Οριστικοποίηση (με το κουμπί Εκτύπωση / Οριστικοποίηση)
Συμπλήρωση κωδικών παραγγελιοληψίας (με διπλό κλικ στο σχετικό κελλί).
Ηλεκτρονική Αποστολή (με το κουμπί Αποστολή Παραγγελίας). Η διαδικασία αυτή
περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΕΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑΣ
Για την αξιοποίηση αυτού του τύπου παραγγελίας ΔΕΝ απαιτείται ενημερωμένη
αποθήκη, ούτε με υπόλοιπα, ούτε και με τα επιθυμητά ελάχιστα και μέγιστα
αποθέματα.
Από την επιλογή αυτή είναι δυνατή η δημιουργία Παραγγελιών, με κριτήριο τις κινήσεις, που
προκύπτουν από τα παραστατικά πωλήσεων μιας ημέρας (ή τμήματος της) ή διαστήματος ημερών.
Επειδή η παραγγελία βάσει πωλήσεων ημέρας μπορεί να ζητηθεί πολλές φορές μέσα στην ίδια ημέρα,
η εφαρμογή λαμβάνει υπόψη και την ώρα της τελευταίας παραγγελίας.
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Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δημιουργία πολλών παραγγελιών αυτού του τύπου μέσα στην ίδια
ημέρα, χωρίς να επαναλαμβάνονται είδη που κινήθηκαν πριν από την τελευταία παραγγελία.
Επιλέγοντας αυτή την εργασία εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου.

Σας προτείνεται πάντα διάστημα πωλήσεων ίσο με την τρέχουσα ημερομηνία. Το αποδέχεστε (ή το
αλλάζετε) και συνεχίζετε με την εισαγωγή των υπόλοιπων κριτηρίων, όπως:
Συμπληρωματική παραγγελία ημέρας: Η παράμετρος αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί ως εξής:


Απαντώντας Όχι (ή αφήνοντας κενό) σ’ αυτό το ερώτημα, στη νέα παραγγελία που
δημιουργείτε θα υπολογισθούν μόνο τα είδη που κινήθηκαν μετά την τελευταία παραγγελία
ημέρας,



Αν απαντήστε Ναι στην ερώτηση αυτή, τότε στη νέα παραγγελία:
a) θα συνυπολογισθούν και τα είδη που διαγράψατε εσείς – για οποιοδήποτε λόγο - από
τις προηγούμενες παραγγελίες της ίδιας ημέρας ή μέσω της ηλεκτρονικής
παραγγελιοληψίας, λάβατε απάντηση μηδέν (δηλαδή ότι δεν θα σας σταλούν),
b) θα εξαιρεθούν όσα είδη έχουν αναμενόμενη ποσότητα, που ξεπερνά την πωληθείσα
στο διάστημα που έχετε ορίσει.

Προσθήκη ελλείψεων
Μπορείτε να επιλέξετε:




«Χωρίς ελλείψεις» (είναι προεπιλεγμένο)
«Με ελλείψεις» ή
«Μόνο ελλείψεις»

Στα επόμενα στοιχεία/πεδία του πίνακα μπορείτε να επιλέξετε:
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κωδικό αποθήκης, 1 για παραγγελία μόνο φαρμάκων ή 2 παραγγελία μόνο παραφαρμάκων ή
να αποδεχθείτε τα *** που αντιστοιχούν σε όλες τις αποθήκες
ομάδες στατιστικής (π.χ. Γάλατα, καλλυντικά) ή να αποδεχθείτε τα *** για όλες τις ομάδες
τον προμηθευτή στον οποίο θα δώσετε την παραγγελία, πληκτρολογώντας στο πρώτο πεδίο
τον κωδικό (ή τον κωδικό σύντομης ανεύρεσης) ή στο δεύτερο πεδίο την επωνυμία του. Π.χ. 1300001 (ή 1) ή ΣΥ.ΦΑ.
να υπολογιστούν Όλα τα παραφαρμακευτικά ανεξαρτήτως προμηθευτή ή ΜΟΝΟ του
επιλεγμένου
Στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί <Δημιουργία Παραγγελίας> αρχίζει η
διαδικασία υπολογισμού των ειδών της παραγγελίας.

Αν με τα κριτήρια που ορίσατε δεν βρεθούν είδη για παραγγελία, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.
Αλλιώς, η εφαρμογή σας ενημερώνει για τον αριθμό των ειδών που
υπολογίστηκαν, και στη συνέχεια πατώντας το ΟΚ, δημιουργεί αυτόματα το
σχετικό παραστατικό παραγγελίας Αγορών, όπως φαίνεται στην ακόλουθη
οθόνη.

Το παραστατικό που δημιουργείται μ’ αυτό τον τρόπο αποτελεί πρόταση παραγγελίας και βέβαια
μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία πριν την οριστικοποίηση του. Η διαχείριση του
περιλαμβάνει όλες τις γνωστές παρεμβάσεις, όπως περιγράψαμε παραπάνω.
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Τα είδη που θα διαγράψετε από αυτή την παραγγελία μπορείτε να ζητήσετε να εμφανιστούν σε
επόμενη παραγγελία πωλήσεων ημέρας βάζοντας Ναί στην ερώτηση «Συμπληρωματική παραγγελία
ημέρας»;
Μετά την οριστικοποίηση του παραστατικού ανανεώνεται αυτόματα και ή ημερομηνία και ώρα της
τελευταίας παραγγελίας.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΕΙ MIN – MAX
Για την αξιοποίηση αυτού του τύπου παραγγελίας απαιτείται ενημερωμένη
αποθήκη, τόσο με τα διαθέσιμα υπόλοιπα, όσο και με τα επιθυμητά ελάχιστα και
μέγιστα αποθέματα.
Από την επιλογή αυτή είναι δυνατή η δημιουργία Παραγγελιών Αγορών, με βάση την σχέση υπολοίπου
και ελάχιστου επιθυμητού αποθέματος (minimum stock), που προκύπτει από τα στοιχεία του Tab
«Διαχείριση Αποθέματος» της καρτέλας αποθήκης. Αυτό αποτελεί τον κανόνα λειτουργίας αυτού του
τύπου παραγγελίας.
Αν το Υπόλοιπο ενός είδους είναι μικρότερο του minimum αποθέματος, τότε αυτό θα προταθεί για
παραγγελία, η δε προτεινόμενη ποσότητα παραγγελίας θα είναι ίση με τη διαφορά:
Maximum απόθεμα μείον Υπόλοιπο
Να σημειωθεί, ότι στο συνολικό υπόλοιπο συνυπολογίζονται τόσο τα Διαθέσιμα όσο και οι
Αναμενόμενες ποσότητες από δοσμένες παραγγελίες. Αν το συνολικό υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο του
minimum αποθέματος, τότε το είδος δεν προτείνεται για παραγγελία.
Επιλέγοντας αυτή την εργασία εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου:
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Εδώ θα μπορείτε:





να αλλάξετε τον προμηθευτή στον οποίο θα δώσετε την παραγγελία, πληκτρολογώντας τον
κωδικό (ή τον κωδικό σύντομης ανεύρεσης) ή την επωνυμία του ή να αποδεχθείτε τον
προτεινόμενο βασικό προμηθευτή.
Να επιλέξετε τον κωδικό αποθήκης (1 μόνο για Φάρμακα ή 2 μόνο για παραφάρμακα) ή να
αποδεχθείτε τα *** που αντιστοιχούν σε όλες τις αποθήκες
Να επιλέξετε ομάδες στατιστικής (π.χ. Γάλατα, καλλυντικά) ή να αποδεχθείτε τα *** για όλες
τις ομάδες
Να επιλέξετε αν η παραγγελία σας θα περιέχει τα είδη που είναι χαρακτηρισμένα σαν
ελλείψεις. Οι επιλογές σας εδώ είναι «Χωρίς ελλείψεις», «Με ελλείψεις» ή «Μόνο ελλείψεις»

 Παραγγελία min – max (βάσει πωλήσεων συγκεκριμένου διαστήματος)
Αν επιθυμείτε η παραγγελία βάσει των στοιχείων min – max, να λάβει υπόψη επιπλέον και αυτό το
κριτήριο συμπληρώστε το χρονικό διάστημα, αλλιώς αφήστε το κενό.

 Παραγγελία min – max με στόχο το μέγιστο ή το ελάχιστο απόθεμα.
Και τέλος μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε οι προτεινόμενες ποσότητες να οδηγούν στο μέγιστο ή
στο ελάχιστο απόθεμα.

Μετά την εισαγωγή των κριτηρίων και την επιβεβαίωση
εκτέλεσης της εργασίας, γίνεται υπολογισμός των ειδών που
θα προταθούν για παραγγελία.
Πατώντας το Enter ή κάνοντας κλικ στο ΟΚ δημιουργείται
αυτόματα το σχετικό παραστατικό παραγγελίας, όπως
φαίνεται στην ακόλουθη οθόνη:
Το παραστατικό, που σχηματίστηκε αποτελεί πρόταση παραγγελίας και βέβαια μπορεί να υποβληθεί
σε οποιαδήποτε επεξεργασία πριν την οριστικοποίηση του. Η διαχείριση του περιλαμβάνει όλες τις
γνωστές παρεμβάσεις, όπως περιγράψαμε παραπάνω.
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ
Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε:



Να δημιουργείτε μια παραγγελία ΜΟΝΟ με τις «ελλείψεις» ή
Να προσθέτετε σε οποιαδήποτε παραγγελία, που έχετε ετοιμάσει ΚΑΙ τις «ελλείψεις».

Έστω λοιπόν οτι έχετε ετοιμάσει την παρακάτω παραγγελία:

Στη συνέχεια επιλέγετε την <Προσθήκη ελλείψεων> και το παραστατικό διαμορφώνεται ως εξής:

Από το σημείο αυτό μπορείτε να την επεξεργασθείτε με τα γνωστά λειτουργικά πλήκτρα.
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ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να ενοποιείτε προσωρινά αποθηκευμένες
παραγγελίες (σε Αναμονή) με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας, που θα περιλαμβάνει
το σύνολο των ειδών. Πατώντας το σχετικό κουμπί εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη για την επιλογή των
παραγγελιών προς ενοποίηση.
Τσεκάρετε με κλικ στο πρώτο τετραγωνάκι τις παραγγελίες, που θέλετε να συνενώσετε και στη
συνέχεια πατάτε το κουμπί <Επιλογή>.

Το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας φαίνεται στην ακόλουθη οθόνη:

Από το σημείο αυτό μπορείτε να την επεξεργασθείτε με τα γνωστά λειτουργικά πλήκτρα.
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Με την λειτουργία αυτή σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε κάποια καταχωρημένη
παραγγελία για να την προβάλλετε ή/και να την επεξεργασθείτε. Με την επιλογή αυτή
εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:

Εδώ περιλαμβάνονται όλες οι παραγγελίες, που δεν έχετε διαγράψει ή δεν έχετε μετασχηματίσει σε
παραστατικό Αγορών. Η αρχική ταξινόμηση γίνεται με βάση την ημερομηνία. Εν τούτοις, κάνοντας κλικ
στον τίτλο κάποιας άλλης στήλης, μπορείτε να ταξινομήσετε τις παραγγελίες με εκείνο το στοιχείο.
Δηλαδή, εκτός από την μπορείτε να ταξινομήσετε με:






Τον αριθμό καταχώρησης,
Τον προμηθευτή
Την κατάσταση (status) της παραγγελίας
Την αξία ή την ποσότητα σε τεμάχια και
Τα Σχόλια

Επίσης με τα κριτήρια, που διαθέτει η οθόνη αυτή, μπορείτε να αναζητήσετε, αν χρειαστεί:





Τις παραγγελίες άλλου χρονικού διαστήματος ή,
μόνο ενός συγκεκριμένου προμηθευτή, και όχι των υπολοίπων
Ή μόνο όσες είναι σε Αναμονή (προσωρινά αποθηκευμένες).
Ή Μόνο τις Οριστικοποιημένες (όχι σε αναμονή),
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Ή Μόνο τις απεσταλμένες ηλεκτρονικά

Αν αλλάξετε τα φίλτρα (κριτήρια) της οθόνης, πατήστε το κουμπί <Αναζήτηση>

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Για να αποδεσμεύσετε μια κλειδωμένη παραγγελία, φωτίστε την και πατήστε το
σχετικό κουμπί.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Για να προβάλλετε και να επεξεργασθείτε κάποια παραγγελία, φωτίστε την και
πατήστε το κουμπί <Επιλογή>. Με αυτή την κίνηση μεταφέρετε τη συγκεκριμένη
παραγγελία στην οθόνη του παραστατικού παραγγελίας για επεξεργασία (χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα πλήκτρα, ανάλογα).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ)
Από την ίδια οθόνη (Αναζήτηση/Επεξεργασία), μπορείτε να μετασχηματίσετε τις
οριστικοποιημένες παραγγελίες και να δημιουργήσετε αυτόματα το σχετικό
παραστατικό αγορών.
 Μετασχηματισμός μίας παραγγελίας
Τσεκάρετε την παραγγελία, που αντιστοιχεί στο παραστατικό αγοράς, που παραλάβατε και πατάτε το
κουμπί <Τιμολόγιο Αγοράς>. Εναλλακτικά, μπορείτε αρχικά να ζητήσετε την προβολή (παρουσίαση)
της παραγγελίας, και στη συνέχεια, αφού την ελέγξετε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί <Τιμολόγιο
Αγοράς>, που λειτουργεί και από την οθόνη του παραστατικού παραγγελίας.
 Μετασχηματισμός πολλών παραγγελιών σε ένα παραστατικό Αγορών
Αν ο προμηθευτής εξέδωσε ένα παραστατικό για περισσότερες από μία παραγγελίες, τότε τσεκάρετε
όλες τις σχετιζόμενες και πατάτε το κουμπί <Τιμολόγιο Αγοράς>.
Με την κίνηση αυτή, το πρόγραμμα σας ζητά να καταχωρήσετε τα στοιχεία του παραστατικού αγορών
(Τύπο και Αριθμό Παραστατικού. Τρόπο πληρωμής), όπως φαίνεται στην ακόλουθη οθόνη:
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Τέλος πατήστε το κουμπί <Δημιουργία Τιμολογίου>. Στην οθόνη σας εμφανίζεται το δημιουργηθέν
παραστατικό, όπως βλέπετε στην ακόλουθη εικόνα:

Ελέγξτε τα στοιχεία του παραστατικού αγορών και πατήστε Ctrl+P, για να το οριστικοποιήσετε
(καταχωρήσετε). Επιβεβαιώστε την οριστικοποίηση, πατώντας το <Ναί>, στην επόμενη οθόνη
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οπότε:





Οριστικοποιείται το παραστατικό αγορών
Ενημερώνεται η αποθήκη
Ενημερώνεται το υπόλοιπο του προμηθευτή, και τέλος
Διαγράφεται η σχετική (σχετικές) παραγγελία(ες)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να έχει οριστεί στις παραμέτρους του
προγράμματος ο τρόπος ηλεκτρονικής αποστολής παραγγελιών στο συγκεκριμένο προμηθευτή.
Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της παραγγελίας, πατήστε αυτό το πλήκτρο
για να ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής. Στο στάδιο αυτό:


σχηματίζεται το ηλεκτρονικό αρχείο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κάθε προμηθευτή.



αρχίζει η εκτέλεση του ειδικού προγράμματος επικοινωνίας (ή σε άλλες περιπτώσεις ανοίγει ο
Internet explorer) για να επιτευχθεί η σύνδεση με τον υπολογιστή του προμηθευτή και η
αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου.



Ακολουθεί η επεξεργασία του ηλεκτρονικού αρχείου από το υπολογιστικό σύστημα του
προμηθευτή (αναγνώριση πελάτη, ταυτοποίηση ειδών και δημιουργία του αρχείου
απάντησης/τιμολογίου)



Μετά τη δημιουργία του αρχείου απάντησης, το πρόγραμμα επικοινωνίας αναλαμβάνει να το
μεταφέρει στον υπολογιστή του φαρμακείου και να το αντιγράψει στην εφαρμογή.



Στο σημείο αυτό τερματίζεται η λειτουργία του προγράμματος επικοινωνίας και επιστρέφετε
στην οθόνη της παραγγελίας, όπου εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
Απαντώντας <Ναί> αρχίζει η επεξεργασία του αρχείου της
απάντησης. Αν για οποιοδήποτε λόγο, δεν πήρατε
απάντηση ή πήρατε λανθασμένη απάντηση, θα
ενημερωθείτε με σχετικά μηνύματα του τύπου:
«Δεν λάβατε απάντηση» ή «Δεν λάβατε σωστή
απάντηση»
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Αν ο προμηθευτής σας δεν σας επιστρέφει άμεσα την απάντηση, τότε απαντήστε <Όχι>. Στις
περιπτώσεις αυτές η παραγγελία σας, σύμφωνα με το status (όπως φαίνεται στο πάνω μέρος, δεξιά της
ημερομηνίας) είναι σε οριστικοποιημένη αλλά σε κατάσταση <Αναμονή απάντησης>.

 Επανάληψη της Ηλεκτρονικής Αποστολής(σε περίπτωση αποτυχίας)
Αν με τη διαδικασία της on line παραγγελιοληψίας
a) Αποτύχατε να στείλετε την παραγγελία ή
b) Δε λάβατε σωστή απάντηση ή
c) Δε λάβατε καθόλου απάντηση ή
d) Ο προμηθευτής σας δεν στέλνει άμεσα την απάντηση
τότε, μπορείτε να επιχειρήσετε και πάλι να τη στείλετε ή να ζητήσετε την απάντηση πατώντας ξανά το
πλήκτρο <Αποστολή Παραγγελίας>. Η διαδικασία της αποστολής επαναλαμβάνεται και
ολοκληρώνεται όπως περιγράψαμε προηγουμένως.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Με την παραπάνω διαδικασία και εφόσον λάβετε σωστή απάντηση, τότε η οθόνη της παραγγελίας
αποκτά την ακόλουθη μορφή:
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Όπως παρατηρείτε,









Η παραγγελία σας, σύμφωνα με το status (όπως φαίνεται στο πάνω μέρος, δεξιά της
ημερομηνίας) είναι πλέον «Απεσταλμένη»
η ποσότητα που παραγγείλατε, για κάθε είδος, έχει μετατεθεί σε μια νέα στήλη με τίτλο
«Παραγγελία», ενώ η στήλη «Ποσότητα» ενημερώθηκε με την ποσότητα που θα παραλάβετε.
Έτσι γνωρίζετε άμεσα τις ελλείψεις του προμηθευτή.
Εμφανίστηκε η στήλη <Status> και χρωματίστηκε, ανάλογα με την ποσότητα που θα
παραλάβετε, πράσινο για τα είδη που θα παραλάβετε όση ποσότητα ζητήσατε, κίτρινο για όσα
θα παραλάβετε λιγότερη ποσότητα και κόκκινο για όσα η ποσότητα παραλαβής είναι μηδέν)
Η στήλη <Έλλειψη> ενημερώθηκε αυτόματα με <Ν> στα 2 είδη, στα οποία η ποσότητα που θα
παραλάβετε είναι μικρότερη από αυτή που ζητήσατε ή μηδέν.
Ενημερώθηκαν οι αναμενόμενες ποσότητες των ειδών της παραγγελίας
Ενημερώθηκαν τα σύνολα (ποσότητες και αξίες) της παραγγελίας σύμφωνα πλέον με την
απάντηση, δηλαδή το αντίστοιχο παραστατικό αγορών που θα εκδώσει ο προμηθευτής.

Πατήστε το κουμπί <Καθαρισμός οθόνης> και βγείτε από τη διαδικασία.


Έλεγχος δοσμένης παραγγελίας – Παραστατικό Αγοράς

Όταν φθάσει η παραγγελία στο φαρμακείο, πρέπει να κάνετε τον τελικό έλεγχο, την ταυτοποίηση
των στοιχείων και την καταχώρηση του σχετικού παραστατικού αγοράς, που τη συνοδεύει. Για το
σκοπό αυτό, επιστρέφετε στην οθόνη των παραγγελιών και με το κουμπί <Αναζήτηση/Επεξεργασία
παραγγελίας>, επιλέγετε την προβολή της παραγγελίας, που παραλάβατε.
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Αφού τελειώσετε με την ταυτοποίηση, πατήστε το κουμπί <Τιμολόγιο Αγοράς> για να τη
μετασχηματίσετε στο σχετικό παραστατικό (όπως περιγράψαμε παραπάνω).

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ

Με τη διαδικασία αυτή καταχωρείτε οποιοδήποτε παραστατικό Αγορών
χωρίς να έχει προηγηθεί (καταχωρηθεί) σχετική παραγγελία. Η επιλογή
σας φέρνει την ακόλουθη οθόνη εργασίας:

Βήμα 1: Ορίζετε τον τύπο του παραστατικού Αγορών δηλαδή Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής(κωδ. 21) ή
Δελτίο Αποστολής(κωδ. 22) και την Αιτία κίνησης (π.χ. Αγορές εσωτερικού).
Βήμα 2: Στη συνέχεια επιλέγετε Συνεργάτη από το αρχείο των Προμηθευτών.
Βήμα 3: Ακολούθως συμπληρώνετε στο Header τα στοιχεία του παραστατικού στα αντίστοιχα πεδία:






Ημερομηνία (υποχρεωτικό)
Αριθμός (υποχρεωτικό)
Έκπτωση (προαιρετικό) *
Τιμοκατάλογος (προαιρετικό)
Τρόπος πληρωμής (υποχρεωτικό)
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Αν εισάγετε εδώ % έκπτωσης, αυτό θα ισχύει για όλα τα είδη του παραστατικού ανεξάρτητα από την
τιμολογιακή πολιτική.

Συμπλήρωση των στοιχείων του παραστατικού (Ημερ., Αριθμός, Έκπτ., Τρόπος πληρ.)

Βήμα 4: Καταχωρείτε τα είδη στις γραμμές του παραστατικού, δηλώνοντας:
 τον κωδικό αποθήκης (1 για φάρμακα ή 2 για παραφάρμακα),
 την περιγραφή (με το πληκτρολόγιο ή το Scanner)
 την ημερομηνία λήξης (προαιρετικό)
 την ποσότητα
 την τιμή μονάδος (Μόνο στα παραφάρμακα) *
 το ποσοστό έκπτωσης *
 το ποσοστό κέρδους (Μόνο στα παραφάρμακα) *
 την τιμή πώλησης (Μόνο στα παραφάρμακα) *
Η προτεινόμενη τιμή μονάδος είναι:
- για τα Φάρμακα η Χονδρική τιμή τιμοκαταλόγου, ενώ
- για τα Παραφαρμακευτικά η τελευταία τιμή αγοράς από τον συγκεκριμένο Προμηθευτή.
Το προτεινόμενο % κέρδους είναι αυτό που ορίστηκε στην καρτέλα του κάθε είδους.
Το προτεινόμενο % έκπτωσης προκύπτει:
- από την τιμολογιακή πολιτική του Προμηθευτή ή
- από αυτό που δηλώθηκε στο Header του παραστατικού.
Η νέα τιμή κόστους υπολογίζεται αυτόματα από τη νέα τιμή μονάδος και το ποσοστό έκπτωσης.
Οι προτεινόμενες τιμές πώλησης των παραφαρμακευτικών υπολογίζονται από τις τιμές αγοράς, όπως
καθορίζεται από τη σχετική παράμετρο της κάθε καρτέλας.
Βήμα 5: * Εισαγωγή Ημερομηνίας λήξης (προαιρετικό)
Όπως παρατηρείτε στα πεδία γραμμών του παραστατικού υπάρχει μια στήλη για να συμπληρωθεί με
την ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Για την αυτόματη συμπλήρωση της στήλης προτείνεται η
ακόλουθη μεθοδολογία:
-

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+X.
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Στο μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη σας
επιλέξτε το Ναι.
Η στήλη Ημερομηνία Λήξης συμπληρώνεται
αυτόματα με την πιο μακρινή ημερομηνία που
έχει καταχωρηθεί για κάθε είδος από
προηγούμενη αγορά (ή με την 01/01/90 αν δεν
έχετε ποτέ καταχωρήσει ημερομηνία λήξης σ αυτό).
Το παραστατικό παίρνει πλέον την ακόλουθη μορφή.

Όσα είδη είχαν ενημερωθεί από προηγούμενη(ες) αγορά(ές) εμφανίζουν στη σχετική στήλη την πλέον
μακρινή ημερομηνία λήξης της καρτέλας (βλέπε Αποθήκη). Αν δεν την αλλάξετε το πρόγραμμα θα
καταχωρήσει (προσθέσει) και αυτή την ποσότητα αγοράς στην ίδια παρτίδα του είδους.
Βήμα 6: Αλλαγή Ημερομηνίας λήξης/Εισαγωγή νέας
Αν πρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης, επιλέξτε το είδος και πατήστε το πλήκτρο Home για να
διορθώσετε-εισάγετε τη νέα. Στη συνέχεια πατήστε το Enter.
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Στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο
παράθυρο στο οποίο μπορείτε να εισάγετε
την παρτίδα που παραλάβατε.
Πληκτρολογήστε σαν αριθμό παρτίδας την
ημερομηνία λήξης (με 4 ψηφία στη μορφή
ΜΜΕΕ) και πατήστε Enter μέχρι το τέλος
της γραμμής.
Για παράδειγμα για είδος που λήγει τον
Δεκέμβριο (12) του 2009 πληκτρολογήστε
στο σχετικό πεδίο 1209 κοκ. Το πρόγραμμα
μετασχηματίζει αυτό τον αριθμό παρτίδας
σε ημερομηνία λήξης 01/12/09. Από
* Η παρακολούθηση ημερομηνιών λήξης
είναι προαιρετική και συνδέεται άμεσα με την παρακολούθηση αποθήκης. Ως εκ τούτου η
εμφάνιση/εισαγωγή ημερομηνίας λήξης μπορεί να εξαιρεθεί από τη διαδικασία του παραστατικού
αγορών (Παράμετροι παραστατικών).
Βήμα 7: Οριστικοποιείτε το παραστατικό (πατώντας Ctrl+P). Η κίνηση αυτή ζητά την επιβεβαίωση των
ποσοτήτων και της αξίας του παραστατικού.
Η οριστικοποίηση ενημερώνει την αποθήκη και διαγράφει την παραγγελία, που μετασχηματίσατε.

Ctrl+P , για Οριστικοποίηση του παραστατικού, μετά από επιβεβαίωση-ταυτοποίηση της ποσότητας και της αξίας με το
παραστατικό του προμηθευτή.
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ΜΕΝΟΥ «ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ»
Για τον έλεγχο των συνταγών (Χειρόγραφων και Ηλεκτρονικών) επιλέξτε
από το μενού εργασιών το <ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ>.

Στην οθόνη σας εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη εργασίας, μέσα από την οποία γίνεται ο έλεγχος, η
διόρθωση και η αρίθμηση των συνταγών καθώς και η εκτύπωση των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων.

Η οθόνη αυτή προσφέρεται τόσο για Αναλυτική παρουσίαση των συνταγών οποιουδήποτε ταμείου
όσο και για Συγκεντρωτική τύπου ΕΟΠΥΥ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
Η Αναλυτική παρουσίαση είναι προεπιλεγμένη και προσφέρεται για τον έλεγχο των συνταγών
οποιουδήποτε Ταμείου. Για την εμφάνιση των συνταγών:
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Πληκτρολογήστε στο πεδίο <Ασφαλιστικό Ταμείο> τον κωδικό του Ταμείου π.χ. EOP (για
ΕΟΠΥΥ), DAP (για Αναλώσιμα), ANA (για Ανασφάλιστους), GES (για συνταγές ΓΕΣ) κλπ ή



πατήστε στο κουμπάκι
για να επιλέξετε ταμείο από σχετκό μενού
Για να επιλέξετε συνταγές ενός συγκεκριμένου ποσοστού συμμετοχής, πατήστε στο κουμπάκι



του πεδίου <Τύπος Συνταγής>, αλλιώς αφήστε τα αστεράκια για την εμφάνιση όλων των
συνταγών του Ταμείου ανεξαρτήτως ποσοστού (%) συμμετοχής.
Για να αλλάξετε το προτεινόμενο χρονικό διάστημα των συνταγών που θέλετε να εμφανίσετε
πατήστε στο κουμπάκι
τόσο του πεδίου <Συνταγές ΑΠΟ> όσο και του <ΕΩΣ> και επιλέξτε
ημερομηνίες από το εμφανιζόμενο ημερολόγιο.

Τέλος πατήστε το κουμπί <Προβολή>. Στην οθόνη σας βλέπετε τις συνταγές που
αντιστοιχούν στα κριτήρια των παραπάνω επιλογών σας. Η ταξινόμιση των
συνταγών γίνεται ανά ημερομηνία και σειρά καταχώρησης (εκτέλεσης).

Η οθόνη της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ εμπλουτίστηκε με 3 φίλτρα παρουσίασης και ελέγχου των
συνταγών, όπως:




Χωρίς εμβόλια κλπ (είναι πάντα προ επιλεγμένο)
Με εμβόλια κλπ
Μόνο εμβόλια κλπ

Έτσι μπορείτε να προβάλετε και να ελέγξετε τις συνταγές με την ανάλογη επιλογή. Δηλαδή :


Με την επιλογή <Χωρίς εμβόλια κλπ>, θα δείτε ΜΟΝΟ τις υπόλοιπες συνταγές,
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αν τσεκάρετε την επιλογή <Με εμβόλια κλπ>, θα δείτε ΟΛΕΣ τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ, ενώ
αν τσεκάρετε την επιλογή <Μόνο εμβόλια κλπ>, θα δείτε ΜΟΝΟ τις συνταγές των εμβολίων.

Δείτε τα αντίστοιχα παραδείγματα στις επόμενες οθόνες:
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Έτσι μπορείτε να εκτυπώσετε μία κατάσταση ΜΟΝΟ των συνταγών με εμβόλια, πατώντας το κουμπί
<Εκτύπωση Κατάστασης>.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
Προτείνεται ο έλεγχος να γίνεται ανά ημερομηνία, ώστε να μη συγκεντρώνεται μεγάλος όγκος
συνταγών. Σαν μεθοδολογία συστήνεται η ακόλουθη:
 Ελέγξτε τον συνολικό αριθμό των συνταγών
 Ελέγξτε την αξία κάθε συνταγής
 Ελέγξτε τα γενικά Σύνολα
Αν υπάρχουν «Μερικώς εκτελεσμένες» συνταγές στο δοσμένο διάστημα, αυτές εμφανίζονται
σαν μία συνταγή σε μία γραμμή με αξία ίση με τη συνολική αξία όλων των φαρμάκων και στην
ημερομηνία της πρώτης εκτέλεσης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί <Αναζήτηση> για να βρείτε εύκολα
κάποια συνταγή μέσα στην κατάσταση. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με τον
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αριθμό της συνταγής είτε με οποιοδήποτε αριθμητικό στοιχείο της συνταγής (π.χ. Αρχ. Αξία,
Συμμετοχή κλπ)
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
Κανονικά μία πλήρως εκτελεσμένη ηλεκτρονική συνταγή ΔΕΝ χρειάζεται καμμία διόρθωση, αφού τα
στοιχεία της είναι ακριβώς όμοια με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στην ΗΔΙΚΑ.
Το ίδιο ισχύει και στις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου οι ηλεκτρονικές συνταγές εκτελούνται μερικώς
αλλά είναι οριστικές, δηλαδή τις καταχωρήσατε δηλώνοντας οτι ο πελάτης ΔΕΝ επιθυμεί τα υπόλοιπα
φάρμακα.
Εκεί που ενδεχομένως, θα πρέπει να παρέμβετε και να προβείτε σε διορθώσεις είναι στις περιπτώσεις:
1. Χειρόγραφων συνταγών ή
2. Ηλεκτρονικών συνταγών (Μερικώς εκτελεσμένων) και οι οποίες ολοκληρώθηκαν με 2 ή
περισσότερες μερικές εκτελέσεις.
Αν από τον έλεγχο, προκύψει ανάγκη διόρθωσης κάποιων συνταγών, μεταφέρετε τη
μπάρα (με τα πάνω/κάτω βελάκια) πάνω στη γραμμή της συνταγής και κάνετε κλικ στο
κουμπί <Διόρθωση>, που βρίσκεται στο τέλος της γραμμής. Στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο
παράθυρο, μέσα από το οποίο μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε διόρθωση.

188

[DIOSCOURIDES XPRESS

DIOSCOURIDES RETAIL] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

Διόρθωση Χειρόγραφων συνταγών
Στις συνταγές αυτές μπορείτε να διορθώσετε ή/και να συμπληρώσετε στοιχεία, όπως:






<Αριθμός Συνταγής>
<Ημερομηνία Εκτέλεσης>
<Ασφαλιστικό Ταμείο>
<Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου>
Αν αφορά ή όχι σε συνταγή Εμβολίων

Στην οθόνη διόρθωσης μπορείτε επίσης:
Να προσθέσετε είδος. Πατήστε το κουμπί <Προσθήκη
πληκτρολοήστε ή σκανάρετε το είδος που θέλετε να προσθέσετε.

Είδους>

και

Να διαγράψετε είδος. Επιλέξτε το προς διαγραφή είδος και πατήστε το κουμπί
<Διαγραφή Γραμμής>







Να αλλάξετε το Ποσοστό Συμμετοχής (%) κάποιου είδους,
Να αλλάξετε το Ποσοστό Επιβάρυνσης (%) κάποιου είδους,
Να αλλάξετε την Ποσότητα κάποιου είδους,
Να αλλάξετε την Τιμή Μονάδος κάποιου είδους,
Να αλλάξετε την Τιμή Αναφοράς κάποιου είδους και τέλος
Να τροποποιήσετε το ποσό της επιπλέον επιβάρυνσης (1€)
Διόρθωση Ηλεκτρονικών συνταγών-Λήψη από ΗΔΙΚΑ

Αφορά κυρίως σε ηλεκτρονικές συνταγές, οι οποίες εκτελέστηκαν με τις διαδικασίες της Μερικής
εκτέλεσης της ΗΔΙΚΑ.
Όπως γνωρίζετε, εκτελώντας «Μερικώς» μια ηλεκτρονική συνταγή, η καταχώρηση στην ΗΔΙΚΑ και η
σχετική εκτύπωση περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τα είδη και τις ποσότητες, που παραδίδετε.
Η καταχώρηση όμως, της «Μερικώς» εκτελεσμένης συνταγής στην εφαρμογή, καθώς και το σχετικό
παραστατικό που δημιουργείται αυτόματα, περιλαμβάνει ΟΛΑ τα είδη και τις ποσότητες της. Έτσι οι
συνταγές αυτές εμφανίζονται στην εφαρμογή και συγκεκριμένα στις καταστάσεις συνταγών εξαρχής
σαν πλήρως εκτελεσμένες και με όλη την αξία τους στην ημερομηνία της 1ης εκτέλεσης.
Στις περιπτώσεις λοιπόν, που αφορούν σε «Μερικώς» εκτελεσμένες συνταγές, μπορούν να προκύψουν
ανάγκες διόρθωσης της αρχικώς καταχωρημένης συνταγής. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα ακόλουθα
παραδείγματα:
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Δεν βρέθηκαν τελικά, κάποια φάρμακα της συνταγής ή τις επιπλέον ποσότητες, που οφείλατε
στον πελάτη . Έτσι θα πρέπει να διαγράψετε κάποιο φάρμακο ή να τροποποιήσετε την
ποσότητα κάποιου άλλου.
Μεταξύ της ημερομηνίας της 1ης και της επόμενης εκτέλεσης, άλλαξαν τα στοιχεία τιμολόγησης
κάποιου φαρμάκου που οφείλετε, όπως
a. η λιανική τιμή ή
b. η τιμή Αναφοράς
c. ο τρόπος υπολογισμού και επιμερισμού της επιβάρυνσης του ασφαλισμένου

Σε όλες αυτές τις ιδιαίτερες περιπτώσεις χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα διόρθωσης, με τη διαδικασία
λήψης των στοιχείων της συνταγής από την ΗΔΙΚΑ, όπως αναλύουμε στη συνέχεια.
Πατήστε το κουμπί <Λήψη από ΗΔΙΚΑ> και επιβεβαιώσετε την εργασία, όπως
σας ζητά το προειδοποιητικό μήνυμα, που ακολουθεί:

Μετά την ολοκλήρωση της λήψης των δεδομένων αντικαθίστανται ΟΛΑ τα στοιχεία της συνταγής,
με αυτά που είναι καταχωρημένα στην ΗΔΙΚΑ.
Πρόκειται δηλαδή για την πιο ασφαλή μέθοδο διόρθωσης ηλεκτρονικής συνταγής !!!
Για την αποθήκευση των διορθώσεων και επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
πατήστε το κουμπί <Αποθήκευση Αλλαγών>, αλλιώς
Πατήστε το κουμπί <Έξοδος Χωρίς Αποθήκευση> για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη δηλαδή, την Αναλυτική κτάσταση των συνταγών χωρίς να
αποθηκεύσετε κάποια αλλαγή-διόρθωση.
Μετά την επιστροφή στην οθόνη της Αναλυτικής κατάστασης και για να
εμφανιστούν οι αλλαγές που (τυχόν) αποθηκεύσατε, ΠΡΕΠΕΙ να πατήσετε το
κουμπί <Προβολή>, ώστε να γίνει ανανέωση των στοιχείων της οθόνης.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Φόρμες εκτύπωσης)
Από την οθόνη της Αναλυτικής Παρουσίασης μπορείτε να εκτυπώσετε:


την κατάσταση των συνταγών με ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (DAP) καθώς επίσης και
190

[DIOSCOURIDES XPRESS



DIOSCOURIDES RETAIL] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

τις καταστάσεις Ταμείων που δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ π.χ. ΓΕΣ, ΓΕΑ κλπ

Για τις εκτυπώσεις αυτές μπορείτε να επιλέξετε φόρμα εκτύπωσης από το μενού <Παράμετροι
εκτύπωσης> που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

. Προτεινόμενη φόρμα είναι η «Χωρίς διάκριση
των % συμμετοχής». Με αυτή μπορείτε να εκτυπώσετε την κατάσταση των συνταγών με Αναλώσιμα
δηλαδή του ταμείου DAP.
Αν θέλετε να επιλέξετε άλλη φόρμα κάνετε κλικ στο βελάκι στο τέλος του πεδίου και από το μενού που
αναδύεται, επιλέξτε την κατάλληλη φόρμα, για παράδειγμα με «Ομαδοποίηση κατά % συμμετοχής»,
που προσφέρεται για τα ταμεία ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ.

Μετά την επιλογή της φόρμας :
πατήστε το κουμπί <Αξίες Τιμολογίου>, για να δείτε ποσά, που πρέπει να
συμπληρώσετε στο σχετικό χειρόγραφο τιμολόγιο.
ή το κουμπί <Δημιουργία Τιμολογίου>, για να δημιουργήσετε αυτόματα και να
εκτυπώσετε το σχετικό μηχανογραφημένο παραστατικό.
Τέλος πατήστε το κουμπί <Εκτύπωση Κατάστασης> και επιλέξτε από το σχετικό
μενού που αναδύεται, το «9. Εκτύπωση με Crystal Report».
Οι άλλες δύο επιλογές προσφέρονται επικουρικά για έλεγχο των
συνταγών σε άλλη φόρμα, δηλαδή με (Οριζόντια ή κατακόρυφη)
ανάλυση των επιμέρους αξιών ανά ποσοστό συμμετοχής. Ο έλεγχος
με κάποια από αυτές τις 2 επιλογές γίνεται μέσω της επιλογής «1.
Προεπισκόπιση εκτύπωσης».
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Για να εκτυπώσετε την κατάσταση, που συνοδεύει τους φακέλλους με τις συνταγές
κατά την κατάθεση τους στο Διανεμητικό Λογαριασμό του Φαρμακευτικού
Συλλόγου σας, πατήστε το κουμπί <Κατάσταση Συλλόγου>.
*Η κατάσταση αυτή προς το παρόν αφορά ΜΟΝΟ στα μέλη του συλλόγου Αττικής, το δε
σχετικό κουμπί είναι ενεργό ΜΟΝΟ μετά την καταχώριση του κωδικού του Φαρμακείου σας στο
μενού<Παράμετροι Βοηθητικά>
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ
Εδώ καταχωρούνται απαραιτήτως, τα εξής στοιχεία:
Ο Αριθμός σύμβασης του Φαρμακείου με τον ΕΟΠΥΥ και
ο Κωδικός του Φαρμακείου στο Φ/Σ
Ο αριθμός σύμβασης θα εμφανίζεται αυτόματα στην εκτύπωση της Συγκεντρωτικής κατάστασης των
συνταγών του ΕΟΠΥΥ, ενώ ο κωδικός του φαρμακείου στο Φαρμακευτικό Σύλλογο ενεργοποιεί το
κουμπί <Κατάσταση Συλλόγου> και θα αναγράφεται αυτόματα στη σχετική εκτύπωση.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΟΠΥΥ
Η επιλογή αυτή προσφέρεται για τον έλεγχο, την αρίθμιση και τελικά την εκτύπωση της
Συγκεντρωτικής κατάστασης του ΕΟΠΥΥ. Αν επιλέξετε (τσεκάρετε) αυτή την επιλογή συμπληρώνεται
αυτόματα το <Ασφαλιστικό Ταμείο> και το χρονικό διάστημα προτείνεται με ημερομηνίες ΑΠΟ την 1η
του τρέχοντος μηνός ΕΩΣ την τρέχουσα ημερομηνία. Φυσικά μπορείτε να ορίσετε εσείς όποιο
διάστημα θέλετε.
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Τέλος πατήστε το κουμπί <Προβολή> για να δείτε στην οθόνη σας τα αποτελέσματα
της κατάστασης με τα στοιχεία που ορίσατε.
Υπενθυμίζουμε ότι η Συγκεντρωτική κατάσταση ΕΟΠΥΥ:




ΔΕΝ περιλαμβάνει τις συνταγές εμβολίων και των Ανασφάλιστων
Ο Α/Α τελευταίας συνταγής κάθε ημέρας και φυσικά η αρίθμηση των συνταγών αφορά ΜΟΝΟ
στις συνταγές με λοιπά φάρμακα και ΦΥΚ.
Το ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ (Δ) ποσό της κατάστασης είναι ίσο με την Συνολική αξία Συνταγών (Α)μείον το
Σύνολο Συμμετοχών (Β) συν το Σύνολο επιβαρύνσεων (Γ). Δηλαδή Α – Β + Γ = Δ. Από αυτό το
ποσό, θα αφαιρούνται (στα τιμολόγια) οι αξίες των παρακρατηθέντων ευρώ (Κ), ώστε να
προκύψει το καθαρό ποσό αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ (Δ - Κ).
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ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Και από αυτή την κατάσταση μπορείτε να βοηθηθείτε στον έλεγχο των συνταγών αλλά κυρίως στην
αρίθμηση τους, με τη βοήθεια της στήλης <Α/Α τελευταίας συνταγής>.

Για να δείτε αναλυτικά τις συνταγές κάποιας ημερομηνίας, πατήστε το κουμπί
<Συνταγές>, που εμφανίζεται στο τέλος της επιλεγμένης γραμμής. Αυτό σας οδηγεί σε
μία νέα οθόνη, που έχει τη μορφή (στήλες) και τις λειτουργίες της αναλυτικής κατάστασης, δηλαδή σας
εμφανίζει μία-μία τις συνταγές της επιλεγμένης ημερομηνίας.

Επιπλέον με το κουμπί <Διόρθωση>, που εμφανίζεται στο τέλος της επιλεγμένης
συνταγής, σας δίνεται η δυνατότητα προβολής όλων των στοιχείων της και φυσικά και
διόρθωσής τους (αν απαιτείται).
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Με το κουμπί <Έξοδος> κλείνετε την οθόνη της αναλυτικής παρουσίασης και
επιστρέφετε στην οθόνη της συγκεντρωτικής ΕΟΠΥΥ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !!! Μετά την επιστροφή στην οθόνη της Συγκεντρωτικής κατάστασης ΠΡΕΠΕΙ
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να πατήσετε το κουμπί <Προβολή>, ώστε να γίνει ανανέωση των στοιχείων της οθόνης
και να εμφανιστούν οι αλλαγές που (τυχόν) πραγματοποιήσατε.
ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Για την υποβολή των καταστάσεων των συνταγών του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να εκδόσετε και τα σχετικά
τιμολόγια, ένα για τις λοιπές συνταγές και ένα για τις συνταγές των εμβολίων. (Εννοείται οτι θα
εκδόσετε και ένα χωριστό τιμολόγιο για τις συνταγές αναλωσίμων).
Μηχανογραφικά Τιμολόγια
Αν εκδίδετε τα Τιμολόγια σας μηχανογραφικά :



ζητήστε τη <ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΟΠΥΥ> όλου του μήνα και από εκεί
τη <Δημιουργία Τιμολογίου> πατώντας το σχετικό κουμπί. Η εφαρμογή θα δημιουργήσει
αυτόματα 2 τιμολόγια, ένα για τις συνταγές με τα λοιπά φάρμακα και τα ΦΥΚ και ένα για τις
συνταγές εμβολίων.

Τα τιμολόγια παίρνουν αυτόματα σαν ημερομηνία, την τελευταία ημερομηνία της κατάστασης.
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Εκτυπώστε με το Ctrl+P το πρώτο τιμολόγιο, που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Μόλις
ολοκληρωθεί η εκτύπωση του εμφανίζεται στη θέση του το δεύτερο. Πατήστε και πάλι το
Ctrl+P .
Στη συνέχεια το πρόγραμμα σας επαναφέρει στην οθόνη της συγκεντρωτικής κατάστασης.
Πατήστε το κουμπί <Εκτύπωση Κατάστασης>, για να την εκτυπώσετε.

Σαν <Αριθμός> τιμολογίου καθώς και <Αξία> ορίζονται ο αριθμός και η
αξία του α’ τιμολογίου, δηλαδή των λοιπών συνταγών. Αμφότερα
συμπληρώνονται αυτόματα με την εκτύπωση της κατάστασης.
<Πλήθος> είναι ο συνολικός αριθμός όλων των τιμολογίων
συμπεριλαμβανομένων και αυτών του ΔΑΠΥ & των Ανασφάλιστων.
Η <Ημερομηνία> τιμολογίου συμπληρώνεται αυτόματα με την τελευταία
ημερομηνία της κατάστασης (...ΕΩΣ).
Η <Ημερομηνία Παράδοσης> συμπληρώνεται αυτόματα με την
ημερομηνία εκτύπωσης.

Χειρόγραφα Τιμολόγια
Αν εκδίδετε χειρόγραφα τα Τιμολόγια σας :


ζητήστε τη <ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΟΠΥΥ> όλου του μήνα,
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πατήστε το κουμπί <Αξίες Τιμολογίου> και στο παράθυρο που εμφανίζεται , υπάρχουν όλα τα
απαραίτητα στοιχεία για να συμπληρώστε σωστά τα χειρόγραφα τιμολόγια σας.



Αν πάλι, θέλετε εκτύπωση υποδειγμάτων των τιμολογίων, πατήστε το κουμπί του εκτυπωτή. Η
εφαρμογή θα δημιουργήσει τα αντίστοιχα υποδείγματα.
Τέλος, Αντιγράψτε τα στοιχεία των εκτυπωθέντων υποδειγμάτων σε χωριστά φύλλα του
μπλόκ των χειρογράφων Τιμολογίων.



Για την εκτύπωση της Συγκεντρωτικής κατάστασης, συμπληρώστε προηγουμένως, στα σχετικά πεδία:


τον <Αριθμό>, την <Αξία> και την <Ημερομηνία> του πρώτου ΜΟΝΟ τιμολογίου , δηλαδή του
τιμολογίου που αφορά στα λοιπά φάρμακα και τα ΦΥΚ
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το <Πλήθος> των τιμολογίων, που υποβάλλετε με την κατάσταση (μαζί με αυτό των
Ευρωπαίων Ασφαλισμένων).
Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί <Εκτύπωση Κατάστασης>

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Και οι συνταγές αυτού του φορέα υποβάλλονται μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές του ΕΟΠΥΥ, αλλά




σε ξεχωριστό πακέτο
με ξεχωριστό τιμολόγιο
Χωρίς συγκεντρωτική κατάσταση

Έλεγχος Συνταγών Ευρωπαίων ασφαλισμένων
Για τις συνταγές της κατηγορίας αυτής έχει δημιουργηθεί στην εφαρμογή σας ένα ασφαλιστικό ταμείο
με κωδικό ΕKAΑ (στα λατινικά). Στο ταμείο αυτό καταχωρούνται οι ηλεκτρονικές συνταγές του εν λόγω
φορέα.
Για τον έλεγχο των συνταγών των Ανασφάλιστων ζητήστε από την οθόνη ελέγχου συνταγών ταμείων, το
ταμείο ΕKAΑ και πατήστε Enter.

Αφού ορίσετε και το διάστημα πατήστε το κουμπί <Προβολή> και θα δείτε να εμφανίζονται κατά σειρά
καταχώρησης ΟΛΕΣ οι συνταγές του διαστήματος ελέγχου. Από αυτή την οθόνη κάνετε τον έλεγχο και
τις τυχόν διορθώσεις κατά τα γνωστά.
Έκδοση Μηχανογραφικού Τιμολογίου
Μετά τον έλεγχο των συνταγών προχωρήστε στην έκδοση του σχετικού τιμολογίου,
πατώντας το κουμπί <Δημιουργία Τιμολογίου>. Η εφαρμογή θα δημιουργήσει
αυτόματα και θα σας εμφανίσει στην οθόνη, το σχετικό τιμολόγιο, το οποίο και θα
εκτυπώσετε με Ctrl+P.
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Έκδοση Χειρόγραφου Τιμολογίου
Αν εκδίδετε χειρόγραφα τα τιμολόγια σας, πατήστε το κουμπί <Αξίες Τιμολογίου>.
Στην οθόνη σας εμφανίζεται ανάλυση των στοιχείων, που θα πρέπει να
συμπληρώσετε στο χειρόγραφο παραστατικό.

Εκτύπωση Κατάστασης
Πατήστε το κουμπί <Εκτύπωση κατάστασης> και η εφαρμογή δημιουργεί 2 φόρμες
εκτύπωσης:
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1. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Όπως γνωρίζετε, θα πρέπει να συμπληρώνετε τα στοιχεία των υποβαλλόμενων συνταγών σε μια
ηλεκτονική φόρμα, που δημιουργήθηκε στην πύλη της ΚΜΕΣ και να εκτυπώνετε από εκεί ένα
Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής, το οποίο και θα συνυποβάλλετε μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία
(καταστάσεις, Τιμολόγια, Συνταγές).
Για τη διευκόλυνση σας στη συμπλήρωση αυτής της φόρμας η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα το
σχετικό έντυπο-υπόδειγμα. Το έντυπο δημιουργείται μόλις ζητήσετε (από το σχετικό κουμπί) την
εκτύπωση της Συγκεντρωτικής κατάστασης και εμφανίζεται πρώτο στην οθόνη σας...

Πατήστε το κουμπί

για να το εκτυπώσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όπως σας προειδοποιεί και η εκτύπωση της εφαρμογής, που περιγράψαμε παραπάνω,
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΦΟΡΜΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΜΕΣ.
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2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η εκτύπωση, εμφανίζεται στην οθόνη σας το έντυπο της Συγκεντρωτικής
κατάστασης των συνταγών.

Εκτυπώστε το και αυτό με τον ίδιο τρόπο.
ΚΜΕΣ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Για τη συμπλήρωση και εκτύπωση του Επίσημου Συνοδευτικού Σημειώματος υποβολής πρέπει να
μπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://www.eopyykmes.gr/login.xhtml
Ειδικά όσοι έχουν την εφαρμογή Dioscourides Xpress, μπορούν να
χρησιμοποιήσουν για το σκοπό αυτό τη νέα επιλογή που προστέθηκε στο
μενού εργασιών <Καταστάσεις συνταγών> με τίτλο <ΚΜΕΣ (Συνοδευτικό
Σημείωμα Υποβολής).
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Η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση σας οδηγεί στην οθόνη που ακολουθεί:

Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία δηλαδή, <Όνομα χρήστη> και <Συνθηματικό χρήστη>, που
σας έχουν σταλεί και με e-mail και πατήστε το κουμπί <Σύνδεση>.
Στη συνέχεια πατήστε το <Απομνημόνευση κωδικού> για να αποθηκεύσετε τους κωδικούς σας.
Βρίσκεστε πλέον στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΜΕΣ (Κέντρο Μηχανογραφικού Ελέγχου Συνταγών)…
Πατήστε το κουμπί-επιλογή <Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής –
Υποδείγματα Τιμολογίων>, όπως δείχνει το βέλος στην επόμενη εικόνα...
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Στην οθόνη σας έχετε πλέον τη φόρμα, που πρέπει να συμπληρώσετε. Αξιοποιήστε την εκτύπωση του
προτύπου της εφαρμογής μας για να καταχωρήσετε στην ηλεκτρονική φόρμα ΟΛΑ τα απαραίτητα
στοιχεία.

Στο τέλος πατήστε το κουμπί <Έκδοση Εγγράφων>, οπότε στην οθόνη σας έχετε σε μορφή PDF το
Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής ...

Αποθηκεύστε το και/ή πατήστε Ctrl+P (ή το γνωστό εικονίδιο του εκτυπωτή) για να το εκτυπώσετε.
Τέλος, πατήστε <Αποσύνδεση> για να φύγετε από την ιστοσελίδα και να επιστρέψετε στην εφαρμογή.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ (ΤΥΠΟΥ 2)
Πρόκειται για μία δεύτερη επιλογή για τον έλεγχο και τη διόρθωση των
συνταγών. Η εργασία αυτή σας μεταφέρει στην ακόλουθη οθόνη:

Το προτεινόμενο διάστημα, που είναι από την 1η του τρέχοντος μηνός έως την τρέχουσα ημερομηνία,
μπορείτε να το αλλάξετε.
Το προτεινόμενο ασφαλιστικό ταμείο (ΕΟΠΥΥ) μπορείτε επίσης να το αλλάξετε. Μπορείτε επίσης να
επιλέξετε συγκεκριμένο Τύπο συνταγής (% συμμετοχής) αντί των προτεινόμενων όλων.
Τέλος πατήστε το κουμπί <Αναζήτηση> για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα στην οθόνη σας.
Ταξινόμηση
Η βασική ταξινόμηση των συνταγών είναι με βάση την Ημερομηνία και τη σειρά καταχώρησης τους
στην εφαρμογή.
Για να αλλάξετε ταξινόμηση, κάντε κλικ στον τίτλο της αντίστοιχης στήλης της οθόνης.
Σ.Σ. Όλες οι στήλες είναι συμπληρωμένες με τα στοιχεία των συνταγών, όπως καταχωρήθηκαν είτε στην
ηλεκτρονική συνταγογράφηση (μέσω του api) είτε χειρόγραφα.
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Διόρθωση συνταγής
Με διπλό κλικ πάνω σε οποιαδήποτε γραμμή μεταφέρεστε στο σχετικό παραστατικό:

Από την οθόνη αυτή μπορείτε να κάνετε (εφόσον χρειάζεται) και τις όποιες διορθώσεις, δηλαδή:
205

[DIOSCOURIDES XPRESS








DIOSCOURIDES RETAIL] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

Να διαγράψετε κάποια γραμμή-φάρμακο (Delete)
Να προσθέσετε κάποια γραμμή-φάρμακο (Insert)
Να αλλάξετε την <Ποσότητα> κάποιου φαρμάκου (Home ή κλικ στο αντίστοιχο κελλί)
Να αλλάξετε το <% Συμμετοχής> (Home ή κλικ στο αντίστοιχο κελλί)
Να αλλάξετε το <% Επιβάρυνσης> (Home ή κλικ στο αντίστοιχο κελλί)
Να αλλάξετε την <Ημερομηνία εκτέλεσης> (Home)

Με το Esc επιστρέφετε στην οθόνη της κατάστασης των συνταγών για να συνεχίσετε τον έλεγχο.
Αναζήτηση συνταγής
Αν προσέξετε τη μορφή της οθόνης ελέγχου, θα δείτε να υπάρχει μια κενή γραμμή κάτω από τους
τίτλους των στηλών, όπως δείχνει το κόκκινο βέλος:

Κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κενό κελλί, μπορείτε να εισάγεται το στοιχείο αναζήτησης, το οποίο θα
λειτουργήσει σαν φίλτρο, δηλαδή:
Για παράδειγμα, κάνοντας κλικ κάτω από τον τίτλο <Αρ. Συνταγής>, μπορείτε να σκανάρετε ή να
πληκτρολογήσετε τον αριθμό κάποιας συνταγής και θα οδηγηθείτε αμέσως στη συγκεκριμένη συνταγή.
Στο παράδειγμα μας αναζητούμε τη συνταγή με αριθμό <123456>:

Με ανάλογο τρόπο μπορείτε να κάνετε αναζήτηση συνταγής με την αρχική αξία, τη συμμετοχή κοκ. Για
παράδειγμα, έστω ότι αναζητάτε μία συνταγή με αρχική αξία <62,63>. Πληκτρολογήστε στο σχετικό
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κελλί κάτω από τον τίτλο της στήλης <Συν. Αξία Συνταγής> αυτό το ποσό, και στην οθόνη εμφανίζονται
ΜΟΝΟ όσες συνταγές έχουν αυτή την αρχική αξία. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα βρέθηκε 1 μόνο
συνταγή, όπως μπορείτε να δείτε στην επόμενη εικόνα:

Με κάποια άλλη αρχική αξία π.χ. <21,63>, το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα μπορούσε να ήταν 2 ή και
περισσότερες συνταγές, όπως μπορείτε να δείτε στην επόμενη εικόνα:

Έλεγχος συνταγών διαστήματος με ομαδοποίηση ανά Ημερομηνία
Με την οθόνη αυτή έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τις συνταγές διαστήματος, όπως στην επόμενη
εικόνα
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και στη συνέχεια να τις ομαδοποιήσετε κατά ημερομηνία, με τα παρακάτω βήματα:
a. Κάντε αριστερό κλικ με το ποντίκι πάνω στον τίτλο της στήλης <Ημ/νία Συνταγής>, όπως
δείχνει το κόκκινο βέλος, και κρατώντας το πατημένο
b. Σύρετε τον τίτλο στο σημείο «Σύρατε εδώ για ομαδοποίηση», που δείχνει το κίτρινο βέλος. Το
αποτέλεσμα αυτής της κίνησης φαίνεται στην επόμενη εικόνα (1)

Εικόνα 1
Έτσι έχετε τα σύνολα των συνταγών, του διαστήματος που ζητήσατε, συγκεντρωτικά ανά ημέρα.
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Αν θέλετε να προχωρήσετε σε μία αναλυτικότερη παρουσίαση μίας συγκεκριμένης ημερομηνίας,
κάνετε αριστερό κλικ στο κουμπάκι > μπροστά από τη συγκεκριμένη <Ημ/νία Συνταγής>, στο σημείο
που δείχνει το κόκκινο βέλος (εικόνα 1). Η οθόνη παίρνει τότε τη μορφή της εικόνας (2):

Εικόνα 2
Με αριστερό κλικ, και πάλι στο ίδιο σημείο, η οθόνη επανέρχεται στη συγκεντρωτική μορφή (εικόνα 1).
Αν πάλι, θέλετε την αναλυτική εμφάνιση των συνταγών για όλες τις ημερομηνίες του διαστήματος που
ομαδοποιήσατε, τότε κάνετε δεξί κλικ στο κενό σημείο της μπάρας, όπου δείχνει το κίτρινο βέλος
(εικόνα 2). Από την οθόνη επιλογών που εμφανίζεται, επιλέξτε τη μορφή <Full Expand>.

Το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής φαίνεται στην εικόνα 3.
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Εικόνα 3
Αρίθμηση συνταγών
Η ομαδοποίηση κατά ημερομηνία σε μορφή Full Expand, σας βοηθά και στην αρίθμηση των συνταγών.
Όπως φαίνεται και στην εικόνα 3, μετά τον έλεγχο των συνταγών μπορείτε να προχωρήσετε στην
αρίθμηση τους. Η στήλη <Α/Α> σας οδηγεί, αφού δείχνει τόσο τον αύξοντα αριθμό κάθε συνταγής, όσο
και την πρώτη και τελευταία συνταγή κάθε ημερομηνίας.
Εκτύπωση κατάστασης ελέγχου συνταγών
Όλες τις προηγούμενες μορφές αποτελεσμάτων της οθόνης αυτής, μπορείτε και να τις εκτυπώσετε
κάνοντας αριστερό κλικ στο κουμπί <Εκτύπωση>, όπως δείχνει το κόκκινο βέλος στην επόμενη εικόνα.

Στην οθόνη σας εμφανίζεται η προεπισκόπιση της εκτύπωσης (εικόνα 4).
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Εικόνα 4
Για εκτύπωση πατήστε το κουμπάκι <Print>, όπως δείχνει το κόκκινο βέλος. Υπόδειγμα εκτύπωσης:

Για έξοδο και επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη (εικόνα 3), κάνετε κλικ στο <Close Print Preview>,
όπως δείχνει κίτρινο βέλος.
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ – ΛΗΨΗ E-ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΠΟ ΗΔΙΚΑ
Βοηθητική εργασία, με την οποία μπορείτε να:



Κάνετε έλεγχο και αντιπαραβολή των εκτελεσμένων ηλεκτρονικών συνταγών, μεταξύ των
στοιχείων της εφαρμογής και αυτών που καταχωρήθηκαν στην ΗΔΙΚΑ
Εισάγετε από την ΗΔΙΚΑ στην εφαρμογή σας συνταγές, που καταχωρήθηκαν μέσω του site της
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και λείπουν από τις καταστάσεις σας.

Έλεγχος εκτελεσμένων ηλεκτρονικών συνταγών
Η οθόνη εργασίας περιλαμβάνει παραμέτρους, όπως:




Το <ΑΜΚΑ Ασφαλισμένου>. Αυτό σημαίνει, ότι μπορείτε να ζητήσετε τις συνταγές
συγκεκριμένου ΑΜΚΑ. Το προτεινόμενο κενό σημαίνει <Όλα>,
Τον Ασφαλιστικό φορέα, π.χ. ΙΚΑ, ΟΓΑ. Προτείνονται <Όλα τα ασφ. ταμεία>,
Το χρονικό διάστημα των εκτελεσμένων συνταγών. Προτείνεται το διάστημα ΑΠΟ την πρώτη
του τρέχοντος μηνός ΕΩΣ την τρέχουσα ημερομηνία.

Μετά την εισαγωγή των παραμέτρων, πατήστε το κουμπί <Προβολή>, για την εμφάνιση των
αποτελεσμάτων, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.
Στην οθόνη κινείστε με τα βελάκια ↑↓, το ποντίκι ή τα PgUp & PgDn. Στο πάνω δεξιό μέρος της
οθόνης εμφανίζεται ο συνολικός <Αριθμός των συνταγών>.

Για γρήγορη αναζήτηση κάποιας συνταγής
πατήστε το κουμπί <Αναζήτηση> και εισάγετε
στην οθόνη αναζήτησης (Find) τα σχετικά
στοιχεία π.χ. ΑΜΚΑ ή Αρ. Συνταγής ή Επωνυμία
Ασφαλισμένου ή Status ή Ασφ. Ταμείο.
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Εικόνα 1
Οι συνταγές, που εμφανίζονται με κόκκινο θαυμαστικό ! μπροστά απο την Ημερομηνία, όπως δείχνουν
τα βέλη, είναι καταχωρημένες στην ΗΔΙΚΑ αλλά ΟΧΙ στην εφαρμογή.
Για προβολή κάποιας συνταγής, φωτίστε τη συγκεκριμένη γραμμή ή τσεκάρετε την με κλικ στο πρώτο
τετραγωνάκι και πατήστε το κουμπί <Προβολή Συνταγής>
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Με κλικ στο κουμπί <Έξοδος> ή με το Esc επιστρέφετε στην οθόνη ελέγχου των ηλεκτρονικών
συνταγών.
Λήψη Συνταγών από ΗΔΙΚΑ
Αν κατά τον έλεγχο διαπιστώσετε, οτι μεταξύ των συνταγών της κατάστασης υπάρχουν κάποιες που
σας λείπουν, δηλαδή εμφανίζονται με θαυμαστικό (!), τότε:



Τσεκάρετε όλες αυτές τις συνταγές και
Πατήστε το κουμπί <Λήψη Συνταγών>
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Εικόνα 2
Επιβεβαιώστε τη λήψη των επιλεγμένων συνταγών και η
εργασία ολοκληρώνεται.
Με την ολοκλήρωση της εργασίας, οι συνταγές
ξετσεκάρονται και εξαφανίζεται και το κόκκινο θαυμαστικό
(!).

Ενημέρωση καταστάσεων
Οι συνταγές μετά τη λήψη τους, βρίσκονται προσωρινά αποθηκευμένες στην εφαρμογή και δεν έχουν
ακόμη καταχωρηθεί στις καταστάσεις. Για να ολοκληρωθεί επομένως η εργασία, θα πρέπει στη
συνέχεια:



να μεταφερθείτε στην οθόνη καταχώρησης των παραστατικών λιανικής και
να πατήσετε το κουμπάκι e-SYNT.
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Οι ληφθείσες συνταγές βρίσκονται προσωρινά αποθηκευμένες στον πίνακα αυτής της οθόνης.

Από εδώ τις μαρκάρετε με κλικ στο τετραγωνάκι, που βρίσκεται μπροστά από κάθε συνταγή και
πατώντας το κουμπί <Επιλογή>, τις μεταφέρετε στο παραστατικό.
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Από εκεί, εκδίδοντας πλέον το παραστατικό, ενημερώνονται και οι καταστάσεις των συνταγών.

ΜΕΝΟΥ «ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ»
Περιλαμβάνει εργασίες διαχείρησης της αποθήκης, όπως:





Καταχώρηση (καταμέτρηση) και εκτύπωση απογραφής,
Διόρθωση υπολοίπων επιλεγμένων ειδών
Καταχώρηση (καταμέτρηση) και εκτύπωση της απογραφής των Φαρμάκων του Ν.3459
(Ναρκωτικών) και
Αποτίμηση της αξίας των αποθεμάτων της αποθήκης ανά πάσα στιγμή (Αναλυτικά ή
Συγκεντρωτικά).

Με τον όρο Αποθήκη εννοούμε το σύνολο των δύο διακριτών καταλόγων δηλαδή των φαρμάκων και
των παραφαρμάκων.
Σε κάθε είδος καταλόγου αντιστοιχεί μία καρτέλα αποθήκης, που πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα
βασικά στοιχεία (κωδικός, περιγραφή, ΦΠΑ, τιμές Αγοράς & Πώλησης, ποσοστό κέρδους). Στα επιπλέον
στοιχεία των καρτελών περιλαμβάνονται τα στοιχεία αποθέματος, δηλαδή: <Ελάχιστο> & <Μέγιστο>
επιθυμητό απόθεμα και το διαθέσιμο <Υπόλοιπο>.
Τα στοιχεία αποθέματος συμμετέχουν στον υπολογισμό των παραγγελιών και στην αποτίμηση της
αξίας των εμπορευμάτων.
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Η αποτίμηση των αποθεμάτων μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες όπως π.χ. διαφορά της αξίας
των εμπορευμάτων πρίν και μετά από μία αλλαγή τιμών φαρμάκων.
ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΙΔΩΝ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ)
Με την εργασία αυτή μπορείτε:




να καταχώρησετε τα υπόλοιπα της αποθήκης (απογραφή),
να διορθώσετε κάποια λανθασμένα και τέλος
να εκτυπώσετε την κατάσταση Απογραφής
Σε κάθε περίπτωση πατήστε το κουμπί <ΑΛΛΑΓΗ υπολοίπου ειδών>.

Περιμένετε κάποια δευτερόλεπτα, στη διάρκεια των οποίων η εφαρμογή
κάνει όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς των υπολοίπων της αποθήκης, όπως έχουν τη δεδομένη
χρονική στιγμή.
Στη συνέχεια και στην οθόνη εισαγωγής κριτηρίων που εμφανίζεται, πρέπει να δηλώσετε τον κωδικό
Αποθήκης, που θα διαχειριστείτε. Πληκτρολογήστε 1 για να απογράψετε Φάρμακα ή 2 για
Παραφάρμακα.
Η <Στήλη> που θα διαχειριστείτε, είναι αυτή των «Διαθεσίμων» και είναι προτεινόμενη (1).

Επιβεβαιώστε με το Enter τα στοιχεία οπότε στην οθόνη σας εμφανίζεται ο ακόλουθος πίνακας
διαχείρησης του υπολοίπου της αποθήκης, που επιλέξατε (στο παράδειγμα της οθόνης τα Φάρμακα).

218

[DIOSCOURIDES XPRESS

DIOSCOURIDES RETAIL] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

Στη στήλη <Υπόλοιπο> εμφανίζεται το διαθέσιμο απόθεμα κάθε είδους. Με τα βέλη ↑↓ μετακινήστε
κατά μήκος των γραμμών της σελίδας ενώ με τα πλήκτρα PgDn & PgUp αλλάζετε σελίδα.
Αλλαγή ταξινόμησης
Η αρχική ταξινόμηση των ειδών είναι κατά κωδικό.


Για ταξινόμηση κατά αλφαβητική σειρά, δηλαδή από το Α προς το Ζ, κάντε ένα κλικ στον τίτλο
της στήλης <Περιγραφή είδους>. Με 2ο κλικ μπορείτε να αντιστρέψετε την ταξινόμηση,
δηλαδή από το Ζ προς το Α.
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Για ταξινόμηση κατά υπόλοιπο κάντε κλικ στον τίτλο της ομώνυμης στήλης. Η ταξινόμηση αυτή
θα φέρει πρώτο το είδος με το μικρότερο υπόλοιπο. Έτσι, αν υπάρχουν είδη με αρνητικό
υπόλοιπο θα εμφανιστούν στην κορυφή του καταλόγου.

Η ταξινόμηση κατά αλφαβητική σειρά εξυπηρετεί πολύ καλύτερα την καταμέτρηση, μιας και είναι ο
συνήθης τρόπος τοποθέτησης των φαρμάκων στη συρταριέρα ή τα ράφια. Αλλά και στα παραφάρμακα
εξυπηρετεί η αλφαβητική ταξινόμηση, αφού οι περιγραφές τους ξεκινούν συνήθως με πρώτο
συνθετικό το όνομα του οίκου π.χ. VICHY…, AVENE…
Η ταξινόμηση με βάση το υπόλοιπο εξυπηρετεί τον έλεγχο των ειδών με αρνητικό υπόλοιπο.
Μηδενισμός Υπολοίπων (Ctrl+M)
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Αν επιθυμείτε το μηδενισμό των αρνητικών ή όλων των υπολοίπων, πριν την έναρξη της απογραφής,
μπορείτε:



να χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+M ή
να κάνετε κλικ με το ποντίκι στο κουμπάκι που εμφανίζεται στο δεξιό άκρο της toolbar της
οθόνης (όπως δείχνει το βέλος)

Η κίνηση αυτή σας οδηγεί σε μία οθόνη επιλογής ενέργειας:

Επιλέξτε το είδος του μηδενισμού, που επιθυμείτε ή πατήστε το <Ακύρωση> για να επιστρέψετε
στην οθόνη τροποποίησης των υπολοίπων.
Όποια ενέργεια μηδενισμού και να επιλέξετε, η εφαρμογή θα σας ζητήσει διπλή επιβεβαίωση μέσα
από την ακόλουθη οθόνη διαλόγου:

Μόνον εφόσον επιβεβαιώσετε και τις 2 φορές την ενέργεια μηδενισμού των υπολοίπων, τότε και
μόνο η εφαρμογή θα εκτελέσει την επιλογή σας. Δηλαδή το μηδενισμό ΜΟΝΟ των αρνητικών
υπολοίπων ή το μηδενισμό όλων, ανάλογα.
Ανεύρεση είδους
Η ανεύρεση είδους και μεταφορά στη συγκεκριμένη γραμμή του καταλόγου της οθόνης, μπορεί να
γίνει:



Είτε με το Barcode
Είτε με τον κωδικό καρτέλας ή την Περιγραφή

Ανεύρεση με το Barcode
Πατώντας το πλήκτρο F3 ο κέρσορας μεταφέρεται στο πεδίο <Εύρεση βάσει Barcode>.
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Σκανάρετε εδώ το Barcode (για τα φάρμακα το κάτω barcode της ετικέτας) του είδους που αναζητάτε
π.χ. το PANADOL EXTRA. Η ενέργεια αυτή θα μεταφέρει τη μπάρα στη γραμμή του συγκεκριμένου
είδους.

Για να αναζητήσετε το επόμενο είδος, θα πατάτε κάθε φορά το F3 και θα σκανάρετε το Barcode.
Ανεύρεση με κωδικό καρτέλας ή Περιγραφή
Αν δεν είναι εφικτή η αναζήτηση είδους με το Barcode, χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων
Ctrl+A για ανεύρεση είδους με περιγραφή ή σπανιότατα με κωδικό καρτέλας.
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Έτσι, στο κάτω τμήμα της οθόνης εμφανίζονται πεδία για ανεύρεση. Στο πρώτο πεδίο μπορείτε να
αναζητήσετε το είδος με τον κωδικό καρτέλας.

Αν θέλετε αναζήτηση με βάση τα αρχικά της περιγραφής, προσπεράστε με Enter το πρώτο πεδίο και
εισάγετε τα στοιχεία της περιγραφής στο δεύτερο.
Ενημέρωση υπολοίπου
Για να καταχωρήσετε (ή να διορθώσετε) την ποσότητα του αποθέματος, ακολουθήστε τα παρακάτω 3
βήματα:
1. Πατήστε το πλήκτρο F3 και σκανάρετε το Barcode του είδους, που απογράφετε. Αν δεν είναι
εφικτή η αναζήτηση αυτή, χρησιμοποιήστε τις άλλες διαδικασίες ανεύρεσης ή μετακινηθείτε
κατά μήκος των σελίδων με τα βέλη & τα πλήκτρα αλλαγής σελίδας.
Η ταχύτερη μέθοδος απογραφής είναι με αναζήτηση βάσει Barcode. Υπάρχουν μάλιστα, ειδικά
ασύρματα σκανεράκια, τα οποία μπορούν να διευκολύνουν απίστευτα τη διαδικασία της
απογραφής. Ζητήστε σχετικές πληροφορίες από το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας.
2. Πατήστε το πλήκτρο Home πάνω στο επιλεγμένο («φωτισμένο») είδος. Ο κέρσορας
αναβοσβήνει στο πεδίο της στήλης <Νέο Υπόλοιπο>.

3. Πληκτρολογήστε τη συνολική ποσότητα αποθέματος που υπάρχει διαθέσιμη στο Φαρμακείο
π.χ. 35 και πατήστε Enter.
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Η ποσότητα που πληκτρολογήσατε, μεταφέρεται αυτόματα από τη στήλη <Νέο Υπόλοιπο> στη
στήλη <Υπόλοιπο> και από αυτή τη στιγμή έχει ενημερωθεί και το απόθεμα του είδους με τη νέα
ποσότητα.

Επαναλάβετε τη διαδικασία και για τα υπόλοιπα είδη. Για να βγείτε από αυτή την οθόνη εργασίας
πατήστε Esc. Όλες οι καταχωρήσεις σας έχουν αποθηκευτεί.
Μπορείτε να επαναλάβετε την εργασία της αλλαγής-καταχώρησης υπολοίπου όσες φορές χρειάζεται.
Αυτό σημαίνει επίσης, ότι και η απογραφή μπορεί να γίνεται σταδιακά.
Εκτύπωση Κατάστασης Απογραφής
Όταν έχετε ολοκληρώσει την καταμέτρηση και καταχώρηση των υπολοίπων κάποιας αποθήκης (1 ή 2),
μπορείτε πλέον να εκτυπώσετε την Κατάσταση Απογραφής.
Για το σκοπό αυτό πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P ή κάντε κλικ με το ποντίκι στο αντίστοιχο
σημείο της toolbar.
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Στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου:

Συμπληρώστε την ημερομηνία, που θέλετε να καταγράφεται στην κατάσταση απογραφής π.χ.
31/12/14 και πατήστε Enter. Αν δεν έχετε λόγο να αλλάξετε κάποιο άλλο από τα προτεινόμενα
κριτήρια, πατήστε απλά το κουμπί του τσεκ.
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Μπορείτε αρχικά να επιλέξετε <Προεπισκόπηση της εκτύπωσης>, δηλαδή απλά μια εμφάνιση στην
οθόνη:

Στο κάτω αριστερό άκρο της σελίδας βλέπετε τον αριθμό της σελίδας στην οποία βρίσκεστε καθώς και
το συνολικό αριθμό σελίδων της κατάστασης.
Με τα πλήκτρα PgDn και PgUp μπορείτε να περιηγηθείτε στις σελίδες της κατάστασης. Με το κουμπίβέλος

, που υπάρχει στο πάνω μέρος της οθόνης μπορείτε να μετακινηθείτε κατ’ ευθείαν στην
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τελευταία σελίδα της κατάστασης. Εδώ θα έχετε τη συνολική εικόνα των ποσοτήτων και της αξίας
αποτίμησης της απογραφής της συκεκριμένης αποθήκης. Στο παράδειγμά μας τα φάρμακα:

Για την εκτύπωση της απογραφής επιλέξτε το 3. <Εκτύπωση
γραφική/Αποστολή Fax>.
Εκτός από την προεπισκόπηση και την Γραφική εκτύπωση της
απογραφής, μπορείτε επίσης να την εξάγετε και σε ένα φύλλο Excel ή
αρχείο κειμένου.

Με τις ίδιες διαδικασίες μπορείτε να απογράψετε και στη συνέχεια να εκτυπώσετε την απογραφή και
της αποθήκης 2, δηλαδή τα παραφαρμακευτικά.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Επιλογή με την οποία μπορείτε να ζητήσετε αποτίμηση του αποθέματος
αναλυτικά. Το πάτημα του σχετικού κουμπιού οδηγεί στην ακόλουθη
οθόνη:
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Εδώ ορίζετε τα φίλτρα, βάσει των οποίων θα εξαχθεί η πληροφοριακή κατάσταση, δηλαδή:







Την Αποθήκη (1 φάρμακα ή 2 παραφάρμακα) ή όλες ανεξαιρέτως, όπως προτείνεται (***)
Τη Στήλη (1 για διαθέσιμα ή 2 για εκκρεμότητες) ή όλες ανεξαιρέτως, όπως προτείνεται (***)
Την Ημερομηνία των υπολοίπων προς αποτίμηση. Προτείνεται η τρέχουσα.
Τον υπολογισμό των ειδών με υπόλοιπο από.... Σας προτείνουμε να ορίσετε από το... 1.
Την Τιμή βάσει της οποίας θα γίνει η αποτίμηση. Προτείνεται αυτόματα η «Μέση τιμή
Αγοράς». Εντούτοις σας συνιστούμε να την αλλάξετε με την «Τελευταία τιμή Αγοράς».
Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε «πολλές γραμμές» ή σε «μία γραμμή». Αλλάξτε το
στοιχείο αυτό επιλέγοντας τη μορφή σε «μία γραμμή».

Μία συμπληρωμένη με τα φίλτρα-κριτήρια οθόνη θα μπορούσε να έχει για παράδειγμα την ακόλουθη
μορφή:
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Επιβεβαιώστε τα στοιχεία και διαλέξτε:
o <Προεπισκόπηση εκτύπωσης> για προβολή των αποτελεσμάτων στην οθόνη ή
o <Εκτύπωση γραφική> για να εκτυπώσετε την κατάσταση στον εκτυπωτή.

Δείγμα της κατάστασης βλέπετε στην επόμενη εικόνα:
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΙΔΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ
Επιλογή με την οποία μπορείτε να ζητήσετε αποτίμηση του αποθέματος
συγκεντρωτικά. Το πάτημα του σχετικού κουμπιού οδηγεί σε παρόμοια
οθόνη εισαγωγής κριτηρίων, όπως και η προηγούμενη εργασία:

Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην προηγούμενη επιλογή. Αυτό στο οποίο διαφέρουν οι 2
επιλογές-πληροφοριακές καταστάσεις, είναι η μορφή του αποτελέσματος. Εδώ για παράδειγμα,
μπορείτε να ζητήσετε και ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία στατιστικής. Κάντε κλικ
στο σημείο που δείχνει το βέλος για να επιλέξετε μορφή ομαδοποίησης.
Δείγμα της κατάστασης αυτής βλέπετε στην επόμενη εικόνα:
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ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν.3459
Η επιλογή αυτή οδηγεί σε βοηθητική εργασία για την καταμέτρηση των
φαρμάκων του Ν.3459 και την εκτύπωση της κατάστασης απογραφής.
Η κατάσταση αυτή εκτυπώνεται στις αρχές κάθε νέας χρονιάς για τα υπόλοιπα των φαρμάκων αυτών
της 31ης Δεκεμβρίου της προηγούμενης.
a) Κατ’ αρχήν επιβεβαιώστε τα στοιχεία στην επόμενη οθόνη διαλόγου:

Η επόμενη οθόνη έχει τη μορφή πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται τα φάρμακα του καταλόγου, που
αντιστοιχούν σε κάποιο από τους τύπους φυλασσόμενης συνταγής.
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Την πρώτη φορά που θα επιλέξετε αυτή την εργασία ο πίνακας θα είναι κενός, αλλιώς θα
εμφανίζει τα υπόλοιπα αποθήκης της τελευταίας απογραφής (π.χ. υπόλοιπα της 31/12/2012).
b) Πατήστε Ctrl+M ή το κουμπί με το γράμμα Μ, που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων της
οθόνης και ζητήστε τα υπόλοιπα αποθήκης της νέας ημερομηνίας. Π.χ. 31/12/13.

Στη στήλη <Υπόλοιπο> εμφανίζεται το διαθέσιμο απόθεμα κάθε είδους,της ημερομηνίας που
ζητήσατε. Με τα βέλη ↑↓ μετακινήστε κατά μήκος των γραμμών της σελίδας και με τα πλήκτρα PgDn
& PgUp αλλάζετε σελίδα.
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Αλλαγή ταξινόμησης
Η αρχική ταξινόμηση των ειδών είναι κατά κωδικό.



Για ταξινόμηση κατά αλφαβητική σειρά, κάντε κλικ στον τίτλο της στήλης <Περιγραφή είδους>,
Για ταξινόμηση κατά υπόλοιπο κάντε κλικ στον τίτλο της ομώνυμης στήλης.

Η ταξινόμηση κατά αλφαβητική σειρά εξυπηρετεί πολύ καλλίτερα την καταμέτρηση και ενημέρωση των
υπολοίπων μιας και είναι ο συνήθης τρόπος τοποθέτησης των φαρμάκων στη συρταριέρα ή τα ράφια.
Ανεύρεση είδους
Χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A για γρήγορη ανεύρεση είδους. Έτσι, στο πάνω τμήμα
της οθόνης εμφανίζεται πεδίο για ανεύρεση είτε με κωδικό καρτέλας είτε με τα αρχικά της περιγραφής
(ανάλογα με την ταξινόμηση).
Ενημέρωση-Αλλαγή υπολοίπου
 Μεταφερθείτε πάνω στη γραμμή του προς απογραφή είδους (είτε με τα βέλη & τα πλήκτρα
αλλαγής σελίδας είτε με τη διαδικασία ανεύρεσης).
 Πατήστε το πλήκτρο Home πάνω στο επιλεγμένο («φωτισμένο») είδος. Ο κέρσορας
αναβοσβήνει στο πεδίο της στήλης <Υπόλοιπο>. Πληκτρολογήστε εδώ το σωστό υπόλοιπο.

Εκτύπωση κατάστασης
Τέλος, όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία των στοιχείων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P ή
το κουμπί με το σχήμα του εκτυπωτή της γραμμής εργαλείων της οθόνης.
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Στην ερώτηση, που ακολουθεί «Θέλετε να συμπεριλάβετε και τα είδη με υπόλοιπο μηδέν;»,
απαντήστε «Όχι»,
Και επιλέξτε τον εκτυπωτή σας για τη γραφική εκτύπωση της κατάστασης απογραφής, η οποία
θα έχει μορφή όπως στο ακόλουθο υπόδειγμα:

ΜΕΝΟΥ «ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ»
Στο μενού αυτής της επιλογής περιλαμβάνονται οι κατάλογοι των βασικών αρχείων, δηλαδή






Το αρχείο φαρμάκων
Το αρχείο παραφαρμακευτικών
Το αρχείο πελατών
Το αρχείο προμηθευτών-Εταιριών
Το αρχείο των κατόχων κάρτας προνομίων (Bonus Cards).

Η εφαρμογή προσφέρεται με:


Το πλήρες αρχείο (τιμοκατάλογο) των φαρμάκων. Στη συνέχεια η ΙΛΥΔΑ αναλαμβάνει, μέσω
του ετήσιου συμβολαίου συντήρησης, τη διαρκή ενημέρωση του με τις αλλαγές τιμών, λίστας
και τις νέες κυκλοφορίες.
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Το αρχείο (τιμοκατάλογο) των παραφαρμακευτικών του συνεταιρισμού σας, το οποίο στη
συνέχεια μπορείτε να συντηρείτε μόνοι σας με ενσωματωμένες βοηθητικές εργασίες, που
επεξεργάζονται το αρχείο αυτό.
Το αρχείο (τιμοκατάλογο αμοιβών) των φαρμακοτεχνικών εργασιών.
Το αρχείο Εταιρειών (κατόχων άδειας κυκλοφορίας) των φαρμάκων, το οποίο συμπληρώνεται
όπως και το αρχείο φαρμάκων μέσω των σχετικών ενημερώσεων. Οι εταιρείες- προμηθευτές
των παραφαρμακευτικών δεν περιλαμβάνονται.

Τα αρχεία πελατών και κατόχων κάρτας προνομίων συντηρούνται από τους χρήστες της εφαρμογής.
Σημειωτέον, οτι το αρχείο πελατών κατά το πλείστον ενημερώνεται αυτόματα, με την εκτέλεση των
ηλεκτρονικών συνταγών μέσω της εφαρμογής. Αντίστοιχα και το αρχείο κατόχων κάρτας προνομίων
σχηματίζεται αυτόματα από το αρχείο πελατών.
Διαχείρηση Βασικών αρχείων
Όλες οι οθόνες των βασικών αρχείων έχουν τη μορφή πίνακα-καταλόγου, όπως στο υπόδειγμα:

Σε κάθε γραμμή του εμφανίζεται συγκεντρωτικά μία εγγραφή (καρτέλα), η οποία αποτελείται από
στοιχεία, που επιμερίζονται σε πολλές στήλες. (Προφανώς οι στήλες διαφέρουν από αρχείο σε αρχείο).
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Οι τίτλοι των στηλών του πίνακα επεξηγούν το περιεχόμενο των στοιχείων κάθε εγγραφής, ενώ
παράλληλα αποτελούν και στοιχείο ταξινόμησης.

Στην τελευταία γραμμή κάθε τέτοιας οθόνης περιγράφονται τα πλήκτρα διαχείρησης.

Χρησιμοποιήστε τα βελάκια ↑↓ για τη μετακίνηση κατά μήκος των εγγραφών της ίδιας σελίδας και τα
πλήκτρα PgUp & PgDn για μετακίνηση σε προηγούμενη ή επόμενη σελίδα (αντίστοιχα).
Ανεύρεση υπάρχουσας εγγραφής-καρτέλας (Ctrl+A)
Χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A, για γρήγορη ανεύρεση υπάρχουσας καρτέλας.

Η ανεύρεση μπορεί να γίνει είτε με τον κωδικό είτε με την περιγραφή ή επωνυμία..
Δημιουργία-καταχώρηση νέας εγγραφής (Insert)
Για το «δημιουργία» νέας καρτέλας-εγγραφής, πατήστε το πλήκτρο Insert. Στην οθόνη σας εμφανίζεται
μία κενή καρτέλα, στην οποία πρέπει να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία.

Η μορφή της καρτέλας και τα προς συμπλήρωση στοιχεία είναι σχετικά με την κατηγορία του αρχείου,
στο οποίο πρόκειται να προσθέσετε τη νέα εγγραφή (καρτέλα πελάτη, καρτέλα προμηθευτή, καρτέλα
παραφαρμακευτικού κλπ.).
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Μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων, πατήστε Esc και επιβεβαιώστε την καταχώρηση της
νέας εγγραφής:

Διόρθωση υπάρχουσας εγγραφής (Home)
Για διόρθωση υπάρχουσας εγγραφής, «φωτίστε» την και πατήστε το πλήκτρο Home. Μετά την
διόρθωση των στοιχείων, πατήστε Esc και επιβεβαιώστε την καταχώρηση των τροποποιήσεων.
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Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Delete)
Για διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής, «φωτίστε» την και πατήστε το πλήκτρο Delete. Επιβεβαιώστε
την κίνηση σας με «Ναί» στη σχετική ερώτηση:

Προσοχή !!! Η εφαρμογή δεν σας επιτρέπει να διαγράψετε καρτέλες των βασικών αρχείων
(παραφαρμάκων, πελατών ή προμηθευτών), σε περίπτωση που έχουν «κινηθεί», δηλαδή έχουν
χρησιμοποιηθεί σε κάποιο παραστατικό.
Παρουσίαση-προβολή υπάρχουσας εγγραφής (Enter)
Για προβολή της αναλυτικής καρτέλας υπάρχουσας εγγραφής, «φωτίστε» την και πατήστε το πλήκτρο
Enter.
Αναλυτικό καθολικό υπάρχουσας εγγραφής (F10)
Για προβολή της αναλυτικής κίνησης υπάρχουσας εγγραφής, «φωτίστε» την και πατήστε το πλήκτρο
F10.
Πρόκειται για μία πληροφοριακή κατάσταση, που περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις κινήσεις
(παραστατικά) της συγκεκριμένης καρτέλας (φαρμάκου, παραφαρμάκου, πελάτη ή προμηθευτή).
ΦΑΡΜΑΚΑ
Πρόκειται για το αρχείο-τιμοκατάλογο όλων των Φαρμάκων.

Η ευθύνη συντήρησης και ενημέρωσης αυτού του αρχείου ανήκει αποκλειστικά στην ΙΛΥΔΑ.
Τηλέφωνα αναφοράς λαθών ή παραλείψεων : 2310 206099, 210 6705000
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Ενημερώσεις (Updates) Αρχείου Φαρμάκων
Οι ενημερώσεις του αρχείου γίνονται μέσω του Updater, κάθε φορά που ανακοινώνονται αρχεία τόσο
από πλευράς ΗΔΙΚΑ όσο και από πλευράς Υ.Υ.Κ.Α. και περιλαμβάνουν αλλαγές ή διορθώσεις τιμών
(λιανικής και ασφαλιστικής), λίστας καθώς και νέες κυκλοφορίες φαρμάκων.
Για τις αλλαγές του αρχείου φαρμάκων καθώς και για τις νέες εκδόσεις της εφαρμογής ενημερώνεστε
από την ΙΛΥΔΑ:




με μηνύματα RSS, τα οποία εμφανίζονται στην κεντρική toolbar της εφαρμογής,
με ανακοινώσεις στην σελίδα υποδοχής
και σε πολλές περιπτώσεις, και με Sms στο κινητό σας τηλέφωνο.

Να συμβουλεύεστε καθημερινά τα RSS και τις ανακοινώσεις, που αναρτώνται στη σελίδα
υποδοχής.
Η διαχείρηση του αρχείου φαρμάκων γίνεται με τα πλήκτρα που περιγράψαμε στην παράγραφο
<Διαχείριση Βασικών Αρχείων> , και οι οποίες ισχύουν για όλα τα βασικά αρχεία της εφαρμογής.
ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ
Πρόκειται για το αρχείο-τιμοκατάλογο των παραφαρμακευτικών
προιόντων (Καλλυντικά, Γάλατα, Ορθοπεδικά κλπ).
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Η ευθύνη συντήρησης και ενημέρωσης αυτού του αρχείου ανήκει εξ ολοκλήρου στον χρήστη. Δηλαδή
είδη, τιμές, προσφορές & εκπτώσεις ενημερώνονται με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Επικουρικά,
η εφαρμογή διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς για μαζικές ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικών
αρχείων, όπως για παράδειγμα:




από αρχείο της βασικής φαρμακαποθήκης ή εναλλακτικά
από αρχείο της IMS ή
αρχείο του DATABOX.

Για τις διαδικασίες μαζικών ενημερώσεων ζητήστε να ενημερωθείτε από το τμήμα
υποστήριξης της εταιρείας μας.
Η διαχείρηση και αυτού του αρχείου γίνεται με τα πλήκτρα που περιγράψαμε στην παράγραφο
<Διαχείρηση Βασικών Αρχείων>.

Υπάρχουν όμως 3 εξειδικευμένες βοηθητικές εργασίες, τις οποίες θα χρειαστείτε συχνά και θα
περιγράψουμε παρακάτω:
Δημιουργία νέας καρτέλας είδους με Αντιγραφή στοιχείων από υπάρχουσα (Shift+C)
Με τη διαδικασία αυτή μπορείτε να «κλωνοποιείτε» κάποια καρτέλα παραφαρμακευτικού. Δηλαδή να
χρησιμοποιείτε μία υπάρχουσα καρτέλα για να δημιουργήσετε (ανοίξετε) κάποιες άλλες με παρόμοια
στοιχεία.
Για παράδειγμα, έστω οτι πρέπει να ανοίξεται καρτέλες για κάποια σειρά προιόντων μακιγιάζ, τα οποία
κυκλοφορούν σε διάφορες αποχρώσεις, αλλά είναι όλα της ίδιας εταιρείας, έχουν τις ίδιες τιμές και
ΦΠΑ αλλά διαφέρουν κατά τι μόνο στην περιγραφή και φυσικά έχουν και διαφορετικό Barcode.
Τι κάνετε;




ανοίγετε με το Insert και καταχωρείτε την πρώτη καρτέλα της σειράς των ομοίων,
συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν π.χ. <Περιγραφή>, <Barcode>, <ΦΠΑ>,
<Τιμές Χοδρικής & Λιανικής>, <% κέρδους>, <προτεινόμενη έκπτωση>, <Εταιρεία ή/και
προμηθευτή>, <Ομάδες στατιστικής> κλπ.
Αφού αποθηκεύσετε την πρώτη εγγραφή , στη συνέχεια τη «φωτίζετε» και χρησιμοποιείτε το
συνδυασμό πλήκτρων Shift+C. Αυτή η ενέργεια ανοίγει (δημιουργεί) μία καρτέλα «κλώνο»,
όμοια ακριβώς με την πρώτη. Προχωρήστε με το Enter για να δώσετε στη νέα καρτέλα –
αυτόματα- τον επόμενο κωδικό και τροποποιήστε ΜΟΝΟ τα στοιχεία, στα οποία διαφέρουν.
Αυτά κατά κανόνα είναι ένα τμήμα της περιγραφής, που αναφέρεται π.χ. στη διαφορά
χρωματισμού και φυσικά το Barcode.
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Τέλος, πατήστε Esc και επιβεβαιώστε την καταχώρηση της νέας εγγραφής. Επαναλάβετε τα ίδια
βήματα, όσες φορές χρειάζεται.

Δείτε στην επόμενη οθόνη το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας.

Αρχικά δημιουργήσαμε (ανοίξαμε) την καρτέλα με τον κωδικό 5480, όπως δείχνει το κόκκινο βέλος.
Στη συνέχεια με το Shif+C, από αυτή την εγγραφή δημιουργήσαμε κατά σειρά τους κωδικούς 5482,
5483 & 5485.
Καταχώρηση πολλών Barcodes στην ίδια καρτέλα Π/Φ
Παρατηρείται συχνά στις αγορές παραφαρμακευτικών, το εξής φαινόμενο:
Σε επόμενη αγορά παραλαμβάνετε ίδια προιόντα, τα οποία όμως έχουν διαφορετικό Barcode από αυτό
της πρώτης αγοράς. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;
 Θα σκανάρετε στην πώληση τις συσκευασίες της νέας παραλαβής και δεν θα «αναγνωρίζονται».
Αυτό συμβαίνει διότι το Barcode των προιόντων δηλώνει (στα 3 πρώτα ψηφία του) και τη χώρα
προέλευσης. Έτσι σε προιόντα, κυρίως πολυεθνικών εταιριών, ανάλογα με το εργοστάσιο παραγωγής
και τη χώρα προέλευσης, θα διαπιστώσετε να αναγράφονται πάνω στη συσκευασία, διαφορετικά κάθε
φορά Barcodes για το ίδιο προιόν.
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Τι κάνετε σ’αυτές τις περιπτώσεις; Όταν διαπιστώσετε κάτι τέτοιο, πρέπει να καταχωρείτε
(προσθέτετε) στην αρχική καρτέλα του προιόντος κάθε νέο Barcode. Η διαδικασία καταχώρησης είναι
αυτή της διόρθωσης. Δηλαδή «φωτίζετε» την εγγραφή και πατάτε το πλήκτρο Home. Το πρόγραμμα
σας εμφανίζει την αναλυτική καρτέλα του είδους σε κατάσταση τροποποίησης (επόμενη εικόνα).

Στο σημείο που δείχνει το γαλάζιο βέλος, βλέπετε το (παλαιότερα καταχωρημένο) Βασικό Barcode. Με
το ποντίκι σας κάντε αριστερό κλικ στο Tab <Barcodes>, όπως δείχνει το κόκκινο βέλος. Στην οθόνη
σας θα εμφανιστεί ο ακόλουθος πίνακας:

242

[DIOSCOURIDES XPRESS

DIOSCOURIDES RETAIL] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

Πατήστε το πλήκτρο Insert ή κάντε κλικ με το ποντίκι στο σημείο, που δείχνει το κόκκινο βέλος της
προηγούμενης εικόνας. Ο κέρσορας αναβοσβήνει στο πρώτο κελί του πίνακα. Σκανάρετε εδώ το νέο
Barcode του προιόντος και πατήστε Enter.

Το Barcode καταχωρείται και ο κέρσορας μεταφέρεται στο επόμενο πεδίο <Περιγραφή Barcode
είδους>. Πατήστε απλά Enter, δε χρειάζεται να συμπληρώσετε κάτι.
Η καταχώρηση του επιπλέον Barcode ολοκληρώθηκε.Τη διαδικασία, αν χρειστεί, μπορείτε να την
επαναλάβετε. Έτσι ουσιαστικά, δημιουργείται ένας πίνακας με το «Ιστορικό» των Barcodes.

Πατήστε Esc για να επιστρέψετε στην οθόνη του αρχείου παραφαρμακευτικών.
Με αυτή τη διαδικασία εξασφαλίζεται η αναζήτηση (κατά την πώληση κλπ) προιόντων, ανεξάρτητα από
τον αριθμό των διαφορετικών Barcodes, με τα οποία κυκλοφορούν.
Έτσι έχουμε μία καρτέλα είδους με πολλά Barcodes (ταυτότητες) δεν χρειάζεται ούτε να
δημιουργούμε πολλές καρτέλες για το ίδιο είδος ούτε να διαγράφουμε προηγούμενα Barcodes.
Εξάλλου, σε επόμενη αγορά μπορεί να επανεμφανιστούν παρτίδες, που θα έχουν κάποιο από τα
προηγούμενα Barcodes.
Αλλαγή κωδικού Ειδών (Ενοποίηση καρτελών αποθήκης)
Βοηθητική εργασία του Υποσυστήματος <Αποθήκη>, με την οποία μπορείτε να:
a) Αλλάξετε τον κωδικό καρτέλας κάποιου Π/Φ,
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b) Μεταφέρετε τα στοιχεία ενός κωδικού σε κάποιον άλλο (ενοποίηση)
Πρακτικά η εργασία αυτή εξυπηρετεί το δεύτερο και χρησιμοποιείται όταν διαπιστωθεί, οτι για το ίδιο
προιόν υπάρχουν 2 (ή/και περισσότερες) καρτέλες.
Πότε παρουσιάζεται το φαινόμενο;
Διπλές εγγραφές συνήθως δημιουργούνται με τις διαδικασίες αυτόματης ενημέρωσης του αρχείου
Π/Φ σας με ηλεκτρονικά αρχεία π.χ. από το Συνεταιρισμό σας, την ΙΜΣ ή το Databox.
Τι πρέπει να κάνετε;
 Βρείτε τις καρτέλες, που πρέπει να συνενώσετε. Για το σκοπό αυτό, ανοίξτε το αρχείο-κατάλογο
των παραφαρμακευτικών και ταξινομήστε τα είδη αλφαβητικά. Κατόπιν με τα πλήκτρα κίνησης
(↑,↓) ή αλλαγής σελίδας (PgUp, PgDn) ή με τη διαδικασία ανεύρεσης (Ctrl+A) μεταφερθείτε
στη σχετική σελίδα του αρχείου.
 Σημειώστε τους κωδικούς των 2 καρτελών, που θα ενοποιήσετε. Στο παράδειγμα μας έστω οι
κωδικοί: 10820 και 23487.

 Κάντε κλικ στα <Υποσυστήματα>, διαλέξτε το υποσύστημα <4. Αποθήκη> και κάντε κλικ στο
<5. Βοηθητικά>. Από το μενού των βοηθητικών προγραμμάτων επιλέξτε την εργασία <9.
Αλλαγή κωδικού Ειδών>.
 Στην οθόνη που εμφανίζεται, δώστε τα στοιχεία που ζητά. Σαν παλαιό κωδικό πληκτρολογήστε
αυτόν που θέλετε να καταργήσετε (π.χ. 10820). Στη θέση του νέου κωδικού, πληκτρολογήστε
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αυτόν που θέλετε να κρατήσετε (π.χ. 23487). Στο πρώτο πεδίο ο αριθμός 2 δηλώνει τον κωδικό
αποθήκης (2=Παραφαρμακευτικά).

 Επιβεβαιώστε με Ν τα δοσμένα στοιχεία και
 Στην επόμενη ερώτηση, απαντήστε <Όχι>, για να κρατήσετε τα δεδομένα του νέου κωδικού:

 Τέλος η διαδικασία ολοκληρώνεται και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα:

Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας:
a) Όλα τα στοιχεία (οι κινήσεις από παραστατικά πωλήσεων και Αγορών, στατιστικά, υπόλοιπα
αποθήκης) του «παλαιού» κωδικού μεταφέρονται και προστίθενται στα αντίστοιχα στοιχεία
του «νέου».
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b) Ο παλαιός κωδικός διαγράφεται και το αρχείο σας ξεκαθαρίζει από διπλο-εγγραφές.
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πρόκειται για το αρχείο-κατάλογο των πελατών. Η ευθύνη συντήρησης και
ενημέρωσης αυτού του αρχείου ανήκει εξ ολοκλήρου στον χρήστη.
Η διαχείρηση και αυτού του αρχείου γίνεται με τα πλήκτρα που περιγράψαμε στην παράγραφο
<Διαχείριση Βασικών Αρχείων>, όπως και σε όλα τα βασικά αρχεία.

Ειδικά για το άνοιγμα νέων καρτελών, έχουμε αναφερθεί στο κεφάλαιο <Εκτέλεση ηλεκτρονικών
συνταγών>, όπου έχουμε δεί την αυτόματη δημιουργία καρτέλας νέου πελάτη.
Υπάρχει όμως μια ειδική βοηθητική εργασία, την οποία θα χρειαστείτε συχνά και θα περιγράψουμε
παρακάτω:
Αλλαγή κωδικού πελάτη (Ενοποίηση διπλών καρτελών πελάτη)
Βοηθητική εργασία με την οποία μπορείτε να:
1. Αλλάξετε τον κωδικό καρτέλας κάποιου πελάτη,
2. Δημιουργήσετε καρτέλα προμηθευτή από τα στοιχεία καρτέλας πελάτη
3. Μεταφέρετε τα στοιχεία ενός κωδικού σε κάποιον άλλο (ενοποίηση καρτελών)
Πρακτικά η εργασία αυτή εξυπηρετεί τον τρίτο λόγο και χρησιμοποιείται όταν διαπιστωθεί, οτι για τον
ίδιο πελάτη υπάρχουν 2 (ή/και περισσότερες) καρτέλες.
Πότε παρουσιάζεται το φαινόμενο;
Διπλές εγγραφές συνήθως δημιουργούνται με τις διαδικασίες αυτόματης ενημέρωσης του αρχείου των
πελατών με την εκτέλεση των ηλεκτρονικών συνταγών μέσω της εφαρμογής.
Πότε όμως; Όταν προ-υπήρχαν καρτέλες κάποιων πελατών, τις οποίες είχατε «ανοίξει» μόνοι σας,
αλλά με ελλειπή στοιχεία. Για την ακρίβεια δεν ήταν συμπληρωμένο το στοιχείο του ΑΜΚΑ.
Αυτές οι 2 καρτέλες πρέπει να συνενωθούν.
Τι πρέπει να κάνετε;
 Βρείτε τις καρτέλες, που πρέπει να συνενώσετε. Για το σκοπό αυτό, ανοίξτε το αρχείο-κατάλογο
των πελατών και ταξινομήστε τους αλφαβητικά. Κατόπιν με τα πλήκτρα κίνησης (↑,↓) ή
αλλαγής σελίδας (PgUp, PgDn) ή με τη διαδικασία ανεύρεσης (Ctrl+A) μεταφερθείτε στη
σχετική σελίδα του αρχείου.
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Συνήθως οι καρτέλες αυτές βρίσκονται η μία κάτω από την άλλη. Αυτή με το μικρότερο κωδικό είναι η
παλαιότερη καρτέλα και λογικά η δεύτερη, που δημιουργήθηκε εκ των υστέρων με την εκτέλεση
κάποιας ηλεκτρονικής συνταγής έχει μεγαλύτερο κωδικό και πιο πλήρη στοιχεία.
 Σημειώστε τους κωδικούς και των 2 καρτελών, που θα ενοποιήσετε. Στο παράδειγμα μας έστω
οι κωδικοί 30000006 και 30000024, που θεωρείτε ότι αντιστοιχούν στον ίδιο πελάτη
(ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).
 Μεταφέρετε τη μπάρα και «φωτίστε» την παλαιά (προς κατάργηση) εγγραφή, π.χ. 30000006

 Χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+R ή κάντε κλικ με το ποντίκι στο κουμπί R της
γραμμής εργαλείων, όπως δείχνει το κόκκινο βέλος.
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 Στην επόμενη οθόνη, δώστε τα στοιχεία που ζητά. Σαν παλαιό κωδικό εμφανίζει ήδη
συμπληρωμένο, αυτόν που θέλετε να καταργήσετε (π.χ. 30000006).

 Στο πεδίο <Κατηγορία> επιλέξτε τον κωδικό «ΠΕΛ=Πελάτες». Στη θέση του νέου κωδικού,
πληκτρολογήστε αυτόν που θέλετε να κρατήσετε (π.χ. 30000024). Στο πρώτο πεδίο πρίν από
κάθε κωδικό καρτέλας συμπληρώνετε ΠΑΝΤΑ το 0001.

 Επιβεβαιώστε με Ν τα δοσμένα στοιχεία και
 Στην επόμενη ερώτηση, απαντήστε <Όχι>, για να κρατήσετε τα δεδομένα του νέου κωδικού:
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 Τέλος η διαδικασία ολοκληρώνεται και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα:

Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας:
a) Όλα τα στοιχεία (παραστατικά πωλήσεων και Αγορών, Δανεικά, Ιστορικό, υπόλοιπα πελάτη)
του «παλαιού» κωδικού μεταφέρονται και προστίθενται στα αντίστοιχα του «νέου».
b) Η παλαιά καρτέλα διαγράφεται και το αρχείο σας ξεκαθαρίζει από διπλο-εγγραφές.
Για να μην δημιουργούνται διπλές καρτέλες πελατών, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εκτέλεσης των
ηλεκτρονικών συνταγών.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Πρόκειται για το αρχείο-κατάλογο των Ασφαλιστικών Ταμείων. Η ευθύνη
συντήρησης και ενημέρωσης και αυτού του αρχείου ανήκει εξ ολοκλήρου
στην ΙΛΥΔΑ.
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Η διαχείρηση και αυτού του αρχείου γίνεται με τα πλήκτρα που περιγράψαμε στην παράγραφο
<Διαχείριση Βασικών Αρχείων>.

Προβολή καρτέλας Ασφαλιστικού ταμείου-Γενικά στοιχεία
Για την εμφάνιση της συγκεντρωτικής καρτέλας ασφαλιστικού ταμείου, επιλέξτε «φωτίζοντας» την
αντίστοιχη γραμμή και πατήστε Enter. Στην οθόνη σας εμφανίζεται τα στοιχεία της υπο-καρτέλας
<Γενικά>, η οποία περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση τιμολογίου (Επωνυμία
ταμείου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση, Τηλέφωνα κλπ)

Στοιχεία Συνταγών
Κάντε κλικ στην υπο-καρτέλα <Στοιχεία Συνταγών> για να μεταφερθείτε στην επόμενη οθόνη, στην
οποία βρίσκονται καταχωρημένα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σωστή εκτέλεση συνταγών
του ταμείου.
Η υποκαρτέλα αυτή κατανέμει τα στοιχεία της σε 2 σελίδες, τη σελίδα <Γενικά> και τη σελίδα <Τύποι
Συνταγών>.
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Από τα στοιχεία της σελίδας <Γενικά>, κρίσιμα για την ορθή κοστολόγηση της συνταγής θεωρούνται
όσα είναι σημειωμένα σε κόκκινο πλαίσιο..
Ο <Κωδικός αντιστοίχισης με ηλεκτρονική συνταγογράφηση>, είναι απολύτως απαραίτητος για την
εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγής αυτού του Ταμείου. Αν λείπει αυτός ο κωδικός, ΔΕΝ μπορείτε να
μεταφέρετε την εκτελεσμένη συνταγή στο παραστατικό.
Άλλα στοιχεία, όπως τα σημειωμένα σε κίτρινο πλαίσιο, θεωρούνται απλά χρήσιμες παράμετροι για
την καταχώρηση και εκτέλεση Χειρόγραφων συνταγών.
Έτσι για παράδειγμα στο ταμείο ΤΥΠΕΤ, το οποίο Δεν εφαρμόζει τιμή Αναφοράς αλλά αποζημειώνει με
βάση τη λιανική τιμή, η αντίστοιχη σελίδα <Γενικά> πρέπει να έχει την ακόλουθη παραμετροποίηση:
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Στη σελίδα <Τύποι Συνταγών> περιλαμβάνονται τα ποσοστά συμμετοχής, που εφαρμόζει το κάθε
Ταμείο. Θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την εκτέλεση της συνταγής, αφού χωρίς αυτά δεν μπορεί
να προχωρήσει η χειρόγραφη εκτέλεση συνταγής σε αυτό το Ταμείο.

Οι ηλεκτρονικές πάντως συνταγές εκτελούνται ακόμη και χωρίς τύπους συνταγών. Το πρόβλημα που
προκύπτει σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι η μή εμφάνιση αυτών των συνταγών στις καταστάσεις του
Ταμείου. Έτσι:
Αν παρατηρήσετε, οτι οι ηλεκτρονικά εκτελεσμένες συνταγές κάποιου Ταμείου δεν εμφανίζονται
στις Συγκεντρωτικές καταστάσεις του, αυτό σημαίνει οτι το Ταμείο αυτό δεν έχει Τύπους Συνταγών
(Ποσοστά Συμμετοχής). Ενημερώστε το τμήμα υποστήριξης της ΙΛΥΔΑ.
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Πρόκειται για το αρχείο-κατάλογο των Φαρμακευτικών Εταιρειών, των
Φαρμακαποθηκών και των λοιπών Προμηθευτών.
Η ΙΛΥΔΑ συντηρεί και ενημερώνει εξ αυτών ΜΟΝΟ το αρχείο των Φαρμακευτικών εταιρειών, οι οποίες
συνδέονται σαν κατασκευαστές ή κάτοχοι της άδειας κυκλοφορίας με το αρχείο φαρμάκων της
εφαρμογής.
Η συντήρηση και ενημέρωση του αρχείου με τους λοιπούς προμηθευτές είναι στην ευθύνη του χρήστη
της εφαρμογής.

Η διαχείρηση και αυτού του αρχείου γίνεται με τα πλήκτρα που περιγράψαμε στην παράγραφο
<Διαχείριση Βασικών Αρχείων>.

ΔΕΝ μπορείτε να διαγράφετε και ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να τροποποιείτε καρτέλες του αρχείου αυτού, οι
οποίες αφορούν σε Φαρμακευτικές εταιρείες και συνδέονται με το αρχείο φαρμάκων. Αν χρειάζεται να
καταχωρήσετε παραστατικά Αγορών, δημιουργήστε Νέες δικές σας καρτέλες Προμηθευτών.

253

[DIOSCOURIDES XPRESS

DIOSCOURIDES RETAIL] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

ΜΕΝΟΥ «ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»
Στο υπο-μενού αυτής της επιλογής περιλαμβάνονται κάποιες πολύ σημαντικές εργασίες, οι οποίες
εκτελούνται από ειδικά προγράμματα ή διαδικασίες. Τέτοιες είναι:
 Το Backup, με το οποίο λαμβάνονται αντίγραφα ασφαλείας
ΣΕ εφεδρικά αρχεία,
 Το Restore, με το οποίο γίνεται ανάκτηση των στοιχείων ΑΠΟ
εφεδρικά αρχεία,
 Η δημιουργία του κατάλληλου αρχείου των στοιχείων, τα
οποία πρέπει να μεταφέρονται κάθε μήνα στην IMS και τέλος
 Η διαδικασία ενημέρωσης του αρχείου παραφαρμάκων από
αρχείο, το οποίο σας αποστέλει κάποιος Προμηηθευτής ή η IMS. Για
τη διαδικασία αυτή απαιτείται ειδική παραμετροποίηση, την οποία
αναλαβάνει το τμήμα υποστήριξης της ΙΛΥΔΑ.
BACKUP
Η εργασία αυτή εξασφαλίζει τα δεδομένα της εφαρμογής με διαδικασία αποθήκευσης των αρχείων της
βάσης (σε συμπιεσμένη μορφή) σε κάποιο αποθηκευτικό χώρο-μέσο. Σαν τέτοιο μέσο προτείνεται ένας
φορητός σκληρός δίσκος ή ένα flash disk και όχι ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή σας. Η επιλογή της
εργασίας οδηγεί στην επόμενη οθόνη.
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Αν πατήσετε απλά το Enter, θα ξεκινήσει η διαδικασία της δημιουργίας των συμπιεσμένων εφεδρικών
αρχείων της βάσης και της αποθήκευσης τους στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, όπως έχει οριστεί
στις σχετικές παραμέτρους από το τεχνικό τμήημα της ΙΛΥΔΑ.
Αν όμως, η αποθήκευση θέλετε να γίνει σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο (δίσκο), τότε:
κάντε κλικ στο <Αρχικές Επιλογές – Κανονικό> και επιλέξτε το
<Νέες Επιλογές – Κανονικό>.

Στη συνέχεια κάντε κλικ στο <Οδηγός> για να επιλέξετε άλλο δίσκο π.χ. F: (το γράμμα
που αντιστοιχεί στον εξωτερικό δίσκο)
Και δηλώστε (πληκτρολογώντας) στο πεδίο <Διαδρομή> το όνομα του φακέλου στον οποίο θέλετε να
αποθηκευτεί το συμπιεσμένο αρχείο. Π.χ. BACKUP

Πατήστε Enter, επιβεβαιώστε την εκτέλεση της εργασίας και περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να
ολοκληρωθεί. Όση ώρα εκτελείται η εργασία παρακολουθείτε την εξέλιξη της με τη μπάρα προόδου.
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Τι πρέπει να γνωρίζετε για το Backup
Ανακεφαλαιώνοντας για το Backup, σας συστήνουμε:
να εκτελείται καθημερινά και συγκεκριμένα στο τέλος των εργασιών σας
να αποθηκεύεται σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο, το οποίο μάλιστα να μην χρησιμοποιείται
για άλλους σκοπούς, αλλά αποκλειστικά για τα εφεδρικά αρχεία
Αν έχετε δίκτυο υπολογιστών, το Backup να εκτελείται στον κεντρικό υπολογιστή (Server) του
δικτύου και αφού σιγουρευτείτε ότι έχετε κλείσει την εφαρμογή σε όλα τα τερματικά.
RESTORE
Με την εργασία αυτή μπορείτε (αν χρειστεί...) να αντιγράψετε στη βάση σας τα στοιχεία, που έχετε
αποθηκευμένα στα εφεδρικά αρχεία του τελευταίου σας Backup. Η επιλογή της εργασίας σας οδηγεί
στην ακόλουθη οθόνη.

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία του Restore:




Επιλέξτε Νέο Μέσο Αποθήκευσης, κάνοντας κλικ στο <Αρχικές Επιλογές>,
Επιλέξτε τον Οδηγό του αποθηκευτικού μέσου στο οποίο βρίσκεται το Backup π.χ. Ε: (κάθε
υπολογιστής μπορεί να βλέπει τον εξωτερικό δίσκο με διαφορετικό γράμμα)
Πληκτρολογείστε τη Διαδρομή (όνομα φακέλου) που το Restore θα βρεί το Backup
256

[DIOSCOURIDES XPRESS



DIOSCOURIDES RETAIL] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

και τέλος πατήστε Enter και επιβεβαιώστε την έναρξη του RESTORE

Η διαδικασία θα διαρκέσει κάποια λεπτά, ενώ εσείς παρακολουθείτε την εξέλιξη της με τη μπάρα
προόδου.
Πότε γίνεται RESTORE
RESTORE, δηλαδή ανάκτηση των στοιχείων της εφαρμογής μπορεί να χρειαστεί σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, όπως:





Μεταφορά του προγράμματος (της βάσης) σε νέο υπολογιστή
Σε επανεγκατάσταση καθαρής βάσης μετά από Format του σκληρού δίσκου
Σε αντικατάσταση κατεστραμένου δίσκου ή
Για τη μεταφορά των στοιχείων σε άλλο υπολογιστή με στόχο την ενημέρωση της εκεί
εγκατεστημένης βάσης με τα τελευταία δεδομένα του BACKUP, για παράδειγμα στον
υπολογιστή του σπιτιού σας ή σε κάποιο laptop.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το RESTORE
Με την εργασία αυτή αντικαθίστανται τα δεδομένα της εφαρμογής με τα αποθηκευμένα στο
BACKUP !!!
Κατά συνέπεια μετά το RESTORE, τα στοιχεία σας θα είναι αυτά του τελευταίου BACKUP
Επομένως πρέπει ΠΑΝΤΑ να γίνεται με ΠΡΟΣΟΧΗ, αφού δεν υπάρχει διαδικασία αναίρεσης και
επιστροφής στην προ του RESTORE κατάσταση.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ IMS
Βοηθητική εργασία, η οποία
δημιουργεί το κατάλληλο αρχείο
για την IMS. Με την επιλογή της
εργασίας εμφανίζεται η οθόνη της
εικόνας.
Εδώ
χρειάζεται
απλά
να
επιβεβαιώσετε τα προτεινόμενα
στοιχεία (με Ν) και περιμένετε την
ολοκλήρωση της διαδικασίας

.

Το αρχείο, που δημιουργείται,
αποθηκεύεται στην συγκεκριμένη
διαδρομή φακέλου, βάσει των
παραμέτρων της IMS.
Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του αρχείου, θα πρέπει να φροντίσετε για την αποστολή του με
το ειδικό πρόγραμμα της IMS, το οποίο βρέσκεται εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
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Πότε εκτελείται αυτή η εργασία:
Εκτελείται μία φορά στις αρχές κάθε μήνα και αφορά στις πωλήσεις του προηγουμένου.
Ποιοί υποχρεούνται να αποστέλουν στοιχεία στην IMS:
Οι Φαρμακοποιοί, οι οποίοι έχουν συνάψει ειδική συμφωνία με την IMS και καθόλη τη
διάρκεια ισχύος αυτής. Τα αντισταθμιστικά οφέλη καθώς και οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις
περιγράφονται στη σχετική σύμβαση.
Ποιά δεδομένα περιέχονται στο σχετικό αρχείο:
Το αρχείο περιλαμβάνει κυρίως στατιστικά στοιχεία κινήσεων αποθήκης. Λεπτομέρειες
περιγράφονται στη σχετική σύμβαση.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Π/Φ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ
Όπως έχουμε αναφέρει και στη σχετική παράγραφο των <Βασικών Αρχείων> του παρόντος «Η
συντήρηση και η ενημέρωση του αρχείο παραφαρμάκων της εφαρμογής ανήκει στην αρμοδιότητα
του χρήστη».
Για τη διευκόλυνση των πελατών μας έχουμε τη δυνατότητα να εγκαθιστούμε το κατάλληλο βοηθητικό
πρόγραμμα, ώστε να:
μπορείτε να ενημερώνετε τη βάση σας με ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο αποστέλλεται από
κάποιον προμηθευτή σας. Συνήθως αυτός είναι η βασική σας φαρμακαποθήκη ή ο
Συνεταιρισμός.
Η εγκατάσταση τέτοιων προγραμμάτων και η κατάλληλη παραμετροποίηση της εφαρμογής γίνεται
ΠΑΝΤΑ από το τεχνικό ή το τμήμα υποστήριξης της ΙΛΥΔΑ.
Εκτέλεση της εργασίας ενημέρωσης:
 Αποθηκεύστε το ηλεκτρονικό αρχείο, που παραλάβατε στο φάκελο, που σας έχουμε υποδείξει.
 Πάρτε οπωσδήποτε Backup και κατόπιν
 Επιλέξτε τη βοηθητική εργασία <Ενημέρωση Π/Φ από Αρχείο>
 Δώστε τον κωδικό ή την επωνυμία του Προμηθευτή του αρχείου



Επιβεβαιώστε (με Ν) την ορθότητα των στοιχείων για να ξεκινήσει η διαδικασία

.
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Το πρόγραμμα σας ειδοποιεί για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης. Πατήστε Esc για έξοδο από
το βοηθητικό πρόγραμμα.

Αποτελέσματα της ενημέρωσης:
Η ενημέρωση της αποθήκης παραφαρμάκων με ηλεκτρονικό αρχείο, έχει σαν αποτέλεσμα:






Την εισαγωγή νέων ειδών (άνοιγμα νέων καρτελών)
Την ενημέρωση των τιμών Αγοράς του συγκεκριμένου Προμηθευτή, σύμφωνα με τον
τιμοκατάλογο του αρχείου του
Την ενημέρωση της Τελευταίας τιμής Αγοράς (Προαιρετικό και παραμετροποιήσιμο)
Την ενημέρωση του ποσοστού % κέρδους επί των τιμών αγοράς για τα νέα είδη (π.χ. 15% για τα
Βρεφικά Γάλατα και 35% για όλα τα υπόλοιπα).
Την διαμόρφωση των τιμών Πώλησης, σύμφωνα με τις νέες τιμές αγοράς, το ΦΠΑ και το
ποσοστό κέρδους της καρτέλας.

Το ποσοστό κέρδους, με το οποίο θα ενημερώνονται οι νέες καρτέλες (εγγραφές), καθορίζεται κατόπιν
συννενόησης, κατά την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του προγράμματος.
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ
Ανοίγω τον υπολογιστή
Αν έχω δίκτυο υπολογιστών πρέπει να ανοίξω πρώτα τον κεντρικό μου υπολογιστή (Server) και
στη συνέχεια τα τερματικά.
Ελέγχω το Φορολογικό Μηχανισμό
Αν έχω φορολογικό μηχανισμό, ελέγχω αν «φορτώθηκε» το πρόγραμμα επικοινωνίας του και
ότι η σχετική συντόμευση εμφανίστηκε στη γραμμή εργαλείων της οθόνης των Windows.
Ανοίγω την εφαρμογή Dioscourides
Με διπλό αριστερό κλικ στη συντόμευση της και δίνω τα στοιχεία του χρήστη, δηλαδή όνομα
και κωδικό π.χ. SUPER και 123
Αν έχω δίκτυο υπολογιστών, επαναλαμβάνω το ίδιο και στα τερματικά.
Σ.Σ. Αν δεν γίνεται δεκτός ο κωδικός, ελέγχω μήπως είναι σβηστό το φωτάκι του ”NumLock” στο
πληκτρολόγιο μου γιατί σ’αυτή την περίπτωση δεν μπορώ να γράψω αριθμούς από το αριθμητικό
τμήμα του πληκτρολογίου. Αν είναι σβηστό πατάω το ομώνυμο πλήκτρο για να ανάψει και
ξαναπροσπαθώ.
Αυτόματος μηχανισμός ελέγχου Αναβαθμίσεων, από τον ενσωματωμένο Updater.
Μετά την επιτυχή είσοδο στην εφαρμογή γίνεται αυτόματα έλεγχος για διαθέσιμες αναβαθμίσεις.
Αν υπάρχουν αναβαθμίσεις είτε της εφαρμογής (Νέες εκδόσεις) είτε του αρχείου φαρμάκων,
θα ενημερωθώ με σχετικό μήνυμα και θα πρέπει να ζητήσω να «κατέβουν» και στη συνέχεια
να προχωρήσω στην «Εγκατάσταση».
Αν για οποιοδήποτε λόγο -και παρά τη σχετική προειδοποίηση- αρνηθώ το «κατέβασμα» ή την
εγκατάσταση των αναβαθμίσεων, μπορώ να τα ζητήσω σε καταλληλότερη στιγμή.
Αυτό γίνεται με το πάτημα του κουμπιού της κεντρικής Toolbar, που αντιστοιχεί στον
Updater.
Διαβάζω τις τελευταίες ανακοινώσεις
Οι ανακοινώσεις στη σελίδα υποδοχής είναι πάντα σημαντικές !!!
Ελέγχω και τα μηνύματα RSS
Ανοίγω ένα παραστατικό Λιανικής
Έτσι είμαι έτοιμος για να εξυπηρετήσω τον πρώτο πελάτη
Ανοίγω και ένα παραστατικό Παραγγελίας
Έτσι θα μπορώ να προσθέτω είδη και να συντάξω μία έκτακτη παραγγελία (π.χ. από είδη που
ζητήθηκαν και δεν πωλήθηκαν)
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Ελέγχω τις συνταγές της προηγούμενης ημέρας
Ανοίγω και την οθόνη της επιλογής «Συνταγές Ταμείων» από το μενού <ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΑΓΩΝ>
Ζητώ τις συνταγές της σχετικής ημερομηνίας Αναλυτικά, και τις βάζω στην ίδια σειρά
Διαχωρίζω τις συνταγές Εμβολίων & Ανασφάλιστων από τις λοιπές
Αν λείπει κάποια συνταγή, ελέγχω μήπως άφησα το σχετικό παραστατικό σε Αναμονή ή μήπως
η συνταγή δεν είναι του ΕΟΠΥΥ αλλά κάποιου άλλου Ταμείου (π.χ. Ανασφάλιστοι)
Αν υπάρχουν ελλείψεις από συνταγές «Μερικώς εκτελεσμένες», φροντίζω να προσθέσω τα
φάρμακα αυτά στην παραγγελία
Αριθμώ, σφραγίζω και υπογράφω τις συνταγές
Σ.Σ. Είναι πολύ σημαντικό ο έλεγχος των συνταγών να γίνεται ανά ημέρα και κάθε μέρα.Έτσι ο όγκος
δουλειάς μειώνεται και εντοπίζονται πιό εύκολα και έγκαιρα τα όποια λάθη.
Η εφαρμογή μου επιτρέπει να μετακινούμαι από τη μία οθόνη εργασίας στην άλλη, και έτσι μπορώ
ταυτόχρονα:




Να εξυπηρετώ πελάτη(ες) στην οθόνη λιανικής,
Να επεξεργάζομαι μία παραγγελία ή/και
Να κάνω έλεγχο των συνταγών μου

Ελέγχω τις Εκκρεμείς ηλεκτρονικές συνταγές,
Ανοίγω την οθόνη των εκκρεμών ηλεκτρονικών συνταγών και ελέγχω ποιές μπορούν ή πρέπει
να εκτελεστούν σήμερα (Φίλτρο)
Ελέγχω τη διαθεσιμότητα (υπόλοιπο στην αποθήκη μου) των φαρμάκων, που αναγράφονται
σ’αυτές τις συνταγές ή φροντίζω να τα παραγγείλω (ίσως με κάποια έκτακτη παραγγελία).
Ελέγχω επίσης, αν κάποια έχουν ήδη δοθεί σαν Δανεικά, ώστε να φροντίσω να τακτοποιηθούν
και να μην ακυρώσω νέες ετικέτες
Επιλέγω και εκτελώ όσες είναι απαραίτητο και ειδοποιώ τους πελάτες μου είτε τηλεφωνικά
είτε με SMS.
Στέλνω την πρώτη παραγγελία της ημέρας
Συντάσσω την παραγγελία, βάσει των στοιχείων των μέχρι στιγμής πωλήσεων ή του υπολοίπου
αποθήκης (ανάλογα)
Προσθέτω τις ελλείψεις
Την αποστέλλω στον προμηθευτή
Ελέγχω τις ελλείψεις της νέας παραγγελίας και προσπαθώ να τις καλύψω
Σ.Σ. Επαναλαμβάνω αυτή τη διαδικασία, όσες φορές χρειαστεί στη διάρκεια της ημέρας
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Εκτελώ τις συνταγές των πελατών μου
Συμβουλεύομαι το Ιστορικό του και τον πίνακα των Δανεικών, πριν εκτελέσω κάποια συνταγή
πελάτη μου
Τον ενημερώνω για το φθηνότερο φάρμακο κάθε δραστικής και επιβεβαιώνω -σε αντίθετη
περίπτωση- στην ΗΔΙΚΑ τις επιλογές του, οτι δηλαδή εν γνώσει του επέλεξε ακριβότερο
Δημιουργώ αυτόματα καρτέλα για κάποιο νέο πελάτη
Εκτελώ την 1η και βάζω σε «Αναμονή» τις 2ες και 3ες εκτελέσεις των τρίμηνων ηλεκτρονικών
συνταγών
Σ.Σ. Αν έχει πρόβλημα το Api της ΗΔΙΚΑ, μεταφέρομαι στο site e-syntagografisi, και εκτελώ από εκεί τις
συνταγές μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.
Παραλαμβάνω την παραγγελία
Ελέγχω τις ποσότητες και τις τιμές χρέωσης
Καταχωρώ το παραστατικό του προμηθευτή μου, μετασχηματίζοντας την παραγγελία σε
παραστατικό Αγορών
Σ.Σ. Επαναλαμβάνω αυτή τη διαδικασία, κάθε φορά που παραλαμβάνω παραγγελία, στη διάρκεια της
ημέρας
Προχορηγώ «Δανεικά» φάρμακα
Καταχωρώ σαν δανεικά, όσα φάρμακα θα μου φέρουν συνταγογραφημένα κάποια άλλη στιγμή
Ανοίγω καρτέλα νέου πελάτη, αν δεν υπάρχει ήδη με αυτά τα στοιχεία του ΑΜΚΑ.
Δεν καταχωρώ τα δανεικά στην καρτέλα άλλου μέλους της οικογένειας.
Σ.Σ. Φροντίζω να δηλώνω τα δανεικά στον πελάτη (βάσει ΑΜΚΑ), στον οποίο θα συνταγογραφηθούν. Οι
«οικογενειακές» καρτέλες δεν με βολεύουν, αφού το πρόγραμμα ξεχρεώνει αυτόματα τα Δανεικά, με
βάση τον ΑΜΚΑ της συνταγής.
Δίνω κατάσταση Δανεικών για συνταγογράφηση
Εκτυπώνω και δίνω στον ενδιαφερόμενο κατάσταση με τα δανεικά του φάρμακα, την οποία
μου ζήτησε προκειμένου να τα συνταγογραφήσει για να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες του.
Η εκτύπωση πρέπει να είναι χωριστή για κάθε μέλος της οικογένειας (όπως καταχωρήθηκαν
κατά την προχορήγηση)
Ενημερώνω τον πελάτη μου για τις εκκρεμείς (τρίμηνες) συνταγές του
Βάζω την επωνυμία του σε ένα παραστατικό λιανικής και από τις πληροφορίες της καρτέλας
(Info), ζητάω τις «Εκκρεμείς συνταγές». Από εδώ μπορώ να τον ενημερώσω αν υπάρχουν (σε
αναμονή) 2α ή 3α φύλλα ανεκτέλεστων συνταγών και πότε μπορούν να εκτελεστούν (να
καταχωρηθούν στην ΗΔΙΚΑ, δηλαδή)
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«Πότε πρέπει να ξαναπάω στο γιατρό για να μου γράψει συνταγή»
Βάζω την επωνυμία του σε ένα παραστατικό λιανικής και από τις πληροφορίες της καρτέλας
(Info), ζητάω τις «Εκκρεμείς συνταγές». Αν δεν υπάρχει καμμία συνταγή σε αναμονή
(ανεκτέλεστη), ζητάω το «Ιστορικό» ηλεκτρονικών συνταγών του πελάτη. Από εκεί βλέπω την
ημερομηνία της τελευταίας συνταγής (για τα συγκεκριμένα φάρμακα) καθώς και τον
θεράποντα Ιατρό). Με αυτά τα στοιχεία υπολογίζω το πότε μπορεί να ξαναγράψει νέα συνταγή.
Στο τέλος της ημέρας
Κλείνω Ταμείο ή/και
Ζητώ κατάσταση «Πωλήσεων ανά Ασφαλιστικό Ταμείο» για να ελέγξω το τζίρο μου
Μεταφέρω τις κινήσεις στο Υποσύστημα «Έσοδα-Έξοδα» (αν έχω ενσωματωμένο λογιστήριο)
Παίρνω Backup
Κλείνω την εφαρμογή
Εκδίδω το Ζ από τον φορολογικό μηχανισμό ή την ταμειακή μηχανή
Αν ξεχάσω να βγάλω Ζ το βράδυ, πρέπει να το κάνω οπωσδήποτε το επόμενο πρωί, πριν
ξεκινήσω να δουλεύω.
Σ.Σ. Αν δεν μπορώ να εκδώσω απόδειξη την επόμενη ημέρα, κατά πάσα πιθανότητα αυτό οφείλεται στο
ότι δεν έβγαλα Ζ το προηγούμενο βράδυ. Μπορώ και πρέπει να το κάνω έστω και τώρα.
Σβήνω τον υπολογιστή
Αν έχω δίκτυο, σβήνω πρώτα τα τερματικά και τελευταίο τον Server.
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