ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ
ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ
Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι
κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ
οκόνθ εργαςίασ.

Στην οθόνη αυτή μπορείτε:
 Να δημιουργεύτε μια νϋα παραγγελύα (Χειρόγραφθ, βάςει πωλιςεων θμζρασ, βάςει
min/max κλπ ι και με ςυνδυαςμό αυτϊν) ςε προμθκευτι τθσ επιλογισ ςασ. Το πρόγραμμα
προτείνει παραμετρικά το βαςικό ςασ προμθκευτι (κφρια φαρμακαποκικθ)
 Να διαμορφώνετε τισ ποςότητεσ προσ παραγγελία ι και να διαγράφετε κάποια είδθ
 Να διαγρϊφετε εξ ολοκλιρου κάποια παραγγελία
 Να επεργάηεςτε παραγγελίεσ είτε προςωρινά αποκθκευμζνεσ (ςε Αναμονι) είτε εκτελεςμζνεσ
 Να ενοποιεύτε παραγγελύεσ προςωρινά αποκθκευμζνεσ δθμιουργϊντασ ςτθ κζςθ τουσ μία
νζα.
 Να προςκζτετε ςε νζα παραγγελία και κάποια/εσ παραγγελία/εσ, που ζχετε αφιςει ςε
Αναμονι
 Να προςθϋτετε τισ ελλεύψεισ προηγούμενων παραγγελιών ι να δθμιουργείτε
παραγγελία ΜΟΝΟ με τισ ελλείψεισ.
 Να κϊνετε ηλεκτρονικό αποςτολό τησ παραγγελύασ ςτθ φαρμακαποκικθ και
 Να βλϋπετε το αποτϋλεςμα τησ απϊντηςησ από τθν on line παραλαβι τιμολογίου
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 Να επαναλϊβετε τη διαδικαςύα τησ αποςτολόσ, ςε περύπτωςη αποτυχύασ τησ
 Να εκτυπώνετε την παραγγελύα (για αποςτολι π.χ. με fax)
 Να καταχωρεύτε το παραςτατικό αγορϊσ και να κάνετε ζλεγχο των ποςοτιτων μεταξφ
αυτοφ και τθσ ςχετικισ παραγγελίασ.
Στοιχεύα τησ οθόνησ παραγγελύασ
Στθν οκόνθ διακρίνουμε τα ακόλουκα ςτοιχεία (περιοχζσ):
 Ημερομθνία παραγγελίασ, Αρ. καταχϊρθςθσ & Κατάςταςθ (Status) παραγγελίασ (π.χ. Ρροσ
εκτζλεςθ, Οριςτικοποιθμζνθ, Αναμονι απάντθςθσ κλπ)
 Στοιχεία του επιλεγμζνου προμθκευτι και κουμπιά για: πλθροφορίεσ (προβολι καρτζλλασ,
αναλυτικό κακολικό κλπ), επιλογι άλλου προμθκευτι, άνοιγμα νζασ καρτζλλασ

 Ρεριοχι καταγραφισ και εμφάνιςθσ Σχολίων

 Ρεριοχι εμφάνιςθσ πλθροφοριϊν διακίνθςθσ ανά είδοσ (Ημερομ. Τελευταίασ Ρϊλθςθσ,
Ρωλιςεισ μθνόσ, Ημερομ. Τελευταίασ Αγοράσ, Αγορζσ μθνόσ κλπ).

 Ρεριοχι αναηιτθςθσ είδουσ (με περιγραφι, Barcode ι Δραςτικι) με ςκοπό τθν προςκικθ του
ςτθν παραγγελία (χειρόγραφθ καταχϊρθςθ). Τα πλικτρα + και – χρθςιμεφουν ςτθν
αυξομείωςθ τθσ ποςότθτασ παραγγελίασ του επιλεγμζνου είδουσ.

 Ρεριοχι γραμμϊν παραγγελίασ. Εδϊ καταχωροφνται και εμφανίηονται τα είδθ τθσ
παραγγελίασ.
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 Ρεριοχι εμφάνιςθσ ςυνόλων όπωσ Σφνολο γραμμϊν (π.χ. 9), Σφνολο τεμαχίων (π.χ. 17), θ
Συνολικι κακαρι αξία τθσ παραγγελίασ(π.χ. 80,08) και θ Τελικι αξία με ΦΡΑ(π.χ. 88,25).

Πλόκτρα επεξεργαςύασ τησ παραγγελύασ
Στο κάτω άκρο τθσ οκόνθσ παραγγελίασ εμφανίηονται τα πλικτρα επεξεργαςίασ, όπωσ:

Οδθγίεσ. Ρατϊντασ αυτό το πλικτρο εμφανίηεται ςτθν οκόνθ ςασ το κεφάλαιο του
εγχειριδίου με όλεσ τισ οδθγίεσ που αφοροφν ςτισ παραγγελίεσ (όπωσ ακριβϊσ
περιγράφονται εδϊ).
Διαγραφι Ραραγγελίασ. Αν επιβεβαιϊςουμε τθν ενζργεια θ ολόκλθρθ θ
παραγγελία διαγράφεται οριςτικά και θ οκόνθ κακαρίηει.
Διαγραφι Γραμμισ. Αν επιβεβαιϊςουμε τθν ενζργεια γίνεται διαγραφι μόνο των
επιλεγμζνων Γραμμϊν.
Κακαριςμόσ οκόνθσ. Τθν ενζργεια αυτι ακολουκεί ςχετικι ερϊτθςθ.
Εφόςον απαντιςουμε να γίνει καταχϊρθςθ των αλλαγϊν αποκθκεφεται θ
παραγγελία (και οι όποιεσ αλλαγζσ) και θ οκόνθ κακαρίηει.
Εφόςον απαντιςουμε να μθν γίνει καταχϊρθςθ των αλλαγϊν θ οκόνθ κακαρίηει αλλά κα
ςυμβοφν τα εξισ:
 Αν είχαμε ξεκινιςει να καταχωροφμε νζα παραγγελία αυτι κα εξαφανιςτεί τελείωσ.
 Αν είχαμε ανοίξει μια παραγγελία για επεξεργαςία οι αλλαγζσ που κα ζχουν γίνει κα
χακοφν.
 Αν είχαμε επιλζξει να ενοποιιςουμε παραγγελίεσ θ ενοποίθςθ δεν κα πραγματοποιθκεί.
Πρακτικά, ειναι ςαν να επιλέγουμε να κλείςουμε την οθόνη των παραγγελιών, χωρίσ καταχώρηςη
αλλαγών και να ξανα-ανοίξουμε την οθονη για νέα καταχώρηςη.
Αποςτολι παραγγελίασ. Ξεκινά τθ διαδικαςία τθσ θλεκτρονικισ αποςτολισ και
τθσ λιψθσ του αρχείου απάντθςθσ (δθλαδι του ςχετικοφ τιμολογίου). Με τθν
κίνθςθ αυτι γίνεται ταυτόχρονα και Οριςτικοποίθςθ τθσ παραγγελίασ.
Ρροςωρινι Αποκικευςθ. Χρθςιμοποιείται, όταν κζλετε να αφιςετε κάποια
παραγγελία ςε Αναμονι για να τθν επεξεργαςκείτε κάποια άλλθ ςτιγμι.
Πταν δίνετε κάποια παραγγελία, πρζπει ΠΑΝΣΑ να τθν Οριςτικοποιείτε. Με το
ίδιο πλικτρο μπορείτε και να τθν εκτυπϊνετε.
Τιμολόγιο Αγοράσ. Το κουμπί αυτό κακίςταται ενεργό μόνο όταν ςτθν οκόνθ ςασ
3

[ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ)] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

ζχετε κάποια οριςτικοποιθμζνθ (δοςμζνθ) παραγγελία και χρθςιμοποιείται για το
μεταςχθματιςμό τθσ παραγγελίασ ςε παραςτατικό Αγορϊν (π.χ. Τ-Δ. Αποςτολισ ι Δελτίο
Αποςτολισ) και ενθμζρωςθ τθσ αποκικθσ κλπ, όπωσ κα περιγράψουμε παρακάτω.
Ζξοδοσ. Αν θ οκόνθ είναι κενι, τότε με το πλικτρο αυτό απλά κλείνει.
Αν περιζχει ςτοιχεία κάποιασ παραγγελίασ, τότε:
Εφόςον απαντιςουμε να γίνει καταχϊρθςθ των αλλαγϊν θ οκόνθ κλείνει και αποκθκεφεται θ
παραγγελία (ωσ ζχει),
Εφόςον απαντιςουμε να μθν γίνει καταχϊρθςθ των αλλαγϊν θ οκόνθ κλείνει αλλά κα
ςυμβοφν τα εξισ:
 Αν είχαμε ξεκινιςει να καταχωροφμε νζα παραγγελία αυτι κα εξαφανιςτεί τελείωσ.
 Αν είχαμε ανοίξει μια παραγγελία για επεξεργαςία οι αλλαγζσ που κα ζχουν γίνει κα
χακοφν.
 Αν είχαμε επιλζξει να ενοποιιςουμε παραγγελίεσ θ ενοποίθςθ δεν κα πραγματοποιθκεί.
Αλλαγι Γλϊςςασ. Ρλικτρο, που εμφανίηεται ςτο πάνω δεξιό μζροσ τθσ οκόνθσ και επιτρζπει
τθν εφκολθ εναλλαγι τθσ γλϊςςασ του πλθκτρολογίου μεταξφ Αγγλικϊν και Ελλθνικϊν. Πταν το
πλικτρο εμφανίηει τθν Αγγλικι ςθμαία
, γράφετε με αγγλικοφσ χαρακτιρεσ. Ρατϊντασ το
εμφανίηει τθν Ελλθνικι ςθμαία και τότε γράφετε με ελλθνικοφσ.
Στόλεσ παραςτατικού παραγγελύασ
Στθν οκόνθ (ανάλογα με τθν ζκδοςθ τθσ εφαρμογισ) διακρίνουμε κατά ςειρά τισ ακόλουκεσ ςτιλεσ.

 Στιλθ για τςεκάριςμα. Τςεκάροντασ για παράδειγμα 3 είδθ, μπορείτε να τα διαγράψετε από
τθν παραγγελία με μία κίνθςθ πατϊντασ το κουμπί <Διαγραφι Γραμμισ>.
 <Status>. Στιλθ, που εμφανίηεταιι ΜΟΝΟ ςτισ θλεκτρονικά απεςταλμζνεσ παραγγελίεσ, και
χαρακτθρίηει, με χρωματιςμό, τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ ποςότθτασ που παραγγείλατε και τθσ
ποςότθτασ που τιμολογικθκε από τον προμθκευτι. Ζτςι, ςτισ περιπτϊςεισ on line
παραγγελιολθψίασ (μετά τθ λιψθ απάντθςθσ) το κελί Status κάκε γραμμισ κα χρωματίηεται:
o πράςινο όταν θ τιμολογθκείςα ποςότθτα = παραγγελκείςα ποςότθτα
o κίτρινο όταν θ τιμολογθκείςα ποςότθτα < παραγγελκείςα ποςότθτα
o κόκκινο όταν θ τιμολογθκείςα ποςότθτα είναι ίςθ με μθδζν
 <Περιγραφι>. Στιλθ, όπου εμφανίηεται θ περιγραφι των ειδϊν τθσ παραγγελίασ
 <Κωδικόσ Παραγγελιολθψίασ>. Στιλθ, όπου εμφανίηεται ο κωδικόσ είδουσ προμθκευτι, ο
οποίοσ είναι απαραίτθτοσ για τθν θλεκτρονικι αποςτολι τθσ παραγγελίασ. Αν ςε κάποιο είδοσ
λείπει ο ςυγκεκριμζνοσ κωδικόσ, αυτό δεν μπορεί να αποςταλεί θλεκτρονικά.
 <Min>. Στιλθ, που προςτίκεται (παραμετρικά), και εμφανίηει το ελάχιςτο επικυμθτό απόκεμα
(ςτοκ αςφαλείασ).
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 <Max>. Στιλθ, που προςτίκεται (παραμετρικά), και εμφανίηει το μζγιςτο επικυμθτό απόκεμα
 <Ζλλειψθ>. Στιλθ, που προςτίκεται (παραμετρικά), και δθλϊνει με Ν, αν το είδοσ είναι ςε
«ζλλειψθ». Η ςτιλθ αυτι μπορεί (παραμετρικά) να ςυμπλθρϊνεται αυτόματα, αλλά ΜΟΝΟ
μετά τθν θλεκτρονικι αποςτολι. Σ’ αυτι τθν περίπτωςθ, χαρακτθρίηονται αυτόματα
«Ελλείψεισ», τα είδθ τθσ παραγγελίασ, που θ ποςότθτα που κα παραλάβετε είναι μικρότερθ
τθσ ηθτθκείςασ. Αντίςτροφα, αν κάποια είδθ, που ιταν χαρακτθριςμζνα ςαν «Ελλείψεισ»,
τιμολογθκοφν (ςταλοφν) ςε ποςότθτα ίςθ με τθ ηθτθκείςα, αποχαρακτθρίηονται αυτόματα.
 <Τπόλοιπο>. Στιλθ, που προςτίκεται (παραμετρικά), και δθλϊνει το υπόλοιπο τθσ αποκικθσ.
 <Ποςότθτα>. Στιλθ, ςτθν οποία εμφανίηεται θ ποςότθτα παραγγελίασ κάκε είδουσ. Κατά τθ
ςφνταξθ τθσ χειρόγραφθσ παραγγελίασ, δθλαδι όταν προςκζτετε κάποιο είδοσ θ προτεινόμενθ
ποςότθτα του είναι πάντα θ μονάδα (1). Ή τθν επιβεβαιϊνετε (με το Enter ι κλικ ςτο τςεκ) ι
πλθκτρολογείτε άλλθ.
Για τθν καταχϊρθςθ τθσ επικυμθτισ ποςότθτασ, εμφανίηεται
(παραμετρικά) αυτό το παράκυρο.

Τροποποίθςθ των ποςοτιτων μπορεί να γίνει:
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o Είτε με κλικ ςτο πεδίο ποςότθτα οποιαςδιποτε γραμμισ
o Είτε χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα + και – ςτθν επιλεγμζνθ (φωτιςμζνθ) γραμμι
<Παραγγελία>. Στιλθ, που προςτίκεται αυτόματα ΜΟΝΟ μετά τθν θλεκτρονικι αποςτολι τθσ
παραγγελίασ και εμφανίηει τισ ποςότθτεσ που ηθτικθκαν, δθλαδι ότι καταχωρικθκε ςτθ ςτιλθ
ποςότθτα κατά τθ ςφνταξθ τθσ παραγγελίασ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ εμφανίηεται και ςτιλθ
<Ποςότθτα>, θ οποία ςυμπλθρϊνεται αυτόματα από το ςχετικό αρχείο απάντθςθσ και
εμφανίηει πλζον τθν τιμολογθκείςα ποςότθτα (on line παραγγελιολθψία), δθλαδι τθν
ποςότθτα που κα παραλάβετε. Η ςχζςθ αυτϊν των 2 ςτθλϊν ενθμερϊνει και το πεδίο Status,
όπωσ προαναφζρκθκε.
<Σιμι>. Στιλθ που εμφανίηει τθν τιμι αγοράσ του είδουσ, βάςει τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ του
προμθκευτι τθσ παραγγελίασ. Ενθμερϊνεται ςτθν on line παραγγελιολθψία με τισ νζεσ τιμζσ
αγοράσ (ΜΟΝΟ ςτα παραφαρμακευτικά).
<% Ζκπτωςθσ>. Στιλθ, που προςτίκεται (παραμετρικά), και εμφανίηει το ποςοςτό ζκπτωςθσ
ανά είδοσ (όπου παρζχεται).
<Αξία>. Στιλθ που εμφανίηει το γινόμενο (ποςότθτα × τιμι μονάδοσ - % ζκπτωςθσ) ανά είδοσ.
<Αξία με ΦΠΑ>. Στιλθ που εμφανίηει το παραπάνω αποτζλεςμα με ΦΡΑ.
Σαξινόμθςθ. Κάνοντασ κλικ ςτον τίτλο οποιαςδιποτε από τισ παραπάνω ςτιλεσ μπορείτε να
αλλάηετε τθν ταξινόμθςθ των ειδϊν ςτθν παραγγελία. Για παράδειγμα το κλικ ςτθν
<Ρεριγραφι> κα τα ταξινομιςει αλφαβθτικά κ.ο.κ.
<Info είδουσ>. Στθ ςτιλθ αυτι και δίπλα ςε κάκε είδοσ εμφανίηεται κουμπάκι, με το πάτθμα
του οποίου, εμφανίηεται θ καρτζλα αποκικθσ του.

[ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ)] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

 <Ομοειδι Δραςτικισ>. Στθ ςτιλθ αυτι και δίπλα ςε κάκε είδοσ εμφανίηεται κουμπάκι, με το
πάτθμα του οποίου, εμφανίηεται οκόνθ με τα ομοειδι φάρμακα (βάςει δραςτικισ).
 <Ομοειδι Ζνδειξθσ>. Στθ ςτιλθ αυτι και δίπλα ςε κάκε είδοσ εμφανίηεται κουμπάκι, με το
πάτθμα του οποίου, εμφανίηεται οκόνθ με τα ομοειδι φάρμακα (βάςει κεραπευτικισ
ζνδειξθσ). Τόςο αυτι όςο και θ προθγοφμενθ λειτουργία-ςτιλθ εμφανίηονται παραμετρικά.
Η παραμετροποίθςθ ςτθλϊν και λειτουργιϊν ςτθν οκόνθ τθσ παραγγελίασ εξαρτάται τόςο από τον
τφπο τθσ εφαρμογισ, όςο και από τισ ανάγκεσ του Φαρμακείου.
Μενού Λειτουργιών
Στο αριςτερό τμιμα τθσ οκόνθσ εμφανίηεται το μενοφ με τισ λειτουργίεσ, όπωσ:








Αναηιτθςθ και προβολι για επεξεργαςία κάποιασ δθμιουργθμζνθσ παραγγελίασ
Δθμιουργία νζασ παραγγελίασ βάςει πωλιςεων Ημζρασ (ι διαςτιματοσ)
Δθμιουργία νζασ παραγγελίασ βάςει min – max αποκεμάτων
Δθμιουργία νζασ παραγγελίασ φαρμάκων ςε εταιρεία
Δθμιουργία νζασ παραγγελίασ παραφαρμάκων ςε εταιρεία
Επιλογι παραγγελιϊν (ςε αναμονι) και ενοποίθςθ τουσ ςε μία νζα παραγγελία
Ρροςκικθ και των ελλείψεων ςε κάποια παραγγελία

ΥΔΗΡΟΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ
Για τθ δθμιουργία (ςφνταξθ) μιασ παραγγελίασ με ελεφκερθ επιλογι:



πλθκτρολογείτε ςτο πεδίο <Αναηιτθςθ είδουσ> τα αρχικά τθσ περιγραφισ του και το επιλζγετε
από το ςχετικό παράκυρο (θ αναηιτθςθ μπορεί να γίνει εναλλακτικά ςκανάροντασ το barcode)
και ςτθ ςυνζχεια πλθκτολογείτε τθν ποςότθτα (θ προτεινόμενθ ποςότθτα είναι πάντα 1).

Επαναλαμβάνετε αυτι τθ διαδικαςία και για τα επόμενα είδθ τθσ χειρόγραφθσ παραγγελίασ.
Αλλαγι προμθκευτι. Ρροτεινόμενοσ είναι ο βαςικόσ ςασ προμθκευτισ (φαρμακαποκικθ) και
ζχει οριςτεί ςτισ παραμζτρουσ. Για αλλαγι πατιςτε το κουμπί και πλθκτρολογιςτε τα ςτοιχεία
του νζου. Για τθν περαιτζρω διαχείριςθ τθσ αξιοποιιςτε τα παρακάτω:
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Διόρκωςθ ποςότθτασ (με κλικ ςτο ςχετικό κελλί ποςότθτα ι με τα κουμπιά + & -)
Διαγραφι είδουσ (με το κουμπί Διαγραφι Γραμμισ)
Ρροςκικθ είδουσ (πλθκτρολογϊντασ ςτθν περιοχι Αναηιτθςθ)
Ρροςκικθ Σχολίων (με το κουμπί Σχόλια)

[ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ)] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.











Ακφρωςθ όλου του παραςτατικοφ (με το κουμπί Διαγραφι Ραραγγελίασ)
Δυνατότθτα να τεκεί ςε Αναμονι (με το κουμπί Ρροςωρινι Αποκικευςθ)
Ρροβολι και επεξεργαςία ςτοιχείων τθσ καρτζλασ είδουσ (με το κουμπί Info)
Αναλυτικά κακολικά τθσ καρτζλασ είδουσ (F10)
Ρροβολι και επεξεργαςία ςτοιχείων τθσ καρτζλασ του προμθκευτι (με το κουμπί Info)
Αναλυτικά κακολικά τθσ καρτζλασ του προμθκευτι (F10)
Οριςτικοποίθςθ (με το κουμπί Εκτφπωςθ / Οριςτικοποίθςθ)
Συμπλιρωςθ κωδικϊν παραγγελιολθψίασ (με διπλό κλικ ςτο ςχετικό κελλί).
Ηλεκτρονικι Αποςτολι (με το κουμπί Αποςτολι Ραραγγελίασ). Η διαδικαςία αυτι
περιγράφεται ςε επόμενθ παράγραφο.

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΒΑΔΗ ΠΧΛΖΔΧΝ ΖΜΔΡΑ
Για τθν αξιοποίθςθ αυτοφ του τφπου παραγγελίασ ΔΕΝ απαιτείται ενθμερωμζνθ
αποκικθ, οφτε με υπόλοιπα, οφτε και με τα επικυμθτά ελάχιςτα και μζγιςτα
αποκζματα.
Από τθν επιλογι αυτι είναι δυνατι θ δθμιουργία Ραραγγελιϊν, με κριτιριο τισ κινιςεισ, που
προκφπτουν από τα παραςτατικά πωλιςεων μιασ θμζρασ (ι τμιματοσ τθσ) ι διαςτιματοσ θμερϊν.
Επειδι θ παραγγελία βάςει πωλιςεων θμζρασ μπορεί να ηθτθκεί πολλζσ φορζσ μζςα ςτθν ίδια θμζρα,
θ εφαρμογι λαμβάνει υπόψθ και τθν ϊρα τθσ τελευταίασ παραγγελίασ.
Με τον τρόπο αυτό διαςφαλίηεται θ δθμιουργία πολλϊν παραγγελιϊν αυτοφ του τφπου μζςα ςτθν ίδια
θμζρα, χωρίσ να επαναλαμβάνονται είδθ που κινικθκαν πριν από τθν τελευταία παραγγελία.
Επιλζγοντασ αυτι τθν εργαςία εμφανίηεται θ ακόλουκθ οκόνθ διαλόγου.

Σασ προτείνεται πάντα διάςτθμα πωλιςεων ίςο με τθν τρζχουςα θμερομθνία. Το αποδζχεςτε (ι το
αλλάηετε) και ςυνεχίηετε με τθν ειςαγωγι των υπόλοιπων κριτθρίων, όπωσ:
Συμπληρωματικό παραγγελύα ημϋρασ: Η παράμετροσ αυτι μπορεί να αξιοποιθκεί ωσ εξισ:
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[ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ)] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.



Απαντϊντασ Πχι (ι αφινοντασ κενό) ς’ αυτό το ερϊτθμα, ςτθ νζα παραγγελία που
δθμιουργείτε κα υπολογιςκοφν μόνο τα είδθ που κινικθκαν μετά τθν τελευταία παραγγελία
θμζρασ,



Αν απαντιςτε Ναι ςτθν ερϊτθςθ αυτι, τότε ςτθ νζα παραγγελία:
o

κα ςυνυπολογιςκοφν και τα είδθ που διαγράψατε εςείσ – για οποιοδιποτε λόγο - από
τισ προθγοφμενεσ παραγγελίεσ τθσ ίδιασ θμζρασ ι μζςω τθσ θλεκτρονικισ
παραγγελιολθψίασ, λάβατε απάντθςθ μθδζν (δθλαδι ότι δεν κα ςασ ςταλοφν),

o

κα εξαιρεκοφν όςα είδθ ζχουν αναμενόμενθ ποςότθτα, που ξεπερνά τθν πωλθκείςα
ςτο διάςτθμα που ζχετε ορίςει.

Προςθόκη ελλεύψεων
Μπορείτε να επιλζξετε:




«Χωρίσ ελλείψεισ» (είναι προεπιλεγμζνο)
«Με ελλείψεισ» ι
«Μόνο ελλείψεισ»

Στα επόμενα ςτοιχεία/πεδία του πίνακα μπορείτε να επιλζξετε:




κωδικό αποκικθσ 1 για παραγγελία μόνο φαρμάκων ι 2 παραγγελία μόνο παραφαρμάκων ι να
αποδεχκείτε τα *** που αντιςτοιχοφν ςε όλεσ τισ αποκικεσ
ομάδεσ ςτατιςτικισ (π.χ. Γάλατα, καλλυντικά) ι να αποδεχκείτε τα *** για όλεσ τισ ομάδεσ
και τον προμθκευτι ςτον οποίο κα δϊςετε τθν παραγγελία, πλθκτρολογϊντασ ςτο πρϊτο
πεδίο τον κωδικό (ι τον κωδικό ςφντομθσ ανεφρεςθσ) ι ςτο δεφτερο πεδίο τθν επωνυμία του.
Ρ.χ. 13-00001 (ι 1) ι ΣΥ.ΦΑ.

Στθ ςυνζχεια κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί <Δθμιουργία> αρχίηει θ διαδικαςία υπολογιςμοφ των ειδϊν τθσ
παραγγελίασ.
Αν με τα κριτιρια που ορίςατε δεν βρεκοφν είδθ για παραγγελία, εμφανίηεται ςχετικό μινυμα.
Αλλιϊσ, θ εφαρμογι ςασ ενθμερϊνει για τον αρικμό των ειδϊν που υπολογίςτθκαν, και ςτθ ςυνζχεια
πατϊντασ το ΟΚ, δθμιουργεί αυτόματα το ςχετικό παραςτατικό παραγγελίασ Αγορϊν, όπωσ φαίνεται

ςτθν ακόλουκθ οκόνθ.
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[ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ)] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

Το παραςτατικό που δθμιουργείται μ’ αυτό τον τρόπο αποτελεί πρόταςθ παραγγελίασ και βζβαια
μπορεί να υποβλθκεί ςε οποιαδιποτε επεξεργαςία πριν τθν οριςτικοποίθςθ του. Η διαχείριςθ του
περιλαμβάνει όλεσ τισ γνωςτζσ παρεμβάςεισ, όπωσ περιγράψαμε παραπάνω.
Τα είδθ που κα διαγράψετε από αυτι τθν παραγγελία μπορείτε να ηθτιςετε να εμφανιςτοφν ςε
επόμενθ παραγγελία πωλιςεων θμζρασ βάηοντασ Ναί ςτθν ερϊτθςθ «Συμπλθρωματικι παραγγελία
θμζρασ»;
Μετά τθν οριςτικοποίθςθ του παραςτατικοφ ανανεϊνεται αυτόματα και ι θμερομθνία και ϊρα τθσ
τελευταίασ παραγγελίασ.

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΒΑΔΗ MIN – MAX
Για τθν αξιοποίθςθ αυτοφ του τφπου παραγγελίασ απαιτείται ενθμερωμζνθ
αποκικθ, τόςο με τα διακζςιμα υπόλοιπα, όςο και με τα επικυμθτά ελάχιςτα και
μζγιςτα αποκζματα.
Από τθν επιλογι αυτι είναι δυνατι θ δθμιουργία Ραραγγελιϊν Αγορϊν, με βάςθ τθν ςχζςθ υπολοίπου
και ελάχιςτου επικυμθτοφ αποκζματοσ (minimum stock), που προκφπτει από τα ςτοιχεία του Tab
«Διαχείριςθ Αποκζματοσ» τθσ καρτζλασ αποκικθσ. Αυτό αποτελεί τον κανόνα λειτουργίασ αυτοφ του
τφπου παραγγελίασ.
Αν το Υπόλοιπο ενόσ είδουσ είναι μικρότερο του minimum αποκζματοσ, τότε αυτό κα προτακεί για
παραγγελία, θ δε προτεινόμενθ ποςότθτα παραγγελίασ κα είναι ίςθ με τθ διαφορά:
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[ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ)] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

Maximum απόκεμα μείον Τπόλοιπο
Να ςθμειωκεί, ότι ςτο ςυνολικό υπόλοιπο ςυνυπολογίηονται τόςο τα Διακζςιμα όςο και οι
Αναμενόμενεσ ποςότθτεσ από δοςμζνεσ παραγγελίεσ. Αν το ςυνολικό υπόλοιπο είναι μεγαλφτερο του
minimum αποκζματοσ, τότε το είδοσ δεν προτείνεται για παραγγελία.
Επιλζγοντασ αυτι τθν εργαςία εμφανίηεται θ ακόλουκθ οκόνθ διαλόγου:

Εδϊ κα μπορείτε:





να αλλάξετε τον προμθκευτι ςτον οποίο κα δϊςετε τθν παραγγελία, πλθκτρολογϊντασ τον
κωδικό (ι τον κωδικό ςφντομθσ ανεφρεςθσ) ι τθν επωνυμία του ι να αποδεχκείτε τον
προτεινόμενο βαςικό προμθκευτι.
Να επιλζξετε τον κωδικό αποκικθσ (1 μόνο για Φάρμακα ι 2 μόνο για παραφάρμακα) ι να
αποδεχκείτε τα *** που αντιςτοιχοφν ςε όλεσ τισ αποκικεσ
Να επιλζξετε ομάδεσ ςτατιςτικισ (π.χ. Γάλατα, καλλυντικά) ι να αποδεχκείτε τα *** για όλεσ
τισ ομάδεσ
Να επιλζξετε αν θ παραγγελία ςασ κα περιζχει τα είδθ που είναι χαρακτθριςμζνα ςαν
ελλείψεισ. Οι επιλογζσ ςασ εδϊ είναι «Χωρίσ ελλείψεισ», «Με ελλείψεισ» ι «Μόνο ελείψεισ»

 Παραγγελύα min – max (βϊςει πωλόςεων ςυγκεκριμϋνου διαςτόματοσ)
Αν επικυμείτε θ παραγγελία βάςει των ςτοιχείων min – max, να λάβει υπόψθ επιπλζον και αυτό το
κριτιριο ςυμπλθρϊςτε το χρονικό διάςτθμα, αλλιϊσ αφιςτε το κενό.
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[ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ)] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.



Και τζλοσ μπορείτε να επιλζξετε αν κζλετε οι προτεινόμενεσ ποςότθτεσ να οδθγοφν ςτο μζγιςτο
ι ςτο ελάχιςτο απόκεμα
Μετά τθν ειςαγωγι των κριτθρίων και τθν επιβεβαίωςθ εκτζλεςθσ
τθσ εργαςίασ, γίνεται υπολογιςμόσ των ειδϊν που κα προτακοφν
για παραγγελία. Ρατϊντασ το Enter ι κάνοντασ κλικ ςτο ΟΚ
δθμιουργείται αυτόματα το ςχετικό παραςτατικό παραγγελίασ,
όπωσ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ οκόνθ:

Το παραςτατικό, που ςχθματίςτθκε αποτελεί πρόταςθ παραγγελίασ και βζβαια μπορεί να υποβλθκεί
ςε οποιαδιποτε επεξεργαςία πριν τθν οριςτικοποίθςθ του. Η διαχείριςθ του περιλαμβάνει όλεσ τισ
γνωςτζσ παρεμβάςεισ, όπωσ περιγράψαμε παραπάνω.

ΠΡΟΘΖΚΖ ΔΛΛΔΗΦΔΧΝ
Με τθ λειτουργία αυτι μπορείτε:



Να δθμιουργείτε μια παραγγελία ΜΟΝΟ με τισ «ελλείψεισ» ι
Να προςκζτετε ςε οποιαδιποτε παραγγελία, που ζχετε ετοιμάςει ΚΑΙ τισ «ελλείψεισ».

Ζςτω λοιπόν οτι ζχετε ετοιμάςει τθν παρακάτω παραγγελία:
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[ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ)] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

Στθ ςυνζχεια επιλζγετε τθν <Ρροςκικθ ελλείψεων> και το παραςτατικό διαμορφϊνεται ωσ εξισ:

Από το ςθμείο αυτό μπορείτε να τθν επεξεργαςκείτε με τα γνωςτά λειτουργικά πλικτρα.

ΔΝΟΠΟΗΖΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΧΝ
Με τθ λειτουργία αυτι μπορείτε να ενοποιείτε προςωρινά αποκθκευμζνεσ
παραγγελίεσ (ςε Αναμονι) με ςκοπό τθ δθμιουργία μιασ νζασ, που κα περιλαμβάνει
το ςφνολο των ειδϊν. Ρατϊντασ το ςχετικό κουμπί εμφανίηεται θ ακόλουκθ οκόνθ για τθν επιλογι των
παραγγελιϊν προσ ενοποίθςθ.
Τςεκάρετε με κλικ ςτο πρϊτο τετραγωνάκι τισ παραγγελίεσ, που κζλετε να ςυνενϊςετε και ςτθ
ςυνζχεια πατάτε το κουμπί <Επιλογι>.

Το αποτζλεςμα αυτισ τθσ ενζργειασ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ οκόνθ:
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[ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ)] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

Από το ςθμείο αυτό μπορείτε να τθν επεξεργαςκείτε με τα γνωςτά λειτουργικά πλικτρα.

ΑΝΑΕΖΣΖΖ / ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ
Με τθν λειτουργία αυτι ςασ δίνεται θ δυνατότθτα να επιλζξετε κάποια καταχωρθμζνθ
παραγγελία για να τθν προβάλλετε ι/και να τθν επεξεργαςκείτε. Με τθν επιλογι αυτι
εμφανίηεται θ ακόλουκθ οκόνθ:

Εδϊ περιλαμβάνονται όλεσ οι παραγγελίεσ, που δεν ζχετε διαγράψει ι δεν ζχετε μεταςχθματίςει ςε
παραςτατικό Αγορϊν. Η αρχικι ταξινόμθςθ γίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία. Εν τοφτοισ, κάνοντασ κλικ
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ςτον τίτλο κάποιασ άλλθσ ςτιλθσ, μπορείτε να ταξινομιςετε τισ παραγγελίεσ με εκείνο το ςτοιχείο.
Δθλαδι, εκτόσ από τθν μπορείτε να ταξινομιςετε με:






Τον αρικμό καταχϊρθςθσ,
Τον προμθκευτι
Τθν κατάςταςθ (status) τθσ παραγγελίασ
Τθν αξία ι τθν ποςότθτα ςε τεμάχια και
Τα Σχόλια

Επίςθσ με τα κριτιρια, που διακζτει θ οκόνθ αυτι, μπορείτε να αναηθτιςετε, αν χρειαςτεί:






Τισ παραγγελίεσ άλλου χρονικοφ διαςτιματοσ ι,
μόνο ενόσ ςυγκεκριμζνου προμθκευτι, και όχι των υπολοίπων
Ή μόνο όςεσ είναι ςε Αναμονι (προςωρινά αποκθκευμζνεσ).
Ή Μόνο τισ Οριςτικοποιθμζνεσ (όχι ςε αναμονι),
Ή Μόνο τισ απεςταλμζνεσ θλεκτρονικά

Αν αλλάξετε τα φίλτρα (κριτιρια) τθσ οκόνθσ, πατιςτε το κουμπί <Αναηιτθςθ>

ΑΠΟΓΔΜΔΤΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ
Για να αποδεςμεφςετε μια κλειδωμζνθ παραγγελία, φωτίςτε τθν και πατιςτε το
ςχετικό κουμπί.

ΠΡΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ
Για να προβάλλετε και να επεξεργαςκείτε κάποια παραγγελία, φωτίςτε τθν και
πατιςτε το κουμπί <Επιλογι>. Με αυτι τθν κίνθςθ μεταφζρετε τθ ςυγκεκριμζνθ
παραγγελία ςτθν οκόνθ του παραςτατικοφ παραγγελίασ για επεξεργαςία (χρθςιμοποιϊντασ τα
κατάλλθλα πλικτρα, ανάλογα).

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ ΑΓΟΡΑ (ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ)
Από τθν ίδια οκόνθ (Αναηιτθςθ/Επεξεργαςία), μπορείτε να μεταςχθματίςετε τισ
οριςτικοποιθμζνεσ παραγγελίεσ και να δθμιουργιςετε αυτόματα το ςχετικό
παραςτατικό αγορϊν.
 Μεταςχηματιςμόσ μύασ παραγγελύασ
Τςεκάρετε τθν παραγγελία, που αντιςτοιχεί ςτο παραςτατικό αγοράσ, που παραλάβατε και πατάτε το
κουμπί <Σιμολόγιο Αγοράσ>. Εναλλακτικά, μπορείτε αρχικά να ηθτιςετε τθν προβολι (παρουςίαςθ)
τθσ παραγγελίασ, και ςτθ ςυνζχεια, αφοφ τθν ελζγξετε να χρθςιμοποιιςετε το κουμπί <Σιμολόγιο
Αγοράσ>, που λειτουργεί και από τθν οκόνθ του παραςτατικοφ παραγγελίασ.
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 Μεταςχηματιςμόσ πολλών παραγγελιών ςε ϋνα παραςτατικό Αγορών
Αν ο προμθκευτισ εξζδωςε ζνα παραςτατικό για περιςςότερεσ από μία παραγγελίεσ, τότε τςεκάρετε
όλεσ τισ ςχετιηόμενεσ και πατάτε το κουμπί <Σιμολόγιο Αγοράσ>.
Με τθν κίνθςθ αυτι, το πρόγραμμα ςασ ηθτά να καταχωριςετε τα ςτοιχεία του παραςτατικοφ αγορϊν
(Τφπο και Αρικμό Ραραςτατικοφ. Τρόπο πλθρωμισ), όπωσ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ οκόνθ:

Τζλοσ πατιςτε το κουμπί <Δθμιουργία Σιμολογίου>. Στθν οκόνθ ςασ εμφανίηεται το δθμιουργθκζν
παραςτατικό, όπωσ βλζπετε ςτθν ακόλουκθ εικόνα:
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Ελζγξτε τα ςτοιχεία του παραςτατικοφ αγορϊν και πατιςτε Ctrl+P, για να το οριςτικοποιιςετε
(καταχωριςετε). Επιβεβαιϊςτε τθν οριςτικοποίθςθ, πατϊντασ το <Ναί>, ςτθν επόμενθ οκόνθ

οπότε:
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Οριςτικοποιείται το παραςτατικό αγορϊν
Ενθμερϊνεται θ αποκικθ
Ενθμερϊνεται το υπόλοιπο του προμθκευτι, και τζλοσ
Διαγράφεται θ ςχετικι (ςχετικζσ) παραγγελία(εσ)

[ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ)] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΣΟΛΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ
Για να χρθςιμοποιιςετε αυτι τθ διαδικαςία, κα πρζπει να ζχει οριςτεί ςτισ παραμζτρουσ του
προγράμματοσ ο τρόποσ θλεκτρονικισ αποςτολισ παραγγελιϊν ςτο ςυγκεκριμζνο προμθκευτι.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επεξεργαςίασ τθσ παραγγελίασ, πατιςτε αυτό το πλικτρο
για να ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςτολισ. Στο ςτάδιο αυτό:


ςχθματίηεται το θλεκτρονικό αρχείο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του κάκε προμθκευτι.



αρχίηει θ εκτζλεςθ του ειδικοφ προγράμματοσ επικοινωνίασ (ι ςε άλλεσ περιπτϊςεισ ανοίγει ο
Internet explorer) για να επιτευχκεί θ ςφνδεςθ με τον υπολογιςτι του προμθκευτι και θ
αποςτολι του θλεκτρονικοφ αρχείου.



Ακολουκεί θ επεξεργαςία του θλεκτρονικοφ αρχείου από το υπολογιςτικό ςφςτθμα του
προμθκευτι (αναγνϊριςθ πελάτθ, ταυτοποίθςθ ειδϊν και δθμιουργία του αρχείου
απάντθςθσ/τιμολογίου)



Μετά τθ δθμιουργία του αρχείου απάντθςθσ, το πρόγραμμα επικοινωνίασ αναλαμβάνει να το
μεταφζρει ςτον υπολογιςτι του φαρμακείου και να το αντιγράψει ςτθν εφαρμογι.



Στο ςθμείο αυτό τερματίηεται θ λειτουργία του προγράμματοσ επικοινωνίασ και επιςτρζφετε
ςτθν οκόνθ τθσ παραγγελίασ, όπου εμφανίηεται το ακόλουκο μινυμα:

Απαντϊντασ <Ναί> αρχίηει θ επεξεργαςία του αρχείου τθσ απάντθςθσ. Αν για οποιοδιποτε λόγο, δεν
πιρατε απάντθςθ ι πιρατε λανκαςμζνθ απάντθςθ, κα ενθμερωκείτε με ςχετικά μθνφματα του τφπου:
«Δεν λάβατε απάντθςθ»

ι

«Δεν λάβατε ςωςτι απάντθςθ»

Αν ο προμθκευτισ ςασ δεν ςασ επιςτρζφει άμεςα τθν απάντθςθ, τότε απαντιςτε <Όχι>. Στισ
περιπτϊςεισ αυτζσ θ παραγγελία ςασ, ςφμφωνα με το status (όπωσ φαίνεται ςτο πάνω μζροσ, δεξιά τθσ
θμερομθνίασ) είναι ςε οριςτικοποιθμζνθ αλλά ςε κατάςταςθ <Αναμονι απάντθςθσ>.

 Επανϊληψη τησ Ηλεκτρονικόσ Αποςτολόσ(ςε περύπτωςη αποτυχύασ)
Αν με τθ διαδικαςία τθσ on line παραγγελιολθψίασ
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Αποτφχατε να ςτείλετε τθν παραγγελία ι

[ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ)] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.



Δε λάβατε ςωςτι απάντθςθ ι



Δε λάβατε κακόλου απάντθςθ ι



Ο προμθκευτισ ςασ δεν ςτζλνει άμεςα τθν απάντθςθ

τότε, μπορείτε να επιχειριςετε και πάλι να τθ ςτείλετε ι να ηθτιςετε τθν απάντθςθ πατϊντασ ξανά το
πλικτρο <Αποςτολι Παραγγελίασ>. Η διαδικαςία τθσ αποςτολισ επαναλαμβάνεται και
ολοκλθρϊνεται όπωσ περιγράψαμε προθγουμζνωσ.

ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ
Με τθν παραπάνω διαδικαςία και εφόςον λάβετε ςωςτι απάντθςθ, τότε θ οκόνθ τθσ παραγγελίασ
αποκτά τθν ακόλουκθ μορφι:

Ππωσ παρατθρείτε,
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Η παραγγελία ςασ, ςφμφωνα με το status (όπωσ φαίνεται ςτο πάνω μζροσ, δεξιά τθσ
θμερομθνίασ) είναι πλζον «Απεςταλμζνθ»
θ ποςότθτα που παραγγείλατε, για κάκε είδοσ, ζχει μετατεκεί ςε μια νζα ςτιλθ με τίτλο
«Ραραγγελία», ενϊ θ ςτιλθ «Ροςότθτα» ενθμερϊκθκε με τθν ποςότθτα που κα παραλάβετε.
Ζτςι γνωρίηετε άμεςα τισ ελλείψεισ του προμθκευτι.

[ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ)] ΙΛΥΔΑ Α. Ε.







Εμφανίςτθκε θ ςτιλθ <Status> και χρωματίςτθκε, ανάλογα με τθν ποςότθτα που κα
παραλάβετε, πράςινο για τα είδθ που κα παραλάβετε όςθ ποςότθτα ηθτιςατε, κίτρινο για όςα
κα παραλάβετε λιγότερθ ποςότθτα και κόκκινο για όςα θ ποςότθτα παραλαβισ είναι μθδζν)
Η ςτιλθ <Ζλλειψθ> ενθμερϊκθκε αυτόματα με <Ν> ςτα 2 είδθ, ςτα οποία θ ποςότθτα που κα
παραλάβετε είναι μικρότερθ από αυτι που ηθτιςατε ι μθδζν.
Ενθμερϊκθκαν οι αναμενόμενεσ ποςότθτεσ των ειδϊν τθσ παραγγελίασ
Ενθμερϊκθκαν τα ςφνολα (ποςότθτεσ και αξίεσ) τθσ παραγγελίασ ςφμφωνα πλζον με τθν
απάντθςθ, δθλαδι το αντίςτοιχο παραςτατικό αγορϊν που κα εκδϊςει ο προμθκευτισ.

Ρατιςτε το κουμπί <Κακαριςμόσ οκόνθσ> και βγείτε από τθ διαδικαςία.


Έλεγχοσ δοςμϋνησ παραγγελύασ – Παραςτατικό Αγορϊσ

Πταν φκάςει θ παραγγελία ςτο φαρμακείο, πρζπει να κάνετε τον τελικό ζλεγχο, τθν ταυτοποίθςθ
των ςτοιχείων και τθν καταχϊρθςθ του ςχετικοφ παραςτατικοφ αγοράσ, που τθ ςυνοδεφει. Για το
ςκοπό αυτό, επιςτρζφετε ςτθν οκόνθ των παραγγελιϊν και με το κουμπί <Αναηιτθςθ/Επεξεργαςία
παραγγελίασ>, επιλζγετε τθν προβολι τθσ παραγγελίασ, που παραλάβατε.

Αφοφ τελειϊςετε με τθν ταυτοποίθςθ, πατιςτε το κουμπί <Σιμολόγιο Αγοράσ> για να τθ
μεταςχθματίςετε ςτο ςχετικό παραςτατικό (όπωσ περιγράψαμε παραπάνω).
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