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



Ανταλλαγή ειδών εν είδει δανεικών 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.

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.
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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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