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Έλεγχος με timer ύπαρξης μη εκτυπωμένων παραστατικών, τα
οποία έχουν πάρει αρίθμηση
Πρόκειται για μία οθόνη διαχείρισης των παραστατικών λιανικής, που έγινε προσπάθεια
εκτύπωσης τους, αλλά για λόγους αδυναμίας σήμανσης τους από το φορολογικό
μηχανισμό, αυτά έμειναν εκκρεμή, δηλαδή σε Αναμονή.
Σημειωτέον ότι τα παραστατικά αυτά έχουν πάρει αύξοντα αριθμό και πρέπει
οπωσδήπωτε να εκτυπωθούν μετά την αποκατάσταση του προβλήματος λειτουργίας του
φορολογικού μηχανισμού.
Όσο βρίσκονται σε Αναμονή:



ΔΕΝ έχουν ενημερώσει τη βάση (πωλήσεις, συνταγές, παραγγελίες, λογιστήριο,
στατιστική)
Ενώ ο αριθμητής των παραστατικών προχώρησε στον επόμενο αριθμό

Στις καταστάσεις αυτές, η εφαρμογή θα σας ενημερώνει κάθε 1 ώρα, με σχετικό μήνυμα,
ότι υπάρχουν τέτοια παραστατικά, ώστε να μην παραλείψετε να τα εκτυπώσετε.

Περιγραφή της Λειτουργίας
Αν υπάρχουν τέτοια παραστατικά μεταφέρεστε στη σχετική επιλόγή, οπότε έχετε μπροστά
σας τον πίνακα με τα εκκρεμή (προς εκτύπωση) αριθμημένα παραστατικά.

Τα επιλέγετε ένα-ένα και πατάτε το κουμπί <Προβολή – Εκτύπωση> για να τα εκτυπώσετε.
Όταν εκτυπωθεί ένα τέτοιο παραστατικό διαγράφεται και από αυτή την οθόνη, αφού παύει
πλέον να είναι σε Αναμονή.
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Εκτύπωση της ηλεκτρονικής συνταγής χωρίς προεπισκόπιση
Παραμετροποίηση
Για την ενεργοποίηση της εν λόγω διαδικασίας θα πρέπει προηγουμένως να δηλώσετε
κάποιες παραμέτρους. Μεταφερθείτε λοιπόν στην οθόνη του api και πατήστε το κουμπί
Φαρμακείο.

Στη νέα οθόνη πατήστε το κουμπί Παράμετροι

Στη νέα οθόνη των παραμέτρων λειτουργίας, ενεργοποιήστε τις χρωματισμένες επιλογές,
όπως ακριβώς στην οθόνη του υποδείγματος:

Με την παράμετρο αυτή παρακάμπτουμε την προεπισκόπιση του pdf της συνταγής και
έτσι κερδίζετε χρόνο και γλυτώνετε και από άλλα προβλήματα, που προέκυπταν αν δεν
είχε κλείσει το προηγούμενο αρχείο pdf.
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Αυτόματη αντικατάσταση των δραστικών ουσιών (στις
ηλεκτρονικές συνταγές) με τις εμπορικές ονομασίες των
φαρμάκων
Για την ενεργοποίηση της εν λόγω διαδικασίας θα πρέπει προηγουμένως να δηλώσετε
κάποιες παραμέτρους. Μεταφερθείτε λοιπόν στην οθόνη του api και πατήστε το κουμπί
Φαρμακείο.

Στη νέα οθόνη πατήστε το κουμπί Παράμετροι

Στη νέα οθόνη των παραμέτρων λειτουργίας, ενεργοποιήστε τις χρωματισμένες επιλογές,
όπως ακριβώς στην οθόνη του υποδείγματος:

Με ενεργοποίηση της σχετικής παραμέτρου, κάθε φορά που θα σκανάρετε μια νέα
ηλεκτρονική συνταγή προς εκτέλεση, οι δραστικές ουσίες θα αντικαθίστανται αυτόματα με
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τα αντίστοιχα φάρμακα (εμπορικές ονομασίες), που πήρε ο πελάτης την τελευταία φορά. Η
πληροφορία αντλείται από το Ιστορικό του.



Εννοείται πως, αν θέλετε να αλλάξετε κάποιο φάρμακο μπορείτε να πατήσετε το
κουμπί επιλογής φαρμάκου και να επιλέξετε κάποιο άλλο.
Αν πρόκειται για νέα δραστική θα πρέπει να επιλέξετε εσείς κατά τα γνωστά το
φάρμακο που θα του δώσετε.
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Προεκτέλεση Ηλεκτρονικών συνταγών.
Παραμετροποίηση
Για την ενεργοποίηση της εν λόγω διαδικασίας θα πρέπει προηγουμένως να δηλώσετε
κάποιες παραμέτρους. Μεταφερθείτε λοιπόν στην οθόνη του api και πατήστε το κουμπί
Φαρμακείο.

Στη νέα οθόνη πατήστε το κουμπί Παράμετροι

Στη νέα οθόνη των παραμέτρων λειτουργίας, ενεργοποιήστε τις χρωματισμένες επιλογές,
όπως ακριβώς στην οθόνη του υποδείγματος:

Αποθηκεύστε με το τσεκ τις επιλογές και στη συνέχεια βγείτε από την εφαρμογή και
ξαναμπείτε (από όλους τους σταθμούς εργασίας) για να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές σας.

Περιγραφή της προτεινόμενης Διαδικασίας
η οποία ενεργοποιείται με την παράμετρο:
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1. Σκανάρετε το Barcode της συνταγής κατά τα γνωστά
2. Το πρόγραμμα σας ειδοποιεί για το εκπρόθεσμο, αλλά σας δίνει τη δυνατότητα
Προεκτέλεσης. Αν θέλετε να προχωρήσετε σε Προεκτέλεση επιλέγετε το Ναί

•
Τα ιδιοσκευάσματα (με τις εμπορικές πλέον ονομασίες) συμπληρώνονται αυτόματα
πλέον με βάση το ιστορικό του πελάτη και την τελευταία (πιο πρόσφατη) ημερομηνία
λήψης των συγκεκριμένων φαρμάκων για κάθε δραστική της συνταγής (Παράμετρος).

3. Πατήστε «Προ-εκτέλεση» (Στην περίπτωση αυτή, το κουμπί που χρησιμοποιούσατε
για «Εκτέλεση», μετονομάστηκε σε «ΠΡΟεκτέλεση» και φυσικά ΔΕΝ επικοινωνεί
με ΗΔΙΚΑ). Με την ενέργεια αυτή:
•

Η ημ/νία προεκτέλεσης συνταγής συμπληρώνεται με την τρέχουσα

•
Γίνεται Ενημέρωση του πίνακα των εκκρεμών συνταγών σε ένα νέο status
Προεκτελεσμένη.
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Στην οθόνη αυτή (των εκκρεμών συνταγών) προστέθηκε νέα στήλη με τίτλο Info
με επιπλέον πληροφορίες για την κατάσταση της συνταγής (π.χ. ΑΥΛΗ,
ΠΡΟΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ κλπ)
4. Πατώντας Esc η εφαρμογή δημιουργεί παραστατικό, βάζοντας σαν ασφ. ταμείο το
εικονικό ταμείο με κωδικό PRO (Προεκτελέσεις)
 Μπορείτε να τροποποιήσετε το παραστατικό, δηλαδή να διαγράψετε κάποια
είδη (που δεν τα θέλει ο πελάτης) ή ακόμη και να μειώσετε τις ποσότητες
προεκτέλεσης κάποιων.
 Μπορείτε στο ίδιο παραστατικό να προσθέσετε και άλλες συνταγές ή και
ελεύθερες πωλήσεις.
5. Στη συνέχεια, καταχωρείτε (εκδίδετε ή Όχι) το παραστατικό λιανικής
χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πληρωμή για να δηλώσετε και αυτό το στοιχείο, που
είναι πολύ σημαντικό για το ταμείο και την παρακολούθηση του υπολοίπου του
πελάτη.

Πληροφοριακή οθόνη προεκτελεσμένων συνταγών
1. Στο κεντρικό μενού->ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ έχει προστεθεί μια επιλογή
«Προεκτελεσμένες συνταγές», όπου καταγράφονται όλες οι πληροφορίες για τις
σχετικές συνταγές.
2. Χρησιμεύει για την παρακολούθηση των προεκτελεσμένων συνταγών.
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Η οθόνη είναι χωρισμένη σε 2 τμήματα:
Το πάνω τμήμα δείχνει τις προεκτελεσμένες συνταγές ανά μήνα, ενώ στη στήλη
Ημερομηνία αναγράφεται η ημερομηνία που «ανοίγει» η συνταγή στο Σύστημα της
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφισης (ΣΗΣ).
Με διπλό κλικ στη γραμμή μιας συνταγής, εμφανίζονται τα στοιχεία της συνταγής:

Στο κάτω τμήμα φαίνονται τα στοιχεία του σχετκού παραστατικού, που αντιστοιχεί στην
προεκτέλεση της φωτισμένης (επιλεγμένης) συνταγής (Ημ/νία, Αρ. παραστατικού, Τύπος
παραστατικού και τρόπος πληρωμής). Με διπλό αριστερό κλικ ανοίγει στην οθόνη το
συγκεκριμένο παραστατικό:

Οριστική Εκτέλεση (στο api) Προεκτελεσμένης ηλ. συνταγής
1. Όταν θα μπορεί να εκτελεστεί κανονικά η συνταγή στην ΗΔΙΚΑ, τότε θα μπείτε στην
οθόνη του api για να σκανάρετε τον αριθμό της συνταγής.
 Η συνταγή θα έρθει με επισήμανση «ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΠΡΟΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ»
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2. Σκανάρετε κατά τα γνωστά τα κουπόνια των φαρμάκων.
3. Πατήστε το κουμπί <Εκτέλεση - Εκτύπωση> για να εκτυπώσετε και να καταχωρίσετε τη
συνταγή στην ΗΔΙΚΑ
4. Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης στην ΗΔΙΚΑ, η συνταγή διαγράφεται αυτόματα από
τη ΣΚ των προεκτελεσμένων ενώ, δημιουργείται επίσης αυτόματα το παραστατικό
αντιλογισμού, δηλαδή η σχετική Απόδειξη επιστροφής η οποία αντιστοιχεί στην
απόδειξη που καταχωρίσατε (εκδόσατε) κατά την προεκτέλεση της συνταγής.
 Αν είχατε εκτυπώσει απόδειξη κατά την προεκτέλεση της συνταγής, τότε η
σχετική Απόδειξη επιστροφής λιανικής που δημιουργείται αυτόματα, θα
εμφανιστεί σε αυτό το σημείο στην οθόνη σας και πρέπει οπωσδήποτε να
την εκτυπώσετε (πατώντας το Ctrl+P).



Αν δεν εκτυπώσατε απόδειξη , αλλά απλά οριστικοποιήσατε το
παραστατικό της προεκτέλεσης, τότε η σχετική Απόδειξη επιστροφής
λιανικής που δημιουργείται αυτόματα θα καταχωριστεί σαν χειρόγραφη
χωρίς καν να εμφανιστεί στην οθόνη.
5. Με Esc από την οθόνη του api θα δημιουργηθεί το νέο παραστατικό λιανικής
(Απόδειξη) που αντιστοιχεί στην πραγματική εκτέλεση της συνταγής με το οποίο θα
ενημερωθεί και η ΣΚ του κανονικού ταμείου (π.χ. ΕΟΠΥΥ)
6. Η διαφορά (αν προκύψει) μεταξύ της αξίας του νέου παραστατικού και της αξίας του
αρχικού, θα αποτυπωθεί στη διαδικασία της πληρωμής.

10 | P a g e

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ DIOSCOURIDES 3.21…
Μαζική αποθήκευση επαναλαμβανόμενων συνταγών
Στην οθόνη εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών προστέθηκε νέα λειτουργία, η οποία
διευκολύνει την ταχύτατη και μαζική καταχώριση- αποθήκευση συνταγών με
μεταγενέστερη ημερομηνία εκτέλεσης.

Περιγραφή της Λειτουργίας
Βήμα 1ο: Από την οθόνη του api, κάντε click στο κουμπί <Εκκρεμότητες> για να επιλέξετε
την οθόνη εμφάνισης των εκκρεμών συνταγών.

Στην οθόνη σας έχετε τις ήδη καταχωρισμένες εκκρεμείς συνταγές.
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Βήμα 2ο: Πατήστε το νέο κουμπί <Καταχώριση εκκρεμών Συνταγών>. Με την ενέργεια
αυτή, η εφαρμογή ανοίγει ένα νέο παράθυρο για να σκανάρετε τη μία μετά την άλλη τις
συνταγές, που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Βήμα 3ο: Όταν τελειώσετε το σκανάρισμα όλων των συνταγών, πατήστε το κουμπί
<Αποθήκευση>.
Με την αποθήκευση οι συνταγές προστίθενται στις εκκρεμείς και ταυτόχρονα
ενημερώνονται και με τα φάρμακα (εμπορικές ονομασίες) με βάση την ημερομηνία
τελευταίας χορήγησης.
ΣΣ. Μπορείτε να καταχωρίσετε μαζικά τις συνταγές ανεξάρτητα από το αν αυτές είναι του
ίδιου πελάτη ή διαφορετικών πελατών.
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Αξιακή έκπτωση επί του συνόλου των ειδών
Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να παρέχετε αξιακή έκπτωση, η οποία θα επιμερίζεται σε
όλα τα είδη του παραστατικού.
Η ενέργεια αυτή υποστηρίζεται (ΜΟΝΟ στα παραστατικά της έκδοσης Dioscourides Win &
Advance) από το λειτουργικό πλήκτρο
,που μπορεί να προστεθεί (αν δεν υπάρχει) στο
πάνω μέρος της οθόνης νέου παραστατικού.

Περιγραφή της λειτουργίας
Δείτε την εικόνα του παραδείγματος:
Βήμα 1ο: Καταχωρίστε τα είδη

Έστω ότι στο παραπάνω παραστατικό θέλετε να κάνετε αξιακή έκπτωση 1,42€, ώστε το
τελικό ποσό να διαμορφωθεί στα 20€.
Βήμα 2ο: Κάνετε click στο κουμπί
επόμενης εικόνας:
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Βήμα 3ο: πληκτρολογείστε το ποσό της αξιακής έπτωσης (1,42 στο παράδειγμα μας)…

…και πατήστε το <ΟΚ>. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται στην επόμενη εικόνα:

Το ποσό της αξιακής έκπτωσης (1,42€) επιμερίστηκε στα είδη του παραστατικού και το
τελικό πληρωτέο διαμορφώθηκε στα 20€.
Βήμα 4ο: Ολοκληρώστε την καταχώριση του παραστατικού με το Ctrl+P.
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Διαδιασία δήλωσης μικτού τρόπου πληρωμής και στα
παραστατικά της έκδοσης Dioscourides Win & Advance
Με ενεργοποίηση σχετικής παραμέτρου θα μπορείτε να αξιοποιήσετε το μικτό τρόπο
πληρωμής και σε αυτά τα παραστατικά. Δείτε το παράδειγμα της επόμενης εικόνας:

Πατώντας το Ctrl+P για να εκδώσετε το παραστατικό, θα εμφανίζεται ένα παράθυρο
δήλωσης του ποσού που πρόκειται να εισπράξετε καθώς και αν αφορά σε μετρητά ή κάρτα
ή συνδυασμό αυτών ή ακόμη και σε μέρος του συνολικού ποσού (πώληση επί πιστώσει).

Παραμετροποίηση
Από τις παραμέτρους του παραστατικού -> Τρόπος Λειτουργίας 2/5 , ενεργοποιούμε την
παραπάνω λειτουργία, βάζοντας Ν στο πεδίο <Επιλογή τρόπου πληρωμής>. Δείτε την
επόμενη εικόνα:
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Αυτόματος μετασχηματισμός των συνταγών του ΕΤΥΑΠ.
Όταν η ηλεκτρονική συνταγή αφορά σε ασφαλισμένο του ΕΤΥΑΠ και εφόσον το φαρμακείο
έχει τέτοια σύμβαση, τότε κατά τη δημιουργία του παραστατικού λιανικής η συνταγή θα
μετασχηματίζεται αυτόματα και ΔΕΝ θα χρειάζεται πλέον να πατάτε το <Αλλαγή σε ΕΤΥΑΠ>.
(ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Αφορά μόνο στα φαρμακεία συγκεκριμένων περιοχών, όπως π.χ. Αττικής).

Πλατφόρμα χορήγησης δωρεάν Self Tests.
Όλες οι πλατφόρμες και οι ιστοσελίδες (Web Pages)
στις οποίες έχετε πρόσβαση, συγκεντρώθηκαν σε ένα
group στο κατακόρυφο μενού των βασικών επιλογών.
Η παραπάνω νέα διαδικασία προστέθηκε στο μενού
και έτσι μπορείτε να επισκέπτεστε την πλατφόρμα
μέσα από την εφαρμογή σας χωρίς να ανοίγετε άλλο
browser.
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Επιλογή τύπων φυλασσόμενης συνταγής για προειδοποίηση
Πολλές προειδοποιήσεις (μηνύματα) οφείλονται στο χαρακτηρισμό κάποιων ειδών με
κάποιο τύπο «φυλασσόμενης» συνταγής. Ο χαρακτηρισμός υπάρχει στην καρτέλα των
συγκεκριμένων φαρμάκων, ενημερώνεται από τα updates του αρχείου και χρησιμοποιείται,
τόσο για προειδοποιήσεις κατά την πώληση όσο και για άλλους σκοπούς.
Στη νέα έκδοση μπορείτε να εξαιρέσετε κάποιους τύπους (κωδικούς) φυλασσόμενων
συνταγών, ώστε να μην σας ενοχλούν (ή σας καθυστερούν) οι περιττές προειδοποιήσεις.
Μάλιστα μπορείτε να εξαιρέσετε:



άλλους κωδικούς στην ελεύθερη πώληση και
άλλους στην εκτέλεση συνταγής ταμείου

Παραμετροποίηση
Μεταφερθείτε στις παραμέτρους του Υποσυστήματος <Πωλήσεις-Αγορές> -> <Τύποι
παραστατικών> και




επιλέξτε τον κωδικό της ΑΛΠ (συνήθως είναι ο κωδικός 14)
κάντε click στο Tab <Λειτουργία εκτύπωσης> και συγκεκριμένα
στο tab <Λειτουργία εκτύπωσης 2/2>

Δείτε την εικόνα που ακολουθεί:

Κάντε κλικ εδώ για να τσεκάρετε τις
εξαιρέσεις από την ελέυθερη πώληση
Στη συνέχεια κάντε κλικ εδώ για να τσεκάρετε τις
εξαιρέσεις προειδοποιήσεων από τις συνταγές
ταμείων
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Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον σχολίων-πληροφοριών ανά
τύπο φυλασσόμενης συνταγής
Θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες – πληροφορίες ανά τύπο (κωδικό) φυλασσόμενης
συνταγής. Τώρα μπορείτε να προσθέσετε όση λεπτομέρεια θέλετε, χωρίς αυτά τα στοιχεία
να μεταβάλλονται από τα updates του αρχείου φαρμάκων.

Παραμετροποίηση
Επιλέξτε από τα Υποσυστήματα την <Αποθήκη> <Παράμετροι> <Φαρμακολογικά στοιχεία>
<Κατηγορίες συνταγών>. Στην οθόνη σας έχετε την επόμενη εικόνα:

Πατήστε Home στη γραμμή της κατηγορίας (κωδικού), που επιθυμείτε να συμπληρώσετε
πληροφορίες και με Enter προχωρήστε στο πεδίο <Πρόσθετη Περιγραφή παραμέτρου>.
Εδώ γράψτε το ελεύθερο κείμενο (η αντιγράψτε με επικόλληση κείμενο από κάποια
εγκύκλιο) και πατήστε Enter για να αποθηκευτεί.
Δείτε ένα παράδειγμα από την επόμενη εικόνα:
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Όλο το κείμενο στο χρωματισμένο πλαίσιο προέρχεται από πληροφορία, που προστέθηκε
στο πεδίο <Πρόσθετη Περιγραφή παραμέτρου> της κατηγορίας ΑΝ (Αντιβιοτικά).
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