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Περιγραφή Περιεχομένων
Οι οδηγίες χειρισμού του πακέτου αναφέρονται με τη σειρά των Menu επιλογών της
εφαρμογής. Βέβαια κρίνεται σκόπιμο πρώτα από όλα να αναφερθούμε στις γενικές
λειτουργίες του πακέτου για την καλύτερη και ταχύτερη εκμάθησή του.
Έτσι οι οδηγίες χειρισμού χωρίζονται στα εξής κεφάλαια:
 Γενικός Χειρισμός
Περιέχει τις πληροφορίες που χρειάζεστε έτσι ώστε να μπορείτε να χειριστείτε το πακέτο
με ακρίβεια κινήσεων σε κάθε εργασία που θέλετε. Εδώ λοιπόν περιγράφουμε τον τρόπο
λειτουργίας των πλήκτρων, την ενεργοποίηση-μετακίνηση από μία οθόνη σε άλλη, την
χρήση των βοηθητικών πινάκων, την έννοια του ‘Φακέλου’ και τη χρήση της γραμμής
εντολών (Toolbar). Επίσης αναφέρουμε τον τρόπο αναζήτησης και επιλογής στοιχείων
μέσα από πίνακες και την δυνατότητα προβολής δεδομένων μέσα από τα κανάλια
εκτύπωσης.
 Κινήσεις
Αναφέρονται όλες οι κινήσεις του φαρμακείου που έχουν σχέση με τις λιανικές πωλήσεις
(καταχώρηση και εκτύπωση συνταγών, εκτύπωση αποδείξεων σε ταμειακή), παραγγελίες,
αγορές, μετασχηματισμούς παραστατικών, εισπράξεις, πληρωμές, διαχείριση αξιογράφων.
 Αποθήκη
Διαχείριση του αρχείου αποθήκης. Δημιουργία, διόρθωση, διαγραφή είδους, καταχώρηση
φυσικής απογραφής, κίνησης απογραφής καθώς και διόρθωση των υπολοίπων της
αποθήκης σας, αναζήτηση με πολλαπλά κριτήρια επιλογών, παρακολούθηση κινήσεων
υπολοίπων και στατιστικών, υπολογισμός Min-Max stock, καρτέλα είδους και καρτέλα
λήξεων είδους όπως επίσης και ισοζύγιο αποθήκης.
 Πελάτες
Διαχείριση αρχείου πελατών (δημιουργία, διόρθωση, διαγραφή), παρακολούθηση
ιστορικού, εκκρεμοτήτων (δανεικών), ευρετήριο πελάτων, διορθωτικές κινήσεις
υπολοίπου πελατών καθώς και εκτυπώσεις καρτέλες υπολοίπων και ισοζυγίου πελατών.
 Προμηθευτές
Διαχείριση αρχείου προμηθευτών και παράλληλα ενημέρωση αποθήκης με τα είδη και τις
κατηγορίες του προμηθευτή. Ευρετήριο πελατών, διορθωτικές κινήσεις υπολοίπου
προμηθευτών. Δημιουργία βασικών προμηθευτών ανά ομάδα προϊόντων και εκτύπωσηπροεπισκόπηση καρτελών ισοζυγίου και υπολοίπων προμηθευτών.
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 Ταμεία
Διαχείριση αρχείου ασφαλιστικών ταμείων, καταχώρηση ποσοστών συμμετοχής ανά
ταμείο και κατηγορία καθώς και προβολή παρατηρήσεων ταμείου. Έκδοση καταστάσεων
ασφαλιστικών ταμείων, καταστάσεις ελέγχου συνταγών ανά συμμετοχή και ανά
κατηγορία. Επίσης έκδοση τιμολογίων για κάθε ασφαλιστικό ταμείο και κατάσταση
συλλόγου. Τέλος, έχουμε τη δυνατότητα εκτύπωσης και απεικόνισης καρτέλας
ασφαλιστικού ταμείου και καταχώρησης εισπράξεων από τα ταμεία.
 Έσοδα - Έξοδα
Τήρηση του βιβλίου Εσόδων - Εξόδων μηχανογραφικά. Καταχώρηση Εσόδων-Εξόδων,
αυτόματη ενημέρωση Εσόδων – Εξόδων από το εμπορικό κύκλωμα (αγορές-πωλήσειςλιανικές πωλήσεις), εκτύπωση ή προεπισκόπηση κατάστασης ελέγχου και ΦΠΑ και τέλος
εκτύπωση Θεωρημένου Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων.
 Κλείσιμο έτους
Διαδικασία κλεισίματος χρήσης και ενεργοποίηση της νέας. Παράλληλα δημιουργείται
κίνηση απογραφής αποθήκης και κίνηση μεταφοράς υπολοίπων πελατών και
προμηθευτών. Δυνατότητα έκδοσης (και αντιγραφής σε δισκέτα) συγκεντρωτικών
καταστάσεων αγορών και πωλήσεων (ΚΕΠΥΟ) καθώς και έκδοση του βιβλίου
απογραφής.
 Παράμετροι
Διαχείριση βοηθητικών αρχείων όπως γενικοί πίνακες εφαρμογής (περιοχές, ΔΟΥ,
επαγγέλματα, κατηγορίες πελατών, ΦΠΑ, κατηγορίες συνταγών), κωδικοί κίνησης, σειρές
εκτύπωσης-καταχώρησης παραστατικών, στοιχεία φαρμακείου, παράμετροι εφαρμογής,
ρυθμίσεις περιβάλλοντος εφαρμογής, ρυθμίσεις ταμειακής μηχανής ή φορολογικού
μηχανισμού.
 Λοιπά
Διαχείριση αρχείου ιατρών και ευρετήριο ιατρών. Άντληση στατιστικών καταστάσεων
σχετικά με τις πωλήσεις και τις αγορές σας. Κατάσταση ναρκωτικών όπως επίσης και
καταστάσεις για ληξιπρόθεσμα είδη.
 Βοηθητικές εργασίες
Βοηθητικές εργασίες εφαρμογής όπως η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (Backup),
ενημέρωση βάσης όπως νέες τιμές στα είδη, αποκατάσταση δεδομένων κτλ.
 Έξοδος
Έξοδος από το πρόγραμμα.
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Γενικός Χειρισμός
Πλήκτρα και λειτουργίες τους
Η εξοικείωση με το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας είναι απαραίτητη για τη σωστή
χρήση του πακέτου. Το πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η χρήση του
προγράμματος να γίνεται με συνδυασμό χρήσης πληκτρολογίου και mouse (ποντίκι). Αυτό
αυξάνει δραματικά την προσπέλαση των στοιχείων καθώς και την παραγωγική διαδικασία
που είναι η εκτέλεση των συνταγών. Στη συνέχεια περιγράφουμε τα βασικά πλήκτρα που
χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα ‘FarmakoNet’.
Enter ή Return
Αποδοχή κάποιας εργασίας , επιλογής ή μηνύματος, ή εισαγωγή και μετάβαση στο επόμενο
κατά την εισαγωγή πεδίων στις διάφορες οθόνες της εφαρμογής.
Escape
Ακύρωση εντολής ή επαναφορά σε προηγούμενο πεδίο αν βρίσκεστε σε ομάδα πεδίων.
PageDown PageUp
Μετακίνηση σε επόμενη ή προηγούμενη σελίδα δεδομένων.
DownArrow UpArrow 
Μετακίνηση προς τα κάτω ή προς τα πάνω μέσα σε ένα πίνακα επιλογών.
Delete
Διαγραφή εγγραφής μέσα από έναν πίνακα δεδομένων. Πάντα ακολουθεί ερώτηση
επιβεβαίωσης της διαγραφής.

Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys)
Τα πλήκτρα αυτά ενεργοποιούν διαδικασίες κοινές για όλα τα κυκλώματα της εφαρμογής.
Περιγράφονται στο πάνω μέρος κάθε οθόνης μέσα από τη γραμμή εντολών (Toolbar).

Υπάρχουν δε κάποιοι συνδυασμοί πλήκτρων (πλήκτρα συντόμευσης) οι οποίοι αναφέρονται
σε συγκεκριμένες οθόνες και έχουν σκοπό τη γρήγορη πρόσβαση σε κυκλώματα που
σχετίζονται με την εργασία που εκτελείτε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για παράδειγμα
αναφέρουμε την δυνατότητα πρόσβασης στο αρχείο πελατών μέσα από το κύκλωμα των
συνταγών, με το συνδυασμό των πλήκτρων ‘Ctrl + L’ έτσι ώστε γρήγορα να καταχωρήσετε
έναν νέο πελάτη και στη συνέχεια να επανέλθετε στη αρχική σας οθόνη. Τέτοιες
ιδιαιτερότητες περιγράφονται σε κάθε κύκλωμα χωριστά.
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F1

Βοήθεια. Εμφανίζεται οθόνη οδηγιών για το συγκεκριμένο σημείο στο
οποίο βρίσκεστε.

F2

Νέα Εγγραφή. Ενεργοποίηση της διαδικασίας καταχώρησης νέας
εγγραφής στο αρχείο το οποίο εργάζεστε. Π.χ. στο αρχείο πελατών για
να δημιουργήσετε νέο πελάτη. Στο κύκλωμα των Συνταγών για την
καταχώρηση νέας συνταγής στιν ίδια απόδειξη.

F3

Καταχώρηση – Αποθήκευση. Καταχωρείτε την τρέχουσα εγγραφή
είτε είναι νέα καταχώρηση είτε είναι αλλαγή δεδομένων.

F4

Διαγραφή. Διαγράφετε την τρέχουσα εγγραφή.

F5 & C-F5

Μεταφορά από φάκελο σε φάκελο.

F6

Εμφάνιση της ανάλυσης ΦΠΑ για την τρέχουσα απόδειξη.

F7

Έκδοση ακυρωτικού.

F8

Εμφάνηση Status ποσοτήτων

F9 & C-F9

Ακύρωση των αλλαγών ή των νέων στοιχείων
εγγραφής. Καθαρισμός οθόνης.

F11

Αναζήτηση συνταγών και ελεύθερων πωλήσεων σύμφωνα με τα
κριτήρια που έχουν δηλωθεί.
Υποεπιλογές...
C – F11
Εμφάνιση προηγούμενων κινήσεων της τρέχουσας
ημερομηνίας.
CS-F11
Μετατροπή παραστατικού σε κάποιο αντίστοιχο.

F12

Ενεργοποίηση της διαδικασίας εκτύπωσης όπου αυτή επιτρέπεται ενώ
παράλληλα πραγματοποιείται και εκτύπωση της απόδειξης στο
κύκλωμα των συνταγών.

C-P

Εκτύπωση ενιαίου εντύπου. (Η δυνατότητα αυτή δίνετε και με την
επιλογή F3-αποθήκευση, όταν πρόκειται για συνταγή)

C -B

Δηνατότητα εκτύπωσης εττικετών δοσολογίας.

C-M

Μεταφορά στο αρχείο προμηθευτών κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω
στο εικονίδιο ή πιέζοντας CTRL και Μ.

C-L

Μεταφορά στο αρχείο πελατών κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω
στο εικονίδιο ή πιέζοντας CTRL και L.

της τρέχουσας
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C-A

Μεταφορά στο αρχείο αποθήκης κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω
στο εικονίδιο ή πιέζοντας CTRL και Α.

C-O

Δυνατότητα έκτακτης παραγγελίας.

C–G

Δηνατότητα εμφάνιση υπόλοιπου είδους από τα συνεργαζόμενα
φαρμακεία. Για εγκαταστάσεις Group..

C-H

Μεταφορά στο κύκλωμα των εισπράξεων για γρήγορη χρεοπίστωση
των πελατών σας.

C–I

Σύνδεση με την υπηρεσία DRI OnLine, όπου σας δίνονται πληροφορίες
για ενδείξης, αντενδείξεις, αλληλεπιδράσεις ειδών κ.α.

C-X

Εμφάνιση νέας στήλης με τις ημερομηνίες λήξης και τις ποσότητες για
το κάθε είδος της απόδειξης.

C-R

Εκτύπωση των εκκρεμοτήτων ενός συγκεκριμένου πελάτη μέσα από το
κύκλωμα των συνταγών

C-C

Εμφάνιση νέας στήλης όπου αναγράφεται η σειρά εκτύπωσης των
ειδών πάνω στο ενιαίο έντυπο. Εδώ μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε
αλλαγή και να τυπώσετε.

C-E

Ακύρωση της εργασίας που εκτελείτε και έξοδος από το κύκλωμα στο
οποίο βρίσκεστε. Με πολλαπλά πατήματα του συγκεκριμένου
συνδυασμού βγαίνετε και από το πρόγραμμα.

CSA
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Κινήσεις
Σ’ αυτό το κεφάλαιο έχετε τη δυνατότητα διαχείρισης των βασικών κινήσεων της
εφαρμογής. Από αυτό το Menu επιλογών εκτελείτε όλες τις κινήσεις που αφορούν συνταγές,
παραγγελίες, αγορές, πωλήσεις, χρηματοοικονομικά (εισπράξεις, πληρωμές, κινήσεις
τραπεζών και διαχείριση αξιογράφων). Επίσης έχετε τη δυνατότητα πληροφοριακών
καταστάσεων με στοιχεία κινήσεων όπως έκδοση του ταμείου ημέρας, καταστάσεις κινήσεων
αγορών,πωλήσεων,εισπράξεων,πληρωμών,πληροφοριακές καταστάσεις χρηματοοικονομικών
όπως ληξιάρια και καταστάσεις αξιογράφων. Αναλυτικότερα....

Συνταγές

Έχετε τη δυνατότητα πλήρης διαχείρισης των συνταγών. Μπορείτε να
εκτελέσετε κινήσεις με ταμεία αλλά και ελεύθερες πωλήσεις. Πέρα από
τη διαχείριση των συνταγών με τη επιλογή αυτή, μπορείτε να
αντλήσετε πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό των πελατών, τις
εκκρεμότητες τους (δανεικά φάρμακα), τα οφειλόμενα φάρμακα σε
πελάτες σας, όπως επίσης να λαμβάνετε πληροφόρηση για τα
ληξιπρόθεσμα είδη κ.α.

Παραγγελίες

Έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας παραγγελιών βάσει πωλήσεων
ημέρας, βάσει Min Stock, βάσει Max Stock, να κάνετε κάλυψη
αρνητικών υπολοίπων και να παραγγείλετε βάσει κινητικότητας.
Επίσης έχετε την πλήρη διαχείριση όλων των δελτίων παραγγελίας
μέσα από την διαχείριση παραγγελιών.
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Πωλήσεις

Μπορείτε να εκτελέσετε κινήσεις πωλήσεων με τιμολόγια, πιστωτικά,
δελτία αποστολής κτλ. Εκτελείτε κινήσεις που δεν αφορούν λιανική
πώληση. Επίσης έχετε και τη δυνατότητα μετασχηματισμού ενός
παραστατικού πωλήσεων, για παράδειγμα ενός δελτίου αποστολής σε
τιμολόγιο πώλησης.

Αγορές

Μπορείτε να καταχωρήσετε παραστατικά αγορών (δελτία αποστολής,
τιμολόγια κτλ). Επίσης έχετε τη δυνατότητα αυτόματης μετατροπής
Δελτίου αποστολής σε Τιμολόγιο και μετατροπής παραγγελιών σε
Δελτίο αποστολής ή Τιμολόγιο-Δελτίο αποστολής έτσι ώστε να μην
ξαναγράφετε τα στοιχεία ενός παραστατικού.

Χρηματοοικονομικά Στο μενού αυτό καταχωρείτε τις κινήσεις εισπράξεων – πληρωμών από
πελάτες ή προμηθευτές αντίστοιχα, ώστε να έχετε πλήρη
παρακολούθηση της καρτέλας / υπολοίπου πελατών, προμηθευτών.
Επίσης αν υπάρχει κύκλωμα αξιογράφων, διαχειρίζεστε πλήρως τα
αξιόγραφά σας, εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές.
Κατ. Κινήσεων

Έχετε τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριακών καταστάσεων όσων
αφορά τις παραπάνω κινήσεις. Έτσι μπορείτε να δείτε το ταμείο
ημέρας, την ανάλυση των κινήσεων αγορών – πωλήσεων καθώς και
των εισπράξεων – πληρωμών. Μπορείτε επίσης, να πάρετε ληξιάρια
αξιογράφων και καταστάσεις αξιογράφων.
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Καταχώρηση συνταγών
Η βασικότερη λειτουργία για το φαρμακοποιό είναι η καταχώρηση αλλά και η διαχείριση των
συνταγών, η οποία πραγματοποιείται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
Από το βασικό μενού Κινήσεις – Συνταγές καταχωρείτε ότι αφορά Λιανική Πώληση
(Συνταγή ή Ελευθερο).

Βρισκόσαστε στην οθόνη διαχείρισης της συνταγής.
Με μια πρώτη ματιά παρατηρείτε στο επάνω μέρος της οθόνης στη πρώτη γραμμή την
έκδοση του προγράμματος και την επιλογή στην οποία βρισκόσαστε (π.χ. CSA FarmakoNet
V1.2.96.- [Συνταγές]), στην επόμενη γραμμή τις επιλογές: Συνταγή, Λειτουργίες που
αναφέρονται σε συγκεκριμένες ενέργειες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε στο κύκλωμα
των Συνταγών. Στην τρίτη γραμμή εμφανίζονται τα βασικά πλήκτρα ενεργειών με τα οποία
μπορείτε να εκτελέσετε μια λειτουργία γρηγορότερα π.χ. με το F3 γίνεται η αποθήκευση μιας
συνταγής – απόδειξης. Τέλος, διακρίνετε τους φακέλους Λοιπά, Ιστορικό, Εκκρεμότητες,
Φαρμακοτεχνική εργασία, Όμοια, Ενδείξεις, Αντενδείξεις, για τα οποία θα αναφερθούμε
παρακάτω.
Ο δρομέας αναβοσβήνει στο πεδίο Ταμείο γιατί το πρόγραμμα αυτόματα θεωρεί ότι ξεκινάτε
την εκτέλεση μιας Συνταγής.
Τα παραπάνω πεδία είναι προεπιλεγμένα για λόγους συντόμευσης δηλαδή στην Ημερομηνία
Απόδειξης έχει προτεινόμενη τη τρέχουσα ημερομηνία από το σύστημα, στο Παραστατικό
την Απόδειξη Λιανικής Πώλησης και η Ημερομηνία Εκτέλεσης Συνταγής είναι πάλι
οριζόμενη από το σύστημα (εδώ σας δίνεται η δυνατότητα αλλαγής της ημερομηνίας
εκτέλεσης σύμφωνα με την ημερομηνία που θέλετε να καταχωρηθεί στην κατάσταση του
ταμείου) τέλος προτείνεται αυτόματα ΠΕΛΑΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ.
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Μετακίνηση στα πεδία...
Για να αλλάξετε κάποιο από τα παραπάνω πεδία, πιέζετε ESC διαδοχικά τόσες φορές
ώστε να μεταφερθείτε στο πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε (πηγαίνετε δηλαδή σε
προηγούμενα πεδία) ενώ με το ENTER μεταφερόσαστε στα επόμενα πεδία.
Επιλογή Ταμείου...
Στο πεδίο αυτό προτείνετε αυτόματα η επιλογή ΧΩΡΙΣ, η οποία σημαίνει οτι θα
εκτελέσουμε ελεύθερη πώληση.
Η επιλογή Ταμείου γίνεται με τους εξής τρόπους:
 Ενώ βρίσκεστε στο πεδίο Ταμείο πατάτε DEL για να διαγράψετε το προτεινόμενο
και πατώντας ENTER θα σας ανοίξει η λίστα με όλα τα ταμεία αλφαβητικά οπότε
πηγαίνοντας με το βελάκι προς τα κάτω επιλέγετε αυτό που θέλετε.
 Γράφετε στο πεδίο Ταμείο το πρώτο ή μερικά γράμματα του ταμείου που
επιθυμείτε και πατάτε ENTER.
 Έχουμε δημιουργήσει μια κωδικοποίηση ταμείων ώστε να μπορείτε να επιλέγετε
άμεσα το ταμείο που θέλετε. Αν π.χ. δώσετε στο πεδίο Ταμείο το 1 και ENTER
για το ΙΚΑ, 2 και ENTER για ΟΑΕΕ ή αν δώσετε 5 θα σας φέρει το ΟΠΑΔ.
Δίπλα από το Ταμείο βρίσκεται το πεδίο Κατηγορία όπου έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε
Κατηγορία για κάποιο Ταμείο (αν υπάρχει). Για παράδειγμα για το ΟΠΑΔ μπορείτε να
επιλέξετε την Κατηγορία Ε.Τ.Υ.Α.Π. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να επιλέξετε για
οποιοδήποτε ταμείο την Κατηγορία ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ! στην κατηγορία ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ θα πρέπει να καταχωρήσετε στο πεδίο
Ασφαλισμένος το όνομα του ασφαλισμένου, εφόσον τον έχετε δημιουργήσει από το μενού
Πελάτες –Αρχείο Πελάτων.
Σημειωση! Πατώντας διαδοχικά Enter μεταφέρεστε στα επόμενα πεδία...
Στη συνέχεια το πρόγραμμα πριν «φθάσει» στο πεδίο καταχώρησης Είδος σας
πηγαίνει αυτόματα στο πεδίο καταχώρησης Αρ. Συνταγής για να εισαγάγετε τον αριθμό της
συνταγής και έπειτα στο πεδίο καταχώρησης Μητρώο για να εισαγάγετε τον αριθμό
Μητρώου του ασφαλιζόμενου. Αυτό εξαρτάται από το Ταμείο που έχετε επιλέξει, αν δηλαδή
ο Αρ. Συνταγής και το Μητρώο είναι απαραίτητα να εμφανίζονται στην κατάσταση του
ταμείου για το οποίο καταχωρείται συνταγή.
Επιλογή Είδους...

Ο δρομέας τώρα αναβοσβήνει στο Είδος. Εδώ εισαγάγετε το είδος που θέλετε. Ένα
από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι η δυνατότητα αναζήτησης είδους με
πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι να σκανάρετε το είδος με
την συσκευή barcode που έχετε.
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Επίσης, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σ’ ένα είδος δίνοντας τα αρχικά γράμματα και
πιέζοντας ENTER ή συνδυασμό γραμμάτων και πιέζοντας ENTER. αν π.χ. δώσετε D ή DEP
θα σας εμφανίσει όλα τα είδη που ξεκινάει η περιγραφή τους με αυτούς τους χαρακτήρες. Αν
πληκτρολογήσετε DEPON/500 ή DEPON/TAB θα σας εμφανίσει τα DEPON που στην μορφή
τους έχουν ή το 500 ή το TAB.
Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με την λιανική τιμή του είδους, π.χ. δίνοντας
>10<20 ή =1,50 θα σας εμφανίσει στην 1η περίπτωση τα είδη που η τιμή τους είναι
μεγαλύτερη των 10€ και μικρότερη των 20, ενώ στην 2η περίπτωση θα εμφανίσει τα είδη που
η τιμή τους είναι ίση με 1,50€.Ένας άλλος τρόπος είναι να δώσετε *DAL τότε θα σας
εμφανίσει όλα τα είδη που περιέχουν στην περιγραφή τους το ---DAL---.
Τέλος, το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αναζήτηση κάνοντας
χρήση πολλών ακόμη παραμέτρων όπως: το Barcode, τον κωδικό ΕΟΦ ή τον κωδικό
είδους, την Κατηγορία ή την Υποκατηγορία του είδους, την Δραστική ουσία, την ένδειξη
κ.α. που μπορείτε να καθορίσετε από το μενού Παράμετροι – Παράμετροι Εφαρμογής.
Επιλογή ποσότητας...
Αφού καταχωρήσετε το επιθυμητό είδος με ENTER μεταφερόσαστε στο πεδίο της
ποσότητας, εδώ πληκτρολογείτε τον αριθμό των τεμαχίων για το συγκεκριμένο είδος.
Το πρόγραμμα αυτόματα υπολογίζει τα πεδία της Τιμής του είδους, της Αξίας του είδους και
της Αξίας της Συμμετοχής βάσει του ποσοστού Συμμετοχής
Επιλογή Συμμετοχής...
Με την επιλογή είδους σας προτείνετε η βασική συμμετοχή 25%. Μπορείτε να την
αλλάξετε αν πάτε με τα βελάκια (από το πληκτρολόγιο) αριστερά και διαλέξετε αυτή που
θέλετε πατώντας Enter. Σημειώνουμε ότι μπορείτε να επιλέξετε ο κέρσορας να σταματάει
πρώτα στην συμμετοχή και μετά στο είδος.
Σημειωση! Πατώντας διαδοχικά Enter μεταφέρεστε στα επόμενα πεδία...
Μεταφερόσαστε στο πεδίο Status στο οποίο σας προτείνεται αυτόματα από το πρόγραμμα η
τιμή 0. Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε παρακάτω για τις τιμές τις οποίες μπορεί να δεχθεί
το συγκεκριμένο πεδίο (Status) και τί σημαίνει κάθε μία από αυτές. Έτσι δεχόσαστε με
ENTER το προτεινόμενο Status 0 και μεταφερόσαστε στην επόμενη γραμμή.
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για τα επόμενα είδη...
Καταχώρηση – Αποθήκευση Συνταγής.
Εφόσον έχετε καταχωρήσει όλα τα είδη της συνταγής πατήστε F3 για απλή καταχώρηση
(χωρίς έκδοση απόδειξης σε ταμειακή ή εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα)
ή F12 για καταχώρησης και έκδοση απόδειξης.
Σημείωση !!! Και στις δύο περιπτώσεις ακολουθεί η εκτύπωση της συνταγής (ενιαίου
εντύπου) Ακολουθεί ανάλυση πιο κάτω...
Όταν κάποιος πελάτης έχει δύο και παραπάνω συνταγές ή ελεύθερα και θέλω να κόψω
απόδειξη μέσα από το πρόγραμμα στην ταμειακή ή φορολογικό...
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Στην ίδια απόδειξη έχετε την ευελιξία να καταχωρήσετε περισσότερες από μία
συνταγές. Αυτό πραγματοποιείται όταν έχετε καταχωρήσει όλα τα είδη της πρώτης συνταγής
και ευρισκόμενοι στην αμέσως επόμενη γραμμή πατήσετε το F2. Τότε αυτόματα
μεταφερόσαστε στο πεδίο Ταμείο για να συνεχίσετε την καταχώρηση της δεύτερης συνταγής
με τον ίδιο τρόπο.
Παρατηρείτε ότι ο Α/Α Συνταγής (αριστερά από την στήλη Συμμετοχή) έχει πάρει
αυτόματη αρίθμηση (π.χ. 2) ενώ στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται φάκελοι ανά
συνταγή που έχετε εκτελέσει.

Αν πατήσετε στο φακελάκι της συνταγής που θέλετε τότε βλέπετε μόνο τα είδη της
συγκεκριμένης δίνοντας σας ξεκάθαρη εικόνα της κάθε μιας συνταγής (Σας βοηθάει στο
έλεγχο των συνταγών).
Στην προτελευταία γραμμή δεχόσαστε πληροφορίες για τα σύνολα ανά πεδίο της κάθε
συνταγής ανάλογα σε ποιά βρισκόσαστε, στη δε τελευταία γραμμή έχετε τα σύνολα των
πεδίων για όλη την απόδειξη. Όταν καταχωρήσετε όλες τις συνταγές πατάτε F3 ή F12 και
εκτυπώνεται μία – μία τις συνταγές σας.
Στο τέλος του παραθύρου που εκτελείτε τις συνταγές υπάρχουν δύο γραμμές συνόλων. Η
πρώτη δείχνει τα σύνολα της συνταγής στην οποία βρίσκεστε και η δεύτερη δείχνει τα
σύνολα της απόδειξης.
Κάθε φορά που καταχωρείτε ένα είδος αλλάζοντας γραμμή εργασίας στον πίνακα
καταχώρησης ειδών αυτόματα ενημερώνονται και τα σύνολα συνταγής - απόδειξης.
Έτσι στη πρώτη στήλη έχετε την ποσότητας, στη δεύτερη την αξίας, στην τρίτη τα
σύνολα συμμετοχής και στην τέταρτη το αιτούμενο υπόλοιπο από το ασφαλιστικό
ταμείο. Επίσης εμφανίζονται τα σύνολα ανά ποσοστό συμμετοχής.
Τέλος αναγράφεται το πληρωτέο ποσό από τον πελάτη.
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Εκτύπωση ενιαίου εντύπου.
Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Εκτύπωσης Ενιαίου Εντύπου θα πρέπει να κάνετε τις
παρακάτω ρυθμίσεις.
Στο μενού Παράμετροι – Ρυθμίσεις – Εκτυπώσεις και στο πεδίο Εκτυπωτής Ενιαίου
Εντύπου επιλέξτε από την λίστα τον εκτυπωτή στον οποίο θέλετε να εκτυπώνετε τις συνταγές
σας.
Επίσης για τις συνταγές του ΙΚΑ στο μενού Παράμετροι – Παράμετροι Εφαρμογής στο
φάκελο Παράμετροι Συνταγών και Εκτυπώσεις μπορείτε να τσεκάρετε την εκτύπωση τις
πρώτης σελίδας, εκτύπωση της πίσω σελίδας και την εκτύπωση της επωνυμίας (σφραγίδας)
του φαρμακείου στην πίσω σελίδα.Πατήστε το κουμπί Ok για να βγείτε από τις παραμέτρους.
Έτσι, καταχωρώντας μια συνταγή με F3 ή F12, το πρόγραμμα σας προτείνει να τοποθετήσετε
το αντίστοιχο έντυπο συνταγής στον εκτυπωτή και να πατήσετε Εκτύπωση για την έναρξη
της διαδικασίας. Για συνταγή του ΙΚΑ μετά την εκτύπωση της πρώτης σελίδας σας προτείνει
εκτύσωση της πίσω σελίδας. Στην περίπτωση που δεν θέλετε να εκτυπώσετε την συνταγή
πατήστε Ακύρωση.
Σε περίπτωση που δεν έχετε εκτυπωτή, μπορείτε ν΄αντιγράψετε (χειρόγραφα) τα σύνολα ανά
είδος και ποσοστό συμμετοχής στο ενιαίο έντυπο και να πατήσετε Ακύρωση για να κλείσει το
παράθυρο, έχοντας αποθηκεύσει την συνταγή.
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Ανάλυση και Επεξήγηση της οθόνης των Συνταγών...
Η διαχείριση συνταγών είναι ένα από τα βασικά κυκλώματα του πακέτου. Έχετε τη
δυνατότητα εισαγωγής, αναζήτησης και επεξεργασίας μίας συνταγής καθώς και άντλησης
πληροφοριών, όπως είναι οι παρατηρήσεις του ταμείου, το ιστορικό του πελάτη, και οι
εκκρεμότητες (Δανεικά). Μπορείτε να εισάγετε όσες συνταγές θέλετε σε μία απόδειξη και
να διορθώσετε τα στοιχεία μίας ήδη καταχωρημένης συνταγής σε περίπτωση λάθους. Κατά τη
διαδικασία καταχώρησης μιας συνταγής γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι όπως, ενημέρωση
υπολοίπου ειδών, σε περίπτωση που παρακολουθείτε αποθήκη, έλεγχος στο όριο του ταμείου
σε σχέση με την αξία της συνταγής κτλ. Επίσης, από το κύκλωμα αυτό σας παρέχεται η
δυνατότητα Εκτύπωσης ενιαίου εντύπου συνταγών.

Η οθόνη των συνταγών είναι χωρισμένη σε τέσσερις ενότητες.
 Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων της απόδειξης.
 Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων της συνταγής
 Στη διαχείριση των ειδών μίας ή περισσοτέρων συνταγών.
 Στα σύνολα ανά συνταγή και στα σύνολα της απόδειξης.
Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τους φακέλους:
Συνταγή
Διαχείριση συνταγής.
Λοιπά
Λοιπά στοιχεία συνταγής.
Ιστορικό
Προβολή ιστορικού πελάτη.
ΕκκρεμότητεςΠαρακολούθηση δανεικών πελατών.
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Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τους φακέλους:
Εκτέλεση
Διαχείριση των ειδών μιας συνταγής.
Φαρ.Εργασία Διαχείριση φαρμακοτεχνικής εργασίας
Όμοια
Προβολή ειδών με βάση τη δραστική ουσία.
Ενδείξεις
Προβολή ειδών με βάση την ένδειξη.
Αντενδείξεις Προβολή ειδών με βάση τις αντενδείξεις.
Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τα σύνολα:
Συνταγής
Σύνολα τρέχουσας συνταγής (ποσότητα, αξία ειδών, αξία
συμμετοχής, αιτούμενο ποσό από το ταμείο και πληρωτέο ποσό)
Παραστατικού
Γενικά σύνολα απόδειξης.

“Φάκελος” Συνταγή

Στο φάκελο Συνταγή έχετε τα ακόλουθα πεδία:
Ημερομηνία Απόδειξης
Προτείνεται από το σύστημα η τρέχουσα ημερομηνία με δυνατότητα αλλαγής. Πρέπει να
δώσετε μεγάλη προσοχή γιατί δεν θα πρέπει να καταχωρήσετε απόδειξη με ημερομηνία
μεγαλύτερη από την τρέχουσα και μικρότερη από την τελευταία ημερομηνία με την οποία έχει
καταχωρηθεί το παραστατικό. Με βάση αυτή την ημερομηνία λειτουργεί και η επιλογή
παραγγελίας (Βάσει Πωλήσεων Ημέρας).
Παραστατικό
Το πεδίο αυτό περιλαμβάνει τους διαθέσιμους κωδικούς κίνησης και προτείνει τον πρώτο
κωδικό που είναι η ‘Απόδειξη Λιανικής’.
Σειρά
Στο πεδίο αυτό έχετε τη δυνατότητα επιλογής σειράς παραστατικών. Ανάλογα με την σειρά
καθορίζετε την συσκευή στην οποία θα τυπώσετε την απόδειξη, δηλαδή αν επιλέξετε ‘Σειρά
00’ θα τυπώσετε σε εκτυπωτή ενώ αν επιλέξετε ‘Σειρά 01’ θα τυπώσετε σε ταμειακή μηχανή.
Όταν κάνετε καταχώρηση μίας απόδειξης πατώντας το πλήκτρο F3-αποθήκευση, τότε το
παραστατικό καταχωρείται με τη σειρά ME (Μη εκτυπωμένο) αυτόματα από το πρόγραμμα.
Αριθμός Απόδειξης
Είναι ο αριθμός που παίρνει το παραστατικό όταν καταχωρείται ή τυπώνεται αυτόματα από το
σύστημα.
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Status Παραστατικού
Ενημερώνει για την κατάσταση του παραστατικού (π.χ. Ενημερωμένο – Εκκρεμές –
Ακυρωμένο)
Status Εκτύπωσης
Ενημερώνει αν το παραστατικό είναι εκτυπωμένο ή όχι.

Λοιπά στοιχεία συνταγής

Στο φάκελο Λοιπά έχετε τα ακόλουθα πεδία:
Γεωγραφική Περιοχή
Σ’ αυτό το πεδίο έχετε τη δυνατότητα επιλογής της γεωγραφικής περιοχής στην οποία
εκτελείτε μία συνταγή. Προτείνεται η γεωγραφική περιοχή που έχει δηλωθεί στις
Παραμέτρους- Στοιχεία Φαρμακείου-Γεωγρ.περιοχή.
Ιατρός
Δυνατότητα αναζήτησης και επιλογής του Ιατρού που έχει γράψει την συνταγή. Θα πρέπει να
έχετε δημιουργήσει Ιατρούς από την επιλογή Λοιπά-Αρχείο Ιατρών.
Ειδικότητα Ιατρού
Δυνατότητα επιλογής της ειδικότητας του Ιατρού.
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Νόσος
Δυνατότητα επιλογής της νόσου του ασφαλιζόμενου.
Τρόποι πληρωμής
Δυνατότητα επιλογής του τρόπου πληρωμής της αξίας μιας απόδειξης.
Παρατηρήσεις Συνταγής
Σε κάθε συνταγή της απόδειξης, μπορείτε να καταχωρήσετε πλήθος παρατηρήσεων χωρίς
περιορισμούς.
Πληροφορίες Ταμείου
Δυνατότητα προβολής των παρατηρήσεων του ταμείου που έχετε επιλέξει. Σκοπός αυτής της
επιλογής είναι να έχει ο χρήστης γρήγορη πρόσβαση στις πληροφορίες του κάθε ταμείου, έτσι
ώστε να μην αλλάζει ενότητα κάθε φορά που θέλει να ενημερωθεί για διάφορες
παρατηρήσεις. Τις πληροφορίες για το κάθε Ταμείο, τις καταχωρείτε από την επιλογή
Ταμεία - Αρχείο Ταμείων – Λοιπά - Παρατηρήσεις.
Χρόνιες Παθήσεις
Εμφανίζονται οι χρόνιες παθήσεις του πελάτη όταν καταχωρείτε μια συνταγή του. Θα πρέπει
προηγουμένως να έχουμε κλικάρει το πεδίο Υπενθύμιση χρόνιων παθήσεων στο αρχείο
πελατών στο φάκελο Λοιπά.

Φάκελος Εκτέλεση

Αυτός ο φάκελος ενεργοποιείται μαζί με το φάκελο Συνταγή της πρώτης ενότητας και τα
πεδία που περιέχει είναι τα ακόλουθα:
Ημερομηνία Εκτέλεσης
Είναι η ημερομηνία εκτέλεσης συνταγής με δυνατότητα αλλαγής σύμφωνα με την
ημερομηνία έκδοσης της συνταγής. Με βάση αυτή την ημερομηνία γίνονται οι καταστάσεις
των ταμείων.
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Ασφαλισμένος
Στο πεδίο αυτό έχετε τη δυνατότητα αναζήτησης και επιλογής πελάτη ενώ η εφαρμογή σας
προτείνει ‘Πελάτης Λιανικής’. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
 Πατώντας το πλήκτρο Del για να σβήσετε το «Πελάτης Λιανικής» και Enter.
Εμφανίζεται η λίστα των πελατών σας και επιλέγετε με τα βελάκια στο πληκτρολόγιο.
 Πληκτρολογώντας τα αρχικά γράμματα της επωνυμίας του πελάτη που ψάχνετε.
 Πληκτρολογώντας τον αριθμό Μητρώου του ασφαλισμένου (τα πεδία Μητρώο
ασφαλισμένου και Κάρτα Μέλους θα πρέπει να τα έχετε πρώτα καταχωρήσει στην
καρτέλα του πελάτη – Αρχείο πελατών).
Ταμείο
Επιλέγετε «Χωρίς» όταν πρόκειται για ελεύθερη πώληση και το αντίστοιχο ταμείο όταν
πρόκειται για συνταγή.
Στο πεδίο αυτό προτείνεται το ταμείο το οποίο έχετε καταχωρήσει στα σταθερά στοιχεία του
πελάτη που επιλέξαμε. Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης και επιλογής διαφορετικού
ταμείου. Όταν έχετε καταχωρήσει είδη για μία συνταγή σε ένα ταμείο και αλλάξετε το
ταμείο, εμφανίζεται μήνυμα το οποίο σας προτείνει να αλλάξετε και τα ποσοστά συμμετοχής
για τα είδη της συνταγής που βρίσκεστε, με το βασικό ποσοστό συμμετοχής του νέου ταμείου.
Κατηγορία Ταμείου
Δυνατότητα αναζήτησης και επιλογής κατηγορίας ταμείου. Οι κατηγορίες έχουν ορισθεί από
το Menu των ταμείων στο φάκελο Συμμετοχές Ταμείων – πεδίο Κατηγορία (Για παράδειγμα
οι κατηγορίες Συνταγών του Ι.Κ.Α. είναι οι κανονικές, κλινικές).
Συνταγή
Δείχνει τον αύξοντα αριθμό συνταγής που εκτελείτε. Μπορείτε να δημιουργήσετε μία νέα
συνταγή πατώντας το πλήκτρο F2 ή κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο του toolbar. Να
σημειωθεί ότι μία απόδειξη παίρνει όσες συνταγές θέλετε.
Αριθμός Συνταγής
Είναι ο αριθμός που έχει το έντυπο της συνταγής. Πληκτρολογείτε τον αριθμό της συνταγής
που καταχωρείτε. Η καταχώρηση του αριθμού είναι υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση που
έχετε ορίσει ότι χρειάζεται αρ.συνταγής στο ασφ.ταμείο (Ταμεία-Αρχείο ΤαμείωνΑρ.συνταγής).
Μητρώο
Είναι ο αριθμός μητρώου ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει πελάτη με ήδη
καταχωρημένο τον αριθμό μητρώου, τότε εμφανίζεται αυτόματα. Παράλληλα όμως έχετε και
τη δυνατότητα καταχώρησης σε αυτό το πεδίο.
Ηλεκτρονική Συνταγή
Θα πρέπει να τσεκάρετε αν έχετε ηλεκτρονική συνταγή του ΙΚΑ.
Status
Δείχνει αν η συνταγή περιέχει οφειλόμενο ή κουπόνι.
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Όριο Συνταγής
Δείχνει το όριο του ταμείου το οποίο έχετε δηλώσει στα Ταμεία και συγκεκριμένα στο φάκελο
‘Σταθερά Στοιχεία’.
Απόδειξη
Εμφανίζονται όλες οι συνταγές που είναι καταχωρημένες στην ίδια απόδειξη. Επίσης
εμφανίζονται αντίστοιχοι φάκελοι με τα ταμεία των συνταγών που περιέχονται στην
απόδειξη.Αφού δώσετε τα πρώτα στοιχεία της συνταγής που χρειάζονται το πρόγραμμα σας
μεταφέρει στο σημείο όπου θα πρέπει να γράψετε τα φάρμακα. Στο κομμάτι αυτό της οθόνης
βλέπετε τα ακόλουθα πεδία:
Α/α

Δείχνει τον αύξοντα αριθμό συνταγής.

α/α

Δείχνει τον αύξοντα αριθμό του είδους στην απόδειξη.

Λήξη Crtl + X Εμφάνιση νέας στήλης με τις ημερομηνίες λήξης και τις ποσότητες για το
κάθε είδος της απόδειξης.
Συμ

Προβολή ποσοστών συμμετοχής σύμφωνα με το ταμείο το οποίο έχετε επιλέξει με
δυνατότητα αλλαγής του ποσοστού συμμετοχής σε ένα είδος χρησιμοποιώντας τα
βέλη του πληκτρολογίου ή το ποντίκι.

Περιγραφή είδους Αναζήτηση ειδών με πολλαπλά κριτήρια και επιλογή είδους μέσα από
λίστα προιόντων.
Ποσ

Καταχώρηση της ποσότητας που θέλετε να πουλήσετε ενώ παράλληλα γίνεται και
έλεγχος υπολοίπου αποθήκης.

Τιμή Εμφανίζεται η λιανική τιμή πώλησης του είδους.
Αξία Εμφανίζεται η αξία του είδους που έχετε επιλέξει.
Α. Συμ Υπολογισμός Αξίας συμμετοχής ανά είδος.
Εκπ % Πληκτρολογείτε το ποσοστό έκπτωσης που θέλετε να κάνετε στον πελάτη μόνο αν το
είδος είναι παραφάρμακο.
Status είδους Σε αυτή τη στήλη, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε εκκρεμότητες (δανεικά) για
έναν πελάτη, να χαρακτηρίσετε ένα είδος σαν οφειλόμενο, να κάνετε πωλήσεις χωρίς
να επηρεάζεται το υπόλοιπο της αποθήκης (κουπόνι) και τέλος να κλείσετε
εκκρεμότητες πελατών. Πιέζοντας ENTER παίρνει τον κωδικό 0 – Κανονικό.
Αποδεκτοί κωδικοί:
0
1
2
3
4

Κανονικό
Δανεικό
Οφειλόμενο
Κουπόνι
Κλείσιμο Δανεικού
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Εύρεση (Αναζήτηση) Συνταγής F11…

Για να κάνετε αναζήτηση συνταγής πατήστε το πλήκτρο F11 από το πληκτρολόγιο ή πατήστε
με το ποντίκι το κουμπί F11 από την γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος της οθόνης.
Αυτόματα σας ανοίγει η οθόνη εύρεσης συνταγών. Μπορείτε να εμφανίσετε μία ή και
περισσότερες συνταγές σύμφωνα με τα φίλτρα αναζήτησης που υπάρχουν.
Όταν ανοίγετε το παράθυρο της αναζήτησης συνταγών εμφανίζεται στην ημερ. εκτέλεσης και
απόδειξης η τρέχουσα ημερομηνία και στο κάτω μισό της οθόνης οι κινήσεις που έχετε
καταχωρήσει με την συγκεκριμένη ημερομηνία.
Αν θέλετε να κάνετε αναζήτηση συνταγών πατήστε το κουμπί Καθαρισμό Φίλτρων F9
(πάνω δεξιά), επιλέξτε τα φίλτρα με τα οποία θέλετε να κάνετε αναζήτηση και πατήστε
το κουμπί
“Αναζήτηση F11” ή κάνετε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο.
Να σημειωθεί, ότι γίνεται συνδυασμός των φίλτρων και δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση
όλων των στοιχείων αναζήτησης. Έτσι μπορεί να γίνει συνδυασμός με παραστατικό, πελάτη,
ταμείο, κατηγορία ταμείου, από – έως ημερομηνία απόδειξης, από – έως ημερομηνία
εκτέλεσης, status (εκτυπωμένες και μη αποδείξεις), καθώς επίσης και με τις αξίες συνταγής ή
παραστατικού.
Στο κάτω μέρος της οθόνης, εμφανίζονται οι κινήσεις που ανταποκρίνονται στα κριτήρια
αναζήτησης που έχετε βάλει.
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Μπορείτε να επιλέξετε κάποια κίνηση και πατώντας με το ποντίκι στην γραμμή της συνταγής
και μετά το OK στο κάτω μέρος της οθόνης. Με αυτόν το τρόπο εμφανίζεται η κίνηση και
μπορείτε να κάνετε διόρθωση ή διαγραφή.
Διόρθωση
Αφού εμφανίσετε την κίνηση στην οθόνη μπορείτε να διορθώσετε όπου χρειάζεται και
πατώντας F3 να αποθηκεύσετε την διορθωμένη συνταγή ή ελεύθερη πώληση.
Διαγραφή
Αφού εμφανίσετε την κίνηση στην οθόνη πατήστε F4 για να διαγράφεί όλη την απόδειξη.
(Βγαίνει προειδοποιητικό μήνυμα).
Αν δεν θέλετε να επιλέξετε κάποια κίνηση πατήστε την Έξοδο στο κάτω μέρος της οθόνης.
Υπάρχουν επίσης οι επιλογές.

Γρήγορη Εύρεση Συνταγής C-F11…
Πατώντας C – F11 σας εμφανίζονται οι προηγούμενες κινήσεις της τρέχουσας ημερομηνίας.
Με αυτή την επιλογή, μπορέιτε να ανατρέξετε γρήγορα στις προηγούμενες κινήσεις
(συνταγές) που έχετε καταχωρήσει και να κάνετε έλεγχο. Μπορείτε, βεβαίως, να διορθώσετε
ή να διαγράψετε την κίνηση όπως αναφέρεται πιο πάνω.
Μετατροπή σε...
Πατώντας CS-F11 έχετε την δυνατότητα να μετατρέψετε κάποιο παραστατικό σε κάποιο
αντίστοιχο, χώρις να χρειάζεται να επιλέξετε ξανά τα είδη. Για παράδειγμα μια Απόδειξη
Λιανικής σε Επιστροφή Λιανικής.
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Ιστορικό Πελάτη

Στο φάκελο αυτό έχετε τη δυνατότητα, να δείτε το ιστορικό του πελάτη για τον οποίο
καταχωρείτε συνταγή.
Για να δημιουργήσετε ιστορικό πελάτη θα πρέπει από το κύκλωμα Πελάτες – Αρχείο
Πελατών να επιλέξετε τον πελάτη που θέλετε και να τσεκάρετε το πεδίο Ιστορικό (δεξιά
στην οθόνη), έπειτα πατήστε F3 για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.
Έτσι όταν εκτελείτε μια πώληση (συνταγή) από το κύκλωμα των συνταγών και στο πεδίο
πελάτης αφού επιλέξετε το όνομα του πελάτη θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε στο φάκελο
Ιστορικό τα είδη ανά ημερομηνία τα οποία έχει αγοράσει.
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Εκκρεμότητες

Σε αυτό το φάκελο, βλέπετε τις εκκρεμότητες – δανεικά τα οποία έχετε δώσει σε πελάτες
χωρίς συνταγή. Έχετε τη δυνατότητα προβολής των δανεικών του πελάτη που έχετε επιλέξει
στις Συνταγές στο φάκελο Εκκρεμότητες (πάνω δεξιά), κατάσταση την οποία μπορείτε να
εκτυπώσετε. Επίσης, έχετε την δυνατότητα προβολής όλων των πελατών που έχουν
εκκρεμότητες (Συνολικές Εκκρεμότητες).
Έτσι βλέπετε ανά πελάτη και ημερομηνία τα είδη τα οποία έχει πάρει καθώς επίσης την
ποσότητα που μπορεί να έχει εκτελεστεί ή όχι.
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Πώς δημιουργούμε μία εκκρεμότητα σε πελάτη (Δανεικά Φάρμακα);
Από το μενού Κινήσεις – Συνταγές στο πεδίο Ασφαλισμένος θα πρέπει να επιλέξετε τον
πελάτη στον οποίο θα δώσετε τα δανεικά φάρμακα. Πατώντας διαδοχικά enter μεταφέρεστε
στο πεδίο είδος, εκεί πληκτρολογείτε και επιλέγετε τα φάρμακα που θα δώσετε σαν δανεικά
και βάζετε ποσότητα. Προσοχή! σε κάθε ένα είδος και στην στήλη Status θα πρέπει να
πληκτρολογήσετε 1 (που σημαίνει για το πρόγραμμα Δανεικό Φάρμακο). Καταχωρείτε αυτή
την κίνηση πατώντας F3.
Μετά την παραπάνω κίνηση έχετε ενημερώσει τον φάκελο εκκρεμότητες στον οποίο μπορείτε
να ανατρέξετε για να δείτε συνολικά τα δανεικά φάρμακα των πελατών σας.
Πώς κλείνω τις εκκρεμότητες των πελατών;
Όταν θέλετε να κλείσετε κάποια εκκρεμότητα πελάτη μπορείτε να ακολουθήσετε μία από τις
παρακάτω μεθόδους.
1η Μέθοδος
Από το μενού Κινήσεις – Συνταγές, στο πεδίο Ασφαλισμένος πατήστε το πλήκτρο
Del και Enter και επιλέξτε από την λίστα που σας εμφανίζετε τον πελάτη που θέλετε
(παρατηρείτε ότι δίπλα από το όνομα του υπάρχει μια δίεση # που σημαίνει ότι ο
πελάτης έχει εκκρεμότητα).
Σας εμφανίζεται μήνυμα «Υπάρχουν εκκρεμότητες στον πελάτη, θέλετε να
μεταφερθούν;» πατήστε το κουμπί ΝΑΙ.
Εμφανίζονται στην οθόνη τα δανεικά είδη του πελάτη. Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να
ετοιμάσατε την συνταγή που σας έχει φέρει αλλάζοντας τις ποσότητες στα είδη ή
διαγράφοντας τα είδη που δεν περιέχονται στη συνταγή πατώντας το πλήκτρο Del από
το πληκτρολόγιο. Τα είδη αυτά ξαναγυρνάνε στις εκκρεμότητες. Όσα παραμείνουν
βλέπετε ότι στο status έχουν το 11 που για το πρόγραμμα σημαίνει Κλείσιμο
Εκκρεμοτήτων.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε είδη που δεν είχε σαν δανεικά.
Αφού ολοκληρώσετε την συνταγή πατήστε F3 ή F12 για αποθήκευση ή για έκδοση
απόδειξης.
2η Μέθοδος
Από το μενού Κινήσεις – Συνταγές, στο πεδίο Ασφαλισμένος πατήστε το πλήκτρο
Del και Enter και επιλέξτε από την λίστα που σας εμφανίζετε τον πελάτη που θέλετε
(παρατηρείτε ότι δίπλα από το όνομα του υπάρχει μια δίεση # που σημαίνει ότι ο
πελάτης έχει εκκρεμότητα).
Σας εμφανίζεται μήνυμα «Υπάρχουν εκκρεμότητες στον πελάτη, θέλετε να
μεταφερθούν;» πατήστε το κουμπί ΟΧΙ.
Έπειτα πατήστε στο φάκελο Εκκρεμότητες (πάνω δεξιά) θα σας φέρει όλες τις
εκκρεμότητες του συγκεκριμένου πελάτη. Με το ποντίκι κάντε διπλό κλικ επάνω στα
είδη που θέλετε να κλείσετε (υπάρχουν στη συνταγή του πελάτη), αυτά χρωματίζονται
με κίτρινο χρώμα.(για να τα αποχρωματίσετε πατήστε πάλι διπλό κλικ με το ποντίκι).
Αφού επιλέξετε τα είδη που θέλετε πατήστε το κουμπί Κλείσιμο Εκκρεμοτήτων
(πάνω δεξιά) και αμέσως μεταφέρεστε στον φάκελο Συνταγή και βλέπετε τα είδη που
είχατε επιλέξει να είναι με status 11.
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Εκτελέστε την συνταγή και πατήστε F3 ή F12 για αποθήκευση ή για έκδοση
απόδειξης.
3η Μέθοδος
Από το μενού Κινήσεις – Συνταγές, στο πεδίο Ασφαλισμένος πατήστε το πλήκτρο
Del και Enter και επιλέξτε από την λίστα που σας εμφανίζεται, τον πελάτη που θέλετε
(παρατηρείτε ότι δίπλα από το όνομα του υπάρχει μια δίεση # που σημαίνει ότι ο
πελάτης έχει εκκρεμότητα).
Σας εμφανίζεται μήνυμα «Υπάρχουν εκκρεμότητες στον πελάτη, θέλετε να
μεταφερθούν;» πατήστε το κουμπί ΟΧΙ.
Πληκτρολογώντας τα φάρμακα στην συνταγή γίνεται έλεγχος αν αυτά είναι σε
εκκρεμότητα, προτέινοντάς σας να την κλείσετε.
4η Μέθοδος
Προσοχή!! Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε Φορολογικό Μηχανισμό, μπορείτε να
ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία κλεισίματος εκκρεμοτήτων.
Όταν δανείζετε σε πελάτη κάποια φάρμακα, τότε μπορείτε να εκδόσετε Απόδειξη
Λιανικής επί Πιστώσει (για να έχει ο πελάτης το παραστατικό σε τυχον έλεγχο).
Η διαδικασία είναι η ίδια όπως αναφέρουμαι πιο πάνω με μόνη διαφορά ότι στο πεδίο
Παραστατικό θα πρέπει να επιλέξετε Απόδειξη Λιανικής Επί Πιστώσει.
Όταν θέλετε να κλείσετε την εκκρεμότητα Από το μενού Κινήσεις – Συνταγές, στο
πεδίο Ασφαλισμένος πατήστε το πλήκτρο Del και Enter και επιλέξτε από την λίστα
που σας εμφανίζετε τον πελάτη που θέλετε (παρατηρείτε ότι δίπλα από το όνομα του
υπάρχει μια δίεση # που σημαίνει ότι ο πελάτης έχει εκκρεμότητα).
Σας εμφανίζεται μήνυμα «Υπάρχουν εκκρεμότητες στον πελάτη, θέλετε να
μεταφερθούν;» πατήστε το κουμπί ΟΧΙ.
Έπειτα πατήστε στο φάκελο Εκκρεμότητες (πάνω δεξιά) θα σας φέρει όλες τις
εκκρεμότητες του συγκεκριμένου πελάτη. Με το ποντίκι κάντε διπλό κλικ επάνω στα
είδη που θέλετε να κλείσετε (υπάρχουν στη συνταγή του πελάτη), αυτά χρωματίζονται
με κίτρινο χρώμα.(για να τα αποχρωματίσετε πατήστε πάλι διπλό κλικ με το ποντίκι).
Αφού επιλέξετε τα είδη που θέλετε πατήστε το κουμπί Κλείσιμο Εκκρεμοτήτων με
Επανέκδοση (πάνω δεξιά) και αμέσως μεταφέρεστε στον φάκελο Συνταγή και
βλέπετε τα είδη που είχατε επιλέξει.
Η οθόνη αλλάζει σε κόκκινο χρώμα για να σας προειδοποιήσει ότι είστε έτοιμοι να
εκδόσετε την Επιστροφή Λιανικής Επί Πιστώσει (είχατε εκδόσει Απόδειξη Λιανικής
Επί Πιστώσει). Πατήστε F12 για την έκδοση.
Αμέσως μετά η οθόνη γίνεται πάλι “λευκή” και τώρα μπορείτε να εκτελέσεται την
συνταγή και να εκδόσετε κανονικά την Απόδειξη Λιανικής.
Παρατηρήσεις:
 Για τα είδη που ήταν δανεικά και το status έγινε 11 (Κλείσιμο Δανεικού), η ποσότητα
τους δεν αφαιρείται από την αποθήκη γιατί αφαιρέθηκε όταν καταχωρήσατε την
εκκρεμότητα. Γενικά κατά τη δημιουργία δανεικών σε ένα πελάτη δεν δημιουργείται
συνταγή ούτε ενημερώνονται τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ ενημερώνεται κανονικά η
αποθήκη σας
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Αν πληκτρολογήσετε παραπάνω ποσότητα από την δανειζόμενη ανοίγει παράθυρο στο
οποίο θα πρέπει να ορίσετε ποια είναι η ποσότητα για Κλείσιμο Δανεικού (πόσα
τεμάχια είχε πάρει δανεικά) και ποια ποσότητα είναι Κανονική (η επιπλέον που
έγραψε ο γιατρός).
Ελένξτε ότι η συνολική ποσότητα είναι σωστή...
Όταν επιλέξετε πελάτη και στο προειδοποιητικό μήνυμα «Υπάρχουν εκκρεμότητες
στον πελάτη, θέλετε να μεταφερθούν;» πατήσετε το κουμπί ΟΧΙ, μπορείτε να
συνεχίσετε στην έκδοση μιας νέας απόδειξης ή τη δημιουργία νέων δανεικών για το
συγκεκριμένο πελάτη.

Φαρμακοτεχνική Εργασία

Από το μενού Κινήσεις – Συνταγές δηλώνετε τα βασικά στοιχεία τη συνταγής όπως
Ημ.Εκτέλεσης και Ταμείο. Πατήστε διαδοχικά Enter για να πάτε στο πεδίο Είδος.
Για να μεταφερθείτε στο φάκελο Φαρμακοτεχνική Εργασία θα πρέπει στο πεδίο είδος να
πληκτρολογήσετε το είδος τη φαρμακοτεχνικής που θέλετε να εκτελέσετε π.χ. Αλοιφές και να
πατήσετε Enter.
Σ’ αυτό το φάκελο έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας μιας φαρμακοτεχνικής εργασίας που
έχετε δηλώσει στο φάκελο συνταγή. Οι αξίες των συστατικών μαζί με το κόστος της εργασίας
εμφανίζονται αθροιστικά στο φάκελο Συνταγή. Να σημειωθεί ότι τα συστατικά μιας
φαρμακοτεχνικής εργασίας δεν αναφέρονται στις καταστάσεις των ταμείων αλλά μόνο η
εργασία σαν ένα είδος.
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Α/Α

Δείχνει τον αύξοντα αριθμό του είδους στην φαρμακοτεχνική εργασία.

Είδος

Αναζήτηση και επιλογή είδους όπως στην καταχώρηση Συνταγών.

Βάρος

Πληκτρολογείτε την ποσότητα σε (gr ή ml) του είδους που περιέχεται
στην φαρμακοτεχνική εργασία και βάσει της οποίας, γίνεται ο
υπολογισμός για το σύνολο της φαρμακοτεχνικής εργασίας.

Τεμάχια

Δείχνει τα τεμάχια του είδους που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή
της περιεκτικότητας.

Τιμή

Δείχνει την τιμή του είδους που περιέχεται στην φαρμακοτεχνική
εργασία.

Αξία

Δείχνει την Αξία του είδους στην φαρμακοτεχνική εργασία.
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Όμοια

Σ’ αυτό το φάκελο γίνεται η προβολή και επιλογή ενός είδους το οποίο έχει ίδια δραστική
ουσία με το είδος το οποίο έχετε επιλέξει στο φάκελο Εκτέλεση. Υπάρχει η δυνατότητα
αναζήτησης διαφορετικής δραστικής ουσίας και προβολής των αντιστοίχων ειδών.
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Ενδείξεις

Σ’ αυτό το φάκελο γίνεται η προβολή και επιλογή ενός είδους το οποίο έχει την ίδια ένδειξη
με το είδος το οποίο έχετε επιλέξει στο φάκελο Εκτέλεση. Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης
στον πίνακα ενδείξεων και προβολής των αντιστοίχων ειδών.
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Αντενδείξεις

Σ’ αυτό το φάκελο γίνεται η προβολή και επιλογή ενός είδους το οποίο έχει ίδια αντένδειξη με
το είδος το οποίο έχετε επιλέξει στο φάκελο Εκτέλεση. Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης
στον πίνακα αντενδείξεων και προβολής των αντιστοίχων ειδών.
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Παραγγελίες
Στο κύκλωμα αυτό έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας ενός δελτίου παραγγελίας μέσα από μία
σειρά επιλογών καθώς και της διαχείρισής του. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα
δελτίο παραγγελίας ορίζοντας εσείς τα είδη και τις ποσότητες. Οι τρόποι-επιλογές
δημιουργίας ενός δελτίου παραγγελίας είναι οι ακόλουθοι :
Βάσει πωλήσεων ημέρας

Μπορείτε να δημιουργήσετε δελτίο παραγγελίας με
βάσει τις πωλήσεις που έχετε κάνει.

Έκτακτη Παραγγελία

Με την επιλογή αυτή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε
μία έκτακτη παραγγελία.

Βάσει Min stock

Δημιουργείτε ένα δελτίο παραγγελίας σύμφωνα με το
minimum stock το οποίο έχετε ορίσει σε κάθε είδος.
Για την επιλογή αυτή θα πρέπει να παρακολουθείτε
αποθήκη.

Βάσει Max stock

Δημιουργείτε ένα δελτίο παραγγελίας σύμφωνα με το
maximum stock το οποίο έχετε ορίσει σε κάθε είδος.
Για την επιλογή αυτή θα πρέπει να παρακολουθείτε
αποθήκη.

Βάσει Ορίου Ασφαλείας

Δημιουργείτε ένα δελτίο παραγγελίας σύμφωνα με το
minimum και το maximum stock, που έχετε ορίσει στα
είδη σας.

Κάλυψη αρνητικών υπολοίπων

Δημιουργείτε δελτίο παραγγελίας με τα είδη τα οποία
έχουν αρνητικό υπόλοιπο.

Βάσει Κινητικότητας Ειδών

Δημιουργείτε παραγγελίες με βάση την κινητικότητα
των ειδών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα .

Διαχείριση Παραγγελιών

Σ’ αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατότητα διαχείρισης
του δελτίου παραγγελίας που θα έχετε δημιουργήσει από
τις παραπάνω επιλογές ή δημιουργίας δικού σας
ανεξάρτητα από τις παραπάνω ενέργειες. Τέλος,
μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποστολή παραγγελίας
μέσω Modem ή εκτύπωση των παραγγελιών σας σε
εκτυπωτή.
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ΤΡΟΠΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
1. Βάσει Πωλήσεων ημέρας
Με την είσοδό σας στην Επιλογή Κινήσεις – Παραγγελίες – Βάσει Πωλήσεων Ημέρας
εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να βάλετε κάποια κριτήρια σύμφωνα με τα οποία επιλέγετε τα
είδη που θα εμφανιστούν προς παραγγελία, πχ αν επιλέξετε πατώντας με το ποντίκι στο πεδίο
Ομάδα την επιλογή φάρμακα και ΟΚ. Θα σας εμφανίσει όλα τα φάρμακα τα οποία έχετε
πουλήσει στο επιλεγμένο χρονικό διάστημα ανά προμηθευτή.
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Η οθόνη επιλογής Παραγγελία Βάσει Πωλήσεων ημέρας χωρίζεται σε τρία τμήματα:
Στο πρώτο τμήμα (κάτω από τη γραμμή βασικών λειτουργιών –toolbar-).
Στο δεύτερο τμήμα εμφανίζονται φάκελοι:
Συνολική Παραγγελία όπου εμφανίζονται συνολικά τα είδη και οι ποσότητες που θα
παραγγείλετε σε όλους τους προμηθευτές που έχετε ορίσει.
«Προμηθευτής» Σε κάθε έναν από τους φακέλους με το όνομα προμηθευτή
εμφανίζονται τα είδη και οι ποσότητες που θα παραγγελθούν από τον συγκεκριμένο
προμηθευτή.
Στο τρίτο τμήμα (στο κάτω μέρος της οθόνης) εμφανίζονται τα σύνολα ανά προμηθευτή σε
ποσότητα και αξία καθώς και τη συνολική αξία των παραγγελιών.
Α) Πρώτο τμήμα:
F1
F3
F4
F5
F8
F12
Crtl + A
Crtl + M
Ctrl + E

Εμφανίζεται οθόνη οδηγιών για το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο
βρίσκεστε.
Καταχωρείτε την τρέχουσα εγγραφή είτε είναι νέα καταχώρηση είτε
είναι αλλαγή δεδομένων.
Διαγράφετε την τρέχουσα εγγραφή.
Μεταφορά από φάκελο σε φάκελο.
Εμφάνιση κριτηρίων παραγγελίας βάση πωλήσεων ημέρας.
Εκτύπωση Παραγγελίας ανά προμηθευτή.
Μεταφορά στο αρχείο αποθήκης.
Μεταφορά στο αρχείο προμηθευτών.
Έξοδος από το κύκλωμα των παραγγελιών.

B) Δεύτερο τμήμα:
Στη στήλη Περιγραφή Είδους εμφανίζεται η Περιγραφή – μορφή του είδους. Αν βρίσκεστε
σ’ αυτήν τη στήλη μπορείτε να διαγράψετε, να αναζητήσετε ή και να προσθέσετε ένα είδος.
Όταν βρίσκεστε στον φάκελο Συνολική Παραγγελία βλέπετε την στήλη Προμηθευτές όπου
αναφέρετε από ποιόν προμηθευτή θα παραγγείλετε το είδος.
Στη στήλη Ποσότητα εμφανίζεται η Συνολική ποσότητα του είδους προς παραγγελία, η οποία
προέρχεται από τις πωλήσεις που έχουν γίνει γι’ αυτό.
Μπορείτε να τροποποιήσετε την προτεινόμενη προς παραγγελία ποσότητα, κάνοντας κλικ
επάνω στη στήλη Προμηθευτές ή Ποσότητα. Εμφανίζεται πινακάκι όπου εκεί ορίζετε από
ποιόν προμηθευτή και πόσα τεμάχια θα παραγγείλετε.
Στη στήλη Αξία αναγράφεται η συνολική αξία (χονδρικής) του κάθε είδους.
Στην στήλη Ημερομηνία φαίνεται η ημερομηνία πώλησης του είδους.
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Στην στήλη Κωδ Είδους Προμηθευτή (εμφανίζετε όταν επιλέγετε τον φάκελο του
συγκεκριμένου προμηθευτή) εμφανίζετε ο κωδικός του προμηθευτή για το
συγκεκριμένο είδος ο οποίος ταυτοποιεί το είδος όταν κάνετε on line παραγγελία.
Στη στήλη Ημ/νία εμφανίζεται η τελευταία ημερομηνία πώλησης του είδους.
Στη στήλη Υπόλοιπο εμφανίζεται το υπόλοιπο του είδους στην αποθήκη.
Στη στήλη Έλλειψη εμφανίζεται αυτόματα ο αριθμός των τεμαχίων που προέρχονται από
Έλλειψη.
Γ) Τρίτο τμήμα:
Στο τμήμα αυτό εμφανίζονται κατά σειρά οι προμηθευτές με τα σύνολα της παραγγελίας τους
σε ποσότητα και σε αξία.
Τέλος αναγράφονται τα σύνολα όλων των παραγγελιών που έχετε δημιουργήσει σε ποσότητα
και αξία.
Αφού έχετε εμφανίσει τα είδη προς παραγγελία στην οθόνη σας έχετε δυνατότητα
επεξεργασίας. Για να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να βρίσκεστε στον φάκελο του
προμηθευτή του οποίου φτιάχνετε την παραγγελία και μπορείτε να αλλάξετε ποσότητα στα
είδη, να προσθέσετε επιπλέον είδη ή και να διαγράψετε κάποια από αυτά, έτσι ώστε να έχετε
την παραγγελία με τα σωστά είδη. Τέλος πατήστε F3 για να αποθηκεύσετε την παραγγελία ή
τις παραγγελίες στον ή στους προμηθευτές σας.
Το δελτίο ή τα δελτία παραγγελίας που δημιουργήσατε μπορείτε να τα διαχειριστείτε από την
επιλογή Κινήσεις – Παραγγελίες - Διαχείριση Παραγγελιών.

2. Έκτακτη Παραγγελία
Με την επιλογή αυτή, μπορείτε να δημιουργήσετε και να καταχωρήσετε μία έκτακτη
παραγγελία για το φαρμακείο σας. Αφού εισαχθείτε σε αυτή την επιλογή σκανάρετε ή
γράφετε τα προϊόντα, που θέλετε να παραγγείλετε. Αφού ορίσετε την ποσότητα των
ειδών, που θέλετε να παραγγείλετε, στη συνέχεια δηλώνετε αν η παραγγελία αυτή
θέλετε να πάει στο Βασικό σας Προμηθευτή ή σε κάποιον άλλον προμηθευτή, που
έχετε καταχωρήσει. Η επιλογή του Προμηθευτή, μπορεί να γίνει ξεχωριστά ανά είδος.
Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση πατάτε F3 και η έκτακτη παραγγελία
καταχωρείται.
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3. Βάσει Min Stock

Mε την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας δελτίου παραγγελίας για όσα είδη το
υπόλοιπό τους είναι μικρότερο από το Min Stock. Η ποσότητα παραγγελίας που προτείνεται
από το πρόγραμμα είναι η διαφορά του Min Stock από το υπόλοιπο του είδους στην αποθήκη.
Για να δημιουργήσετε παραγγελία βάσει Min Stock θα πρέπει να παρακολουθείτε υπόλοιπα
αποθήκης και να έχετε καταχωρήσει Min Stock για τα είδη είτε μέσα από την επιλογή
Αποθήκη – Καταχώρηση Min-Max στη στήλη Min Stock είτε μέσα από την επιλογή
Αποθήκη – Αρχείο Ειδών, στο φάκελο Λοιπά και στο πεδίο Ελάχιστη Ποσότητα.
Επιλέγοντας από το μενού Κινήσεις – Παραγγελίες – Βάσει Min Stock σας εμφανίζετε η
παραπάνω οθόνη στην οποία θα πρέπει να ορίσετε τα κριτήρια έτσι ώστε το πρόγραμμα να
σας προτείνει τα είδη και τις ποσότητες προς παραγγελία.
Αφού έχετε εμφανίσει τα είδη στην οθόνη σας ακολουθείτε την ίδια διαδικασία όπως και στην
επιλογή Παραγγελίες - Βάσει Πωλήσεων Ημέρας.
Το δελτίο ή τα δελτία παραγγελίας που δημιουργήσατε μπορείτε να τα διαχειριστείτε από την
επιλογή Κινήσεις – Παραγγελίες - Διαχείριση Παραγγελιών.
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4. Βάσει Max Stock

Mε την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας δελτίου παραγγελίας για όσα είδη το
υπόλοιπό τους είναι μικρότερο από το Max Stock. Η ποσότητα παραγγελίας που προτείνεται
από το πρόγραμμα είναι η διαφορά του Max Stock από το υπόλοιπο του είδους στην αποθήκη.
Για να δημιουργήσετε παραγγελία βάσει Max Stock θα πρέπει να παρακολουθείτε υπόλοιπα
αποθήκης και να έχετε καταχωρήσει Max Stock για τα είδη είτε μέσα από την επιλογή
Αποθήκη – Καταχώρηση Min-Max-Ράφι στη στήλη Max Stock είτε μέσα από την επιλογή
Αποθήκη – Αρχείο Εδών, στο φάκελο Λοιπά και στο πεδίο Μέγιστη Ποσότητα.
Επιλέγοντας από το μενού Κινήσεις – Παραγγελίες – Βάσει Max Stock σας εμφανίζετε η
παραπάνω οθόνη στην οποία θα πρέπει να ορίσετε τα κριτήρια έτσι ώστε το πρόγραμμα να
σας προτείνει τα είδη και τις ποσότητες προς παραγγελία.
Αφού έχετε εμφανίσει τα είδη στην οθόνη σας ακολουθείτε την ίδια διαδικασία όπως και στην
επιλογή Παραγγελίες - Βάσει Πωλήσεων Ημέρας.
Το δελτίο ή τα δελτία παραγγελίας που δημιουργήσατε μπορείτε να τα διαχειριστείτε από την
επιλογή Κινήσεις – Παραγγελίες - Διαχείριση Παραγγελιών.
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5. Βάσει Ορίου Ασφαλείας
Mε την επιλογή αυτή, έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας δελτίου παραγγελίας για όσα είδη το
υπόλοιπό τους είναι μικρότερο από το Min Stock. Η ποσότητα παραγγελίας, που προτείνεται
από το πρόγραμμα είναι η διαφορά του Max Stock από το υπόλοιπο του είδους στην αποθήκη,
το οποίο βρίσκεται κάτω από το Min Stock.
Για να δημιουργήσετε παραγγελία βάσει Ορίου Ασφαλείας θα πρέπει να παρακολουθείτε
υπόλοιπα αποθήκης και να έχετε καταχωρήσει Min και Max Stock για τα είδη είτε μέσα από
την επιλογή Αποθήκη – Καταχώρηση Min-Max-Ράφι στις στήλες Min και Max Stock είτε
μέσα από την επιλογή Αποθήκη – Αρχείο Εδών, στο φάκελο Λοιπά και στα πεδία Μέγιστη
και Ελάχιστη Ποσότητα.

6. Κάλυψη αρνητικών υπολοίπων

Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε δελτίο παραγγελίας για τα
είδη τα οποία έχουν αρνητικό υπόλοιπο στην αποθήκη.
Η συνολική ποσότητα που προτείνεται για κάθε είδος είναι η ποσότητα που καλύπτει το
αρνητικό υπόλοιπο του είδους στην αποθήκη ώστε το υπόλοιπο αυτό να έχει την τιμή μηδέν.
Αφού έχετε εμφανίσει τα είδη στην οθόνη σας θα πρέπει να πατήσετε F3 για να
αποθηκεύσετε την παραγγελία αυτή. Επίσης για να μηδενίσετε τα υπόλοιπα των ειδών θα
πρέπει να μετασχηματίσετε την παραγγελία αυτή σε Δελτίο Αποστολής (Αγορές –
Μετασχηματισμός Παραγγελιών).

- 39 -

CSA

7. Βάσει Κινητικότητας Ειδών
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε δελτίο παραγγελίας με
βάσει την κινητικότητα των ειδών.

Όταν μπαίνετε στο μενού παραγγελία βάσει κινητικότητας σας εμφανίζετε η παραπάνω
εικόνα στην οποία θα πρέπει να δώσετε τα κριτήρια έτσι ώστε το πρόγραμμα να σας προτείνει
τα είδη και τις ποσότητες προς παραγγελία.
Έχετε την επιλογή των εξής πεδίων:
Στο πρώτο μέρος
Χρονική Περίοδος – Μέρες Εργασίας. Πληκτρολογείτε το
χρονικό διάστημα που θέλετε, και έχετε κινήσεις, βάσει του
οποίου θα υπολογισθεί η προτεινόμενη παραγγελία προς τον
προμηθευτή σας. Στο πεδίο Μέρες Εργασίας εμφανίζεται ο
αριθμός των ημερών που έχουν καταχωρηθεί κινήσεις στο
πρόγραμμα.
Στο δεύτερο μέρος Κριτήρια Επιλογής Ειδών. Σε αυτά τα πεδία μπορείτε να
επιλέξετε Ομάδα – Κατηγορία – Υποκατηγορία των ειδών όπως
επίσης Προμηθευτή – Ράφι – Μάρκα αν θέλετε η πρόταση
παραγγελίας που θα σας κάνει το πρόγραμμα να περιλαμβάνει
κάποια συγκεκριμένα είδη.
Όταν υπάρχουν μη παραγγελθέντα είδη από προηγούμενες
ημερομηνίες τα οποία θέλετε να διαγραφούν πρέπει να
τσεκάρατε το πεδίο «Διαγραφή μη παραγγελθέντων ειδών
προηγούμενων ημερομηνιών».
Επίσης τσεκάροντας το πεδίο «Είδη Φαρμακείου» η πρόταση
παραγγελίας θα αφορά μόνο τα είδη που έχουν δημιουργηθεί
και διαχειρίζονται από το φαρμακείο.
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Στο τρίτο μέρος

Επιλογή κριτηρίων για την κινητικότητα των ειδών.
Στο πεδίο Ομάδα Κινητικότητας, μπορείτε να επιλέξετε κάποια
ομάδα ώστε να δημιουργηθεί παραγγελία, μόνο για τα είδη που
ανήκουν στην συγκεκριμένη ομάδα. Θα πρέπει να έχουν
δημιουργηθεί οι ομάδες κινητικότητας από το μενού Αποθήκη –
Πίνακες ειδών – Ομάδες κινητικότητας και στη συνέχεια να
έχουμε εντάξει και τα είδη μας σε αυτές τις ομάδες από το
μενού Αποθήκη – Ομαδοποίηση ειδών βάσει κινητικότητας .
Τέλος, στο πεδίο Ημέρες Πρόβλεψης πληκτρολογείτε τον
αριθμό των ημερών που θέλετε ώστε να σας καλύψει η
παραγγελία που θα κάνετε στον προμηθευτή σας.

8. Διαχείριση Παραγγελιών
Από το μενού Κινήσεις – Παραγγελίες – Διαχείριση παραγγελίων, μπορείτε να δημιουργήσετε
ένα δικό σας δελτίο παραγγελίας χωρίς το πρόγραμμα να σας κάνει πρόταση ειδών.
Επίσης, με την επιλογή αυτή, σας δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης ενός δελτίου παραγγελίας
που έχει δημιουργηθεί από τις προηγούμενες επιλογές του κυκλώματος Παραγγελιών.
Καταχώρηση Νέας Παραγγελίας
Όταν μπαίνετε στην επιλογή Διαχείρηση παραγγελιών, σας εμφανίζετε η οθόνη όπου μπορείτε
να δημιουργήσετε μία νέα παραγγελία.
Πρώτο τμήμα
Στο πεδίο Κωδ.Κίνησης, έχει αυτόματα εισαχθεί η λέξη Παραγγελίες, στο πεδίο
Σειρά η ΜΕ ενώ στο πεδίο Αριθμός γίνεται αυτόματη αρίθμηση του δελτίου της
παραγγελίας. Επίσης, υπάρχουν και οι επιλογές Προπαραγγελία και Συγκεντρωτική
Παραγγελία.
Στο πεδίο Ημερομηνία, προτείνεται αυτόματα η τρέχουσα. Αν θέλετε μπορείτε να
πληκτρολογήσετε διαφορετική ημερομηνία.
Στο πεδίο Προμηθευτής, εισαγάγετε ή πληκτρολογείτε, την επωνυμία του
προμηθευτή και πιέζετε το πλήκτρο Enter.
Στα πεδία Διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, Τηλ. εμφανίζονται αντίστοιχα τα
στοιχεία του προμηθευτή. Αν τα στοιχεία των πεδίων αυτών, είναι συμπληρωμένα
(κατά τη δημιουργία του προμηθευτή μέσα από το κύκλωμα των Προμηθευτών)
εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη.
Δεύτερο τμήμα
Στη στήλη Περιγραφή Είδους πληκτρολογείτε την περιγραφή του είδους που θέλετε
να συμπεριλάβετε στην παραγγελία σας.
Με την εισαγωγή του είδους, εμφανίζεται αυτόματα στη στήλη Ποσ., η ποσότητα του
είδους (η τιμή 1), η τιμή μονάδος (στήλη Τιμή), η αξία του είδους (στήλη Αξία) και η
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συνολική αξία (στήλη Τελ.Αξία). Αν δώσετε αριθμό τεμαχίων διαφορετικό του 1
υπολογίζονται αυτόματα οι ανάλογες στήλες Αξία και Τελ.Αξία.
Τέλος, μπορείτε να πληκτρολογήσετε στις στήλες Έκπτωση και Ε.Έκπτωση πρώτη
και δεύτερη έκπτωση σε ποσοστό επί τοις εκατό που μπορεί να έχετε για το είδος.
Τρίτο τμήμα
Εμφανίζονται τα γενικά σύνολα της παραγγελίας. Τα πεδία που εμφανίζονται είναι
Ποσότητα – Αρχική Αξία – Εκπτώσεις – Αξία (μετά έκπτωσης) – ΦΠΑ –
Πληρωτέο.
Για να καταχωρήσετε την παραγγελία σας, πατήστε το πλήκτρο F3 με το ποντίκι ή από το
πληκτρολόγιο.
Για να καταχωρήσετε και να εκτυπώσετε την παραγγελία σας, πατήστε το πλήκτρο F12 με
το ποντίκι ή από το πληκτρολόγιο.
Στον φάκελο Σύνολα, βλέπετε τα σύνολα τις παραγγελίας σας.
Στο φάκελο αυτό, εμφανίζονται τα σύνολα του δελτίου παραγγελίας, που
διαχειρίζεστε. Περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: Ανάλυση του ΦΠΑ, Επιβαρύνσεις,
Λοιπές αξίες της παραγγελίας.
Στο πρώτο τμήμα (αριστερά) της Ανάλυσης Φ.Π.Α., γίνεται αυτόματη ανάλυση των
ειδών ανάλογα με τα τμήματα του Φ.Π.Α στα οποία ανήκει το κάθε είδος (π.χ. στο
6,5%, 13%, 23%).
Στο δεύτερο τμήμα Επιβαρύνσεις, που μπορείτε να πληκτρολογήσετε αξιακά
διάφορες μορφές επιβαρύνσεων για την παραγγελία (π.χ.μεταφορικά). Εδώ
παρατηρείτε ότι υπάρχει αυτόματη ενημέρωση των σχετικών πεδίων, μετά την
εισαγωγή της επιβάρυνσης.
Στο τρίτο τμήμα (στη μέση) των Λοιπών Αξιών, εμφανίζονται ανά ποσοστό και ανά
αξία τα πεδία:
1. Εκπτώσεις που έχετε τη δυνατότητα να συμπεριλάβετε (αν σας παρέχεται) ποσοστό
έκπτωσης για το σύνολο του ποσού της παραγγελίας. Με την εισαγωγή ποσοστού
έκπτωσης ενημερώνονται αυτόματα τα σχετικά πεδία και στα τρία τμήματα.
2. Π.Φ.Σ. γίνεται αυτόματα υπολογισμός του φόρου Π.Φ.Σ. με το ποσοστό που έχει
ορισθεί μέσα από την επιλογή Παράμετροι – Παράμετροι Εφαρμογής- πεδίο Π.Φ.Σ.
(και όταν ο πελάτης δέχεται Π.Φ.Σ.).
3. ΦΠΑ ΠΦΣ δίνεται αυτόματα η αξία ΦΠΑ (για 6,5% ΦΠΑ)
Στο φάκελο Λοιπά Στοιχεία / Πληρωμές, μπορείτε να συμπληρώσετε κάποια επιπλέον
στοιχεία για την παραγγελία όπως Στοιχεία Παράδοσης – Μεταφορικό Μέσο όπως επίσης και
Τρόπο Πληρωμής.
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Αναζήτηση Παραγγελιών
Για να μεταφερθείτε στον φάκελο (Αναζήτηση), πατήστε το πλήκτρο F11 από το
πληκτρολόγιο ή με το ποντίκι στο επάνω μέρος της οθόνης.
Στο φάκελο αυτό, σας δίνετε η δυνατότητα να δηλώσετε τα κριτήρια (στο επάνω τμήμα της
οθόνης) σύμφωνα με τα οποία θα εμφανισθούν τα δελτία των παραγγελιών (στο κάτω μισό
της οθόνης).
Τα κριτήρια αναζήτησης, που μπορείτε να συμπληρώσετε είναι τα εξής:
Παραστατικό
Επιλέγετε από τη λίστα το είδος της παραγγελίας που αναζητάτε
(Παραγγελία –Συγκεντρωτική Παραγγελία – Προπαραγγελία).
Προμηθευτής
Επιλέγετε τον προμηθευτή που έχετε φτιάξει την παραγγελία.
Είδος
Επιλέγοντας κάποιο είδος σε αυτό το πεδίο σας εμφανίζονται οι
παραγγελίες που το περιέχουν.
Ημερομηνία
Συμπληρώνετε το διάστημα ημερομηνιών που κάνετε
αναζήτηση
Status
Παραστατικού - Επιλέγετε από τη λίστα των επιλογών.
Εκτύπωσης - Επιλέγετε από τη λίστα των επιλογών.
Αρ.Παραστατικού Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της παραγγελίας.
Αξία Παραστατικού Μπορείτε να πληκτρολογήσετε την αξία της παραγγελίας.
Χρήστης
Επιλέξτε τον χρήστη που δημιούργησε την παραγγελία.(Για
εγκαταστάσεις δικτύου).
Αφού συμπληρώσετε όσα κριτήρια αναζήτησης θέλετε πατήστε το κουμπί “Αναζήτηση F11”
με το ποντίκι ή από το πληκτρολόγιο. Στο κάτω μέρος της οθόνης σας εμφανίζονται οι
παραγγελίες που αντιστοιχούν στα κριτήρια που έχετε δώσει.
Εμφάνιση και επεξεργασία παραγγελίας
Αφού έχετε εμφανίσει στο κάτω μέρος της οθόνης της παραγγελίες που αντιστοιχούν στα
κριτήρια που έχετε δώσει μπορείτε να επεξεργαστείτε κάποια από αυτές.
Κάντε κλικ με το ποντίκι σας, επάνω στην παραγγελία που θέλετε να επεξεργαστείτε (γίνετε
με πιο σκούρο χρώμα) και έπειτα το κουμπί OK στο κάτω μέρος της οθόνης.
Η παραγγελία σας εμφανίζετε στην οθόνη.
Διόρθωση παραγγελίας
Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή – διόρθωση και πατώντας το πλήκτρο F3 να
αποθηκεύσεται την παραγγελία σας με τις αλλαγές που έχετε κάνει.
Διαγραφή παραγγελίας
Αν θέλετε να διαγράψετε την παραγγελία πατήστε F4 από το πληκτρολόγιο ή με το
ποντίκι σας στο επάνω μέρος της οθόνης.
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Μετασχηματισμός Παραστατικών
Από το κύκλωμα Διαχείρησης Παραγγελιών, έχετε την δυνατότητα να μετασχηματίσετε δύο
οι περισσότερες παραγγελίες σε μία συγκεντρωτική παραγγελία.
Από το μενού Κινήσεις – Παραγγελίες – Διαχείρηση παραγγελιών, πατήστε το πλήκτρο F11
για να μεταφερθείτε στην οθόνη της αναζήτησης .
Πατήστε με το ποντίκι σας το κουμπί «Μετασχηματισμός Παραστατικών»
και
ακολουθήστε τη διαδικασία της αναζήτησης παραγγελίας θέτοντας τα φίλτρα αναζήτησης στο
επάνω τμήμα της οθόνης και πατώντας F11. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται μόνο οι
εκκρεμείς παραγγελίες. Επιλέξτε κάνοντας κλικ με το ποντίκι επάνω στις παραγγελίες που
θέλετε να μετασχηματίσετε – γράφετε ένα √ αριστερά από κάθε παραγγελία. (Μπορείτε να
επιλέξετε παραγγελίες του ίδιου προμηθευτή).
Αφού έχετε τσεκάρει τις παραγγελίες, πατήστε το κουμπί OK, στο κάτω μέρος της οθόνης .
Το πρόγραμμα σας εμφανίζει σε μία οθόνη, τα είδη των παραγγελιών που είχατε επιλέξει.
Στο επάνω μέρος της οθόνης και στο πεδίο Κωδ.Κίνησης είναι δηλωμένο Συγκεντρωτική
Παραγγελία. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να καταχωρήσετε νέα είδη ή να διορθώσετε κάποια
από αυτά που εμφανίζονται. Για να αποθηκεύσετε την συγκεντρωτική παραγγελία, πατήστε το
πλήκτρο F3 από το πληκτρολόγιο ή κάντε κλικ με το ποντίκι στο επάνω μέρος της οθόνης.
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FARMAKON EORDER
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ON-LINE
1. Αφού έχετε δημιουργήσει την παραγγελία που θέλετε να στείλετε στον
Συνεταιρισμό, βρίσκεστε δηλαδή στο μενού Παραγγελίες – Διαχείριση
Παραγγελιών πατάτε το κουμπί C – C. Σας βγάζει μήνυμα το παρακάτω
μήνυμα:

Μόλις δημιουργήσατε το αρχείο παραγγελίας το οποίο λέγεται PAR.DAT
2. Σας δείχνει ότι γίνεται σύνδεση με τον Συνεταιρισμό και σας εμφανίζει το
παρακάτω παράθυρο
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Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο καταχώρησης της παραγγελίας. Οι
επιλογές που έχετε είναι ΚΑΝΟΝΙΚΗ και ΕΚΤΑΚΤΗ. Ενώ σας δίνετε η
δυνατότητα να γράψετε κάποια σχόλια.
3. Στο στάδιο αυτό μπορείτε να δείτε αναλυτικά την διαθεσιμότητα των
ειδών που περιέχει η παραγγελία σας.

Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις διαθεσιμότητας ειδών:
 Το είδος να είναι πλήρως διαθέσιμο (ένδειξη με μαύρο χρώμα) π.χ. το
DEPON στην παραπάνω εικόνα. Στη στήλη ΖΗΤ. ΠΟΣ. Αναγράφεται
η ποσότητα που παραγγείλατε και στη στήλη ΕΚΤ. ΠΟΣ. αναγράφεται
η ποσότητα που θα παραλάβετε.
 Το είδος να είναι μερικώς διαθέσιμο (ένδειξη με πράσινο χρώμα) π.χ.
το ADALAT στην παραπάνω εικόνα.
 Το είδος να είναι μη διαθέσιμο ή να είναι λάθος ο κωδικός του
(ένδειξη με κόκκινο χρώμα) π.χ. το UPSATON στην παραπάνω εικόνα
δεν είναι διαθέσιμο ενώ το 4ο είδος με Κωδικό 99999 δεν υπάρχει.
Στο σημείο αυτό αν πατήσετε το κουμπί ΕΚΤΕΛΕΣΗ αποδέχεστε την
παραγγελία και θα τιμολογηθείτε για όσα είδη είναι διαθέσιμα. Ενώ αν
πατήσετε το κουμπί ΑΚΥΡΩΣΗ η παραγγελία διαγράφεται εξολοκλήρου
από το μηχανογραφικό σύστημα του Συνεταιρισμού. Επίσης, με το κουμπί
ΕΚΤΥΠΩΣΗ μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα διαθεσιμότητας ειδών.
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4. Πατώντας το κουμπί ΕΚΤΕΛΕΣΗ εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Στο σημείο αυτό γίνεται η λήψη του αρχείου τιμολογίου, αφού αυτή
ολοκληρωθεί επιτυχώς θα δείτε το ακόλουθο μήνυμα:

Σημείωση: εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης του αρχείου
τιμολογίου μπορείτε να επαναλάβετε την διαδικασία αυτή μέσα από το
πρόγραμμα FarmakoNet. Πηγαίνετε στο μενού Κινήσεις – Αγορές –
Ενσωμάτωση Κινήσεων από Προμηθευτή.
5. Μετά την λήψη του αρχείου τιμολογίου πηγαίνετε στο μενού Κινήσεις
– Αγορές – Ενσωμάτωση Κινήσεων από Προμηθευτή.
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Σας εμφανίζει το παρακάτω παράθυρο όπου σας δείχνει όλα τα
παραστατικά που είναι για ενσωμάτωση.

Εδώ επιλέγετε το παραστατικό που βλέπετε και πατάτε το κουμπί
Οριστικοποίηση Παραστατικών.

Στην ερώτηση «Θέλετε να οριστικοποιήσετε τα παραστατικά;» πατήστε
στο κουμπί ΝΑΙ. Οπότε καθαρίζει ο πίνακας των παραστατικών και
βγαίνετε με το κουμπί Έξοδος.
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Σημείωση: στην περίπτωση που δεν έχει γίνει επιτυχώς η λήψη του
τιμολογίου κάνετε κλικ στο κουμπί ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ όπου
επαναλαμβάνεται η διαδικασία λήψης του τιμολογίου και μετά
ακολουθείτε την παραπάνω διαδικασία (βήμα 5). Ενώ αν θέλετε να
κατεβάσετε τα παραστατικά μιας χρονικής περιόδου κάνετε κλικ στο
κουμπί ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, επιλέγετε το χρονικό διάστημα που
θέλετε και πατάτε OK.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ SITE
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Για να μπείτε στην περιοχή μελών του Συνεταιρισμού ανοίγετε τον Internet Explorer.
Στην μπάρα διευθύνσεων πληκτρολογείτε https://www.syfa.gr/members (αν έχετε
αγγλικά Windows δίπλα από το Address αν έχετε ελληνικά δίπλα από το
Διεύθυνση).
Θα εμφανιστεί μια φόρμα όπως η παρακάτω. Στο κουτάκι δίπλα από την ένδειξη
Username πληκτρολογείτε τον κωδικό χρήστη που σας έχει δοθεί για το site. Ενώ
δίπλα από την ένδειξη Password δίνεται τον μυστικό συνθηματικό που σας έχει
δοθεί. To username και το password είναι τα προσωπικά στοιχεία εισόδου για το site
τα οποία για δική σας ασφάλεια πρέπει να τα γνωρίζεται μόνο εσείς. Το password
δεν είναι ορατό για αυτό πρέπει να το πληκτρολογήστε με προσοχή (να μην έχετε
ενεργοποιημένο το Caps Lock στο πληκτρολόγιο). Αφού συμπληρώσετε και τα δύο
πεδία κάντε κλικ στο κουμπί Είσοδος.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα έχουμε τις εξής περιπτώσεις:
1) Αν σας εμφανιστεί μήνυμα που λέει ότι δεν δώσατε σωστό username ή σωστό
password πρέπει να δώσετε τα σωστά. Αν έχετε ξεχάσει ένα από τα δύο
επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του site για να σας υπενθυμίσει το username και το
password.
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2) Αν σας εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: “Το username χρησιμοποιείται από
άλλο χρήστη.” τότε ή έχετε κάνει εισαγωγή πριν από λίγο στην περιοχή μελών χωρίς
να κάνετε έξοδο κανονικά από το σύστημα ή κάποιος άλλος χρήστης χρησιμοποιεί
τον λογαριασμό σας στο site. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το αναφέρεται αμέσως
στον διαχειριστή του site.
3) Αν σας εμφανιστεί άλλο μήνυμα σφάλματος όπως «Παρουσιάστηκε σφάλμα για
την εισαγωγή σας στο σύστημα» επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για να επιλύσει
το πρόβλημα.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Αφού συνδεθείτε με τον ΣΥ.ΦΑ Καβάλας σας εμφανίζει το παρακάτω παράθυρο.
Εκεί πατάμε με το ποντίκι στο μενού Αρχεία. Θα εμφανιστούν τρεις επιλογές από
κάτω: Ενημέρωση Φαρμάκων, Ενημέρωση Παραφαρμάκων και Ενημέρωση
Προγράμματος.
Κάνετε κλικ στην πρώτη επιλογή «Ενημέρωση Φαρμάκων».
Σας εμφανίζει το αρχείο των φαρμάκων «FARNET_IN.ZIP».
Κάνετε κλικ στην επιλογή Save ή Αποθήκευση και αποθηκεύστε το αρχείο στην
Επιφάνεια Εργασίας.

Αφού ολοκληρωθεί η αποθήκευση, στη Επιφάνεια Εργασίας θα έχετε ένα
συμπιεσμένο αρχείο «FARNET_IN.ZIP»
Κάνετε δεξί κλικ με το ποντίκι σας επάνω στο «FARNET_IN.ZIP», σας εμφανίζει
μια λίστα με επιλογές. Στη λίστα αυτή θα πατήσετε αριστερό κλικ ή στην Εξαγωγή
Εδώ ή στο Extract Here ή στην Εξαγωγή Όλων.
Γίνεται η εξαγωγή του αρχείου και δημιουργείται ένας νέος φάκελος «FARNET_IN»
στην Επιφάνεια Εργασίας.
Ανοίξτε το πρόγραμμα FarmakoNet και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
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Διαδικασία μέσα από το πρόγραμμα FarmakoNet
1. Πηγαίνετε στο μενού Βοηθητικές Εργασίες – Ενημέρωση Βάσης.
2. Στον οδηγό πατήστε το Αναζήτηση (κουμπί με τελείες), επιλέξτε με ένα κλικ
τον φάκελο FARNET_IN (να γίνει μπλε) από την Επιφάνεια Εργασίας και
πατήστε OK. Στον οδηγό γράφει την διαδομή η οποία καταλήγει στο
«FARNET_IN»

3. Κάνετε κλικ στο Επιλογή Όλων (κάτω μέρος της οθόνης) και μαρκάρονται
όλα τα πεδία και πατήστε «Ενημέρωση».
4. Στο τέλος της διαδικασίας εμφανίζεται μήνυμα «Θέλετε να ολοκληρωθεί η
ενημέρωση του αρχείου» πατήστε YES.
5. Πατήστε «Κλείσιμο» για να κλείσει το παράθυρο.
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Έξοδος απο το site
Όταν θέλετε να βγείτε από την περιοχή μελών κινήστε το βελάκι του mouse στην
ένδειξη Έξοδος του μενού. Θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα. Τώρα μπορείτε ή να
κάνετε κλικ στο link επανασύνδεσης για να ξαναμπείτε στην περιοχή μελών ή να
κλείσετε το παράθυρο κάνοντας κλικ στο κουμπί Χ στην πάνω δεξιά γωνία του
παραθύρου.
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Πωλήσεις
Στην επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης ενός
παραστατικού πώλησης (τιμολόγιο-δελτίο αποστολής, δελτίο αποστολής κτλ) και
μετασχηματισμού του (το δελτίο αποστολής σε τιμολόγιο πώλησης).
Παραστατικά Πωλήσεων

Σας δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας και
διαχείρισης ενός παραστατικού πώλησης προς
τους πελάτες σας.
Ακόμα
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να
μετασχηματίσετε ένα υπάρχον παραστατικό
αγοράς (δελτίο αποστολής σε τιμολόγιο).

Λοιπά Παραστατικά Πωλήσεων

Από αυτή την επιλογή σας δίνετε η δυνατότητα
να εκδόσετε παραστατικά όπως Επιστροφή
ΦΠΑ ή Ακυρωτικό Επιστροφής ΦΠΑ.

Παραστατικά Πωλήσεων
Με την επιλογή Παραστατικά Πωλήσεων έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα
παραστατικό πώλησης σε πελάτες σας αλλά και να το διαχειριστείτε.
Όταν επιλέγετε από το μενού Κινήσεις – Πωλήσεις – Παραστατικά Πωλήσεων σας
εμφανίζετε η παρακάτω οθόνη.
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Καταχώρηση Νέου Παραστατικού Πώλησης
Όταν μπαίνετε στην επιλογή Κινήσεις – Πωλήσεις – Παραστατικά Πωλήσεων σας
εμφανίζετε η οθόνη όπου μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο παραστατικό.
Η οθόνη χωρίζετε στα παρακάτω τμήματα.
Πρώτο τμήμα
Στο πεδίο Κωδ.Κίνησης έχει αυτόματα εισαχθεί η λέξη Τιμολόγιο Δελτίο
Αποστολής, στο πεδίο Σειρά η 00 ενώ στο πεδίο Αριθμός γίνεται αυτόματη
αρίθμηση του παραστατικού.
Στο πεδίο Ημερομηνία προτείνεται αυτόματα η τρέχουσα.
Στο πεδίο Πελάτης εισαγάγετε (ή πληκτρολογείτε) την επωνυμία του πελάτη
και πιέζετε το πλήκτρο Enter.
Στα πεδία Αποστολή – Προορισμός – Σκοπός συμπληρώνονται αυτόματα
από το πρόγραμμα. Εδώ μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να αλλάξετε τα
στοιχεία αυτά.
Φάκελος Στοιχεία Πελάτη
Στα πεδία Διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, Τηλ. εμφανίζονται
αντίστοιχα τα στοιχεία του πελάτη. Αν τα στοιχεία των πεδίων αυτών είναι
συμπληρωμένα (κατά τη δημιουργία του πελάτη μέσα από το κύκλωμα των
Πελατών) εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη.
Δεύτερο τμήμα
Στη στήλη Περιγραφή Είδους πληκτρολογείτε την περιγραφή του είδους που
θέλετε να συμπεριλάβετε στο παραστατικό σας.
Αν παρακολουθείτε ημερομηνίες λήξεις για τα είδη σας στην στήλη Λήξη
εμφανίζετε η ημερομηνία λήξης του είδους – Αν το είδος έχει περισσότερες
από μία ημερομηνίες λήξης τότε πρέπει να επιλέξετε παρτίδα από το πινακάκι
που εμφανίζεται.
Με την εισαγωγή του είδους εμφανίζεται αυτόματα στη στήλη Ποσ η
ποσότητα του είδους (η τιμή 1), η τιμή μονάδος (στήλη Τιμή), η αξία του
είδους (στήλη Αξία) και η συνολική αξία (στήλη Τελ.Αξία). Αν δώσετε
αριθμό τεμαχίων διαφορετικό του 1 υπολογίζονται αυτόματα οι ανάλογες
στήλες Αξία και Τελ.Αξία.
Τέλος, μπορείτε να πληκτρολογήσετε στις στήλες Έκπτωση και Ε.Έκπτωση
πρώτη και δεύτερη έκπτωση σε ποσοστό επί τοις εκατό που μπορεί να έχετε
για το είδος.
Τρίτο τμήμα
Εμφανίζονται τα γενικά σύνολα του παραστατικού. Τα πεδία που
εμφανίζονται είναι Ποσότητα – Αρχική Αξία – Εκπτώσεις – Αξία (μετά
έκπτωσης) – ΦΠΑ – Πληρωτέο.
Φάκελος Σύνολα
Στον φάκελο Σύνολα βλέπετε τα σύνολα του παραστατικού σας.
αυτό εμφανίζονται τα σύνολα του παραστατικού που
Στο φάκελο
διαχειρίζεστε. Περιλαμβάνει τα εξής τμήματα : Ανάλυση του ΦΠΑ,
Επιβαρύνσεις, Λοιπές αξίες του παραστατικού σας.
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Στο πρώτο τμήμα (αριστερά) της Ανάλυσης Φ.Π.Α. γίνεται αυτόματη
ανάλυση των ειδών ανάλογα με τα τμήματα του Φ.Π.Α στα οποία ανήκει το
κάθε είδος (π.χ. στο 9%, 19%, 4,5%).
Στο δεύτερο τμήμα Επιβαρύνσεις που μπορείτε να πληκτρολογήσετε αξιακά
διάφορες μορφές επιβαρύνσεων για την παραγγελία (π.χ.μεταφορικά). Και
εδώ παρατηρείτε ότι υπάρχει αυτόματη ενημέρωση των σχετικών πεδίων,
μετά την εισαγωγή της επιβάρυνσης.
Στο τρίτο τμήμα (στη μέση) των Λοιπών Αξιών εμφανίζονται ανά ποσοστό
και ανά αξία τα πεδία :
1. Εκπτώσεις που έχετε τη δυνατότητα να συμπεριλάβετε (αν σας παρέχεται)
ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο του ποσού του παραστατικού. Με την
εισαγωγή ποσοστού έκπτωσης ενημερώνονται αυτόματα τα σχετικά πεδία και
στα τρία τμήματα.
2. Π.Φ.Σ. γίνεται αυτόματα υπολογισμός του φόρου Π.Φ.Σ. με το ποσοστό που
έχει ορισθεί μέσα από την επιλογή Παράμετροι – Παράμετροι Εφαρμογήςπεδίο Π.Φ.Σ. (και όταν ο πελάτης δέχεται Π.Φ.Σ.).
3. ΦΠΑ ΠΦΣ δίνεται αυτόματα η αξία ΦΠΑ (για 9% ΦΠΑ)

Στο φάκελο Λοιπά Στοιχεία / Πληρωμές μπορείτε να συμπληρώσετε κάποια
επιπλέον στοιχεία για την παραγγελία όπως Στοιχεία Παράδοσης – Μεταφορικό
Μέσο όπως επίσης και Τρόπο Πληρωμής.
Για να καταχωρήσετε το παραστατικό σας πατήστε το πλήκτρο F3 με το ποντίκι ή
από το πληκτρολόγιο.
Για να καταχωρήσετε και να εκτυπώσετε το παραστατικό σας πατήστε το πλήκτρο
F12 με το ποντίκι ή από το πληκτρολόγιο.
Αναζήτηση Παραστατικών Πώλησης
Από το μενού Κινήσεις – Πωλήσεις – Παραστατικά Πωλήσεων.
Για να μεταφερθείτε στον φάκελο (Αναζήτηση) πατήστε το πλήκτρο F11 από το
πληκτρολόγιο ή με το ποντίκι στο επάνω μέρος της οθόνης.
Στο φάκελο αυτό σας δίνετε η δυνατότητα να δηλώσετε τα κριτήρια (στο επάνω
τμήμα της οθόνης) σύμφωνα με τα οποία θα εμφανισθούν τα παραστατικά πώλησης
σας (στο κάτω μισό της οθόνης).
Τα κριτήρια αναζήτησης που μπορείτε να συμπληρώσετε είναι τα εξής:
Παραστατικό
Επιλέγετε από τη λίστα το παραστατικό πώλησης που
αναζητάτε (π.χ.Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο).
Πελάτης
Επιλέγετε τον πελάτη στον οποίο έχετε φτιάξει το
παραστατικό.
Είδος
Επιλέγοντας κάποιο είδος σε αυτό το πεδίο σας
εμφανίζονται οι πωλήσεις που το περιέχουν.
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Ημερομηνία
Status

Συμπληρώνετε το διάστημα ημερομηνιών που κάνετε
αναζήτηση
Παραστατικού - Επιλέγετε από τη λίστα των επιλογών.
Εκτύπωσης - Επιλέγετε από τη λίστα των επιλογών.
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του

Αρ.Παραστατικού
παραστατικού.
Αξία Παραστατικού Μπορείτε να πληκτρολογήσετε την αξία του
παραστατικού.
Χρήστης
Επιλέξτε τον χρήστη που δημιούργησε το
παραστατικό.(Για εγκαταστάσεις δικτύου).
Αφού συμπληρώσετε όσα κριτήρια αναζήτησης θέλετε πατήστε το κουμπί
“Αναζήτηση F11” με το ποντίκι ή από το πληκτρολόγιο. Στο κάτω μέρος της οθόνης
σας εμφανίζονται τα παραστατικά που αντιστοιχούν στα κριτήρια που έχετε δώσει.
Εμφάνιση και επεξεργασία παραστατικού
Αφού έχετε εμφανίσει στο κάτω μέρος της οθόνης τα παραστατικά που αντιστοιχούν
στα κριτήρια που έχετε δώσει μπορείτε να τα επεξεργαστείτε.
Κάνατε κλικ με το ποντίκι σας επάνω στο παραστατικό που θέλετε να επεξεργαστείτε
(γίνετε με πιο σκούρο χρώμα) και έπειτα το κουμπί OK στο κάτω μέρος της οθόνης.
Τα παραστατικά σας εμφανίζετε στην οθόνη.
Διόρθωση παραστατικού
Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή – διόρθωση και πατώντας το
πλήκτρο F3 να αποθηκεύσεται το παραστατικό σας με τις αλλαγές που έχετε
κάνει.
Διαγραφή παραστατικού
Αν θέλετε να διαγράψετε το παραστατικό πατήστε F4 από το πληκτρολόγιο ή
με το ποντίκι σας στο επάνω μέρος της οθόνης.
*******ΠΡΟΣΟΧΗ*******
– Δεν μπορείτε να κάνετε καμία αλλαγή ή διαγραφή σε παραστατικό που έχετε
εκδόσει και έχει πάρει ψηφιακή υπογραφή από φορολογικό μηχανισμό.
Μετασχηματισμός Παραστατικών
Σκοπός σ’ αυτήν την επιλογή είναι η μετατροπή ενός ήδη καταχωρημένου
παραστατικού πώλησης (π.χ. δελτίο αποστολής σε τιμολόγιο πώλησης) έτσι ώστε
να μην καταχωρείτε ξανά τα είδη σ’ ένα τιμολόγιο πώλησης.
Από το κύκλωμα των Πωλήσεων έχετε την δυνατότητα να μετασχηματίσετε ένα οι
περισσότερα παραστατικά (π.χ. Δελτίο Αποστολής) σε κάποιο συμπληρωματικό (π.χ.
Τιμολόγιο Πώλησης).
Από το μενού Κινήσεις – Πωλήσεις – Παραστατικά Πωλήσεων πατήστε το
πλήκτρο F11 για να μεταφερθείτε στην οθόνη της αναζήτησης .
Πατήστε με το ποντίκι σας το κουμπί «Μετασχηματισμός Παραστατικών» και
ακολουθήστε την διαδικασία
της αναζήτησης παραγγελίας θέτοντας τα φίλτρα
αναζήτησης στο επάνω τμήμα της οθόνης και πατώντας F11. Στο κάτω μέρος της
οθόνης εμφανίζονται μόνο τα εκκρεμεί παραστατικά. Επιλέξτε κάνοντας κλικ με το
ποντίκι επάνω στο παραστατικό που θέλετε να μετασχηματίσετε – γράφετε ένα √
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αριστερά από κάθε παραστατικό. (Μπορείτε να επιλέξετε μόνο παραστατικά του
ίδιου πελάτη).
Αφού έχετε τσεκάρει το παραστατικό πατήστε το κουμπί OK στο κάτω μέρος της
οθόνης .
Το πρόγραμμα σας εμφανίζει σε μία οθόνη τα είδη του ή των παραστατικών που
είχατε επιλέξει.
Στο επάνω μέρος της οθόνης και στο πεδίο Κωδ.Κίνησης προτείνεται το
συμπληρωματικό παραστατικό από αυτό που είχατε επιλέξει . Σε αυτό το σημείο
μπορείτε να διορθώσετε και να ελέγξετε τις τιμές των ειδών .
Για να καταχωρήσετε το παραστατικό σας πατήστε το πλήκτρο F3 με το ποντίκι ή
από το πληκτρολόγιο.
Για να καταχωρήσετε και να εκτυπώσετε το παραστατικό σας πατήστε το πλήκτρο
F12 με το ποντίκι ή από το πληκτρολόγιο.

Λοιπές Κινήσεις Πωλήσεων

Από το μενού Κινήσεις – Πωλήσεις – Λοιπές Κινήσεις Πωλήσεων μπορείτε να
καταχωρήσετε και να εκδόσετε παραστατικά όπως Επιστροφή ΦΠΑ.
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Αγορές
Στην επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης ενός
παραστατικού αγοράς (τιμολόγιο-δελτίο αποστολής, δελτίο αποστολής κτλ) και
μετασχηματισμού του (το δελτίο αποστολής σε τιμολόγιο).
Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετασχηματισμό μίας ή περισσοτέρων
παραγγελιών σ’ ένα παραστατικό αγοράς και τέλος να εκτελέσετε ενσωμάτωση ενός
παραστατικού αγοράς που έχει προέλθει (αποσταλεί) μέσω σύνδεσης (modem) από
τη φαρμακαποθήκη.
Παραστατικά Αγορών

Σας δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας και
διαχείρισης ενός παραστατικού αγοράς, με τη
χρήση των φακέλων Αναζήτηση, Παραστατικό
Αγοράς, Σύνολα.
Ακόμα
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να
μετασχηματίσετε ένα υπάρχον παραστατικό
αγοράς (δελτίο αποστολής σε τιμολόγιο).
Επίσης
Σας
παρέχεται
η
δυνατότητα
του
μετασχηματισμού ενός ή περισσοτέρων δελτίων
παραγγελίας σ’ ένα παραστατικό αγοράς

Ενσωμάτωση κινήσεων από

Σας δίνεται η δυνατότητα, αν έχετε σύνδεση
(modem) με
τη φαρμακαποθήκη σας, να κάνετε ενσωμάτωση
ενός
παραστατικού αγοράς.

Προμηθευτή
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Παραστατικά Αγορών
Με την επιλογή Παραστατικά Αγορών έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε ένα
παραστατικό αγοράς από προμηθευτή σας αλλά και να το διαχειριστείτε.
Όταν επιλέγετε από το μενού Κινήσεις – Αγορές – Παραστατικά Αγορών σας
εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Καταχώρηση Νέου Παραστατικού Αγοράς
Όταν μπαίνετε στην επιλογή Κινήσεις – Αγορές – Παραστατικά Αγορών σας
εμφανίζετε η οθόνη όπου μπορείτε να καταχωρήσετε ένα νέο παραστατικό, έτσι ώστε
να εισάγετε τις ποσότητες στην αποθήκη σας και να παρακολουθείτε τον λογαριασμό
των προμηθευτών σας.
Η οθόνη χωρίζετε στα παρακάτω τμήματα.
Πρώτο τμήμα
Στο πεδίο Κωδ.Κίνησης έχει αυτόματα εισαχθεί η λέξη Δελτίο Αποστολής θα
πρέπει να επιλέξετε τον κωδικό κίνησης που θέλετε να καταχωρήσετε,
στο πεδίο Σειρά πληκτρολογείτε την σειρά του παραστατικού.
στο πεδίο Αριθμός πληκτρολογείτε τον αριθμό του παραστατικού.
Στο πεδίο Προμηθευτής εισαγάγετε (ή πληκτρολογείτε) την επωνυμία του
πελάτη και πιέζετε το πλήκτρο Enter.
Στο πεδίο Ημερομηνία προτείνεται αυτόματα η τρέχουσα.
Στο πεδίο Ενημέρωση Βασικού Προμηθευτή όταν είναι τσεκαρισμένο
ενημερώνονται τα είδη με το βασικό προμηθευτή μέσα στο Αρχείο Ειδών.(Για
να ενεργοποιηθεί η επιλογή αυτή θα πρέπει στο πεδίο προμηθευτής να
επιλέξετε κάποιον προμηθευτή ο οποίος είναι δηλωμένος σαν εταιρία
παραγωγή Προμηθευτές – Αρχείο Προμηθευτών).
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Φάκελος Στοιχεία Προμηθευτή
Στα πεδία Διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, Τηλ. εμφανίζονται
αντίστοιχα τα στοιχεία του προμηθευτή. Αν τα στοιχεία των πεδίων αυτών
είναι συμπληρωμένα (κατά τη δημιουργία του προμηθευτή μέσα από το
κύκλωμα των Προμηθευτών) εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη.
Στο πεδίο Υπόλοιπο εμφανίζετε το τρέχον υπόλοιπο του προμηθευτή.
Δεύτερο τμήμα
Στη στήλη Περιγραφή Είδους πληκτρολογείτε την περιγραφή του είδους που
θέλετε να συμπεριλάβετε στο παραστατικό σας.
Αν παρακολουθείτε ημερομηνίες λήξεις για τα είδη σας στην στήλη Λήξη
θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τις ημερομηνίες λήξης των ειδών ανά
παρτίδες.
Με την εισαγωγή του είδους εμφανίζεται αυτόματα στη στήλη Ποσ η
ποσότητα του είδους (η τιμή 1), η τιμή μονάδος (στήλη Τιμή), η αξία του
είδους (στήλη Αξία) και η συνολική αξία (στήλη Τελ.Αξία). Αν δώσετε
αριθμό τεμαχίων διαφορετικό του 1 υπολογίζονται αυτόματα οι ανάλογες
στήλες Αξία και Τελ.Αξία.
Τέλος, μπορείτε να πληκτρολογήσετε στις στήλες Έκπτωση και Ε.Έκπτωση
πρώτη και δεύτερη έκπτωση σε ποσοστό επί τοις εκατό που μπορεί να έχετε
για το είδος.
Τρίτο τμήμα
Εμφανίζονται τα γενικά σύνολα του παραστατικού. Τα πεδία που
εμφανίζονται είναι Ποσότητα – Αρχική Αξία – Εκπτώσεις – Αξία (μετά
έκπτωσης) – ΦΠΑ – Πληρωτέο.
Φάκελος Σύνολα
Στον φάκελο Σύνολα βλέπετε τα σύνολα του παραστατικού σας.
Στο φάκελο
αυτό εμφανίζονται τα σύνολα του παραστατικού που
καταχωρείτε. Περιλαμβάνει τα εξής τμήματα : Ανάλυση του ΦΠΑ,
Επιβαρύνσεις, Λοιπές αξίες του παραστατικού σας.
Στο πρώτο τμήμα (αριστερά) της Ανάλυσης Φ.Π.Α. γίνεται αυτόματη
ανάλυση των ειδών ανάλογα με τα τμήματα του Φ.Π.Α στα οποία ανήκει το
κάθε είδος (π.χ. στο 9%, 19%, 4,5%).
Στο δεύτερο τμήμα Επιβαρύνσεις που μπορείτε να πληκτρολογήσετε αξιακά
διάφορες μορφές επιβαρύνσεων για την παραγγελία (π.χ.μεταφορικά). Και
εδώ παρατηρείτε ότι υπάρχει αυτόματη ενημέρωση των σχετικών πεδίων,
μετά την εισαγωγή της επιβάρυνσης.
Στο τρίτο τμήμα (στη μέση) των Λοιπών Αξιών εμφανίζονται ανά ποσοστό
και ανά αξία τα πεδία:
1. Εκπτώσεις που έχετε τη δυνατότητα να συμπεριλάβετε (αν σας παρέχεται)
ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο του ποσού του παραστατικού. Με την
- 61 -

εισαγωγή ποσοστού έκπτωσης ενημερώνονται αυτόματα τα σχετικά πεδία και
στα τρία τμήματα.
2. Π.Φ.Σ. γίνεται αυτόματα υπολογισμός του φόρου Π.Φ.Σ. με το ποσοστό που
έχει ορισθεί μέσα από την επιλογή Παράμετροι – Παράμετροι Εφαρμογήςπεδίο Π.Φ.Σ.
3. ΦΠΑ ΠΦΣ δίνεται αυτόματα η αξία ΦΠΑ (για 9% ΦΠΑ)
Στο φάκελο Λοιπά Στοιχεία / Πληρωμές μπορείτε να συμπληρώσετε κάποια
επιπλέον στοιχεία για την παραγγελία όπως Στοιχεία Παράδοσης – Μεταφορικό
Μέσο όπως επίσης και Τρόπο Πληρωμής.
Για να καταχωρήσετε το παραστατικό σας πατήστε το πλήκτρο F3 με το ποντίκι ή
από το πληκτρολόγιο.
Αναζήτηση Παραστατικών Αγοράς
Από το μενού Κινήσεις – Αγορές – Παραστατικά Αγορών.
Για να μεταφερθείτε στον φάκελο (Αναζήτηση) πατήστε το πλήκτρο F11 από το
πληκτρολόγιο ή με το ποντίκι στο επάνω μέρος της οθόνης.
Στο φάκελο αυτό σας δίνετε η δυνατότητα να δηλώσετε τα κριτήρια (στο επάνω
τμήμα της οθόνης) σύμφωνα με τα οποία θα εμφανισθούν τα παραστατικά αγορών
σας (στο κάτω μισό της οθόνης).
Τα κριτήρια αναζήτησης που μπορείτε να συμπληρώσετε είναι τα εξής:
Παραστατικό
Επιλέγετε από τη λίστα το παραστατικό αγοράς που
αναζητάτε (π.χ. Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο).
Προμηθευτής
Επιλέγετε τον προμηθευτή στου οποίου έχετε
καταχωρήσει το παραστατικό.
Είδος
Επιλέγοντας κάποιο είδος σε αυτό το πεδίο σας,
εμφανίζονται τα παραστατικά αγορών που το
περιέχουν.
Ημερομηνία
Συμπληρώνετε το διάστημα ημερομηνιών που κάνετε
αναζήτηση
Status
Παραστατικού - Επιλέγετε από τη λίστα των επιλογών.
Εκτύπωσης - Επιλέγετε από τη λίστα των επιλογών.
Αρ.Παραστατικού Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του
παραστατικού.
Αξία Παραστατικού Μπορείτε να πληκτρολογήσετε την αξία του
παραστατικού.
Χρήστης
Επιλέξτε τον χρήστη που δημιούργησε το
παραστατικό.(Για εγκαταστάσεις δικτύου).
Αφού συμπληρώσετε όσα κριτήρια αναζήτησης θέλετε πατήστε το κουμπί
“Αναζήτηση F11” με το ποντίκι ή από το πληκτρολόγιο. Στο κάτω μέρος της οθόνης
σας εμφανίζονται τα παραστατικά που αντιστοιχούν στα κριτήρια που έχετε δώσει.
Εμφάνιση και επεξεργασία παραστατικού
Αφού έχετε εμφανίσει στο κάτω μέρος της οθόνης τα παραστατικά που αντιστοιχούν
στα κριτήρια που έχετε δώσει μπορείτε να τα επεξεργαστείτε.

- 62 -

Κάνατε κλικ με το ποντίκι σας επάνω στο παραστατικό που θέλετε να επεξεργαστείτε
(γίνετε με πιο σκούρο χρώμα) και έπειτα το κουμπί OK στο κάτω μέρος της οθόνης.
Τα παραστατικά σας εμφανίζονται στην οθόνη.
Διόρθωση παραστατικού
Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή – διόρθωση και πατώντας το
πλήκτρο F3 να αποθηκεύσετε το παραστατικό σας με τις αλλαγές που έχετε
κάνει.
Διαγραφή παραστατικού
Αν θέλετε να διαγράψετε το παραστατικό πατήστε F4 από το πληκτρολόγιο ή
με το ποντίκι σας στο επάνω μέρος της οθόνης.
Μετασχηματισμός Παραστατικών
Σκοπός σ’ αυτήν την επιλογή είναι η μετατροπή ενός ήδη καταχωρημένου
παραστατικού αγοράς (π.χ. δελτίο αποστολής σε τιμολόγιο αγοράς) έτσι ώστε να
μην καταχωρείτε ξανά τα είδη στο τιμολόγιο αγοράς.
Επίσης μπορείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία μετασχηματισμού για μία ή
περισσότερες παραγγελίες σε παραστατικό αγοράς
Από το μενού Κινήσεις – Αγορές – Παραστατικά Αγορών πατήστε το πλήκτρο F11
για να μεταφερθείτε στην οθόνη της αναζήτησης .
Πατήστε με το ποντίκι σας το κουμπί «Μετασχηματισμός Παραστατικών» και
ακολουθήστε την διαδικασία
της αναζήτησης παραγγελίας θέτοντας τα φίλτρα
αναζήτησης στο επάνω τμήμα της οθόνης και πατώντας F11. Στο κάτω μέρος της
οθόνης εμφανίζονται μόνο τα εκκρεμεί παραστατικά (π.χ. Παραγγελίες ή Δελτία
Αποστολής) . Επιλέξτε κάνοντας κλικ με το ποντίκι επάνω στο παραστατικό ή στην
παραγγελία που θέλετε να μετασχηματίσετε – γράφετε ένα √ αριστερά από κάθε
παραστατικό. (Μπορείτε να επιλέξετε μόνο παραστατικά του ίδιου προμηθευτή).
Αφού έχετε τσεκάρει το παραστατικό πατήστε το κουμπί OK στο κάτω μέρος της
οθόνης .
Το πρόγραμμα σας εμφανίζει σε μία οθόνη τα είδη του ή των παραστατικών που
είχατε επιλέξει.
Στο επάνω μέρος της οθόνης και στο πεδίο Κωδ.Κίνησης σας προτείνονται τα
παραστατικά τα οποία έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε με βάση το
παραστατικά που έχετε επιλέξει για μετασχηματισμό ( π.χ. Αν έχετε επιλέξει Δελτίο
Αποστολή σας προτείνετε Τιμολόγιο Αγοράς). Θα πρέπει να συμπληρώσετε τα
στοιχεία του παραστατικού που θέλετε να καταχωρήσετε και να διορθώσετε ή να
ελέγξετε τις τιμές των ειδών .
Πριν αποθηκεύσετε το παραστατικό θα πρέπει να ελέγξετε τα τελικά ποσά στον
φάκελο Σύνολα
Στο φάκελο αυτό εμφανίζονται τα σύνολα του παραστατικού που καταχωρείτε.
Περιλαμβάνει τα εξής τμήματα : Ανάλυση του ΦΠΑ, Επιβαρύνσεις, Λοιπές αξίες
του παραστατικού σας.
Για να καταχωρήσετε το παραστατικό σας πατήστε το πλήκτρο F3 με το ποντίκι ή
από το πληκτρολόγιο.
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Ενσωμάτωση κινήσεων από προμηθευτή
Στο φάκελο αυτό γίνεται η λήψη των Παραστατικών Αγοράς από τον προμηθευτή
μέσω Modem. Τα Παραστατικά Αγορών που λαμβάνετε αφορούν τις παραγγελίες
που έχετε κάνει στον προμηθευτή σας μέσω Modem από τη διαχείριση παραγγελιών.
Επίσης έχετε τη δυνατότητα επιλογής τιμολογίου το οποίο ενημερώνει αυτόματα την
αποθήκη. Τα είδη τα οποία έχουν έλλειψη αυτόματα πηγαίνουν στη διαδικασία της
δημιουργίας μιας παραγγελίας (Βάσει Πωλήσεων Ημέρας - Έλλειψη).

Χρηματοοικονομικά
Από το μενού Κινήσεις – Χρηματοοικονομικά μπορείτε να καταχωρείτε κινήσεις
που έχουν σχέση με την χρηματοοικονομική διαχείριση του φαρμακείου και αφορούν
τις Εισπράξεις από τους πελάτες σας ή τα ασφαλιστικά ταμεία, τις Πληρωμές σε
προμηθευτές σας. Επίσης μπορείτε να έχετε πλήρη διαχείριση αξιογράφων πελατών
– προμηθευτών έτσι ώστε πάντα να έχετε σαφή εικόνα της κίνησης των αξιογράφων
– επιταγών που διαχειρίζεστε.

Εισπράξεις
Πληρωμές
Κινήσεις Τραπεζών
Διαχείριση Αξιόγραφων

Σ’ αυτό το κύκλωμα μπορείτε να καταχωρείτε τις
εισπράξεις των πελατών σας έτσι ώστε να μπορείτε να
παρακολουθείτε τα υπόλοιπά τους.
Σ’ αυτό το κύκλωμα μπορείτε να καταχωρείτε τις
πληρωμές που κάνετε σε προμηθευτές σας έτσι ώστε να
μπορείτε να παρακολουθείτε τα υπόλοιπα που έχετε.
Σ’ αυτή την επιλογή βλέπετε αναλυτικά την κίνηση του
κάθε αξιογράφου που έχετε καταχωρήσει.
Από αυτό το κύκλωμα μπορείτε να έχετε την πλήρη
διαχείριση και ενημέρωση των αξιογράφων σας.
Μπορείτε επίσης να έχετε πληροφόρηση για την κίνηση
και την λήψη των επιταγών ή των γραμματίων σας.
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Εισπράξεις – Πληρωμές
Σ’ αυτό το κύκλωμα μπορείτε να κάνετε κινήσεις εισπράξεων από πελάτες.

Καταχώρηση νέας κίνησης Είσπραξης ή Πληρωμής
Όταν μπαίνετε στην επιλογή Κινήσεις – Χρηματοοικονομικά – Εισπράξεις ή
Πληρωμές σας εμφανίζετε η οθόνη όπου μπορείτε να καταχωρήσετε μία νέα κίνηση
είσπραξης από πελάτη σας ή πληρωμής προμηθευτή, έτσι ώστε να παρακολουθείτε
τον λογαριασμό του.
Η οθόνη χωρίζετε στα παρακάτω τμήματα.
Πρώτο τμήμα
Στο πεδίο Κωδ.Κίνησης θα πρέπει να επιλέξετε από το μενού την κίνηση που
θέλετε να καταχωρήσετε, πατώντας κλικ με το ποντίκι επάνω στο πεδίο.(π.χ.
Είσπραξη από Πελάτη ή Πληρωμή σε Προμηθευτή)
στο πεδίο Σειρά προτείνετε η ΜΕ (μπορείτε να βάλετε την σειρά της
απόδειξης που θέλετε να καταχωρήσετε) ενώ στο πεδίο Αριθμός
πληκτρολογήστε τον αριθμό της απόδειξης.
Στο πεδίο Ημερομηνία προτείνεται αυτόματα η τρέχουσα.
Στο πεδίο Πελάτης ή Προμηθευτή εισαγάγετε (ή πληκτρολογείτε) την
επωνυμία του πελάτη ή του προμηθευτή.
Στο πεδίο Αιτιολογία πληκτρολογήστε κάποιο κείμενο για την αιτιολογία της
κίνησης.
Στο πεδίο Αξία θα υπολογιστεί η αξία της κίνησης με βάση την ανάλυση που
θα έχετε κάνει πιο κάτω στο φάκελο Ανάλυση Κίνησης.
Στο πεδίο Υπόλοιπο εμφανίζετε το υπόλοιπο του πελάτη ή του προμηθευτή
που έχετε επιλέξει.
Δεύτερο τμήμα
Φάκελος Ανάλυση Κίνησης
Στο πεδίο Α/Α γίνετε αυτόματη αρίθμηση των επιμέρους κινήσεων.
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Στο πεδίο Είδος Κίνησης θα πρέπει να επιλέξετε από την λίστα:
Μετρητά –
Επιλέγοντας Μετρητά και πατώντας Enter μεταφέρεστε
στο πεδίο ποσό όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τα
μετρητά που εισπράξατε από τον πελάτη σας ή που
πληρώνετε σε προμηθευτή. Πατώντας Enter
μεταφέρεστε στην επόμενη γραμμή για νέα κίνηση.
Επιταγή Επιλέγοντας
Επιταγή
και
πατώντας
Enter
ενεργοποιούνται στο κάτω μέρος της οθόνης τα πεδία
όπου θα πρέπει να γράψετε τα στοιχεία της επιταγής
που καταχωρείτε.
Γραμμάτιο - Επιλέγοντας Γραμμάτιο και πατώντας Enter
ενεργοποιούνται στο κάτω μέρος της οθόνης τα πεδία
όπου θα πρέπει να γράψετε τα στοιχεία του γραμματίου
που καταχωρείτε.
Καταχωρώντας τα παραπάνω στοιχεία και αφού συμφωνήσετε το εισπρακτέο
ποσό το οποίο αναγράφετε στο πεδίο Αξία, πατήστε το πλήκτρο F3 με το
ποντίκι ή από το πληκτρολόγιο.
Φάκελος Αναζήτηση Αξιογράφων
Για να μεταφερθείτε στον φάκελο (Αναζήτηση) πατήστε το πλήκτρο F11 από το
πληκτρολόγιο ή με το ποντίκι στο επάνω μέρος της οθόνης.
Στο φάκελο αυτό σας δίνετε η δυνατότητα να δηλώσετε τα κριτήρια (στο επάνω
τμήμα της οθόνης) σύμφωνα με τα οποία θα εμφανισθούν τα αξιόγραφά σας (στο
κάτω μισό της οθόνης).
Τα κριτήρια αναζήτησης που μπορείτε να συμπληρώσετε είναι τα εξής:
Παραστατικό
Επιλέγετε από τη λίστα το αξιόγραφο που αναζητάτε
(π.χ. Είσπραξη από Πελάτη ή πληρωμή σε
Προμηθευτή).
Πελάτης
Επιλέγετε τον πελάτη όπου έχετε καταχωρήσει το
αξιόγραφο.
ή
Προμηθευτής
Επιλέγετε τον προμηθευτή όπου έχετε καταχωρήσει το
αξιόγραφο.
Ημερομηνία
Συμπληρώνετε το διάστημα ημερομηνιών που κάνετε
αναζήτηση
Status
Παραστατικού - Επιλέγετε από τη λίστα των επιλογών.
Εκτύπωσης - Επιλέγετε από τη λίστα των επιλογών.
Αρ.Παραστατικού Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του
αξιόγραφου.
Αξία Παραστατικού Μπορείτε να πληκτρολογήσετε την αξία του
αξιόγραφου.
Χρήστης
Επιλέξτε τον χρήστη που δημιούργησε το
παραστατικό.(Για εγκαταστάσεις δικτύου).
Αφού συμπληρώσετε όσα κριτήρια αναζήτησης θέλετε πατήστε το κουμπί
“Αναζήτηση F11” με το ποντίκι ή από το πληκτρολόγιο. Στο κάτω μέρος της οθόνης
σας εμφανίζονται τα παραστατικά που αντιστοιχούν στα κριτήρια που έχετε δώσει.
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Εμφάνιση και επεξεργασία παραστατικού
Αφού έχετε εμφανίσει στο κάτω μέρος της οθόνης τα παραστατικά που αντιστοιχούν
στα κριτήρια που έχετε δώσει μπορείτε να τα επεξεργαστείτε.
Κάνατε κλικ με το ποντίκι σας επάνω στο παραστατικό που θέλετε να επεξεργαστείτε
(γίνετε με πιο σκούρο χρώμα) και έπειτα το κουμπί OK στο κάτω μέρος της οθόνης.
Τα παραστατικά σας εμφανίζονται στην οθόνη.
Διόρθωση παραστατικού
Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή – διόρθωση και πατώντας το
πλήκτρο F3 να υποθηκεύσετε το παραστατικό σας με τις αλλαγές που έχετε
κάνει.
Διαγραφή παραστατικού
Αν θέλετε να διαγράψετε το παραστατικό πατήστε F4 από το πληκτρολόγιο ή
με το ποντίκι σας στο επάνω μέρος της οθόνης.

Κινήσεις Αξιόγραφων
Από το μενού Κινήσεις – Χρηματοοικονομικά – Κινήσεις Αξιόγραφων μπορείτε να
καταχωρείτε κινήσεις σχετικά με τα αξιόγραφά σας όπως
Κατάθεση σε Τράπεζα
Εξόφληση Αξιόγραφου.
Απλήρωτο Αξιόγραφο
Επιστροφή από Τράπεζα
Η διαχείριση του κυκλώματος Κινήσεων Αξιόγραφων γίνεται όπως και στο κύκλωμα
Εισπράξεων – Πληρωμών που αναλύεται παραπάνω.

Διαχείριση Αξιόγραφων

Από το μενού Κινήσεις – Χρηματοοικονομικά – Διαχείριση Αξιόγραφων μπορείτε
να παρακολουθείτε και να ξέρετε αναλυτικά τα στοιχεία του κάθε αξιόγραφου που
έχετε καταχωρήσει όπως επίσης να γνωρίζεται και το ιστορικό του.
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Καταστάσεις κινήσεων
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε καταστάσεις
ελέγχου για το Ταμείο (Λιανικές πωλήσεις), για τα είδη που έχετε πουλήσει, για
Αγορές-Πωλήσεις, για Εισπράξεις-Πληρωμές, καθώς και απλή ή Συγκεντρωτική
κατάσταση ΦΠΑ που σας ενδιαφέρει.
Η έκδοση των καταστάσεων ολοκληρώνεται, αφού πρώτα καθορίσετε τα χρονικά
διαστήματα και επιλέξετε την εκτύπωση ή την προεπισκόπηση.
Οι καταστάσεις είναι οι ακόλουθες:
Ταμείο Ημέρας

Ανά ημέρα και κωδικό κίνησης εμφανίζονται οι
κινήσεις εισπράξεων – πληρωμών καθώς και το
προοδευτικό υπόλοιπο του ταμείου σας.

Ημερήσιες Πωλήσεις

Προβολή ανά ημέρα και κωδικό αποθήκης των
πωληθέντων ειδών.

Ευρετήριο πωλήσεων

Προβολή των πωλήσεων ανα κωδικό κίνησης, αριθμό
παραστατικού, αξία και σειρά.

Αγορών

Προβολή ανά ημέρα και κωδικό κίνησης των αγορών
ανά κατηγορία ΦΠΑ.

Πωλήσεων

Προβολή ανά ημέρα και κωδικό κίνησης των
πωλήσεων ανά κατηγορία ΦΠΑ.

Αγορές ανα

Προβολή των αγορών ανα κωδικό κίνησης,ανα

κωδικό κίνησης

κατηγορία ΦΠΑ και χρονικό διάστημα που επιλέγουμε.

Πωλήσεις ανα

Προβολή των πωλήσεων ανα κωδικό κίνησης,ανα

κωδικό κίνησης

κατηγορία ΦΠΑ και χρονικό διάστημα που επιλέγουμε.

Εισπράξεων

Προβολή των κινήσεων είσπραξης ανά ημερομηνία.

Πληρωμών

Προβολή των κινήσεων πληρωμών ανά ημερομηνία.

Βιβλίο παράδοσης
φαρμάκων

Μπορούμε να εκτυπώσουμε πρόχειρο ή θεωρημένο
βιβλίο παράδοσης φαρμάκων.

Συγκ/κή Κατάσταση ΦΠΑ Προβολή κατάστασης ΦΠΑ ανά σύνολα ημέρας.
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Χρηματοοικονομικά

Ληξιάρια Αξιόγραφων έχετε δυνατότητα προβολής
των αξιόγραφων που δεν έχουν εξοφληθεί, με κριτήρια
ημερομηνίας έκδοσης ή λήξης, εισπρακτέων ή
πληρωτέων.
Καταστάσεις Αξιόγραφων έχετε δυνατότητα
προβολής των αξιόγραφων, με κριτήρια ημερομηνίας
έκδοσης ή λήξης, εισπρακτέων ή πληρωτέων.
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Αποθήκη
Στη βασική επιλογή Αποθήκη του προγράμματος σας δίνετε η δυνατότητα παρακολούθησης
της αποθήκης του φαρμακείου. Μπορείτε να ανοίξετε ένα νέο είδος, να μεταβάλετε τα
στοιχεία του, να αντλήσετε πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα των ειδών, να δείτε τις
αναλυτικές κινήσεις ενός είδους μέσα από την καρτέλα του, να εισάγετε την απογραφή σας
και να καταχωρήσετε τα Min Max αποθέματα που θα θέλετε να έχει κάθε είδος. Τέλος,
μπορείτε να εμφανίσετε διάφορες πληροφοριακές καταστάσεις. Αναλυτικά σε αυτό το
κεφάλαιο υπάρχουν οι εξής επιλογές:
Αρχείο Ειδών

Πλήρης διαχείριση των σταθερών στοιχείων ενός
είδους, προβολή των προοδευτικών στοιχείων
και στατιστικών πωλήσεων σε ποσότητα και
αξία.

Πίνακες Ειδών

Διαχείριση βοηθητικών πινάκων που συνδέονται
άμεσα με το αρχείο ειδών.

Υπολογισμός Min – Max Stock

Δημιουργία min-max stock μέσα από τις
πωλήσεις.

Πωλήσεις Ειδών με Κουπόνι

Προβολή κατάστασης με τις πωλήσεις ειδών με
κουπόνι.

Ευρετήριο Αποθήκης

Προβολή στοιχείων αποθήκης με πολλαπλά
κριτήρια.

Καρτέλα Είδους

Αναλυτική παρακολούθηση των κινήσεων ενός
είδους.

Καρτέλα λήξεων είδους

Αναλυτική εκτύπωση κινήσεων είδους με τις
λήξεις τους για το χρονικό διάστημα που θα
επιλέξετε.

Φυσική Απογραφής Αποθήκης

Δυνατότητα καταχώρησης και προβολής των
κινήσεων απογραφής .

Κινήσεις Αποθήκης

Καταχώρηση λοιπών κινήσεων αποθήκης.

Καταχώρηση Min-Max

Μαζική καταχώρηση του ελαχίστου και του
μεγίστου αποθέματος ανά είδος και άμεση
ενημέρωση του αρχείου ειδών.
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Ομαδοποίηση Ειδών βάσει
Κινητικότητας

Ένταξη των ειδών συγκεκριμένης ομάδας,
κατηγορίας,υποκατηγορίας,ειδών συγκεκριμένου
προμηθευτή σε ομάδες κινητικότητας.

Πληροφοριακές Καταστάσεις
Αποθήκης

Εκτύπωση καταστάσεων ισοζυγίου, ειδών κάτω
από το min stock, μη κινηθέντων ειδών,
υπολοίπων ειδών ανά ομάδα/κατηγορία, ελέγχου
υπολοίπων-λήξεων, έλεγχος όμοιων ειδών,
εκκρεμότητες ειδών.

Αρχείο ειδών
Μέσα από αυτήν την επιλογή έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας-διόρθωσης και διαγραφής
των ειδών σας.
Αν κάνετε κλικ με το ποντίκι στην επιλογή Αποθήκη - Αρχείο Ειδών εμφανίζεται μια οθόνη
η οποία χωρίζεται στα ακόλουθα τμήματα:
Α) Στη γραμμή βασικών λειτουργιών (toolbar), στο πάνω μέρος (αυτή η γραμμή βασικών
λειτουργιών είναι κοινή για όλα τα κυκλώματα του προγράμματος π.χ. Πελάτες,
Προμηθευτές, Ταμεία, Ιατροί κτλ.).
Β) Αμέσως μετά στη γραμμή βασικών πεδίων των στοιχείων του είδους που είναι ο Κωδικός,
το Είδος και η Μορφή-Συσκευασία του.
Γ) Στους φακέλους Σταθερά στοιχεία, Λοιπά, Καρτέλα Είδους, Προοδευτικά, Στατιστικά,
Προμηθευτές/Τιμές, Barcodes/Λήξεις. Κάθε φορά που διαλέγετε την επιλογή Αρχείο ειδών
το πρόγραμμα αυτόματα ενεργοποιεί το φάκελο Σταθερά στοιχεία (δηλ. Ομάδα, Κατηγορία
κτλ.).
Δ) Στο κάτω μισό της οθόνης εμφανίζονται όλες οι καταχωρήσεις σας στο Αρχείο Ειδών ανά
γραμμή και με προβολή των πιο βασικών πεδίων (Κωδικός, Περιγραφή, ΜορφήΣυσκευασία, Τιμή Λιανικής, Τιμή Χονδρικής, Υπόλοιπο).
Για να μετακινηθείτε στα πεδία της οθόνης του Αρχείου Ειδών κάνετε χρήση του ποντικιού ή
πιέζετε από το πληκτρολόγιο διαδοχικά το Enter (για να μεταβείτε σε επόμενα πεδία) και το
Esc (για να μεταβείτε σε προηγούμενα πεδία). Επίσης, η επιλογή των φακέλων στην οθόνη
του Αρχείου Ειδών γίνεται με τη χρήση του ποντικιού (κάνοντας κλικ στον επιθυμητό
φάκελο).
Στις επόμενες σελίδες αναλύονται οι φάκελοι Σταθερά στοιχεία, Λοιπά, Καρτέλα Είδους,
Προοδευτικά, Στατιστικά, Προμηθευτές/Τιμές, Barcodes/Λήξεις της επιλογής Αρχείο
Ειδών που είναι άμεσα συνυφασμένοι με τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης ειδών όπως για
παράδειγμα τη Δημιουργία ενός είδους και την καταχώρησή του, την Αναζήτηση ενός είδους
και τη διόρθωση των στοιχείων του κτλ.
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Φάκελος - Σταθερά στοιχεία είδους
Δημιουργία-Αναζήτηση-Διόρθωση-Διαγραφή Είδους
Για να δημιουργήσετε ένα νέο είδος θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F2 –δημιουργία.
Αυτόματα εμφανίζεται στην οθόνη ο επόμενος ελεύθερος κωδικός. Ο πρώτος διαθέσιμος
κωδικός που σας δίνεται από το πρόγραμμα είναι το 100001. Ετσι οι κωδικοί από 1-100000
αναφέρονται στα φάρμακα , από 100000-200000 για είδη Φαρμακοποιού και από 200000 και
άνω για παραφάρμακα.
Στο πεδίο Είδος πληκτρολογείτε την περιγραφή του είδους και με ENTER μεταβαίνετε στο
επόμενο πεδίο.
Στο πεδίο Mορφή-Συσκευασία πληκτρολογείτε τη Μορφή του είδους.
Στο πεδίο Ομάδα επιλέγετε την Ομάδα, αν δηλαδή είναι Φάρμακο, Παραφάρμακο ή
Φαρμακοτεχνική εργασία, αν πρόκειται να δημιουργήσετε μία Φαρμακοτεχνική εργασία (που
δεν υπάρχει στο αρχείο αποθήκης). Αν δεν θέλετε να εισάγετε Ομάδα μπορείτε να ορίσετε
ομάδα Χωρίς. Όταν στο πεδίο Ομάδα επιλέξετε Φάρμακα τότε το πεδίο του ποσοστού
κέρδους παίρνει την τιμή 35 , δηλαδή υπολογίζει την τιμή Λιανικής αυτόματα από την τιμή
χονδρικής που εσείς θα εισάγετε συν το ΦΠΑ (και εδώ μπορείτε να επιλέξετε κατηγορία
ΦΠΑ) συν το ποσοστό κέρδους (δηλαδή το 35% που ισχύει για τα φάρμακα). Αν στο πεδίο
Ομάδα επιλέξετε Παραφάρμακα τότε ισχύει ότι και παραπάνω με τη διαφορά ότι το ποσοστό
κέρδους παίρνει αυτόματα την τιμή που εσείς έχετε ορίσει για όλα τα παραφάρμακα από τις
Παραμέτρους Εφαρμογής – Ποσοστό κέρδους (Παραφάρμακα) ή από την επιλογή
Αποθήκη – Πίνακες Ειδών - Κατηγορίες, αν για κάποιες κατηγορίες παραφαρμάκων έχετε
ορίσει ξεχωριστό ποσοστό κέρδος (π.χ. Γάλατα 15%).
Κατηγορία: εισάγετε την κατηγορία του, αν είναι δηλαδή Παραφάρμακο, σε ποια κατηγορία
ανήκει (Γάλατα, κτλ.). Μέσα από την επιλογή Αποθήκη-Πίνακες Ειδών-φάκελος
Κατηγορίες μπορείτε να δημιουργήσετε δικές σας κατηγορίες.
Υποκατηγορία : εισάγετε την υποκατηγορία του.
Μέσα από την επιλογή Αποθήκη-Πίνακες Ειδών-φάκελος Υποκατηγορίες μπορείτε να
δημιουργήσετε δικές σας υποκατηγορίες.
Ποσοστό κέρδους: πληκτρολογείτε το ποσοστό μικτού κέρδους που θέλετε να έχετε στο
είδος. Αν το νέο είδος είναι Φάρμακο, προτείνεται αυτόματα το 35% (όπως προαναφέρθηκε),
ενώ αν πρόκειται για Παραφάρμακο προτείνεται το ποσοστό που έχετε καθορίσει από τις
Παραμέτρους Εφαρμογής – Ποσοστό κέρδους (Παραφάρμακα) ή από την επιλογή
Αποθήκη – Πίνακες Ειδών – Κατηγορίες.
ΦΠΑ: εισάγετε το ποσοστό ΦΠΑ του είδους.
Τιμή χονδρικής: πληκτρολογείτε την τιμή χονδρικής πώλησης του είδους. Η τιμή χονδρικής
είναι προτεινόμενη στο κύκλωμα των αγορών (π.χ.τιμολόγια αγοράς). Ειδικά για τα
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Παραφάρμακα, αν προηγούμενα έχει μαρκαρισθεί (με κλικ με το ποντίκι) στην επιλογή
Παράμετροι-Παράμετροι Εφαρμογής το πεδίο Ενημέρωση Παραφαρμάκων, τότε
πραγματοποιείται άμεση ενημέρωση της τιμής χονδρικής του είδους στην Αποθήκη
κατά την καταχώρηση τιμολογίων αγοράς από το κύκλωμα των αγορών.
Το πεδίο Τιμή Λιανικής υπολογίζεται αυτόματα κατά την πληκτρολόγηση της τιμής
χονδρικής, με την προσθήκη του ποσοστού κέρδους και του ΦΠΑ που έχετε ορίσει για το
είδος.
Ποσοστό Έκπτωσης πληκτρολογείτε το ποσοστό έκπτωσης του είδους κατά την πώλησή
του .
Νοσοκομειακή τιμή πληκτρολογείτε την νοσοκομειακή τιμή του είδους.
Κωδικός Υπουργείου πληκτρολογείτε
κουπόνι του είδους.

τον κωδικό Υπουργείου που αναγράφεται στο

Κωδικός ΕΟΦ πληκτρολογείτε τον κωδικό του ΕΟΦ που αναγράφεται στο κουπόνι του
είδους.
Κωδικός Χρήστη μπορείτε να εισάγετε κάποιον δικό σας κωδικό, έτσι ώστε να αναζητάτε
το είδος π.χ. μέσα από το κύκλωμα Κινήσεις – Συνταγών, με τον κωδικό που του έχετε δώσει.
ΙΦΕΤ τσεκάρετε αν το είδος είναι είδος του ΙΦΕΤ.
Αρνητική Λίστα τσεκάρετε αν το είδος ανήκει στην Αρνητική Λίστα
Ένδειξη: εισάγετε την ένδειξη για το νέο είδος. Μέσα από την επιλογή Αποθήκη – Πίνακες
Ειδών στο φάκελο Ενδείξεις έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε
Ενδείξεις, ώστε να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε (εισάγετε) στο κύκλωμα της Αποθήκης.
Η εισαγωγή νέας ένδειξης στην επιλογή Αποθήκη – Πίνακες Ειδών στο φάκελο Ενδείξεις,
γίνεται με τη χρήση των πλήκτρων F2 (δημιουργία) και F3 (καταχώρηση).
Τύπος Συνταγής: εισάγετε τον τύπο συνταγής για το νέο είδος. Μέσα από την επιλογή
Αποθήκη – Πίνακες Ειδών στο φάκελο Τύπος Συνταγής έχετε τη δυνατότητα να
προσθέσετε ή να τροποποιήσετε Τύπους Συνταγής, ώστε να μπορείτε να τους
χρησιμοποιήσετε (εισάγετε) στο πεδίο αυτό.
Δραστική Ουσία: εισάγετε την δραστική ουσία για το νέο είδος. Μέσα από την επιλογή
Αποθήκη – Πίνακες Ειδών στο φάκελο Δραστ.Ουσίες έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε
ή να τροποποιήσετε Δραστικές Ουσίες, ώστε να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε (εισάγετε)
στο κύκλωμα της Αποθήκης.
Αντένδειξη – Μορφή – Δοσολογία: έχετε τη δυνατότητα πάλι μέσω της επιλογής Αποθήκη
– Πίνακες Ειδών να δημιουργήσετε (αν θέλετε) εγγραφές για τα αντίστοιχα πεδία-φακέλους,
ώστε να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε στο κύκλωμα της Αποθήκης
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Τέλος, για να καταχωρήσετε το νέο είδος και τα γενικά του στοιχεία πρέπει να πιέσετε το
πλήκτρο F3.
Αναζήτηση Είδους
Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ενός ή περισσοτέρων ειδών :
1.) Μεταβαίνετε στο πεδίο Είδος
2.) Πληκτρολογείτε ολόκληρη ή μέρος της Επωνυμίας του π.χ. τα τρία (3) πρώτα γράμματα.
3.) Πιέζετε το πλήκτρο F11, το οποίο κάνει αναζήτηση εγγραφών σ’ όλα τα κυκλώματα του
προγράμματος.
Στο κάτω μισό της οθόνης θα εμφανισθούν όλα τα είδη που η Επωνυμία τους πληρεί το
κριτήριο αναζήτησης δηλ. που ξεκινάει από τα τρία πρώτα γράμματα που έχετε
πληκτρολογήσει. Κάνοντας κλικ με το ποντίκι στο είδος που σας ενδιαφέρει από τα
εμφανιζόμενα στο κάτω μισό της οθόνης, εμφανίζονται τα Σταθερά του στοιχεία με
δυνατότητα διόρθωσης ή διαγραφής ή ενημέρωσης τους, όπως επίσης και ανάλογης
διαχείρισης των στοιχείων του φακέλου Λοιπά, του φακέλου Προοδευτικά, του φακέλου
Στατιστικά ή του φακέλου Προμηθευτές.
Το πρόγραμμα σας παρέχει επιπρόσθετα τη δυνατότητα αναζήτησης ειδών με βάσει και
τα υπόλοιπα πεδία του είδους. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με Μορφή –
Συσκευασία, με Ομάδα, με Κατηγορία, με ποσοστό ΦΠΑ, με κωδικό Ε.Ο.Φ., με Ένδειξη, με
Τύπο Συνταγής και με Δραστική ουσία. Η διαδικασία αναζήτησης είναι όμοια μ’ αυτήν που
εκτελείτε για την Επωνυμία, αρκεί βέβαια να βρίσκεστε στο ανάλογο πεδίο.
Έτσι για παράδειγμα, αν θέλετε να εμφανίσετε όλα τα παραφάρμακα, αρκεί να έρθετε στο πεδίο
Ομάδα και να εισάγετε την επιλογή Παραφάρμακα. Μετά πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο F11.
Στο κάτω μισό της οθόνης θα εμφανισθούν όλα τα είδη σας που ανήκουν σ’ αυτήν την ομάδα.
Διόρθωση-Διαγραφή Είδους
Για να πραγματοποιήσετε διόρθωση ή διαγραφή ενός είδους θα πρέπει πρώτα να έχετε
εκτελέσει την παραπάνω διαδικασία αναζήτησης και εμφάνισης στην οθόνη του επιθυμητού
είδους και των στοιχείων του. Έτσι και εφόσον τα στοιχεία του είδους εμφανίζονται στο πάνω
μισό της οθόνης, μπορείτε να διορθώσετε όποιο από τα πεδία επιθυμείτε και μετά να
πιέσετε το πλήκτρο F3 για να καταχωρήσετε τις αλλαγές-διορθώσεις σας ή να πιέσετε το
πλήκτρο F4 για να διαγράψετε οριστικά το είδος.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε είδος για τον οποίο έχετε πραγματοποιήσει
κινήσεις, το πρόγραμμα θα σας εμφανίσει μήνυμα προειδοποίησης και δεν θα προχωρήσει
στη διαγραφή του. Θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις κινήσεις αυτές και μετά να
προχωρήσετε στη διαγραφή του.
Τέλος, αν έχετε κάνει διόρθωση στα στοιχεία ενός είδους χωρίς να έχετε πιέσει το πλήκτρο F3
για καταχώρηση, πιέζοντας το πλήκτρο F9 γίνεται ακύρωση της διόρθωσης.

Φάκελος – Λοιπά στοιχεία είδους
Σ’ αυτό το φάκελο μπορείτε να καταχωρήσετε επιπλέον πληροφορίες για το είδος.
Το πεδίο Εταιρεία παραγωγής αναφέρεται στην εταιρεία που παράγει το είδος. Το πεδίο
αυτό έχει σχέση με τα στοιχεία της εταιρείας παραγωγής από το κύκλωμα προμηθευτών
(πεδίο Εταιρεία παραγωγής).
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Στο πεδίο Βασικός προμηθευτής όταν δηλώσετε βασικό προμηθευτή στο είδος τότε οι
παραγγελίες για το συγκεκριμένο είδος θα γίνονται στον προμηθευτή που δηλώσατε
αγνοώντας τους βασικούς που αρχικά έχετε καθορίσει μέσα από την επιλογή Προμηθευτές –
Βασικοί Προμηθευτές.
Στο πεδίο Θέση – Ράφι πληκτρολογείτε τη θέση και το ράφι του είδους στο χώρο του
φαρμακείου σας.
Το πεδίο Μονάδα μέτρησης αναφέρεται στη μονάδα μέτρησης του είδους. Περιεχόμενα των
μονάδων μέτρησης υπάρχουν στους Πίνακες ειδών.
Το πεδίο Χορήγηση αναφέρεται σε ιδιαιτερότητες των ταμείων σε σχέση με τη χορήγηση
του συγκεκριμένου είδους.
Στο πεδίο Παρατηρήσεις πληκτρολογείτε κάποια παρατήρηση για το είδος.
Τα πεδία Αρχική ποσότητα – Βήμα - Τιμή ανά βήμα - Βάρος αναφέρονται αποκλειστικά
στην ομάδα Φαρμακοτεχνικές εργασίες.
Η Αρχική ποσότητα αναφέρεται στη minimum ποσότητα φαρμακοτεχνικής εργασίας (για
παράδειγμα για τις αλοιφές είναι 50 γρ.)
Το πεδίο Βήμα αναφέρεται στην ποσότητα που καθορίζει την χρέωση της τιμής ανά βήμα
(για τις αλοιφές το βήμα είναι 10 γρ.).
Το πεδίο Τιμή ανά Βήμα δίνει την τιμή ανά βήμα, που ορίζεται στο ανωτέρω πεδίο (για τις
αλοιφές είναι 60 δρχ.).
Το πεδίο Βάρος αναφέρεται στην ποσότητα του είδους που εντάσσεται στη φαρμακοτεχνική
εργασία.
Τα πεδία Ελάχιστη, Μέγιστη Ποσότητα ενημερώνονται είτε από τον υπολογισμό του MinMax Stock της επιλογής Αποθήκη – Υπολογισμός Min-Max Stock είτε από την
καταχώρηση του Min-Max Stock μέσα από την επιλογή Αποθήκη – Καταχώρηση Min –
Max - Ράφι ή μπορείτε να τα ενημερώσετε άμεσα αν πληκτρολογήσετε την ελάχιστη ή τη
μέγιστη ποσότητα που επιθυμείτε εσείς για το είδος ενώ το πεδίο Αναμενόμενα δείχνει κάθε
φορά την ποσότητα του είδους που βρίσκεται στις εκκρεμείς παραγγελίες.
Στο πεδίο Ποσότητα έλλειψης πληκτρολογείτε την ποσότητα που θέλετε να προτείνετε προς
παραγγελία (σε είδη που συνήθως βρίσκονται σε έλλειψη).
Τα πεδία Ναρκωτικό – Νοσοκομειακό – Κτηνιατρικό – Έλλειψη – Απόσυρση – Λίστας
μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε (μαρκάροντάς τα με κλικ από το ποντίκι) αν το είδος είναι
Ναρκωτικό ή Νοσοκομειακό ή βρίσκεται σε διαδικασία Απόσυρσης κτλ.
Το πεδίο Μεταβαλλόμενη τιμή πώλησης αναφέρεται σε είδη για τα οποία θέλετε να
δέχονται τιμή κατά την πώληση (π.χ. ΙΦΕΤ). Η ενεργοποίηση του και εδώ γίνεται αν
μαρκαρισθεί με κλικ από το ποντίκι. Σημειώνουμε εδώ, ότι αν έχετε μαρκάρει το
συγκεκριμένο πεδίο, κατά την καταχώρηση του είδους στη συνταγή δεν μπορεί να εκτελεσθεί
γενική αναζήτηση είδους με βάσει το πεδίο της τιμής.
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Το πεδίο Κωδικός CSA το μαρκάρετε (αν δεν είναι ήδη μαρκαρισμένο) για τα είδη που
δίδονται από την εταιρεία μας είτε είναι φάρμακα ή παραφάρμακα. Αν απενεργοποιηθεί η
ένδειξη CSA τότε το είδος δεν μεταβάλλεται από την διαδικασία ενημέρωσης από την
εταιρεία μας, γίνεται δηλαδή είδος αποκλειστικά διαχειριζόμενο από το φαρμακείο σας.
Το πεδίο Σταθερή Τιμή Πώλησης τσεκάρετε για είδη που δεν μεταβάλετε η τιμή λιανικής
του.
Στο πεδίο Παρακολούθηση Λήξεων τσεκάρετε αν παρακολουθείτε λήξεις για το είδος.
Στο πεδίο Είδος Φαρμακείου τσεκάρετε για είδη δημιουργημένα από το φαρμακείο.

Φάκελος – Καρτέλα
Σ’αυτό το φάκελο έχετε τη δυνατότητα να δείτε την καρτέλα του είδους που έχετε επιλέξει με
τις αναλυτικές κινήσεις του για το χρονικό διάστημα που θα επιλέξετε.

Φάκελος - Προοδευτικά ποσά αποθήκης
Στο φάκελο Προοδευτικά εμφανίζεται σε μορφή διαγράμματος η κίνηση – τζίρος του είδους
που έχετε επιλέξει, όπως επίσης και συνολικά Χρέωση – Πίστωση – Υπόλοιπο του είδους.
Επίσης εμφανίζονται Αναμενόμενα – Εκκρεμότητες και Κινητικότητα του είδους.

Φάκελος - Στατιστικά είδους
Στο φάκελο αυτό έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα στατιστικά στοιχεία ενός είδους ανά
ποσότητες και αξίες με τη βοήθεια διαφόρων τύπων διαγράμματος, όπως επίσης και να
δηλώσετε προηγούμενη τιμή λιανικής πώλησης για το είδος.
Επίσης μπορείτε να δηλώσετε Τιμή Κτήσεως και Προϋπολογισθέν Κόστος για το είδος.

Φάκελος - Προμηθευτές / Τιμές
Σ’ αυτόν το φάκελο έχετε τη δυνατότητα να δείτε τους προμηθευτές που έχετε δηλώσει για
κάθε είδος, με καταχώρηση ή ενημέρωση από το σύστημα του προμηθευτή σας. Μαζί με τους
προμηθευτές του είδους, βλέπετε και τον κωδικό του είδους που έχει ο προμηθευτής σας.

Φάκελος – Barcodes/Λήξεις
Σ’ αυτόν το φάκελο έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα barcode που έχετε καταχωρήσει για κάθε
είδος. Επίσης, μπορείτε να κάνετε εκ νέου καταχώρηση barcode πατώντας F2, στη συνέχεια
σκανάρετε το barcode και πατάτε F3 για αποθήκευση.
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Πίνακες Ειδών
Σ’ αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε δικά σας στοιχεία στις Μορφές,
στις Δραστικές ουσίες, στις Ομάδες κτλ. εκτός από αυτά που υπάρχουν ήδη καταχωρημένα,
ώστε αν χρειαστεί να τα εισάγετε (πληκτρολογήσετε) στα Σταθερά στοιχεία ενός είδους της
αποθήκης. Η χρήση αυτών των πινάκων βοηθά στο διαχωρισμό και την αναζήτηση ειδών, για
παράδειγμα την αναζήτηση όμοιων φαρμάκων σύμφωνα με τη δραστική ουσία. Μπορείτε να
συμπληρώσετε στοιχεία για: Μορφές, Δραστικές ουσίες, Ομάδες, Κατηγορίες, Ενδείξεις,
Δοσολογίες, Τύπους Συνταγών, Αντενδείξεις και Μονάδες μέτρησης.
Κάθε φάκελος έχει τον ίδιο τρόπο χρήσης και ίδια πεδία (Κωδικός, Περιγραφή). Υπάρχουν
όμως κάποιες διαφορές στους παρακάτω φακέλους – πίνακες :
Στο φάκελο Κατηγορίες έχετε τη δυνατότητα καταχώρησης του ποσοστού κέρδους για κάθε
κατηγορία της ομάδας των παραφαρμάκων. Σας δίνεται έτσι η δυνατότητα, ανεξάρτητα από
τον γενικό ορισμό ποσοστού κέρδους που έχετε κάνει στα Παραφάρμακα - (μέσω της
επιλογής Παράμετροι-Παράμετροι Εφαρμογής, στο πεδίο Ποσοστό Κέρδους (Παραφάρ) –
να ορίσετε ποσοστό κέρδους μεμονωμένα για μία ή περισσότερες κατηγορίες παραφαρμάκων.
Εφόσον έχετε εισάγει τα παραφάρμακα με δισκέτα από τον προμηθευτή σας η
κατηγοριοποίηση είναι ήδη έτοιμη.
Στο φάκελο Τύποι Συνταγών μπορείτε να καταχωρήσετε σχόλια, τα οποία και θα
εμφανίζονται από το σημείο λιανικής πώλησης για κάθε Τύπο Συνταγής.
Για να καταχωρήσετε ένα νέο στοιχείο σ’ ένα φάκελο – πίνακα ή να τροποποιήσετε ένα
υπάρχον στοιχείο εκτελείτε τα ακόλουθα βήματα :
1. Επιλέγετε (με κλικ από το ποντίκι) τον επιθυμητό φάκελο-πίνακα π.χ. Κατηγορίες.
Στην οθόνη εμφανίζονται όλες οι Κατηγορίες Παραφαρμάκων.
2. Αν θέλετε να δημιουργήσετε μία νέα κατηγορία πιέζετε το πλήκτρο F2. Το
πρόγραμμα αυτόματα σας δίνει Κωδικό και αναμένει στο πεδίο Περιγραφή. Σ’
αυτό το πεδίο πληκτρολογείτε την περιγραφή της Κατηγορίας και πιέζετε το
πλήκτρο ENTER για να μεταβείτε στο πεδίο Ποσοστό Κέρδους.
3. Στο πεδίο Ποσοστό Κέρδους πληκτρολογείτε το ποσοστό κέρδους σύμφωνα με το
οποίο θέλετε να υπολογίζονται τα είδη (παραφάρμακα) της συγκεκριμένης
κατηγορίας.
4. Πιέζετε το πλήκτρο F3 για να αποθηκεύσετε τη νέα κατηγορία.
5. Αν θέλετε να τροποποιήσετε την περιγραφή ή το ποσοστό κέρδους μιας ήδη
υπάρχουσας κατηγορίας (την επιλέγετε με κλικ από το ποντίκι), ώστε να
εμφανισθεί στο πάνω τμήμα της οθόνης στα πεδία Κωδικός, Περιγραφή,
Ποσοστό Κέρδους και πληκτρολογείτε τις αλλαγές-διορθώσεις σας. Για να
καταχωρηθούν οι αλλαγές για την συγκεκριμένη κατηγορία θα πρέπει να πιέσετε
το πλήκτρο F3.
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Υπολογισμός Μin Max Stock
H ανωτέρω επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα με βάσει τα στατιστικά στοιχεία πωλήσεων να
υπολογίσει το πρόγραμμα αυτόματα το Minimum και Maximum stock των ειδών.
Τα κριτήρια επιλογής είναι η χρονική περίοδος κίνησης, οι κατηγορίες, οι ομάδες και οι
ημέρες αποθέματος για τις οποίες θα προσδιορίσει το απαιτούμενο stock.
Πρέπει να τονισθεί εδώ, ότι για να έχετε υπολογισμό Min-Max Stock πρέπει να έχετε
πραγματοποιήσει Πωλήσεις για ένα χρονικό διάστημα.

Πωλήσεις Ειδών με Κουπόνι
Στην επιλογή αυτή εμφανίζονται τα είδη τα οποία έχετε κάνει πώληση με Status 3-Κουπόνι,
για το χρονικό διάστημα που επιλέγετε.

Eυρετήριο αποθήκης
Πρόκειται για πρόγραμμα δημιουργίας πληροφοριακών καταστάσεων αποθήκης (Report
Generator). Επιλέγουμε νέο ευρετήριο και πατάμε το πλήκτρο enter. Μας εμφανίζεται το
παράθυρο όπου μπορουμε να δημιουργήσουμε τη πληροφοριακή κατάσταση(ευρετήριο) που
θέλουμε. Θα πρέπει στο πεδίο Περιγραφή να ονομάσουμε το ευρετήριο μας, να ορίσουμε το
Προσανατολισμό και την Απόσταση των πεδίων.
Από τα πεδία ευρετηρίου πατάμε στο εικονίδιο Νέο Πεδίο (με ένδειξη τη σελίδα) και
αυτόματα ο κέρσορας θα μεταβεί στο πίνακα Στοιχεία Πεδίου, στο όνομα, όπου εδώ
μπορούμε να επιλέξουμε ποιο πεδίο (κριτήριο) θα εμφανίζεται στη κατάσταση μας π.χ
ΚΩΔΙΚΟΣ, την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για οποιοδήποτε άλλο κριτήριο. Μπορούμε
να αλλάξουμε τη ταξινόμηση των πεδίων απο τη στήλη δεξιά με την ονομασία Πεδία
Ταξινόμησης. Τέλος πατάμε το κουμπί Αποθήκευση και το ευρετήριο μας είναι έτοιμο.
Για να εκτυπώσουμε, επιλέγουμε το ευρετήριο μας και παταμε το κουμπι F12 διαφορετικά το
κουμπι F5 για προεπισκόπηση. Την κατάσταση μπορούμε να την εξάγουμε και σε μορφή
excel.

Καρτέλα είδους
Με την επιλογή αυτή σας δίνεται η δυνατότητα άμεσης εμφάνισης και εκτύπωσης καρτέλας
για ένα ή περισσότερα είδη, ανάλογα με τα όρια που θα καθορίσετε στα φίλτρα ειδών και
ημερομηνιών.
Στην Κατάσταση Καρτέλας Είδους διακρίνετε την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης , τον
κωδικό, το είδος, τη Μορφή-Συσκευασία του και τις κινήσεις (αιτιολογία) με εμφάνιση της
Ποσότητάς του (Εισαγωγή, Εξαγωγή, Υπόλοιπο) και της αξίας του (Εισαγωγή, Εξαγωγή). Η
ανωτέρω καρτέλα είδους προκύπτει από τα κυκλώματα αγορές – πωλήσεις – απογραφή.

Καρτέλα Λήξεων Είδους
Με την επιλογή αυτή σας δίνεται η δυνατότητα άμεσης εμφάνισης και εκτύπωσης καρτέλας
για ένα ή περισσότερα είδη με επιπλέον πληροφόρηση για την κίνηση των ημερομηνιών
λήξεων, ανάλογα με τα όρια που θα καθορίσετε στα φίλτρα ειδών και ημερομηνιών.
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Φυσική Απογραφή Αποθήκης - Κινήσεις Αποθήκης
Σ’ αυτές τις επιλογές έρχεστε, όταν ξεκινάτε τη μηχανογραφική παρακολούθηση της
αποθήκης σας ή όταν θέλετε να δείτε τα στοιχεία ενός παραστατικού απογραφής.
Καταχώρηση – Διαχείριση απογραφής και Εύρεση παραστατικού απογραφής.
Για να καταχωρήσετε την απογραφή στην αποθήκη σας εκτελείτε τα ακόλουθα βήματα :
Eπιλέγετε το πεδίο Αποθήκη - Φυσική Απογραφή Αποθήκης ή Κίνησεις Αποθήκης
1. Σας εμφανίζεται μια οθόνη όπου στο πάνω μέρος της διακρίνετε τα πεδία του
Κ.κίνησης (Απογραφή αποθήκης), της σειράς (00), του Α/Α(0) και της τρέχουσας
ημερομηνίας καθώς επίσης και τα πεδία Είδος, Ομάδα, Κατηγορία με τον
δρομέα να αναβοσβήνει στο πεδίο Είδος. Παρατηρείτε επίσης ότι βρίσκεστε
αυτόματα στο φάκελο Καταχώρηση απογραφής.
2. Στο σημείο που βρίσκεστε και με το δρομέα να αναβοσβήνει στο πεδίο Είδος αν
γράψετε το γράμμα < Α >, μεταβείτε στο πεδίο Ομάδα και επιλέξετε τα
Φάρμακα, πιέζοντας το πλήκτρο F11 θα σας εμφανίσει όλα τα φάρμακα που η
περιγραφή τους ξεκινάει από < Α >.
3. Με το δρομέα στη στήλη Ποσότητα πληκτρολογείτε την ποσότητα για κάθε είδος,
που έχετε στο ράφι, και αφού τελειώσετε
4. πιέζετε το πλήκτρο F3 για να καταχωρηθούν οι κινήσεις που έχετε περάσει. Με
τον ίδιο τρόπο και επιλέγοντας τα υπόλοιπα γράμματα (π.χ. < Β >, Ομάδα
Φάρμακα, F11) καταχωρείτε απογραφή για τα υπόλοιπα είδη.
Χρήσιμο είναι να παρατηρήσουμε ότι κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο F3 δημιουργείται
νέο παραστατικό απογραφής το οποίο μπορείτε να το δείτε από το φάκελο Εύρεση, κάνοντας
κλικ με το ποντίκι πάνω του.
Αν θέλετε να περιορίσετε την απογραφή σε ένα ή μερικά παραστατικά τότε κάθε φορά που
ερχόσαστε στην απογραφή επιλέγετε το φάκελο Εύρεση και το παραστατικό που θέλετε (με
κλικ από το ποντίκι) και ερχόσαστε στο τέλος των ειδών του. Εκεί κάνετε την αναζήτηση των
ειδών που θέλετε να απογράψετε και όταν τελειώσετε πιέζετε το πλήκτρο F3 ώστε και τα
προϋπάρχοντα απογραφέντα είδη και τα τελευταία απογραφέντα να καταγραφούν ενιαία,
σ’ένα δηλ. Παραστατικό.
Όμοια μπορείτε να κάνετε απογραφή για τα Παραφάρμακά σας αρκεί στο πεδίο Ομάδα να
επιλέξετε ομάδα Παραφάρμακα και να ακολουθήσετε τις ανωτέρω διαδικασίες.
Αν θέλετε στην καταχώρηση απογραφής να μην εμφανίζονται καθόλου είδη μπορείτε να
πιέσετε το πλήκτρο F4 ώστε να τα διαγράψετε.
Τέλος, από την επιλογή Κίνηση Απογραφής έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τα
πλεονάσματα ή τα ελλείματα καθώς και τα κατεστραφέντα σας, με την επιλογή στο πεδίο
Κ.Κίνησης του κωδικού που σας ενδιαφέρει.
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Καταχώρηση Min – Max Stock - Ράφι
Το πρόγραμμα FarmakoN σας δίνει τη δυνατότητα μέσω της επιλογής αυτής να
καταχωρήσετε online στην αποθήκη min και max stock για κάθε είδος όπως επίσης και το
ράφι ή το barcode (αν έχει).
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να πραγματοποιήσετε την online ενημέρωση
της αποθήκη σας είναι τα ακόλουθα:
1. Επιλέγετε από το menu επιλογών Αποθήκη - Καταχώρηση min–max-ράφι.
2. Εκτελείτε αναζήτηση των ειδών, για να εμφανίσετε τα είδη για τα οποία ενδιαφέρεστε να
πραγματοποιήσετε online ενημέρωση. Η αναζήτηση των ειδών γίνεται αν στο πεδίο Είδος
δώσετε το γράμμα < Α > και πιέσετε το πλήκτρο F11, οπότε και θα σας εμφανίζει στην
οθόνη όλα τα είδη που η περιγραφή τους ξεκινάει από το γράμμα Α. Σ’ αυτά τα είδη και
στις αντίστοιχες στήλες μπορείτε να πληκτρολογήσετε barcode, ράφι, min και max
stock. H αναζήτηση ειδών μπορεί βέβαια να γίνει είτε με Ομάδα, είτε με Κατηγορία (για
τα Παραφάρμακα) είτε με συνδυασμό των παραπάνω πεδίων-φίλτρων (αν δηλ.θέλετε να
εμφανίσετε όλα τα παραφάρμακα που είναι γάλατα και ξεκινούν από το γράμμα < Ν >
τότε δίνετε στο πεδίο Είδος το γράμμα < Ν >, στην Ομάδα δίνετε Παραφάρμακα και
στην Κατηγορία Γάλατα και πιέζετε το πλήκτρο F11).
Μετά την πληκτρολόγηση στις στήλες-πεδία έχει επιτευχθεί online ενημέρωση αποθήκης.

Ομαδοποίηση Ειδών βάσει Κινητικότητας
Η διαδικασία ομαδοποίηση των ειδών βάσει την κινητικότητά τους είναι άμεσα συνδεδεμένη
με την διαδικασία παραγγελιών βάσει κινητικότητας. Έχετε την δυνατότητα ομαδοποιώντας
τα είδη κατ΄ αυτόν τον τρόπο να βγάζετε παραγγελίες επιλέγοντας τις συγκεκριμένες ομάδες
προϊόντων.

Πληροφοριακές καταστάσεις
Μέσα απ’αυτή την επιλογή μπορείτε να εκτυπώσετε ή να δείτε στην οθόνη (Προεπισκόπηση)
το ισοζύγιο αποθήκης και τα είδη που το υπόλοιπό τους είναι κάτω του Min Stock. Επίσης,
σας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα είδη που δεν έχουν κινηθεί για το χρονικό
διάστημα που θα επιλέξετε, το υπόλοιπο των ειδών ανά ομάδα και κατηγορία και τέλος, να
ελέγξετε το υπόλοιπο με τις λήξεις των ειδών (αν παρακολουθείτε λήξεις).

Ισοζύγιο αποθήκης
Στην Κατάσταση Ισοζυγίου Αποθήκης διακρίνετε την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης ,
τον κωδικό και την περιγραφή του είδους και τις εισαγωγές, εξαγωγές και το υπόλοιπο ανά
ποσότητα και αξία για κάθε είδος.

Είδη κάτω του Min Stock
Με την επιλογή αυτή σας δίνεται η δυνατότητα άμεσης εμφάνισης και εκτύπωσης
κατάστασης Ειδών κάτω του Min Stock (αν έχετε ορίσει).

Κατάσταση μη κινηθέντων ειδών
Με την επιλογή αυτή σας δίνεται η δυνατότητα άμεσης εμφάνισης και εκτύπωσης
κατάστασης μη κινηθέντων Ειδών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει.
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Στην κατάσταση αυτή διακρίνετε το χρονικό διάστημα, το κωδικό είδους, την περιγραφή του
και τη μορφή-συσκευασία του καθώς επίσης τη χονδρική τιμή, τη λιανική τιμή και το
υπόλοιπο του είδους στην αποθήκη.

Κατάσταση Υπολοίπων ειδών ανά Ομάδα/Κατηγορία
Με την επιλογή αυτή σας δίνεται η δυνατότητα άμεσης εμφάνισης και εκτύπωσης
κατάστασης Υπολοίπων Ειδών ανά Ομάδα και Κατηγορία, για το συγκεκριμένο χρονικό όριο
που έχετε επιλέξει.
Στην κατάσταση αυτή διακρίνετε την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης, το κωδικό είδους,
την περιγραφή του, τη μορφή-συσκευασία του και το υπόλοιπό του στην αποθήκη ανά ομάδα
και κατηγορία.

Έλεγχος Υπολοίπων-Λήξεων
Σ’ αυτήν την κατάσταση ελέγχου εμφανίζονται τα είδη στα οποία το υπόλοιπο της αποθήκης
(δεξιά στήλη) είναι διαφορετικό από την ποσότητα λήξης (αριστερή στήλη). Η διαφορά αυτή
μπορεί να προκύψει από πώληση είδους χωρίς να έχει καταχωρηθεί τιμολόγιο αγοράς γι’
αυτό. Με τη βοήθεια της κατάστασης αυτής, μπορείτε να διορθώσετε τις ποσότητες των
λήξεων για τα αναγραφόμενα σ’ αυτήν είδη, είτε διορθώνοντας τις ποσότητες μέσα από την
επιλογή Αποθήκη-Αρχείο Ειδών στο φάκελο Προοδευτικά είτε καταχωρώντας τιμολόγιο
αγοράς γι’ αυτά τα είδη.
Στην κατάσταση αυτή διακρίνετε την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης (πάνω αριστερά),
το κωδικό είδους, την περιγραφή του, τη μορφή-συσκευασία του και το υπόλοιπό του (στήλη
- ποσότητα) στην αποθήκη ανά ομάδα και κατηγορία και τέλος την ποσότητα του είδους για
την οποία έχει γίνει καταχώρηση ημερομηνίας λήξης (στήλη - ποσότητα λήξης).
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να τονισθεί εδώ, ότι πρέπει να εκτελεσθεί διόρθωση - (αναφέρεται
παραπάνω ο τρόπος) - των ποσοτήτων λήξεων (στήλη - ποσότητα λήξης) ώστε να
συμφωνούν με τα υπόλοιπα των ειδών (στήλη - ποσότητα).

Έλεγχος Υπολοίπων-Κινήσεων
Σ’ αυτήν την κατάσταση ελέγχου εμφανίζονται τα είδη στα οποία το υπόλοιπο της αποθήκης
είναι διαφορετικό από την ποσότητα στην Καρτέλα Είδους. Οι διαφορές αυτές
αντιπροσωπεύουν τις πωλήσεις με κουπόνι St 3.

Έλεγχος Όμοιων Ειδών
Σ’ αυτήν την κατάσταση ελέγχου εμφανίζονται τα είδη με διπλή καταχώρηση στην Αποθήκη.
Με την βοήθεια της κατάστασης αυτής, μπορείτε να διορθώσετε την Αποθήκη σας (Αρχείο
Ειδών) από τις διπλές καταχωρήσεις ειδών χρησιμοποιώντας την επιλογή Ενσωμάτωση
Είδους από τις Βοηθητικές Εργασίες - Γενικές Λειτουργίες του προγράμματος .
Στην κατάσταση αυτή διακρίνετε τον κωδικό του είδους, την περιγραφή του, τη μορφήσυσκευασία του, την τιμή λιανικής του, απόσυρση και τέλος το υπόλοιπό του στην αποθήκη.

Εκκρεμότητες Ειδών
Σ’ αυτήν την κατάσταση ελέγχου εμφανίζονται τα είδη τα οποία έχουν δοθεί σε Εκκρεμότητα
– Δανεικά φάρμακα.
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Πελάτες
Στη βασική επιλογή Πελάτες του προγράμματος σας παρέχεται η δυνατότητα
παρακολούθησης και διαχείρισης του αρχείου πελατών, της παρακολούθησης του Ιστορικού
για όποιον πελάτη θέλετε (με τη χρήση φίλτρων αναζήτησης για πελάτες και ημερομηνίες),
της παρακολούθησης των εκκρεμoτήτων τους (δανεικά) αναφορικά με τα φάρμακα που τους
έχετε δώσει, καθώς επίσης και τις ταμειακές τους εκκρεμότητες προς εσάς, αν πρόκειται για
πελάτες επί πιστώσει. Επίσης, μπορείτε μέσα από τη δυνατότητα που σας δίνει το πρόγραμμα
για άμεση άντληση πληροφοριών (επιλογές Ευρετήριο Πελατών και Πληρ.Καταστάσεις) να
προβάλετε ή να εκτυπώσετε πληροφορίες συνολικά για τα στοιχεία των πελατών σας, του
ιστορικού τους, του ισοζυγίου των κινήσεων τους, του υπολοίπου τους κτλ. Οι επιλογές του
κυκλώματος των Πελατών είναι οι ακόλουθες:
Αρχείο Πελατών

Είναι η βασικότερη λειτουργία στο κύκλωμα των
Πελατών. Μέσα απ’ αυτήν την επιλογή μπορείτε να
κάνετε την πλήρη διαχείριση των στοιχείων ενός πελάτη,
να δηλώσετε αν θέλετε να παρακολουθείτε ιστορικό για
κάποιο πελάτη και να προβάλετε πληροφοριακά στοιχεία
όπως το ιστορικό του ή τις εκκρεμότητές του (δανεικά).

Λοιπές κινήσεις Πελατών

Καταχωρείτε υπόλοιπα ενάρξεως πελατών χρεωστικά ή
πιστωτικά καθώς και λοιπές χρεώσεις – πιστώσεις
αυτών.

Ιστορικό Πελάτη

Σας δίνεται η δυνατότητα (με τη χρήση φίλτρων κοινής
λειτουργίας σ’ όλο το πρόγραμμα) προβολής ή
εκτύπωσης του ιστορικού ενός ή περισσοτέρων πελατών
για το χρονικό διάστημα που θα επιλέξετε.

Εκκρεμότητες

Σας δίνεται η δυνατότητα προβολής ή εκτύπωσης των
εκκρεμοτήτων (δανεικών) ανοικτών ή κλειστών ενός ή
περισσοτέρων πελατών για το χρονικό διάστημα που θα
επιλέξετε.

Καρτέλα Πελάτη

Εκτύπωση – προεπισκόπηση της καρτέλας με τις
αναλυτικές κινήσεις των πελατών σας για το χρονικό
διάστημα που θα επιλέξετε.

Ευρετήριο Πελατών

Σας παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας καταστάσεων
και άντλησης πληροφοριών πελατολογίου μέσα από
πολλαπλά φίλτρα επιλογών (Report Genarator).

Πληροφοριακές Καταστάσεις

Σας παρέχεται η δυνατότητα Προβολής ή Εκτύπωσης
καταστάσεων ισοζυγίου και υπολοίπων των πελατών
σας.
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Αρχείο πελατών
Μέσα απ΄ αυτήν την επιλογή έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας και παρακολούθησης
των πελατών λιανικής σας όπως και των επί πιστώσει πελατών σας.
Αν κάνετε κλικ με το ποντίκι (ή πιέσετε το πλήκτρο Enter) στην επιλογή Αρχείο
Πελατών εμφανίζεται η οθόνη με τα σταθερά στοιχεία πελάτη ή για την δημιουργία ενός
καινούριου πελάτη
Η οθόνη χωρίζεται στα ακόλουθα τμήματα:
Α) Στη γραμμή βασικών λειτουργιών (toolbar), στο πάνω μέρος (αυτή η γραμμή
βασικών λειτουργιών είναι κοινή για όλα τα κυκλώματα του προγράμματος π.χ. Αποθήκη,
Προμηθευτές, Ταμεία, κτλ.).
Β) Αμέσως μετά στη γραμμή βασικών πεδίων των στοιχείων του πελάτη που είναι ο
Κωδικός, η Επωνυμία, το ΄Ονομα και το Μητρώο του.
Γ) Στους φακέλους Σταθερά στοιχεία, Λοιπά, Καρτέλλα, Ιστορικό, Εκκρεμότητες
(Δανεικά) και Στατιστικά. Κάθε φορά που διαλέγετε την επιλογή Αρχείο πελατών το
πρόγραμμα αυτόματα ενεργοποιεί το φακέλο Σταθερά στοιχεία (δηλ. Οδός, Περιοχή, Τ.Κ
κτλ.).
Δ) Στο κάτω μισό της οθόνης εμφανίζονται όλες οι καταχωρήσεις σας στο Αρχείο
Πελατών ανά γραμμή και με προβολή των πιο βασικών πεδίων (Κωδικός, Επωνυμία,
Ονομα, Εκκρεμότητα και Υπόλοιπο).
Για να μετακινηθείτε στα πεδία της οθόνης του Αρχείου Πελατών κάνετε χρήση του
ποντικιού ή πιέζετε από το πληκτρολόγιο διαδοχικά το Enter (για να μεταβείτε σε επόμενα
πεδία) και το Esc (για να μεταβείτε σε προηγούμενα πεδία). Επίσης, η επιλογή των φακέλων
στην οθόνη του Αρχείου Πελατών γίνεται με τη χρήση του ποντικιού (με κλικ στον επιθυμητό
φάκελο).
Στις επόμενες σελίδες αναλύονται οι φάκελοι Σταθερά Στοιχεία, Λοιπά, Καρτέλα,
Ιστορικό, Εκκρεμότητες, Στατιστικά της επιλογής Αρχείο Πελατών που είναι άμεσα
συνυφασμένοι με τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης πελατών όπως για παράδειγμα τη
Δημιουργία ενός πελάτη και την καταχώρησή του, την Αναζήτηση ενός πελάτη και τη
διόρθωση των στοιχείων του ή την οριστική Διαγραφή του και τέλος την προβολή και
εκτύπωση του Ιστορικού του και των Εκκρεμοτήτων του (Δανεικά).

Φάκελος - Σταθερά στοιχεία
Δημιουργία-Αναζήτηση-Διόρθωση-Διαγραφή Πελάτη
Ευρισκόμενοι στην οθόνη της επιλογής Αρχείο Πελατών και με το δρομέα να
αναβοσβύνει στο πεδίο Κωδικός ή σε άλλο πεδίο, για να δημιουργήσετε ένα νέο πελάτη θα
πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F2 –δημιουργία.
Αυτόματα εμφανίζεται στην οθόνη ο επόμενος ελεύθερος κωδικός. Στο Αρχείο Πελατών
υπάρχει ήδη καταχωρημένη με Κωδικό 0 η εγγραφή-πελάτης ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ για
χρήση του από το κύκλωμα των συνταγών σε ελεύθερες πωλήσεις ενώ το πρόγραμμα σας
δίνει το πρώτο διαθέσιμο κωδικό. Ο δρομέας τώρα βρίσκεται στο πεδίο Επωνυμία όπου
πληκτρολογείτε την επωνυμία του πελάτη και με ENTER μεταβαίνετε στο επόμενο πεδίο.
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Στο πεδίο Όνομα πληκτρολογείτε το όνομα του πελάτη και πιέζετε πάλι ENTER για
να μεταβείτε στο επόμενο πεδίο.
Τέλος, στο πεδίο Μητρώο πληκτρολογείτε το μητρώο του πελάτη το οποίο θα
προτείνεται από το πρόγραμμα κάθε φορά που καταχωρείτε συνταγή γι’ αυτόν τον πελάτη.
Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων των παραπάνω πεδίων μπορείτε είτε να
καταχωρήσετε το νέο πελάτη πιέζοντας το πλήκτρο F3 είτε να συνεχίσετε την εισαγωγή
στοιχείων σε όποιο από τα υπόλοιπα πεδία επιθυμείτε.
Στη συνέχεια συμπληρώνετε αν θέλετε τα πεδία Οδός, Περιοχή, Πόλη, Τ.Κ,
Τηλέφωνο, Κινητό, Fax, E_mail του πελάτη που δημιουργείτε.
Στο πεδίο Κάρτα μέλους πληκτρολογείτε τον κωδικό της κάρτας που τυχόν έχει ο
πελάτης σας.
Στο πεδίο Καθεστώς ΦΠΑ πληκτρολογείτε το καθεστώς που ανήκει ο πελάτης σας,
Κανονικό (6,5%,13%), Μειωμένο (5%, 9%), Απαλλασόμενο (0%,0%).
Στο πεδίο Κατηγορία πελατών εισάγετε την κατηγορία στην οποία μπορεί να
ενταχθεί ο πελάτης (π.χ. ιδιώτες, εταιρίες κ.ο.κ. ). Δεξιά του πεδίου εμφανίζεται ένα βελάκι
που σημαίνει ότι μπορείτε να δείτε, κάνοντας κλικ πάνω του, όλες τις κατηγορίες των
πελατών που έχετε δημιουργήσει από την επιλογή Παράμετροι-Γενικοί πίνακες-Κατηγορίες
πελατών.
Στο πεδίο Ταμείο εισαγάγετε το ασφαλιστικό ταμείο που ανήκει ο πελάτης. Αν
εισαγάγετε ασφαλιστικό ταμείο τότε αυτό θα προτείνεται αυτόματα κάθε φορά που
καταχωρείτε συνταγή για τον συγκεκριμένο πελάτη. Το πεδίο Ταμείο συνδέεται με τη βασική
επιλογή Ταμεία – Αρχείο Ταμείων όπου υπάρχουν ήδη καταχωρημένα τα υπάρχοντα
ασφαλιστικά ταμεία.
Στα πεδία ΑΦΜ (εσωτ.)-(εξωτ.) πληκτρολογείτε το ΑΦΜ του πελάτη είτε πρόκειται
για πελάτη εσωτερικού (ΑΦΜ(εσωτ.)) είτε πρόκειται για πελάτη εξωτερικού (ΑΦΜ(εξωτ.)).
Εφόσον πρόκειται για πελάτη χονδρικής είναι υποχρεωτική η συμπλήρωσή του.
Τα πεδία Π.Φ.Σ. και Χονδρικής συμπληρώνονται αν πρόκειται για πελάτη χονδρικής.
Το πεδίο Π.Φ.Σ. θα πρέπει να το έχετε μαρκάρει (με κλικ από το ποντίκι) αν θέλετε να
εκδόσετε τιμολόγιο σε πελάτη χονδρικής (από το κύκλωμα πωλήσεων) στο οποίο να
υπολογίζεται το Π.Φ.Σ. (κύκλωμα πωλήσεων – δημιουργία τιμολογίου - φάκελος Σύνολα).
Το πεδίο Έγγαμος το μαρκάρετε (με κλικ από το ποντίκι) αν ο πελάτης είναι έγγαμος
(καθαρά πληροφοριακό στοιχείο).
Το πεδίο Ιστορικό επιλέγεται αυτόματα, έτσι ώστε κάνοντας κλικ στο φάκελο
Ιστορικό να εμφανίζονται τα είδη, που έχει πάρει ο πελάτης σας για το χρονικό διάστημα, που
θα επιλέξετε.
Αν ο πελάτης που δημιουργείτε είναι εξωτερικού θα πρέπει να κλικάρετε το πεδίο
Πελ.εξωτ.
Τέλος , με τη δημιουργία του πελάτη κλικάρεται αυτόματα το πεδίο Ενεργός.
Μετά τη συμπλήρωση όλων των παραπάνω πεδίων ή μέρους αυτών δικής σας
επιλογής, θα πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο F3 για να καταχωρήσετε το νέο πελάτη.
Καλό είναι όταν δημιουργείτε ένα νέο πελάτη να επιλέγετε και το ταμείο στο οποίο
ανήκει έτσι ώστε να προτείνεται από το πρόγραμμα μέσα από το σημείο των Συνταγών.
Επίσης, χρήσιμο είναι να παρατηρήσουμε ότι η συμπλήρωση όλων των παραπάνω στοιχείων
δεν είναι υποχρεωτική, αρκεί βέβαια να έχετε πληκτρολογήσει Επωνυμία για το νέο πελάτη.

- 86 -

CSA

Αναζήτηση Πελάτη
Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ενός ή περισσοτέρων πελατών:
1) Μεταβαίνετε στο πεδίο Επωνυμία.
2) Πληκτρολογείτε ολόκληρη ή μέρος της Επωνυμίας του π.χ. τα τρία (3) πρώτα
γράμματα.
3) Πιέζετε το πλήκτρο F11, το οποίο κάνει αναζήτηση εγγραφών σ’ όλα τα
κυκλώματα του προγράμματος.
Στο κάτω μισό της οθόνης θα εμφανισθούν όλοι οι πελάτες που η Επωνυμία τους
πληρεί το κριτήριο αναζήτησης δηλ. που ξεκινάει από τα τρία πρώτα γράμματα που έχετε
πληκτρολογήσει. Κάνοντας κλικ με το ποντίκι στον πελάτη που σας ενδιαφέρει από τους
εμφανιζόμενους στο κάτω μισό της οθόνης, εμφανίζονται τα Σταθερά του στοιχεία με
δυνατότητα διόρθωσης ή διαγραφής ή ενημέρωσης τους, όπως επίσης και ανάλογης
διαχείρισης των στοιχείων του φακέλου Λοιπά, του φακέλου Ιστορικού ή του φακέλου
Εκκρεμοτήτων (Δανεικά).
Το πρόγραμμα σας παρέχει επιπρόσθετα τη δυνατότητα αναζήτησης πελατών βάσει
Ονόματος ή Μητρώου με διαδικασία αναζήτησης όμοια αυτής που εκτελείτε για την
Επωνυμία, αρκεί βέβαια να βρίσκεστε στο ανάλογο πεδίο (Ονομα ή Μητρώο). Έτσι για
παράδειγμα αν θέλετε να εμφανίσετε όλους τους πελάτες σας που έχουν ασφαλιστικό ταμείο
το ΙΚΑ με διαδοχικά κτυπήματα του ENTER (ή κάνοντας κλικ με το ποντίκι) ερχόσαστε στο
πεδίο Ταμείο, εισαγάγετε το ταμείο ΙΚΑ και πιέζετε το πλήκτρο F11. Στο κάτω μισό της
οθόνης θα εμφανισθούν όλοι οι πελάτες σας που έχουν ασφαλιστικό τους φορέα το ταμείο
ΙΚΑ.
Διόρθωση-Διαγραφή Πελάτη
Για να πραγματοποιήσετε διόρθωση ή διαγραφή ενός πελάτη θα πρέπει πρώτα να
έχετε εκτελέσει την παραπάνω διαδικασία αναζήτησης και εμφάνισης στην οθόνη του
επιθυμητού πελάτη και των στοιχείων του. Έτσι και εφόσον τα στοιχεία του πελάτη
εμφανίζονται στο πάνω μισό της οθόνης, μπορείτε να διορθώσετε όποιο από τα πεδία
επιθυμείτε και μετά να πιέσετε το πλήκτρο F3 για να καταχωρήσετε τις αλλαγές-διορθώσεις
σας ή να πιέσετε το πλήκτρο F4 για να διαγράψετε οριστικά τον πελάτη.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε πελάτη για τον οποίο έχετε
πραγματοποιήσει κινήσεις, το πρόγραμμα θα σας εμφανίσει μήνυμα προειδοποίησης και δεν
θα προχωρήσει στη διαγραφή του. Θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις κινήσεις αυτές και
μετά να προχωρήσετε στη διαγραφή του.
Τέλος, αν έχετε κάνει διόρθωση στα στοιχεία ενός πελάτη χωρίς να έχετε πιέσει το
πλήκτρο F3 για καταχώρηση, πιέζοντας το πλήκτρο F9 γίνεται ακύρωση της διόρθωσης.
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Φάκελος - Λοιπά
Σ’ αυτό το φάκελο μπορείτε να καταχωρήσετε επιπλέον πληροφορίες για τον πελάτη.
Η καταχώρηση των στοιχείων στα αντίστοιχα πεδία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε κατά τη
διάρκεια δημιουργίας νέου πελάτη και μετά τη συμπλήρωση των σταθερών του στοιχείων είτε
όποια άλλη χρονική στιγμή θέλετε, αρκεί βέβαια να έχετε εκτελέσει πρώτα τη διαδικασία
αναζήτησης και εμφάνισης του πελάτη στην οθόνη.
Μπορείτε να συμπληρώσετε όσα από τα πεδία σας ενδιαφέρουν όπως Ποσ.
Έκπτωσης, Αρ.Δελ.Ταυτ., Ημ. εορτής, Όριο πιστοδότησης ώστε εάν το υπόλοιπο του
πελάτη υπερβαίνει το ποσό που θα πληκτρολογήσετε να μην μπορείτε να εκδόσετε τιμολόγιο
γι’αυτόν τον πελάτη.
Στα πεδία ΔΟΥ – Επάγγελμα – Κατ.ΚΕΠΥΟ πληκτρολογείτε τη ΔΟΥ στην οποία
ανήκει ο πελάτης, εισαγάγετε το επάγγελμά του και τη ΜΥΦ. Η συμπλήρωση των στοιχείων
αυτών των πεδίων είναι απαραίτητη για την έκδοση τιμολογίου στον πελάτη.
Στα πεδία Χρον. Παθήσεις – Παρατηρήσεις πληκτρολογείτε στοιχεία που αφορούν
τον συγκεκριμένο πελάτη αναφορικά με Χρον. Παθήσεις που μπορεί να έχει αλλά και
εισαγωγής γενικού περιεχομένου Παρατηρήσεων. Υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης
απεριορίστου αριθμού γραμμών σχολίων σ’ αυτά τα πεδία, όπως επίσης και αν κλικάρετε το
πεδίο Υπενθύμιση Χρόνιων Παθήσεων κατά την καταχώρηση των συνταγών του πελάτη θα
εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη σας, ότι ο πελάτης έχει χρόνιες παθήσεις.

Φάκελος – Καρτέλα
Σ’αυτό το φάκελο έχετε τη δυνατότητα να δείτε την καρτέλα του πελάτη που έχετε
επιλέξει με τις αναλυτικές κινήσεις του για το χρονικό διάστημα που θα επιλέξετε.

Φάκελος - Ιστορικό
Σ’ αυτό το φάκελο εμφανίζεται το ιστορικό του πελάτη που σας ενδιαφέρει για το
χρονικό διάστημα που θα επιλέξετε. Θα πρέπει βέβαια πρώτα να έχετε εκτελέσει τη
διαδικασία επιλογής τήρησης Ιστορικού από το φάκελο Λοιπά – πεδίο Ιστορικό, η οποία
αναλύεται παραπάνω.
Έτσι κάνοντας κλικ με το ποντίκι, στο φάκελο Ιστορικό, εμφανίζονται τα είδη τα
οποία έχετε πουλήσει ανά ημερομηνία, η ποσότητα, η αξία, η συμμετοχή, ο ιατρός μαζί με
τις παρατηρήσεις που τυχόν θα έχετε καταχωρήσει από το κύκλωμα των συνταγών για τον
συγκεκριμένο πελάτη.
Γίνεται επομένως αντιληπτό, ότι η δυνατότητα τήρησης Ιστορικού καθιστά το
πρόγραμμα ένα εργαλείο στα χέρια σας που παίζει το ρόλο του επιστημονικού συμβούλου,
όποια χρονική στιγμή αυτό ζητηθεί.

Φάκελος - Εκκρεμότητες
Σ’ αυτό το φάκελο εμφανίζονται τα δανεικά τα οποία έχετε δώσει σε συγκεκριμένο
πελάτη. Αυτό προϋποθέτει βέβαια ότι στο κύκλωμα των συνταγών έχει γίνει καταχώρηση
συνταγής σε συγκεκριμένο πελάτη (απαραίτητα) με Status τον κωδικό του δανεικού δηλ. τον
κωδικό 1. Έτσι έχετε τη δυνατότητα παρακολούθησης ανά ημερομηνία, είδος, και ποσότητα
σε εκκρεμότητα ενώ εμφανίζεται και ο κωδικός (Status) του δανεικού
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Λοιπές κινήσεις πελατών
Μέσα από αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε επιπλέον κάποιες
κινήσεις που αφορούν τους πελάτες σας, όπως υπόλοιπο ενάρξεως χρεωστικό ή πιστωτικό,
και λοιπές χρεώσεις ή πιστώσεις πελατών.

Ιστορικό πελάτη
Με την επιλογή αυτή σας δίνεται η δυνατότητα άμεσης εμφάνισης και εκτύπωσης
κατάστασης Ιστορικού για ένα ή περισσότερους πελάτες, ανάλογα με τα όρια που θα
καθορίσετε στα φίλτρα διαστήματος πελατών και ημερομηνιών. Η χρήση της επιλογής αυτής
είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν κάποια στιγμή επιθυμείτε να εμφανίσετε ή να εκτυπώσετε το
Ιστορικό ενός ή περισσοτέρων πελατών συνοπτικά και με γρήγορο τρόπο.
Στο ιστορικό πελατών που θα εκτυπώσετε ή θα κάνετε προεπισκόπηση εμφανίζεται ο
κωδικός των ειδών, η ημερομηνία πώλησης, η περιγραφή των ειδών, η ποσότητα και η αξία
αυτών.

Εκκρεμότητες
Με την επιλογή αυτή σας δίνεται η δυνατότητα άμεσης εμφάνισης και εκτύπωσης
κατάστασης Εκκρεμοτήτων για ένα ή περισσότερους πελάτες , ανάλογα με τα όρια που θα
καθορίσετε στα φίλτρα διαστήματος πελατών και ημερομηνιών. Έχετε τη δυνατότητα
εμφάνισης ή εκτύπωσης ανοικτών και κλειστών εκκρεμοτήτων.
Ανοικτές εκκρεμότητες
Στην επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε ή να κάνετε προεπισκόπηση
στην οθόνη σας τις εκκρεμότητες που είναι ανοικτές για τον πελάτη τον οποίο θα επιλέξετε.
Στην Κατάσταση Εκκρεμοτήτων διακρίνετε τον κωδικό και την περιγραφή του
είδους την ημερομηνία, τις ποσότητες που εκκρεμούν ανά είδος, τις ποσότητες που έχουν
κλείσει, το υπόλοιπο εκκρεμοτήτων του είδους όπως προκύπτει από τις ανοικτές και κλειστές
εκκρεμότητες καθώς και την αξία αυτού.
Κλειστές εκκρεμότητες
Στην επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε ή να κάνετε προεπισκόπηση
στην οθόνη σας τις εκκρεμότητες που είναι κλειστές για τον πελάτη τον οποίο θα επιλέξετε.
Στην Κατάσταση Εκκρεμοτήτων διακρίνετε τον κωδικό και την περιγραφή
είδους, την ημερομηνία, καθώς και τις ποσότητες που έχουν κλείσει ανά είδος.
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Καρτέλα πελάτη
Με την επιλογή αυτή σας δίνεται η δυνατότητα προεπισκόπησης και εκτύπωσης
καρτέλας για έναν ή περισσότερους πελάτες, για το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει.
Στην καρτέλα Πελάτη διακρίνετε την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης (πάνω
αριστερά), τα στοιχεία του πελάτη, το χρονικό διάστημα που έχετε επιλέξει, και τέλος ανά
ημερομηνία εμφανίζονται όλες οι κινήσεις αναλυτικά, ο αριθμός του παραστατικού, τα ποσά
της Χρέωσης, της Πίστωσης και το Υπόλοιπο του πελάτη.
Τέλος, εμφανίζονται και τα σύνολα περιόδου καθώς και τα προοδευτικά σύνολα για
κάθε πελάτη που έχετε επιλέξει.

Ευρετήριο πελατών
Πρόκειται για πρόγραμμα δημιουργίας πληροφοριακών καταστάσεων πελατών
(Report Generator). Επιλέγουμε νέο ευρετήριο και πατάμε το πλήκτρο enter. Μας
εμφανίζεται το παράθυρο όπου μπορουμε να δημιουργήσουμε τη πληροφοριακή
κατάσταση(ευρετήριο) που θέλουμε. Θα πρέπει στο πεδίο Περιγραφή να ονομάσουμε το
ευρετήριο μας, να ορίσουμε το Προσανατολισμό και την Απόσταση των πεδίων.
Από τα πεδία ευρετηρίου πατάμε στο εικονίδιο Νέο Πεδίο (με ένδειξη τη σελίδα) και
αυτόματα ο κέρσορας θα μεταβεί στο πίνακα Στοιχεία Πεδίου, στο όνομα, όπου εδώ
μπορούμε να επιλέξουμε ποιο πεδίο (κριτήριο) θα εμφανίζεται στη κατάσταση μας π.χ
ΚΩΔΙΚΟΣ, την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για οποιοδήποτε άλλο κριτήριο. Μπορούμε
να αλλάξουμε τη ταξινόμηση των πεδίων απο τη στήλη δεξιά με την ονομασία Πεδία
Ταξινόμησης. Τέλος πατάμε το κουμπί Αποθήκευση και το ευρετήριο μας είναι έτοιμο.
Για να εκτυπώσουμε, επιλέγουμε το ευρετήριο μας και παταμε το κουμπι F12 διαφορετικά το
κουμπι F5 για προεπισκόπηση. Την κατάσταση μπορούμε να την εξάγουμε και σε μορφή
excel.

Πληροφοριακές καταστάσεις
Ισοζύγιο πελατών
Με την επιλογή αυτή σας δίνεται η δυνατότητα προεπισκόπησης και εκτύπωσης Ισοζυγίου
για έναν ή περισσότερους πελάτες, ανάλογα με την επιλογή που θα κάνετε. Στην
Κατάσταση Ισοζυγίου Πελατών διακρίνετε την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης (πάνω
αριστερά), τον κωδικό και το ονοματεπώνυμο του πελάτη, τη χρέωση, την πίστωση και το
υπόλοιπό του.
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Υπόλοιπα πελατών
Με την επιλογή αυτή σας δίνεται η δυνατότητα προεπισκόπησης και εκτύπωσης των
υπολοίπων για έναν ή περισσότερους πελάτες , ανάλογα με την επιλογή που θα κάνετε.
Στην Κατάσταση Υπολοίπου Πελατών διακρίνετε την ημερομηνία έκδοσης της
κατάστασης (πάνω αριστερά), τον κωδικό και το ονοματεπώνυμο του πελάτη και τέλος, το
υπόλοιπό του.
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Κάρτα Πελάτη
Μία επιπλέον δυνατότητα που έχετε στο πρόγραμμα είναι η κάρτα πελάτη ή Bonus
card.
Με αυτή την διαδικασία ο κάθε πελάτης με τις αγορές του, μπορεί να μαζεύει
πόντους και να τους εξαργυρώνει κερδίζοντας δώρα που επιλέγετε εσείς.
Μπορείτε να προμηθευτείτε κάρτες με κωδικό barcode και το λογότυπο του
φαρμακείου σας, τις οποίες να δίνεται στους πελάτες σας.
Σημείωση: στην περίπτωση on-line σύνδεσης φαρμακείων η κάρτα πελάτη λειτουργεί
δικτυακά. Έτσι, ο πελάτης έχει κοινούς πόντους στα συνδεόμανα φαρμακεία.
Παραμετροποίηση
Για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα κάρτας πελάτη, ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία.
1.Πηγαίνετε στο μενού Παράμετροι – Παράμετροι Εφαρμογής.
2.Πατήστε στο φάκελο «Κάρτα Πελάτη»
Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη...

3.Τσεκάρεται το «Χρήση κάρτας πελάτη (Loyalties).
2.Πατήστε στις «τελείες» ...
Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη...
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4.Πατήστε στο κουμπί «Προσθήκη»
Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη...

5. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδρομή
C:\FarmakoNet SQL\Targeting εκεί επιλέξτε το «Farmakonet.xml» και πατήστε
«Άνοιγμα». Κλείνετε το παράθυρο με «Έξοδος».
Εμφανίζεται η πρώτη οθόνη...
6.Τώρα στο πεδίο «Αρχεία κάρτας πελάτη» πατήστε το βελάκι και επιλέξτε το
«Farmakonet.xml».
7.Στην συνέχεια πατήστε το κουμπί «Προβολή σεναρίου» για να ορίσετε το τρόπο
που θα λειτουργεί το μάζεμα των πόντων και η εξαργύρωση τους.
Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη...

Αν θέλετε να ακολουθήσετε το σενάριο όπου ένα euro είναι ένας πόντος τότε «Αξία
βήματος πόντων» και «Πόντοι ανά βήμα» θα πρέπει να βάλετε 1. Όπως στην οθόνη
παραπάνω.Μπορείτε να θέσετε «Στόχο» και παράλληλα να δέχεστε μήνυμα όταν ο
πελάτης έχει πιάσει το 90% του στόχου...
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Τέλος πατήστε «Αποθήκευση σεναρίου» και «Έξοδο».
Κατηγορίες Ειδών που συμμετέχουν στο σενάριο πόντων
1. Πηγαίνετε στο μενού Αποθήκη – Πίνακες Ειδών.
2. Επιλέξτε το φάκελο Κατηγορίες.
Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη...

3. Πατήστε το κουμπί F6 για να ενσωματωθούν οι κατηγορίες στο σενάριο των
πόντων. Να σημειώσουμε ότι το κουμπί F6, είναι καλό να το πατάτε μετά από κάθε
ενημέρωση παραφαρμάκων για την περίπτωση εισαγωγής νέων κατηγοριών ή
υποκατηγοριών, που θέλετε να τις εντάξετε κι αυτές στη διαδικασία της κάρτας
πελάτη.
4. Μετά πατήστε το κουμπί «Bonus» (με κόκκινο χρώμα).
Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη...

5.Σε αυτή την οθόνη θα πρέπει να κλικάρετε τις κατηγορίες που θέλετε να
συμμετέχουν στο σενάριο των πόντων και πατήστε ΟΚ.
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6. Την ίδια διαδικάσια μπορείτε να κάνετε και στον φάκελο «Υποκατηγορίες».
Βγείτε με την έξοδο C-E.
Αρχείο Πελατών
Όταν ένας πελάτης παραλάβει μια κάρτα, τότε θα πρέπει να καταχωρήσετε τον
κωδικό της κάρτας στο αρχείο πελατών.
1. Πηγαίνετε στο μενού Πελάτες – Αρχείο Πελατών.
Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη...

2. Επιλέξτε τον πελάτη που θέλετε από την λίστα.
3. Στο πεδίο «Κάρτα Μέλους» εισάγετε τον κωδικό της κάρτας και πατήστε F3 για
αποθήκευση.
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Πώληση με κάρτα πελάτη
Αφού έχετε κάνει τις παραπάνω ρυθμίσεις το πρόγραμμα είναι έτοιμο και μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τις κάρτες των πελάτων σας για να συγκεντρώνουν πόντους.

Κατά την πώληση (από το μενού Κινήσεις –Συνταγές) θα μπορείτε να σκανάρετε την
κάρτα στο πεδίο «Ασφαλισμένος» για να επιλέγετε τον πελατη.
Όταν πραγματοποιείτε κάποια πώληση (παραφαρμάκου όπου ανήκει στις κατηγορίες
ειδών που έχετε επιλέξει) τότε ο πελάτης μαζεύει πόντους.
Γιά να δείτε πόσους πόντους έχει ο πελάτης πατήστε το «Bonus» .
Μόλις ο πελάτης πλησιάζει τον στόχο θα σας εμφανιστεί μήνυμα με σκοπό να
προοθήσετε κάποια επιπλέον πώληση για να φτάσει τον στόχο.
Όταν ο πελάτης έχει πιάσει τον στόχο και θέλετε να κάνετε εξαργύρωση πάτηστε το
C-K στο επάνω μέρος της οθόνης.
Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη...

Σας εμφανίζει τους πόντους που έχει συγκεντρώσει ο πελάτης.
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Πατώντας το «βελάκι» στο κέντρο σας εμφανίζει δεξιά τον στόχο, το οποίο μπορείτε
να αλλάξετε αν θέλετε να εξαργυρώσετε περισσότερους ή λιγότερους πόντους.
Έπειτα πατήστε «Εξαργύρωση».
Εκτυπώσεις
Το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε την κίνηση της Κάρτας Πελάτη
μέσω κάποιων εκτυπώσεων.
Στο μενού Πελάτες - Κάρτα Πελάτη έχετε την επιλογή
Υπολοίπα Κάρτας Πελάτη - Σας εμφανίζει το υπόλοιπο πόντων που έχει ο πελάτης
που έχετε επιλέξει.
Ημερολόγιο Κάρτας Πελάτη - Σας εμφανίζει αναλυτικά τις κινήσεις , τις
εξαργυρώσεις και το υπόλοιπο των πόντων που έχει ο πελάτης που έχετε επιλέξει.
Διαχείριση Εξαργυρώσεων - Σας εμφανίζει τις εξαργυρώσεις που έχετε κάνει
δίνοντάς σας τη δυνατότητα διαγραφής τους.
Έναρξη Καρτας Πελάτη - Από αυτό το σημείο μπορείτε να καταχωρήσετε πόντους
στον πελάτη που έχετε επιλέξει σαν υπόλοιπο ενάρξεως πόντων.

‐ 98 ‐

- 99 -

Προμηθευτές
Στη βασική επιλογή Προμηθευτές του προγράμματος σας παρέχεται η δυνατότητα
παρακολούθησης και διαχείρισης του αρχείου προμηθευτών, μπορείτε να παρακολουθήσετε
τις κινήσεις τους, όπως επίσης έχετε τη δυνατότητα για άμεση άντληση πληροφοριών
(επιλογές Ευρετήριο Προμηθευτών και Πληρ.Καταστάσεις) με την προβολή ή εκτύπωση
πληροφοριών συνολικά για τα στοιχεία των προμηθευτών σας, του ισοζυγίου των κινήσεων
τους, του υπολοίπου τους κτλ. Η βασικότερη όμως λειτουργία μέσα από το κύκλωμα των
Προμηθευτών είναι η δημιουργία και ο ορισμός Βασικών Προμηθευτών, ώστε αυτοί κάθε
φορά να προτείνονται αυτόματα στις Παραγγελίες. Οι επιλογές του κυκλώματος των
Προμηθευτών είναι οι ακόλουθες :
Αρχείο Προμηθευτών

Είναι από τις πιο βασικές λειτουργίες του κυκλώματος
των Προμηθευτών. Μέσα απ’ αυτήν την επιλογή
μπορείτε να κάνετε την πλήρη διαχείριση των στοιχείων
ενός προμηθευτή.

Λοιπές κινήσεις Προμηθευτών

Καταχωρείτε
υπόλοιπα
ενάρξεως
προμηθευτών
χρεωστικά ή πιστωτικά καθώς και λοιπές χρεώσεις –
πιστώσεις αυτών.

Καρτέλα Προμηθευτή

Εκτύπωση – προεπισκόπηση της καρτέλας με τις
αναλυτικές κινήσεις των προμηθευτών σας για το
χρονικό διάστημα που θα επιλέξετε.

Ευρετήριο Προμηθευτών

Σας παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας καταστάσεων
και άντλησης πληροφοριών προμηθευτών μέσα από
πολλαπλά φίλτρα επιλογών (Report Genarator).

Βασικοί Προμηθευτές

Καταχώρηση των Βασικών Προμηθευτών του
φαρμακείου σας, με αποτέλεσμα οι παραγγελίες να
προτείνονται σε αυτούς που έχετε ορίσει.

Πληροφοριακές Καταστάσεις

Σας παρέχεται η δυνατότητα Προβολής ή Εκτύπωσης
καταστάσεων
ισοζυγίου
και
υπολοίπων
των
προμηθευτών σας.
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Αρχείο προμηθευτών
Μέσα απ΄ αυτήν την επιλογή έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας και παρακολούθησης των
προμηθευτών σας.
Αν κάνετε κλικ με το ποντίκι (ή πιέσετε το πλήκτρο Enter) στην επιλογή Αρχείο
Προμηθευτών εμφανίζεται η οθόνη με τα σταθερά στοιχεία των πελατών.
Η οθόνη χωρίζεται στα ακόλουθα τμήματα:
Α) Στη γραμμή βασικών λειτουργιών (toolbar), στο πάνω μέρος (αυτή η γραμμή βασικών
λειτουργιών είναι κοινή για όλα τα κυκλώματα του προγράμματος π.χ. Αποθήκη, Πελάτες,
Ταμεία, κτλ.).
Β) Αμέσως μετά στη γραμμή βασικών πεδίων των στοιχείων του προμηθευτή που είναι ο
Κωδικός, η Επωνυμία.
Γ) Στους φακέλους Σταθερά στοιχεία, Λοιπά, Καρτέλα, Στατιστικά και Είδη
Προμηθευτή. Κάθε φορά που διαλέγετε την επιλογή Αρχείο προμηθευτών το πρόγραμμα
αυτόματα ενεργοποιεί το φάκελο Σταθερά στοιχεία (δηλ. Οδός, Περιοχή, Πόλη κτλ.).
Δ) Στο κάτω μισό της οθόνης εμφανίζονται όλες οι καταχωρήσεις σας στο Αρχείο
Προμηθευτών ανά γραμμή και με προβολή των πιο βασικών πεδίων (Κωδικός, Επωνυμία,
Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΦΜ, Υπόλοιπο, Είδη).
Η μετακίνηση στα πεδία της οθόνης του Αρχείου Προμηθευτών γίνεται με τη χρήση των
πλήκτρων Enter (για να μεταβείτε σε επόμενα πεδία) και Esc (για να μεταβείτε σε
προηγούμενα πεδία), ενώ η επιλογή των φακέλων επιτυγχάνεται με τη χρήση του ποντικιού
(κάνοντας κλικ στον επιθυμητό φάκελο).
Στις επόμενες σελίδες αναλύονται οι φάκελοι Σταθερά Στοιχεία, Λοιπά, Καρτέλα,
Στατιστικά, Είδη Προμηθευτή της επιλογής Αρχείο Προμηθευτών που είναι άμεσα
συνυφασμένοι με τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης προμηθευτών όπως για παράδειγμα τη
Δημιουργία ενός προμηθευτή και την καταχώρησή του, την Αναζήτηση ενός προμηθευτή και
τη διόρθωση των στοιχείων του ή την οριστική Διαγραφή του.

Φάκελος - Σταθερά στοιχεία
Δημιουργία-Αναζήτηση-Διόρθωση-Διαγραφή Προμηθευτή
Ευρισκόμενοι στην οθόνη της επιλογής Αρχείο Προμηθευτών και με το δρομέα να
αναβοσβύνει στο πεδίο Κωδικός ή σε άλλο πεδίο, για να δημιουργήσετε ένα νέο προμηθευτή
θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F2 –δημιουργία.
Αυτόματα
εμφανίζεται στην οθόνη ο επόμενος
ελεύθερος κωδικός. Στο Αρχείο
Προμηθευτών υπάρχει ήδη καταχωρημένη με Κωδικό 0 η εγγραφή-προμηθευτής ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Πατώντας F2 και ENTER το πρόγραμμα σας δίνει τον πρώτο ελεύθερο
κωδικό και ο δρομέας βρίσκεται στο πεδίο Επωνυμία όπου πληκτρολογείτε την επωνυμία
του προμηθευτή και με ENTER μεταβαίνετε στο επόμενο πεδίο.
Στα πεδία Οδός, Περιοχή, Πόλη, Ταχ. Κώδικας πληκτρολογείτε την οδό, την περιοχή, την
πόλη και τον Ταχ. Κώδικα του προμηθευτή και πιέζετε πάλι ENTER για να μεταβείτε στο
επόμενο πεδίο.
Στα πεδία Τηλ., Fax, E-mail πληκτρολογείτε το τηλέφωνο, το Fax και το E-mail του
προμηθευτή.
Το πεδίο Ενεργός, κλικάρεται αυτόματα με τη δημιουργία του προμηθευτή.
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Το απενεργοποιούμε μόνο όταν θέλουμε να κάνουμε τον προμηθευτή μη ενεργό.
Στο πεδίο Υπολ/σμός ΠΦΣ θα πρέπει να κλικάρουμε το πεδίο Πριν την έκπτωση ή Μετά την
έκπτωση ανάλογα με τον αν ο προμηθευτής που δημιουργούμε μας χρεώνει το ΠΦΣ στα
τιμολόγια αγοράς πριν ή μετά την έκπτωση αντίστοιχα.
Εάν ο προμηθευτής είναι εσωτερικού ή εξωτερικού θα πρέπει να κλικάρουμε το πεδίο
Εσωτερ/Εξωτερ.
Στο πεδίο ΑΦΜ (εσωτ.) πληκτρολογείτε το ΑΦΜ, αν πρόκειται για προμηθευτή εσωτερικού.
Στο πεδίο ΑΦΜ (εξωτ.) πληκτρολογείτε το ΑΦΜ, αν πρόκειται για προμηθευτή εξωτερικού.
Στο πεδίο ΑΔΤ πληκτρολογείτε τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του προμηθευτή.
Για να καταχωρηθεί ο προμηθευτής που δημιουργείτε θα πρέπει μετά την συμπλήρωση των
παραπάνω πεδίων να πατήσετε F3.
Αναζήτηση Προμηθευτή
Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ενός ή περισσοτέρων προμηθευτών:
1.) Μεταβαίνετε στο πεδίο Επωνυμία.
2.) Πληκτρολογείτε ολόκληρη ή μέρος της Επωνυμίας του π.χ. τα τρία (3) πρώτα
γράμματα.
3.) Πιέζετε το πλήκτρο F11, το οποίο κάνει αναζήτηση εγγραφών σ’ όλα τα
κυκλώματα του προγράμματος.
Στο κάτω μισό της οθόνης θα εμφανισθούν όλοι οι προμηθευτές που η Επωνυμία
τους πληρεί το κριτήριο αναζήτησης δηλ. που ξεκινάει από τα τρία πρώτα γράμματα που
έχετε πληκτρολογήσει. Κάνοντας κλικ με το ποντίκι στον προμηθευτή που σας ενδιαφέρει
από τους εμφανιζόμενους στο κάτω μισό της οθόνης, εμφανίζονται τα Σταθερά του στοιχεία
με δυνατότητα διόρθωσης ή διαγραφής ή ενημέρωσής τους, όπως επίσης και ανάλογης
διαχείρισης των στοιχείων του φακέλου Λοιπά και του φακέλου Είδη Προμηθευτή.
Διόρθωση-Διαγραφή Προμηθευτή
Για να πραγματοποιήσετε διόρθωση ή διαγραφή ενός προμηθευτή θα πρέπει πρώτα να έχετε
εκτελέσει την παραπάνω διαδικασία αναζήτησης και εμφάνισης στην οθόνη του επιθυμητού
προμηθευτή και των στοιχείων του. Έτσι και εφόσον τα στοιχεία του προμηθευτή
εμφανίζονται στο πάνω μισό της οθόνης, μπορείτε να διορθώσετε όποιο από τα πεδία
επιθυμείτε και μετά να πιέσετε το πλήκτρο F3 για να καταχωρήσετε τις αλλαγές-διορθώσεις
σας ή να πιέσετε το πλήκτρο F4 για να διαγράψετε οριστικά τον προμηθευτή.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε προμηθευτή για τον οποίο έχετε
πραγματοποιήσει κινήσεις, το πρόγραμμα θα σας εμφανίσει μήνυμα προειδοποίησης και δεν
θα προχωρήσει στη διαγραφή του. Θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις κινήσεις αυτές και
μετά να προχωρήσετε στη διαγραφή του.
Τέλος, αν έχετε κάνει διόρθωση στα στοιχεία ενός προμηθευτή χωρίς να έχετε πιέσει το
πλήκτρο F3 για καταχώρηση, πιέζοντας το πλήκτρο F9 γίνεται ακύρωση της διόρθωσης.

Φάκελος - Λοιπά
Σ’ αυτό το φάκελο μπορείτε να καταχωρήσετε επιπλέον πληροφορίες για τον προμηθευτή που
δημιουργείτε.
Στο πεδίο Κατηγορία θα πρέπει να επιλέξουμε αν ο προμηθευτής που δημιουργούμε είναι
εταιρία παραγωγής, οίκος, αλυσίδα ή φαρμακαποθήκη.
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Στα πεδία Έκπτωση φαρμάκων – παραφαρμάκων πληκτρολογείτε το ποσοστό της
έκπτωσης που μας κάνει ο προμηθευτής.
Στο πεδίο Μήνες Επιστροφής πληκτρολογείτε τον αριθμό των Μηνών βάσει των οποίων
γίνεται η επιστροφή των ληξιπροθέσμων ειδών προς τον Προμηθευτή. Το πεδίο αυτό έχει
σχέση με τις καταστάσεις στην επιλογή Λοιπά – Στατιστικά – Ληξιπρόθεσμα Είδη ανά
Προμηθευτή. Το πεδίο αυτό θα πρέπει να το συμπληρώνετε, εφόσον θέλετε να
παρακολουθείτε τα Ληξιπρόθεσμα Είδη μέσα από το πρόγραμμα από τις προαναφερθείσες
καταστάσεις.
Στο πεδίο Καθ.ΦΠΑ πληκτρολογείτε την κλίμακα ΦΠΑ που ανήκει ο προμηθευτής που
δημιουργούμε (κανονικό, μειωμένο, απαλλασσόμενο).
Στο πεδίο Δ.Ο.Υ. πληκτρολογείτε τη Δ.Ο.Υ. που ανήκει ο προμηθευτής.
Στο πεδίο Επάγγελμα πληκτρολογείτε την κατηγορία επαγγέλματος του προμηθευτή. Μέσα
από την επιλογή Παράμετροι - Γενικοί Πίνακες - Επαγγέλματα σας δίνεται η δυνατότητα
δημιουργίας επαγγελμάτων πέρα απ’ αυτών που υπάρχουν ήδη στο αρχείο.
Στο πεδίο Κατηγ. ΚΕΠΥΟ πληκτρολογείτε την κατηγορία ΜΥΦ που ανήκει ο προμηθευτής.
Στα πεδία Ελεύθ.πεδίο 1 & 2 πληκτρολογείτε ότι εσείς θέλετε για τον προμηθευτή που
δημιουργείτε.
Στο πεδίο Υπεύθυνος πληκτρολογείτε το όνομα του υπευθύνου του προμηθευτή.
Στο πεδίο Παρατηρήσεις πληκτρολογείτε διάφορα σχόλια αναφορικά με τον προμηθευτή.
Έχετε δυνατότητα εισαγωγής απεριόριστου αριθμού γραμμών με τη μορφή σχολίων.

Φάκελος – Καρτέλα
Μέσα από αυτή την επιλογή έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την καρτέλα του προμηθευτή
που θα επιλέξουμε με τις αναλυτικές κινήσεις, για το χρονικό διάστημα που μας ενδιαφέρει.

Φάκελος - Στατιστικά
Για τον προμηθευτή που θα επιλέξουμε έχουμε τη δυνατότητα να δούμε στην οθόνη μας
κάποια στατιστικά στοιχεία που αφορούν την χρέωση , την πίστωση και το υπόλοιπο του .

Φάκελος - Είδη Προμηθευτή
Αυτός ο φάκελος ενημερώνετε με την διαδικασία ενημέρωσης ειδών προμηθευτή
(παραφάρμακα) μέσω αρχείου, έτσι ώστε όταν κάνετε παραγγελιοληψία μέσω
Κόμβου(INTERNET) να γίνεται με την κωδικοποίηση που έχει ο προμηθευτής στα είδη του.
Στο φάκελλο αυτό εμφανίζονται τα είδη που έχετε ενημερώσει, ο κωδικός και η περιγραφή
του είδους, η μορφή, ο κωδικός του είδους που έχει ο προμηθευτής στα είδη, και εάν
πρόκειται για ενημέρωση απο άλλα αρχεία ή προγραμματα εμφανίζεται και ο κωδικός του
είδους.
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Λοιπές κινήσεις προμηθευτών
Μέσα από αυτήν την επιλογή καταχωρείτε τις λοιπές κινήσεις των προμηθευτών σας , όπως
υπόλοιπο ενάρξεως χρεωστικό ή πιστωτικό, καθώς και λοιπές χρεώσεις ή πιστώσεις.

Καρτέλα προμηθευτή
Με την επιλογή αυτή σας δίνεται η δυνατότητα προεπισκόπησης και εκτύπωσης καρτέλας
για έναν ή όλους τους προμηθευτές για το χρονικό διάστημα που θα επιλέξετε.
Στην Κατάσταση Καρτέλας Προμηθευτή διακρίνετε την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης
(πάνω αριστερά), τον κωδικό, το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία διεύθυνσης και το ΑΦΜ του
προμηθευτή και ανά ημερομηνία οι κινήσεις του (τιμολόγια αγοράς, πληρωμές με μετρητά ή
επιταγή) με εμφάνιση της σειράς και του αριθμού του παραστατικού (Α/Α), της Χρέωσης,
της Πίστωσης και του Υπολοίπου του. Τη κατάσταση μπορούμε να την εξάγουμε και σε
μορφή excel.

Ευρετήριο προμηθευτών
Πρόκειται για πρόγραμμα δημιουργίας πληροφοριακών καταστάσεων προμηθευτών (Report
Generator). Επιλέγουμε νέο ευρετήριο και πατάμε το πλήκτρο enter. Μας εμφανίζεται το
παράθυρο όπου μπορουμε να δημιουργήσουμε τη πληροφοριακή κατάσταση (ευρετήριο) που
θέλουμε. Θα πρέπει στο πεδίο Περιγραφή να ονομάσουμε το ευρετήριο μας, να ορίσουμε το
Προσανατολισμό και την Απόσταση των πεδίων.
Από τα πεδία ευρετηρίου πατάμε στο εικονίδιο Νέο Πεδίο (με ένδειξη τη σελίδα) και
αυτόματα ο κέρσορας θα μεταβεί στο πίνακα Στοιχεία Πεδίου, στο όνομα, όπου εδώ
μπορούμε να επιλέξουμε ποιο πεδίο (κριτήριο) θα εμφανίζεται στη κατάσταση μας π.χ
ΚΩΔΙΚΟΣ, την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για οποιοδήποτε άλλο κριτήριο. Μπορούμε
να αλλάξουμε τη ταξινόμηση των πεδίων απο τη στήλη δεξιά με την ονομασία Πεδία
Ταξινόμησης. Τέλος πατάμε το κουμπί Αποθήκευση και το ευρετήριο μας είναι έτοιμο.
Για να εκτυπώσουμε, επιλέγουμε το ευρετήριο μας και παταμε το κουμπι F12 διαφορετικά το
κουμπι F5 για προεπισκόπηση. Την κατάσταση μπορούμε να την εξάγουμε και σε μορφή
excel.

Βασικοί Προμηθευτές
Φαρμάκων
Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τους βασικούς προμηθευτές φαρμάκων στους
οποίους εκτελείτε τις παραγγελίες των ειδών σας, ώστε αυτοί να προτείνονται αυτόματα στο
κύκλωμα των παραγγελιών (Κινήσεις – Παραγγελίες-Βάσει Πωλήσεων Ημέρας).
Μπορείτε να δηλώσετε τρεις βασικούς προμηθευτές για την ομάδα των φαρμάκων. Σε
κάθε προμηθευτή μπορείτε να καταχωρήσετε το ποσοστό σύμφωνα με το οποίο θέλετε να
γίνει o διαχωρισμός των παραγγελιών.
Τέλος, στην επιλογή το ποσοστό των βασικών προμηθευτών αναφέρεται στην Ποσότητα ή
την Αξία θα πρέπει να κλικάρεται ένα από τα δύο πεδία, όποιο σας ενδιαφέρει.
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Παραφαρμάκων
Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τους βασικούς προμηθευτές παραφαρμάκων, από
τους οποίους θα κάνετε ενημέρωση στο πρόγραμμα με το αρχείο ειδών τους.
Για κάθε νέα εγγραφή θα πρέπει να πατήσουμε το πλήκτρο F2 και ο κέρσορας θα
αναβοσβήνει στη καρτέλα Φίλτρα Χρήσης στο πεδίο Προμηθευτής, εδω επιλέγουμε το
προμηθευτή που θέλουμε εφόσον τον έχουμε δημιουργήσει απο το Αρχείο Προμηθευτών.
Στη συνέχεια δηλώνουμε τη μορφή του αρχείου παραφαρμάκων, το τύπο σύνδεσης αν γίνεται
παραγγελιοληψία μέσω Κόμβου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) και τέλος ποιά πεδία θα ενημερώνει το αρχείο
όπως κατηγορίες, υποκατηγορίες.
Μπορούμε να καταχωρήσουμε όσους προμηθευτές επιθυμούμε και να ορίσουμε το ποσοστό
παραγγελίας για το καθένα, όπως ισχυεί και στους βασικούς προμηθευτές το άθροισμα των
ποσοστών δεν πρέπει να ξεπερνά το 100%.

Πληροφοριακές καταστάσεις
Ισοζύγιο προμηθευτών
Με την επιλογή αυτή σας δίνεται η δυνατότητα προεπισκόπησης και εκτύπωσης
κατάστασης Ισοζυγίου για έναν ή περισσότερους προμηθευτές.
Στην Κατάσταση Ισοζυγίου Προμηθευτών διακρίνετε την ημερομηνία έκδοσης της
κατάστασης (πάνω αριστερά) και ανά κωδικό και επωνυμία προμηθευτή, τη χρέωση, την
πίστωση και το υπόλοιπό του.
Υπόλοιπα προμηθευτών
Με την επιλογή αυτή σας δίνεται η δυνατότητα προεπισκόπησης και εκτύπωσης
κατάστασης Υπολοίπου για έναν ή περισσότερους προμηθευτές.
Στην Κατάσταση Υπολοίπου Προμηθευτών διακρίνετε την ημερομηνία έκδοσης της
κατάστασης (πάνω αριστερά) και ανά κωδικό και επωνυμία προμηθευτή το υπόλοιπό του.
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Ταμεία
Στη βασική επιλογή Ταμεία του προγράμματος σας παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης των
ασφαλιστικών ταμείων, εκτύπωση καταστάσεων καθώς επίσης και εκτύπωση καταστάσεων
ελέγχου συνταγών ανά συμμετοχή και κατηγορία.
Έχετε την δυνατότητα διόρθωσης ή διαγραφής συνταγών μέσα από το μενού Καταστάσεις
Ταμείων.
Επίσης μπορείτε να εκδώσετε τιμολόγια προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και να εκτυπώσετε και
Καταστάσεις Συλλόγου.
Ακόμα μπορείτε να καταχωρήσετε τις εισπράξεις Ταμείων έτσι ώστε να παρακολουθείτε τα
υπόλοιπα τους.
Οι επιλογές του κυκλώματος των Ταμείων είναι οι ακόλουθες:
Αρχείο Ταμείων

Έχετε τη δυνατότητα διαχείρισης των στοιχείων ενός
ασφαλιστικού ταμείου, τη δυνατότητα καταχώρησης
συμμετοχών ανά ταμείο και κατηγορία συνταγής και
τέλος την προβολή των παρατηρήσεων του ταμείου.

Λοιπές κινήσεις ταμείων

Καταχωρείτε τα υπόλοιπα ενάρξεως των ασφαλιστικών
ταμείων , λοιπές χρεώσεις ή πιστώσεις αυτών.

Πίνακες ταμείων

Δημιουργείται κατηγορίες συμμετοχών,
συμμετοχής και τύπους κατηγοριών.

Πληρ. Καταστάσεις Ταμείων

Μπορείτε να εκτυπώσετε τις καταστάσεις προς τα
ασφαλιστικά ταμεία, τη γενική και συγκεντρωτική
κατάσταση ελέγχου συνταγών καθώς επίσης και
καταστάσεις ελέγχου ανά συμμετοχή και κατηγορία.
Τέλος, εκτυπώνετε και την κατάσταση Συλλόγου.

Ευρετήρια Ταμείων

Σας παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας καταστάσεων
και άντλησης πληροφοριών σχετικά με τα ασφαλιστικά
ταμεία μέσα από πολλαπλά φίλτρα επιλογών (Report
Generator).

Καρτέλα Ταμείου

Εκτύπωση – απεικόνιση καρτέλας Ταμείου με όλες τις
κινήσεις του.

Τιμολόγηση Ταμείων

Έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας αλλά και έκδοσης
των τιμολογίων προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
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ΑΡΧΕΙΟ ΤΑΜΕΙΩΝ
Είναι η πρώτη από τις παραπάνω επιλογές. Εδώ έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας και
διαχείρισης των ασφαλιστικών ταμείων.
Διακρίνετε ότι η οθόνη χωρίζεται στα ακόλουθα τμήματα:
Α) Στη γραμμή βασικών λειτουργιών (toolbar), στο πάνω μέρος (αυτή η γραμμή βασικών
λειτουργιών είναι κοινή για όλα τα κυκλώματα του προγράμματος π.χ. Αποθήκη, Πελάτες,
Προμηθευτές, Ιατροί κτλ.).
Β) Αμέσως μετά στη γραμμή βασικών πεδίων των στοιχείων του ταμείου που είναι ο
Κωδικός, η Επωνυμία και η Σύντμησή του.
Γ) Στους φακέλους Σταθερά στοιχεία, Λοιπά, Καρτέλα, Προοδευτικά/Σύνολα,
Συμμετοχές/Ταμείο, Τύποι Κατηγ./Ταμείο. Κάθε φορά που διαλέγετε την επιλογή Αρχείο
ταμείων το πρόγραμμα αυτόματα ενεργοποιεί το φάκελο Σταθερά στοιχεία (δηλ. Διεύθυνση,
ΔΟΥ, Κωδ. Συλλόγου κτλ.).
Δ) Στο κάτω μισό της οθόνης εμφανίζονται τα ασφαλιστικά ταμεία που είναι ήδη
καταχωρημένα στο αρχείο, όπως επίσης και όλες οι καταχωρήσεις σας ανά γραμμή και με
προβολή των πιο βασικών πεδίων (Κωδικός, Περιγραφή, Συντ., Διεύθυνση, Υπόλοιπο).
Για να μετακινηθείτε στα πεδία της οθόνης του Αρχείου Ταμείων κάνετε χρήση του ποντικιού
ή πιέζετε από το πληκτρολόγιο διαδοχικά το Enter (για να μεταβείτε σε επόμενα πεδία) και το
Esc (για να μεταβείτε σε προηγούμενα πεδία). Επίσης, η επιλογή των φακέλων στην οθόνη
του Αρχείου Ταμείων γίνεται με τη χρήση του ποντικιού.
Στις επόμενες σελίδες αναλύονται οι φάκελοι Σταθερά Στοιχεία, Λοιπά, Καρτέλα,
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Προοδευτικά/Σύνολα, Συμμετοχές/Ταμείο, Τύποι Κατηγ./Ταμείο της επιλογής Αρχείο
Ταμείων που είναι άμεσα συνυφασμένοι με τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης ταμείων όπως
για παράδειγμα τη Δημιουργία ενός ταμείου (αν χρειαστεί) και την καταχώρησή του, την
Αναζήτηση ενός ταμείου και τη διόρθωση των στοιχείων του ή την οριστική Διαγραφή του,
την προσθήκη ή τροποποίηση των Συμμετοχών του και τέλος την επιλογή φόρμας εκτύπωσης
κατάστασής του και ορισμού εκτύπωσης Ενιαίου τύπου συνταγής.

Φάκελος - Σταθερά στοιχεία
Δημιουργία-Αναζήτηση-Διόρθωση-Διαγραφή Ταμείου
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Στο Αρχείο Ταμείων υπάρχει ήδη καταχωρημένη με Κωδικό 0 η εγγραφή-ταμείο ΧΩΡΙΣ,
όπως επίσης και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία με την παραμετροποίηση τους.
Για να δημιουργήσετε ένα νέο ταμείο θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F2 – δημιουργία.
Αυτόματα εμφανίζεται στην οθόνη ο επόμενος ελεύθερος κωδικός.
Ο δρομέας τώρα βρίσκεται στο πεδίο Επωνυμία όπου πληκτρολογείτε την επωνυμία του νέου
ταμείου και με ENTER μεταβαίνετε στο επόμενο πεδίο.
Στο πεδίο Σύντμηση πληκτρολογείτε τη Σύντμηση του ταμείου, για παράδειγμα η Σύντμηση
για το ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ είναι το Ι.Κ.Α.
Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων των παραπάνω πεδίων μπορείτε είτε να καταχωρήσετε
το νέο ταμείο πιέζοντας το πλήκτρο F3 είτε να συνεχίσετε την εισαγωγή στοιχείων σε όποιο
από τα υπόλοιπα πεδία επιθυμείτε.
Συμπληρώνετε τη Διεύθυνση, τον Τ.Κ, την Πόλη, το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, και το καθεστώς
ΚΕΠΥΟ, τα τηλέφωνα, το Fax, το e_mail, τον Υπεύθυνο και το Όριο Συνταγής του
ασφαλιστικού ταμείου που δημιουργείτε.

Φάκελος - Λοιπά

Στο πεδίο Φόρμα Ενιαίου επιλέγετε την φόρμα του ενιαίου εντύπου που χρησιμοποιεί το
ταμείο.
Στο πεδίο Συνδεόμενο Ταμείο επιλέγετε το συνδεόμενο ταμείο.
Στο πεδίο Συνδεόμενη Κατηγορία επιλέγετε την κατηγορία του συνδεόμενου ταμείου.
Στα πεδία Web Site και Αρχείο Αποστολής πληκτρολογείτε τα αντίστοιχα για την on line
σύνδεση με το ταμείο.
Στο πεδίο Αυτόματη Αρίθμηση Συνταγών το τσεκάρετε αν θέλετε να γίνετε αρίθμηση των
συνταγών από το πρόγραμμα.
Στο πεδίο Κωδικός Χρήστη δίνετε δικό σας κωδικό για το ταμείο.
Στο πεδίο Κωδ. Συλλόγου μαρκάρετε πληκτρολογείτε τον κωδικό του ταμείου στο σύλλογο.
Στο πεδίο Τρόπος τιμολόγησης ταμείου
Στο πεδίο Αρ. Συνταγής το τσεκάρετε όταν το ταμείο χρειάζεται αριθμό συνταγής στις
καταστάσεις υποβολής.
Στο πεδίο Αρ. Μητρώου το τσεκάρετε όταν το ταμείο χρειάζεται αριθμό μητρώου στις
καταστάσεις υποβολής.
Στο πεδίο Αιτούμενο το τσεκάρετε όταν θέλετε να γίνεται έλεγχος για το όριο συνταγής πάνω
στο αιτούμενο ποσό της συνταγής.
Στο πεδίο Ταμείο Συλλόγου το τσεκάρετε για ταμείο που ανήκει στο σύλλογο.
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Τα πεδία Ηλεκτρ. Υποβολή – Χρήστης/Password – Ηλεκτρ. Διεύθυνση θα πρέπει να
συμπληρωθούν σε περίπτωση που κάνετε ηλεκτρονική υποβολή καταστάσεων για το
συγκεκριμένο ταμείο.
Στο πεδίο Έλεγχος Μητρώου το τσεκάρετε όταν στο ταμείο υπάρχει αλγόριθμος που ελέγχει
την ορθότητα του Μητρώου (Δημόσιο).
Στο πεδίο Παρατηρήσεις πληκτρολογείτε κάποια σημείωση για το ταμείο.

Φάκελος – Καρτέλα

Στον φάκελο Καρτέλα έχετε την δυνατότητα προβολής της καρτέλας του ταμείου. Δίνοντας
Από – Έως ημερομηνία και πατώντας το πλήκτρο F11 σας εμφανίζονται οι κινήσεις του
ταμείου (Τιμολόγιο Πωλήσεις (Ασφαλιστικά Ταμεία) και Εισπράξεις από Ασφαλιστικά
Ταμεία). Επίσης εμφανίζονται τα σύνολα των παραστατικών (Αρ. παραστατικών – Χρέωση Πίστωση και το Υπόλοιπο που έχετε στο ταμείο).

Φάκελος – Προοδευτικά / Σύνολα

Στο φάκελο Προοδευτικά / Σύνολα εμφανίζεται σε μορφή διαγράμματος η κίνηση – τζίρος
του ταμείου που έχετε επιλέξει, όπως επίσης και συνολικά Χρέωση – Πίστωση – Υπόλοιπο
ταμείου.
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Φάκελος – Συμμετοχές / Ταμείο

Στο φάκελο αυτό μπορείτε να καταχωρήσετε τα ποσοστά συμμετοχής ανά ταμείο και
κατηγορία. Για να καταχωρήσετε ένα νέο ποσοστό συμμετοχής σ’ ένα ταμείο πρέπει να
εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα:
1. Για την καταχώρηση ενός νέου ποσοστού συμμετοχής σ’ ένα ταμείο (το ταμείο πρέπει να
το έχετε εμφανίσει στην οθόνη μετά από αναζήτηση) πιέζετε το πλήκτρο F2.
2. Επιλέγετε το ποσοστό συμμετοχής μέσα από τον πίνακα επιλογών του πεδίου Ποσοστό.
(Για να δημιουργήσετε ένα νέο ποσοστό συμμετοχής επιλέγετε την επιλογή ΠαράμετροιΓενικοί Πίνακες και σ’ αυτό το φάκελο πιέζετε το πλήκτρο F2 για να εισάγετε ένα νέο
ποσοστό. Μετά την εισαγωγή του νέου ποσοστού πιέζετε το πλήκτρο F3 για να
καταχωρηθεί στη βάση).
3. Επιλέγετε την Kατηγορία των συνταγών για το ταμείο. Για παράδειγμα στο ταμείο ΙΚΑ
έχουμε τις κατηγορίες κανονικές, συνεχιζόμενες, κλινικές. Αν το ταμείο δεν έχει
κατηγορία επιλέγετε την κατηγορία ‘Χωρίς’..
4. Δηλώνετε αν η συμμετοχή είναι Bασική. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό συμμετοχής θα
προτείνεται κάθε φορά που εκτελείτε μία συνταγή του συγκεκριμένου ταμείου και για την
κατηγορία που έχετε επιλέξει.
5. Να μαρκάρετε αν αυτό το ποσοστό είναι Eνεργό ή μη.


Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε και τη κατηγορία ‘ΥΨΗΛΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ’ για οποιοδήποτε ταμείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! για τη κατηγορία ‘ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ’ θα πρέπει να δηλώσετε στο
αντίστοιχο πεδίο τον ΚΩΔΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ώστε να ενημερωθούν τα αντίστοιχα πεδία
στην Κατάσταση Συλλόγου.

6. Αφού ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα, πιέζετε το πλήκτρο F3 (αποθήκευση) και το
ποσοστό συμμετοχής καταχωρείται για το ταμείο το οποίο έχετε επιλέξει. Με την
καταχώρηση η εγγραφή εμφανίζεται στον πίνακα με τις συμμετοχές του ταμείου (δεξιά).
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Φάκελος – Τύποι Κατηγοριών / Ταμείο

Στο φάκελο αυτό μπορείτε να ορίσετε την θέση εκτύπωσης στην κατάσταση υποβολής,
κάποιων κατηγοριών για το ταμείο που έχετε επιλέξει.
Αναζήτηση Ταμείου
Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ενός ή περισσοτέρων ταμείων:
1.) Μεταβαίνετε στο πεδίο Επωνυμία.
2.) Πληκτρολογείτε ολόκληρη ή μέρος της Επωνυμίας του π.χ. τα τρία (3) πρώτα γράμματα.
3.) Πιέζετε το πλήκτρο F11, το οποίο κάνει αναζήτηση εγγραφών σ’ όλα τα κυκλώματα του
προγράμματος.
Στο κάτω μισό της οθόνης θα εμφανισθούν όλα τα ταμεία που η Επωνυμία τους πληρεί το
κριτήριο αναζήτησης δηλ. που ξεκινάει από τα τρία πρώτα γράμματα που έχετε
πληκτρολογήσει κάνοντας κλικ με το ποντίκι στο ταμείο που σας ενδιαφέρει από τα
εμφανιζόμενα στο κάτω μισό της οθόνης, εμφανίζονται τα Σταθερά του στοιχεία με
δυνατότητα διόρθωσης ή διαγραφής ή ενημέρωσης τους, όπως επίσης και ανάλογης
διαχείρισης των στοιχείων του φακέλου Συμμετοχές και του φακέλου Λοιπά.
Το πρόγραμμα σας παρέχει επιπρόσθετα τη δυνατότητα αναζήτησης ταμείων βάσει Κωδικού
Ταμείου –συνίσταται λόγω ταχύτητας στην αναζήτηση- αρκεί βέβαια να βρίσκεστε στο
ανάλογο πεδίο (Κωδικός Ταμείου).
Διόρθωση-Διαγραφή Ταμείου
Για να πραγματοποιήσετε διόρθωση ή διαγραφή ενός ταμείου θα πρέπει πρώτα να έχετε
εκτελέσει την παραπάνω διαδικασία αναζήτησης και εμφάνισης στην οθόνη του επιθυμητού
ταμείου και των στοιχείων του. Έτσι και εφόσον τα στοιχεία του ταμείου εμφανίζονται στο
πάνω μισό της οθόνης, μπορείτε να διορθώσετε όποιο από τα πεδία επιθυμείτε και μετά να
πιέσετε το πλήκτρο F3 για να καταχωρήσετε τις αλλαγές-διορθώσεις σας ή να πιέσετε το
πλήκτρο F4 για να διαγράψετε οριστικά το ταμείο.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε ταμείο για το οποίο έχετε πραγματοποιήσει
κινήσεις, το πρόγραμμα θα σας εμφανίσει μήνυμα προειδοποίησης και δεν θα προχωρήσει
στη διαγραφή του. Θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις κινήσεις αυτές και μετά να
προχωρήσετε στη διαγραφή του.
Τέλος, αν έχετε κάνει διόρθωση στα στοιχεία ενός ταμείου χωρίς να έχετε πιέσει το πλήκτρο
F3 για καταχώρηση, πιέζοντας το πλήκτρο F9 γίνεται ακύρωση της διόρθωση
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ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ

Καταχωρείτε κινήσεις όπως Λοιπές Χρεώσεις – Λοιπές Πιστώσεις που έχουν γίνει για τα
ασφαλιστικά ταμεία. Ο τρόπος καταχώρησης είναι ίδιος με την επιλογή Κινήσεις –
Εισπράξεις.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ

Σε αυτό το φάκελο μπορείτε να δημιουργήσετε ή και να αλλάξετε κάποιο ποσοστό
συμμετοχής, κατηγορία συνταγών. Τα ποσοστά αυτά αναφέρονται για όλα τα ταμεία. Ο
καθορισμός του κάθε ποσοστού ανά ταμείο γίνεται από το κύκλωμα διαχείρισης ταμείων.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ

Μέσα από την επιλογή αυτή (Ταμεία - Πληρ. Καταστάσεις Ταμείων - Καταστάσεις
Ταμείων) έχετε τη δυνατότητα πλήρους απεικόνισης του συνόλου των κινήσεων όλων των
ασφαλιστικών ταμείων καθώς και το σύνολο των εκδοθέντων αποδείξεων ελεύθερης
πώλησης. Διακρίνετε τους εξής φακέλους: Σύνολα κινήσεων Ταμείων, Αναλυτικές κινήσεις
Ταμείων, Κινήσεις ανά ποσοστό.
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Φάκελος - Σύνολα κινήσεων ταμείων

Ο φάκελος αυτός ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που επιλέγουμε Πληρ. Καταστάσεις
Ταμείων – Καταστάσεις Ταμείων. Εδώ εμφανίζονται μόνο τα ταμεία στα οποία έχουν γίνει
κινήσεις και αναλυτικότερα για κάθε ταμείο βλέπετε τον κωδικό και την σύντμησή του, τη
φόρμα εκτύπωσης της κατάστασής του, τον αριθμό των συνταγών του, την ημερομηνία
εκτέλεσης της πρώτης και τελευταίας συνταγής, τη συνολική αξία, τη συμμετοχή, το
υπόλοιπο.
Για όσα ταμεία έχετε καταχωρήσει συνταγές ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ θα εμφανίζει στο
πεδίο σύντμηση ότι υπάρχει Συμπληρωματική Κατάσταση Υποβολής.
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Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εκτυπώσετε ξεχωριστά αυτη τη κατάσταση.
Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε προηγούμενο μήνα ή έτος από τα αντίστοιχα πεδία Έτος
– Μήνας στο επάνω μέρος της οθόνης. Όταν δώσετε κάποιον προηγούμενο μήνα οι
αντίστοιχες συνταγές και τα ταμεία εμφανίζονται στη οθόνη.
Το κουμπί Επαναρίθμηση ενεργοποιείτε μόνο για τα ταμεία στα οποία έχετε τσεκάρει μέσα
από το Αρχείο Ταμείων στο φάκελο Λοιπά την Αυτόματη αρίθμηση συνταγών. Με την
επιλογή αυτή γίνετε αρίθμηση των συνταγών από το πρόγραμμα με βάση την ημερομηνία
Εκτέλεσης των συνταγών και την σειρά καταχώρησης. Μπορείτε να ελέγξετε τις συνταγές και
την αρίθμησή τους στον φάκελο Αναλυτικές Κινήσεις Ταμείων.
Για το ταμείο ΧΩΡΙΣ (ελεύθερη πώληση) δεν εκδίδονται οι περαιτέρω καταστάσεις.
Για να εκτυπώσετε ή να εμφανίσετε στην οθόνη σας την κατάσταση ενός ασφαλιστικού
ταμείου εκτελείτε τα ακόλουθα βήματα:
1. Επιλέγετε Ταμεία – Πληρ. Καταστάσεις Ταμείων.
2. Στην οθόνη του φακέλου Σύνολα κινήσεων Ταμείου μαρκάρετε (με το ποντίκι) το
επιθυμητό ταμείο (να γίνει μπλε).
3. Πιέζετε το πλήκτρο F12 για να προχωρήσετε στην προβολή της κατάστασης.
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4. Σας εμφανίζετε το παρακάτω πλαίσιο στο οποίο μπορείτε να εισάγετε τα χρονικά όρια για
τα οποία θέλετε να εκδόσετε κατάσταση ταμείου. Το πρόγραμμα πιέζοντας διαδοχικά
ENTER στα πεδία Από: και Έως εισαγάγει αυτόματα τις ημερομηνίες εκτέλεσης (πρώτη
και τελευταία ) που βρίσκει.
5. Πιέζοντας στη συνέχεια το κουμπί ΟΚ έχετε τη δυνατότητα εκτύπωσης (F12) ή
προεπισκόπησης (F5) της κατάστασης του ταμείου.

Για τα ταμεία όπου πρέπει να εκτυπώσετε και τη συμπληρωματική κατάσταση θα σας
εμφανίσει μήνυμα
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Αφού τυπώσετε τη κατάσταση του ταμείου θα συμπληρώσετε στο πεδίο ‘Σημπληρωματική
Κατάσταση Υποβολής’ τη κατηγορία ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ για να εκτυπωθεί και η αναλυτικη
κατάσταση.

Φάκελος - Αναλυτικές κινήσεις ταμείων
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Στο φάκελο αυτό έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε, να ελέγξετε και να διορθώσετε τις
συνταγές του ταμείου που έχετε επιλέξει.
Βλέπετε όλες τις συνταγές του μήνα ανά ημερομηνία - για να διορθώσετε κάποια συνταγή, την
επιλέγετε με το ποντίκι σας και στη συνέχεια πατάτε το κουμπί F5 (Διόρθωση Συνταγής). Η συνταγή
εμφανίζετε στην οθόνη σας αναλυτικά και έτσι μπορείτε είτε να την διορθώσετε και να αποθηκεύσετε
την διόρθωση με F3 είτε να την διαγράψετε με F4 (διαδικασίες που γνωρίζετε ήδη από το κύκλωμα
Κινήσεις – Συνταγές).
Ένας άλλος εύκολος τρόπος για να κάνετε έλεγχο των συνταγών σας είναι ο εξής:
Αφού επιλέξετε από το φάκελο Σύνολα Κινήσεων Ταμείων το ταμείο του οποίου θέλετε να ελέγξετε
τις συνταγές πατήστε στο φάκελο Αναλυτικές Κινήσεις Ταμείου.
Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί F5, σας ανοίγει αναλυτικά η πρώτη συνταγή του ταμείου. Στο πάνω
μέρος της συνταγής δίπλα από την μπάρα εργαλείων βλέπετε κάποια βελάκια με τα οποία μπορείτε να
μετακινήστε από μια συνταγή σε άλλη. Μπορείτε να διορθώσετε την συνταγή, να την αποθηκεύσετε
με F3 και αυτόματα το πρόγραμμα σας πηγαίνει στην επόμενη συνταγή για να συνεχίσετε τον έλεγχο.
Στην περίπτωση που διαγράψετε (F4) μια συνταγή και πάλι το πρόγραμμα σας πηγαίνει αυτόματα
στην επόμενη συνταγή για να συνεχίσετε τον έλεγχο.

Μετακίνηση στην πρώτη συνταγή του ταμείου
Μετακίνηση στην προηγούμενη συνταγή του ταμείου
Μετακίνηση στην επόμενη συνταγή του ταμείου

Μετακίνηση στην τελευταία συνταγή του ταμείου
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Τέλος, μέσα από το φάκελο Αναλυτικές Κινήσεις Ταμείων μπορείτε να κάνετε αναζήτηση
συνταγών συμπληρώνοντας κάποια από τα παρακάτω πεδία:
Από – Έως Ημερομηνία – Επιλέγετε δηλαδή το διάστημα της αναζήτησης.
Ασφαλισμένος – επιλέγετε το ονοματεπώνυμο για το οποίο είναι καταχωρημένη η συνταγή.
Αριθ. Μητρώου και Αριθ. Συνταγής - ο Αρ. Εντύπου συνταγής (δηλαδή ο αρ. συνταγής
στο κύκλωμα της καταχώρησης της συνταγής) και ο Αρ. Μητρώου του ασφαλισμένου.
Ιατρός – μπορείτε να επιλέξετε κάποιον ιατρό (αφού τον έχετε δηλώσει στις συνταγές).
Κατηγορίες Συνταγών – αφού έχετε επιλέξει κάποιο ταμείο από τον φάκελο Σύνολα
Ταμείων, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε κάποια από τις κατηγορίες του.
Αφού θέσετε τα φίλτρα αναζήτηση πατήστε το κουμπί F11 - Αναζήτηση.
Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι αντίστοιχες συνταγές, τις οποίες μπορείτε να
ελέγξετε και να διορθώσετε.

Φάκελος - Κινήσεις ανά ποσοστό

Στο φάκελο αυτό έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τις κινήσεις του ταμείου που
έχετε επιλέξει (αφού βέβαια πρώτα έχετε επιλέξει ταμείο στο φάκελο Σύνολα κινήσεων
Ταμείων – με κλικ στο ταμείο ώστε να σκιασθεί η γραμμή) ανά ποσοστό συμμετοχής.
Περιέχει ότι και η προηγούμενη κατάσταση με επιπλέον πληροφορίες τις αξίες, τα ποσοστά
συμμετοχής και την κατηγορία (αν υπάρχει) στην οποία ανήκει η κάθε συνταγή.
Η μετακίνηση στην οθόνη δεξιά ή αριστερά γίνεται με τα βελάκια του πληκτρολογίου.

Σύνολα Ταμείων
Με την εκτέλεση της επιλογής Σύνολα Ταμείων και μετά τον καθορισμό χρονικών ορίων
έχετε κατάσταση πληροφόρησης - ελέγχου. Στην κατάσταση παρουσιάζονται συγκεντρωτικά
τα σύνολα όλων των ταμείων και των ελεύθερων πωλήσεων για το χρονικό διάστημα που
έχετε επιλέξει
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Γενική κατάσταση ελέγχου
Στην κατάσταση παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνταγές με εμφάνιση των ειδών
ημερομηνία και ταμείο που έχετε επιλέξει.

ανά

Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου
Στην κατάσταση παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνταγές ανά ημέρα για το ταμείο και το
χρονικό διάστημα που έχετε επιλέξει.

Κατάσταση ελέγχου ανά συμμετοχή
Με την εκτέλεση της επιλογής Κατάσταση ελέγχου ανά συμμετοχή και μετά τον καθορισμό
Ταμείου και χρονικών ορίων έχετε την κατάσταση πληροφόρησης-ελέγχου. Στην κατάσταση
παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνταγές ανά ταμείο, ημερομηνία και ποσοστό συμμετοχής για
το ταμείο και το χρονικό διάστημα που έχετε επιλέξει.

Κατάσταση ελέγχου ανά κατηγορία / ποσοστό
Στην Κατάσταση ελέγχου ανά κατηγορία παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνταγές ανά
ταμείο, ημερομηνία και κατηγορία συνταγής.

Κατάσταση ελέγχου ανά ομάδα συμμετοχών
Με την εκτέλεση της επιλογής Κατάσταση ελέγχου ανά ομάδα συμμετοχών και μετά τον
καθορισμό Ταμείου και χρονικών ορίων έχετε κατάσταση πληροφόρησης-ελέγχου.
Στην κατάσταση γίνεται εμφάνιση των συνταγών ανά ημέρα και ανά ομάδα συμμετοχής.

Πωλήσεις Φαρμάκων Αρνητικής Λίστας
Με την εκτέλεση της επιλογής Πωλήσεις Φαρμάκων Αρνητικής Λίστας και μετά τον
καθορισμό Ταμείου και χρονικών ορίων έχετε κατάσταση πληροφόρησης-ελέγχου. Στην
κατάσταση γίνεται εμφάνιση των ειδών αρνητικής λίστας που έχουν περιληφθεί στις συνταγές
των ταμείων που έχετε επιλέξει, ανά ημερομηνία εκτέλεσης με πληροφόρηση αριθμού
απόδειξης, ποσότητα και αξία.

Πωλήσεις Παραφαρμάκων
Με την εκτέλεση της επιλογής Πωλήσεις Παραφαρμάκων και μετά τον καθορισμό Ταμείου
και χρονικών ορίων έχετε κατάσταση πληροφόρησης-ελέγχου. Στην κατάσταση γίνεται
εμφάνιση των παραφαρμάκων που έχουν περιληφθεί στις συνταγές των ταμείων που έχετε
επιλέξει, ανά ημερομηνία εκτέλεσης με πληροφόρηση αριθμού απόδειξης, ποσότητα και αξία.

Κατάσταση Συλλόγου – Κατάσταση Συλλόγου Αθήνας
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάσταση συλλόγου, είναι η έκδοση των τιμολογίων των
ταμείων για να συμπεριληφθεί ο αριθμός του τιμολογίου στην κατάσταση.
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Ευρετήρια Ταμείων
Πρόκειται για πρόγραμμα δημιουργίας πληροφοριακών καταστάσεων ταμείων (Report
Generator). Επιλέγουμε νέο ευρετήριο και πατάμε το πλήκτρο enter. Μας εμφανίζεται το
παράθυρο όπου μπορουμε να δημιουργήσουμε τη πληροφοριακή κατάσταση(ευρετήριο) που
θέλουμε.
Θα πρέπει στο πεδίο Περιγραφή να ονομάσουμε το ευρετήριο μας, να ορίσουμε το
Προσανατολισμό και την Απόσταση των πεδίων.
Από τα πεδία ευρετηρίου πατάμε στο εικονίδιο Νέο Πεδίο(με ένδειξη τη σελίδα) και
αυτόματα ο κέρσορας θα μεταβεί στο πίνακα Στοιχεία Πεδίου ,στο όνομα, όπου εδώ
μπορούμε να επιλέξουμε ποιο πεδίο(κριτήριο) θα εμφανίζεται στη κατάσταση μας π.χ
ΚΩΔΙΚΟΣ, την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για οποιοδήποτε άλλο κριτήριο. Μπορούμε
να αλλάξουμε τη ταξινόμηση των πεδιων απο τη στήλη δεξιά με την ονομασία Πεδία
Ταξινόμησης. Τέλος πατάμε το κουμπί Αποθήκευση και το ευρετήριο μας είναι έτοιμο.
Για να εκτυπώσουμε, επιλέγουμε το ευρετήριο μας και παταμε το κουμπι F12 διαφορετικά το
κουμπι F5 για προεπισκόπηση .Τη κατάσταση μπορούμε να την εξάγουμε και σε μορφή excel

Καρτέλα ταμείου
Με την επιλογή αυτή σας δίνεται η δυνατότητα άμεσης εμφάνισης και εκτύπωσης καρτέλας
για ένα ή περισσότερα ταμεία αναφορικά με τις κινήσεις των τιμολογίων – εισπράξεων των
ασφαλιστικών ταμείων, ανάλογα με τα όρια που θα καθορίσετε στα φίλτρα διαστήματος
ταμείων και ημερομηνιών.
Στην Κατάσταση Καρτέλας Ταμείου διακρίνετε την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης
(πάνω αριστερά), τον κωδικό και τα λοιπά στοιχεία του ταμείου και ανά ημερομηνία τις
κινήσεις του ταμείου με την εμφάνιση του Παραστατικού, της Χρέωσης, της Πίστωσης και
του Υπολοίπου του.
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Τιμολόγηση ταμείων

Μέσα από αυτήν την επιλογή μπορείτε να διαχειρισθείτε τα τιμολόγια πώλησης των
ασφαλιστικών ταμείων.
Για να δημιουργήσετε ένα Τιμολόγιο προς Ασφαλιστικό Ταμείο μέσα από τις Καταστάσεις
των ταμείων θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού Ταμεία – Πληροφοριακές Καταστάσεις
Ταμείων. Επιλέξτε το ταμείο που θέλετε και πατήστε το κουμπί F3 – Αποθήκευση
Τιμολογίου. Το τιμολόγιο θα δημιουργηθεί και μπορείτε να το αναζητήσετε από το μενού
Τιμολόγηση Ταμείου.
Έχετε όμως τη δυνατότητα να δημιουργήσετε και ένα νέο τιμολόγιο Ασφαλιστικού Ταμείου.
Η διαδικασία δημιουργίας τιμολογίου ασφαλιστικού ταμείου είναι η ακόλουθη:
1. Στην οθόνη της επιλογής Τιμολόγηση Ταμείων πιέζετε το πλήκτρο F2.
2. Συμπληρώνετε τα υπόλοιπα πεδία πληκτρολογώντας το ταμείο στο πεδίο Ταμείο,
την αιτιολογία στο πεδίο Αιτιολογία και στο πλαίσιο Ανάλυση του ΦΠΑ
πληκτρολογείτε τις καθαρές αξίες ανά κατηγορία ΦΠΑ. Παρατηρείτε ότι αυτόματα
υπολογίζονται οι τιμές στο πλαίσιο Σύνολα.
3. Πιέζετε το πλήκτρο F3 για αποθήκευση του τιμολογίου Ασφαλιστικού Ταμείου.
Στο κάτω μισό της οθόνης εμφανίζεται συνοπτικά το τιμολόγιο.
Για την εκτύπωση του τιμολογίου πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο F12. Πριν πιέσετε το
πλήκτρο F12 ορίζετε οπωσδήποτε την σειρά με την οποία θα εκτυπωθεί το τιμολόγιο.
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Έσοδα - Έξοδα
Στο κεφάλαιο αυτό έχετε τη δυνατότητα να καταχωρείτε τα Εσοδα-Εξοδα του
φαρμακείου, να κάνετε αυτόματη μεταφορά των κινήσεων του εμπορικού κυκλώματος, να
δημιουργήσετε τις στήλες και τις παραμέτρους εσόδων-εξόδων και τέλος να εκτυπώσετε
Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων και κατάσταση ΦΠΑ.
Αναλυτικά σε αυτό το κεφάλαιο υπάρχουν οι εξής επιλογές:
Κινήσεις Εσόδων-Εξόδων

Καταχώρηση, διαχείριση και αναζήτηση κινήσεων που
αφορούν έσοδα-έξοδα.

Μεταφορά Κινήσεων Εμπορικού Γίνεται αυτόματη ενημέρωση των Εσόδων - Εξόδων με
τις κινήσεις του εμπορικού κυκλώματος (λιανικές
πωλήσεις, πωλήσεις, αγορές).
Ακύρωση μεταφοράς

Ακυρώνει τις εγγραφές που έχουν μεταφερθεί από το
εμπορικό κύκλωμα.

Στήλες Εσόδων - Εξόδων

Δημιουργείτε τους τίτλους καθώς και τις στήλες του
Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων.

Διαχείριση Λογαριασμών

Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών εσόδων –
εξόδων.

Παράμετροι Εσόδων - Εξόδων

Πίνακας αναφοράς που δείχνει τις ημερομηνίες μεταφοράς των κινήσεων του εμπορικού και της εκτύπωσης
του Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων.

Πληροφοριακές καταστάσεις

Προβολή, έλεγχος και εκτύπωση των Κινήσεων Εσόδων Εξόδων, θεωρημένου Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων και
κατάστασης Φ.Π.Α.
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Κινήσεις Εσόδων – Εξόδων
Σ’ αυτή την επιλογή
μπορείτε να κάνετε τις εγγραφές των εσόδων-εξόδων που
πραγματοποιούνται καθημερινά στην επιχείρησή σας.
Κατά την είσοδό σας στο μενού Έσοδα /Έξοδα – Κινήσεις Εσόδων /Εξόδων, η οθόνη
εμφανίζει τα στοιχεία για νέα εγγραφή.
Η οθόνη διαχείρισης χωρίζεται σε τρεις ενότητες: Στην πρώτη ενότητα γίνεται η καταχώρηση
των στοιχείων ενός παραστατικού, στη δεύτερη ενότητα κάνετε την καταχώρηση των αξιών
που υπάρχουν στα παραστατικά και τέλος στην τρίτη ενότητα βλέπετε τα σύνολα του
παραστατικού.
Αναλυτικότερα στην πρώτη ενότητα έχετε:
Κωδικός κίνησης
Γίνεται η επιλογή του κωδικού κίνησης που αφορά το παραστατικό που καταχωρείτε.
Αρ.Παραστατικού
Γράφετε τον τύπο του παραστατικού καθώς και τον αριθμό του.
Ημερομηνία
Εμφανίζεται η ημερομηνία του συστήματος. Έχετε τη δυνατότητα πληκτρολόγησης
ημερομηνίας που εσείς θέλετε.
Προμηθευτής-Πελάτης
Αν ο κωδικός κίνησης που έχετε επιλέξει αφορά έσοδα τότε εμφανίζεται πεδίο πελάτης όπου
πληκτρολογείτε τον πελάτη, αντίστοιχα εισάγετε τον προμηθευτή (για κωδικό κίνησης
σχετικό με έξοδα). Στην περίπτωση που θέλετε να ανοίξετε καινούργιο προμηθευτή-πελάτη
χρησιμοποιείστε τα αντίστοιχα εικονίδια της γραμμής εργαλείων (Toolbar).
Αιτιολογία
Αναγράφετε ο τύπος του παραστατικού που έχετε επιλέξει στο πεδίο Κωδ.Κίνησης, με
δυνατότητα πληκτρολόγησης επιπλέον στοιχείων.
Στη δεύτερη ενότητα εμφανίζονται οι λογαριασμοί που αφορούν τον κωδικό κίνησης που
επιλέξατε στο επάνω μέρος της οθόνης. Παρατηρείτε επίσης ότι υπάρχουν φάκελοι όπου
αναφέρονται στα διαφορετικά καθεστώτα ΦΠΑ (Κανονικό – Μειωμένο – Απαλλασσόμενο)
Αφού έχετε επιλέξει τον φάκελο με το καθεστώς ΦΠΑ που αφορά το παραστατικό που θέλετε
να καταχωρήσετε, στη συνέχεια θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τα σύνολα του παραστατικού
στα παρακάτω πεδία των αντίστοιχων λογαριασμών.
Καθαρή Αξία
Καταχωρείτε την καθαρή αξία του παραστατικού.
Αξία ΦΠΑ
Δείχνει την Αξία του ΦΠΑ, όπου έχετε τη δυνατότητα διόρθωσης του ποσού.
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Σύνολο
Δείχνει το άθροισμα της στήλης Αξία και της στήλης Αξία ΦΠΑ.
Στην τρίτη ενότητα βλέπετε τα σύνολα της καθαρής αξίας, του ΦΠΑ και το Γενικό Σύνολο
του παραστατικού για κάθε καθεστώς ΦΠΑ.
Όταν τελειώσετε την καταχώρηση των αξιών (π.χ. αν έχετε κάνει τις καταχωρήσεις της
παραπάνω οθόνης) πατάτε F3 για αποθήκευση στη βάση δεδομένων.
ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν έχετε εκτυπώσει Θεωρημένο Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, δεν
μπορείτε να κάνετε Μεταβολή εγγραφών αλλά μόνο Αναζήτηση.

Αναζήτηση
Για να μεταφερθείτε στην οθόνη αναζήτησης εγγραφών πατήστε το πλήκτρο F11.
Σας εμφανίζετε ένα νέο παράθυρο όπου έχετε τη δυνατότητα αναζήτησης μιας ή
περισσοτέρων εγγραφών.
Μπορείτε να εμφανίσετε μία ή και περισσότερες εγγραφές σύμφωνα με τα φίλτρα αναζήτησης
που υπάρχουν. Να σημειωθεί ότι γίνεται συνδυασμός των φίλτρων και δεν είναι απαραίτητη η
συμπλήρωση των στοιχείων αναζήτησης. Έτσι μπορεί να γίνει συνδυασμός με το κωδικό
κίνησης, πελάτη, προμηθευτή και από – έως ημερομηνία καταχώρησης.
Ολοκληρώνοντας την συμπλήρωση των φίλτρων πατάτε το πλήκτρο F11 και στο κάτω μέρος
της οθόνης εμφανίζονται οι εγγραφές που αντιστοιχούν στα φίλτρα που έχετε δώσει.
Μετά τη διαδικασία αναζήτησης εγγραφών μπορείτε να επιλέξετε και να διορθώσετε ή να
διαγράψετε μια εγγραφή.

Μεταφορά κινήσεων εμπορικού
Με αυτή την επιλογή έχετε την δυνατότητα να μεταφέρετε αυτόματα κινήσεις από το
εμπορικό κύκλωμα στο κύκλωμα εσόδων - εξόδων.
Τσεκάρετε πρώτα τις κατηγορίες κινήσεων του εμπορικού που θέλετε να μεταφέρετε, στην
συνέχεια δίνετε τα χρονικά όρια που θέλετε να κάνετε μεταφορά και πατάτε OΚ. Με αυτό
το τρόπο δημιουργείται μια γέφυρα μεταξύ της εμπορικής διαχείρισης και του βιβλίου
εσόδων -εξόδων που έχει σαν αποτέλεσμα οι κινήσεις του εμπορικού να μετατρέπονται
αυτόματα σε εγγραφές στο βιβλίο εσόδων - εξόδων. Στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε
μεταφορά κινήσεων πάνω στα ίδια χρονικά όρια θα πρέπει: α) να κάνετε ακύρωση
μεταφοράς εμπορικών κινήσεων από την επιλογή Ακύρωση μεταφοράς και β) να
εκτελέσετε την μεταφορά κινήσεων εμπορικού στα ίδια χρονικά όρια.

Ακύρωση μεταφοράς
Σ’ αυτή την επιλογή κάνετε ακύρωση της μεταφοράς των κινήσεων του εμπορικού.
Μαρκάρετε ποιες κατηγορίες κινήσεων του εμπορικού θέλετε να ακυρώσετε και το κύκλωμα
αυτόματα δείχνει τα χρονικά όρια της τελευταίας μεταφοράς και πατάτε ΟΚ.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι εγγραφές που μεταφέρθηκαν από το εμπορικό κύκλωμα να
διαγραφούν από το κύκλωμα εσόδων - εξόδων.
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Στήλες Εσόδων – Εξόδων
Σ’ αυτή την επιλογή καθορίζετε τις στήλες των εσόδων-εξόδων καθώς και την περιγραφή και
την μορφή εμφάνισης και εκτύπωσης των στηλών στο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων.

Διαχείριση Λογαριασμών
Σ’ αυτή την επιλογή εμφανίζονται οι λογαριασμοί που δημιουργούνται αυτόματα από το
πρόγραμμα για κάθε κωδικό κίνησης.

Παράμετροι Εσόδων -Εξόδων
Στην επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να δείτε τον τρόπο ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων
- εξόδων. Η οθόνη είναι χωρισμένη σε πέντε τμήματα. Τα τέσσερα πρώτα τμήματα δείχνουν
τα χρονικά όρια της μεταφοράς κινήσεων του εμπορικού ενώ το τέταρτο περιέχει τα χρονικά
όρια της εκτύπωσης θεωρημένου βιβλίου εσόδων - εξόδων.
Η επιλογή επίσης σας δίνει τη δυνατότητα απενεργοποιώντας την Μεταφορά, στα τέσσερα
πρώτα τμήματα, να κάνετε καινούργια Μεταφορά Εμπορικού για το ίδιο ή άλλο όριο
ημερομηνιών.

Πληροφοριακές Καταστάσεις
Η επιλογή αυτή περιλαμβάνει τέσσερις καταστάσεις: α) κατάσταση ελέγχου, β) βιβλίο
εσόδων - εξόδων γ) Αναλυτική κατάσταση Εσόδων/Εξόδων και δ) κατάσταση ΦΠΑ.
Κατάσταση Ελέγχου
Αναλυτική ή συγκεντρωτική εμφάνιση – εκτύπωση των κινήσεων εσόδων - εξόδων κατά
κωδικό κίνησης και ημερομηνία.
Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων
Εδώ σας δίνεται η δυνατότητα να εκτυπώσετε θεωρημένο Βιβλίο εσόδων – εξόδων,
επιλέγοντας τον μήνα που σας ενδιαφέρει, τον εκτυπωτή Inkjet ή Dot matrix, καθώς και αν θα
εκτυπωθεί η τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος ή όχι.
Αναλυτική κατάσταση Εσόδων-Εξόδων
Αναλυτική παρουσίαση του Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων με ανάλυση των παραστατικών ανά
ημερομηνία.
Κατάσταση ΦΠΑ
Αναλυτική παρουσίαση του ΦΠΑ εσόδων-εξόδων ανά συντελεστή.
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Kλείσιμο έτους
Η διαδικασία του κλεισίματος έτους θα πρέπει να εκτελεσθεί μόλις τελειώσετε την
καταχώρηση όλων των κινήσεων του έτους που κλείνει.. Με το κλείσιμο έτους διαγράφονται
οι κινήσεις του έτους που κλείνει. Θα πρέπει προηγουμένως να έχουν γίνει οι απαραίτητες
διαδικασίες όπως περιγράφονται στην παρακάτω εικόνα:

Κατά τη διαδικασία Κλεισίματος Έτους το πρόγραμμα μας εμφανίζει ανάλογα μηνύματα για
να μας υπενθυμίσει τις εργασίες που πρέπει πρώτα να έχουν πραγματοποιηθεί

Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
Μέσα από αυτήν την επιλογή έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε τις συγκεντρωτικές
καταστάσεις πωλήσεων και αγορών.

Ελέγχου στοιχείων Πελατών
Μέσα από αυτή την επιλογή εκτυπώνονται όλοι οι πελάτες οι οποίοι έχουν λάθος ή καθόλου
ΑΦΜ στα σταθερά τους στοιχεία.

Ελέγχου στοιχείων Προμηθευτών
Μέσα από αυτή την επιλογή εκτυπώνονται όλοι οι προμηθευτές οι οποίοι έχουν λάθος ή
καθόλου ΑΦΜ στα σταθερά τους στοιχεία.

Ελέγχου στοιχείων Ασφ.Ταμείων
Μέσα από αυτή την επιλογή εκτυπώνονται όλα τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία έχουν λάθος
ή καθόλου ΑΦΜ στα σταθερά τους στοιχεία.

Ελέγχου Συγκεντρωτικής Πωλήσεων
Εμφανίζονται συγκεντρωτικές καταστάσεις ελέγχου πωλήσεων
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Ελέγχου Συγκεντρωτικής Αγορών
Εμφανίζονται συγκεντρωτικές καταστάσεις ελέγχου αγορών.

Συγκεντρωτική Πωλήσεων
Μέσα από αυτήν την επιλογή εκτυπώνετε την οριστική συγκεντρωτική κατάσταση πωλήσεων
με τα ποσά τα υποκείμενα δηλ. πάνω από 300 euro.

Συγκεντρωτική αγορών
Μέσα από αυτήν την επιλογή εκτυπώνετε την οριστική συγκεντρωτική κατάσταση αγορών
με τα ποσά τα υποκείμενα δηλ. πάνω από 300 euro.

Μαγνητικό μέσο
Μέσα από αυτήν την επιλογή έχετε τη δυνατότητα αντιγραφής των συγκεντρωτικών
πωλήσεων – αγορών σε δισκέτα.
Τη διαδικασία αυτή την κάνετε πάντα από το κεντρικό μηχάνημα, server.
Στο πεδίο Κατάλογος Αρχείου θα επιλέξετε το μαγνητικό μέσο «Δισκέτα 3.5 (Α)» που είναι
το Drive A του υπολογιστή σας. Τοποθετείτε τη δισκέτα στο μηχάνημα σας.
Στο πεδίο Έτος χρήσης το πρόγραμμα σας προτείνει το τρέχον έτος . Εάν οι συγκεντρωτικές
πωλήσεων – αγορών αφορούν το προηγούμενο έτος κάνετε κλικ στο βελάκι πάνω ή κάτω και
επιλέγετε το έτος που σας ενδιαφέρει.
Μέσα στη δισκέτα θα αποθηκευτούν τα αρχεία πωλήσεων – αγορών.

Απογραφή
Μέσα από την επιλογή της απογραφής εκτυπώνετε το θεωρημένο βιβλίο απογραφής καθώς
και την κατάσταση ελέγχου της απογραφής.

Βιβλίο απογραφής
Μέσα από την επιλογή αυτή εκτυπώνετε ή κάνετε προεπισκόπηση του βιβλίου απογραφής για
το χρονικό διάστημα που θέλετε.
Πριν την εκτύπωση του βιβλίου απογραφής θα πρέπει να κλικάρετε το πεδίο Με υπολογισμό
τιμής κτήσης ώστε να επαναυπολογιστεί η τιμή κτήσης για τα είδη στην αποθήκη σας και να
εκτυπωθεί το βιβλίο απογραφής με τη σωστή τιμή κτήσης.

Έλεγχος Απογραφής
Έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε ή να δείτε στην οθόνη σας τα είδη για τα οποία δεν έχετε
τιμή κτήσης και θα εκτυπωθούν στο βιβλίο απογραφής χωρίς κόστος. Επίσης στην κατάσταση
αυτή εκτυπώνονται και όσα είδη έχετε συμπληρώσει το πεδίο Προυπολ.κόστος μέσα από το
αρχείο ειδών, ώστε να τα ελέγξετε πριν την εκτύπωση του θεωρημένου βιβλίου απογραφής.
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Παράμετροι
Σ’ αυτό το κεφάλαιο έχετε τη δυνατότητα διαχείρισης των γενικών στοιχείων της
εφαρμογής. Υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:
Γενικοί πίνακες

Δημιουργία των γεωγρ. περιοχών, των Δ.Ο.Υ., των
επαγγελμάτων, των κατηγοριών πελατών και προμηθευτών, των
τρόπων πληρωμής, των πωλητών, των τραπεζών, και των
κατηγοριών Φ.Π.Α.

Κωδικοί κίνησης

Δημιουργία νέων κωδικών κίνησης και προβολή του τρόπου
ενημέρωσης στα βασικά αρχεία της εφαρμογής Αποθήκη,
Πελάτες, Προμηθευτές και Έσοδα-έξοδα.

Σειρές παραστατικών

Δημιουργία σειρών - καθορισμός της κάθε σειράς ανά
παραστατικό και δήλωση του τρόπου εκτύπωσης (Εκτυπωτής –
Ταμειακή).

Διαχείριση εντύπων

Ορίζετε το έντυπο με το οποίο θα εκτυπώνονται τα παραστατικά
σας.

Στοιχεία Φαρμακείου

Καταχώρηση των στοιχείων του φαρμακείου, απαραίτητα για
την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής. Εμφάνιση των βασικών
στοιχείων στις καταστάσεις Ταμείων.

Παράμετροι Εφαρμογής

Καθορισμός των γενικών παραμέτρων της εφαρμογής.

Ρυθμίσεις

Καθορισμός χρωμάτων, φόντου εφαρμογής, γενικές ρυθμίσεις,
εξωτερικά προγράμματα, παραμέτρων, ταμειακής μηχανής,
εκτυπώσεων, modem, δικτύου και δυνατότητα αλλαγής Default
εκτυπωτή από το περιβάλλον των Windows.
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Γενικοί Πίνακες
Στην επιλογή αυτή με τη μορφή φακέλων παρουσιάζονται διαφορετικά αρχεία τα
οποία μπορείτε να τα διαχειριστείτε με όμοιο τρόπο. Έτσι έχουμε τις ακόλουθες επιλογές:
Γεωγραφικές Περιοχές

Αναφέρονται οι γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας μαζί με τον
κωδικό της IMS. Το αρχείο αυτό συνδέεται με τα Στοιχεία
Φαρμακείου καθώς και με τη διαχείριση Συνταγών στο φάκελο
Λοιπά.

ΔΟΥ

Κωδικοποίηση των οικονομικών υπηρεσιών. Δυνατότητα
αλλαγής ή προσθήκης εγγραφής στις δικές σας ανάγκες. Το
αρχείο αυτό συνδέεται με το αρχείο πελατών, προμηθευτών,
στοιχείων φαρμακείου.

Επαγγέλματα

Δημιουργείτε τα επαγγέλματα, τα οποία συνδέονται με το
κύκλωμα των πελατών , στο φάκελο Λοιπά.

Ειδικότητες

Δημιουργείτε τις ειδικότητες των ιατρών, οι οποίες συνδέονται
με το αρχείο ιατρών, στο φάκελο προσωπικά στοιχεία.

Κατηγορίες Πελατών

Έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας δική σας κατηγοριοποίησης
για τo κύκλωμα των πελατών.

Κατηγορίες Προμηθευτών Έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας δική σας κατηγοριοποίησης
για τo κύκλωμα των προμηθευτών.
Τρόποι πληρωμής

Δημιουργείτε τους τρόπους πληρωμής π.χ. επί πιστώσει,
μετρητοίς, πίστωση 30 ημερών κ.λ.π , οι οποίοι συνδέονται με
το κύκλωμα πωλήσεων στο φάκελο Λοιπά στοιχεία/Πληρωμές.

Υπάλληλοι

Δημιουργείτε τους υπαλλήλους που τυχόν έχετε.

Τράπεζες

Δημιουργείτε τις τράπεζες οι οποίες συνδέονται με το κύκλωμα
των αξιογράφων.

Συντελεστές Φ.Π.Α.

Παρακολούθηση των τρέχοντων αλλά και των παλαιότερων
συντελεστών Φ.Π.Α.

Ομάδες Φ.Π.Α.

Παρακολούθηση των υπαρχουσών αλλά και των παλαιότερων
ομάδων Φ.Π.Α. καθώς και των ημερομηνιών ενάρξεως τους.

Συνδέσεις

Δημιουργείτε συνδέσεις, με σελίδες στο διαδίκτυο, που
μπορείτε να παρακολουθήσετε με το πλήκτρο C-I από τις
συνταγές (προεπιλεγμένη σελίδα iaspis).
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Σε κάθε φάκελο της Επιλογής Γενικοί Πίνακες έχετε τη δυνατότητα να εισαγάγετε ένα
στοιχείο ή να τροποποιήσετε κάποιο υπάρχον. Έτσι για παράδειγμα αν βρίσκεστε στο φάκελο
Δ.Ο.Υ. και θέλετε να εισαγάγετε μία νέα Δ.Ο.Υ αρκεί να πιέσετε το πλήκτρο F2. Tο
πρόγραμμα θα δώσει αυτόματα κωδικό και θα μεταβεί στο πεδίο περιγραφή για να
πληκτρολογήσετε την περιγραφή της Δ.Ο.Υ που επιθυμείτε. Κατόπιν για να το αποθηκεύσετε
θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F3, παρατηρώντας ότι στην οθόνη έχει προστεθεί η νέα
Δ.Ο.Υ. Αν θέλετε να τροποποιήσετε κάποιο από τα υπάρχοντα στοιχεία αρκεί να κάνετε ένα
κλικ με το ποντίκι πάνω σε αυτό ώστε τα στοιχεία του να εμφανισθούν στα πεδία Κωδικός και
Περιγραφή και να έρθετε στην περιγραφή και να την αλλάξετε. Μετά πρέπει να πατήσετε το
πλήκτρο F3 για αποθήκευση. Όμοια ενεργείτε και στους υπόλοιπους φακέλους της επιλογής
Γενικοί Πίνακες.

Κωδικοί κίνησης
Σε αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατότητα προβολής και δημιουργίας των κωδικών
κίνησης που χρησιμοποιείτε στα βασικά αρχεία της εφαρμογής (Αποθήκης, Πελατών,
Προμηθευτών, Ταμείου, Εσόδων-Εξόδων).

Σειρές παραστατικών
Σ’ αυτή την επιλογή, έχετε τη δυνατότητα διαχείρισης δύο αρχείων με τη μορφή
φακέλων. Στο πρώτο φάκελο Σειρές, μπορείτε να καταχωρήσετε μία νέα σειρά, να δηλώσετε
τον αριθμό θεώρησης με τον οποίο θα ξεκινήσει η αρίθμηση των εντύπων από τη διαδικασία
θεώρησης. Επίσης, μπορείτε να δηλώσετε αν η σειρά θα είναι χειρόγραφη ή αν θα
συμπεριλαμβάνεται σε κατάσταση ΦΠΑ.
Στο δεύτερο φάκελο Σειρές / Παραστατικό έχετε τη δυνατότητα σύνδεσης ενός κωδικού
κίνησης με κάποια σειρά. Υπάρχουν τα παρακάτω πεδία:
Κ. Κίνησης
Σε αυτό το πεδίο έχετε τη δυνατότητα επιλογής του κωδικού κίνησης τον οποίο έχετε
δημιουργήσει στις Παραμέτρους – Κωδικοί Κίνησης.
Σειρά
Δηλώνετε τη σειρά την οποία θέλετε να συνδέσετε με τον κωδικό κίνησης και την οποία έχετε
καταχωρήσει στον προηγούμενο φάκελο. Οι προτεινόμενες Σειρές από το πρόγραμμα είναι οι:
00 (η οποία αναφέρεται σε εκτύπωση μηχανογραφικών αποδείξεων με εκτυπωτή dot matrix,
inkjet ή lazer), η 01 (όταν έχετε συνδέσει ταμειακή μηχανή) και η ΜΕ (που παίρνει αυτόματα
η Συνταγή όταν την καταχωρείτε πιέζοντας το πλήκτρο F3).
Α/Α τελευτ.κίνησης
Είναι ο αύξων αριθμός του κωδικού κίνησης για τη συγκεκριμένη σειρά. Παίρνει τιμή
αυτόματα από την εφαρμογή και από τη διαδικασία καταχώρησης ενός παραστατικού
πωλήσεων.
Ημ. Τελ. Κίνησης.
Είναι η ημερομηνία με την οποία έχει καταχωρηθεί ο κωδικός κίνησης με τη συγκεκριμένη
σειρά για τελευταία φορά.
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Ενεργός σε
Δηλώνει αν ο κωδ.κίνησης της συγκεκριμένης σειράς θα τυπώνεται σε ταμειακή μηχανή ή σε
εκτυπωτή.
Εσόδων-Εξόδων
Δηλώνει αν ο κωδικός κίνησης με την αντίστοιχη σειρά θα εμφανίζονται στο Βιβλίο ΕσόδωνΕξόδων.
Κωδ. Κίνησης Εν.Αρίθμησης
Έχετε τη δυνατότητα σύνδεσης δύο Κωδικών Κίνησης. Για Παράδειγμα : Δελτίο Αποστολής
των αγορών με το Δελτίο Αποστολής (Σε προμηθευτή) των πωλήσεων. Με τον τρόπο αυτό το
δεύτερο παραστατικό παίρνει την αρίθμηση του πρώτου (Ενιαία αρίθμηση).
Σειρά.Εν.Αριθμ.
Δηλώνετε τη σειρά του παραστατικού με την οποία γίνεται η ενιαία αρίθμηση.

Διαχείριση εντύπων
Μέσα από αυτήν την επιλογή έχετε τη δυνατότητα, να διαχειριστείτε τα έντυπά σας, δηλαδή
να δηλώσετε τον κωδικό του εντύπου που χρησιμοποιείτε για την εκτύπωση των
παραστατικών σας. Στο πεδίο Προεπιλεγμένο, θα πρέπει να το κλικάρετε μόνο σε περίπτωση
που θέλετε όλα τα παραστατικά σας να εκτυπώνονται στο συγκεκριμένο έντυπο.

Στοιχεία Φαρμακείου
Στην επιλογή αυτή, εισαγάγετε τα σταθερά στοιχεία του φαρμακείου σας. Με την
εγκατάσταση του προγράμματος είναι συμπληρωμένη η επωνυμία του φαρμακείου .Θα πρέπει
να δηλώσετε τα σταθερά στοιχεία του φαρμακείου όπως οδός, περιοχή, πόλη, ταχ. κώδικας
κτλ., τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στις καταστάσεις ταμείων που εκδίδετε προς τα
ασφαλιστικά ταμεία. Ένα σημείο, στο οποίο θα πρέπει να δείξετε προσοχή είναι το πεδίο
καθεστώς ΦΠΑ. Σε αυτό το πεδίο δηλώνετε το καθεστώς στο οποίο ανήκει η περιοχή του
φαρμακείου σας για παράδειγμα: το μειωμένο. Έτσι πατώντας το πλήκτρο OK υπολογίζονται
οι τιμές των φαρμάκων με ΦΠΑ 5%.

Παράμετροι Εφαρμογής
Στην επιλογή αυτή περιλαμβάνονται δύο φάκελοι, που είναι οι παράμετροι
εφάρμογης και παράμετροι συνταγών.
Στις παραμέτρους εφαρμογής, συμπεριλαμβάνονται οι εξής υποφάκελοι: γενικά
στοιχεία, φάρμακα-παραφάρμακα, φίλτρα χρήσης, λοιπά, aegate, mobile και κάρτα πελάτη.
Στις παραμέτρους συνταγών περιλαμβάνονται: λειτουργίες, εκτυπώσεις, περιβάλλον
και λοιπά.
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Παράμετροι εφαρμογής
Γενικά στοιχεία
Επιλέγοντας το φάκελο Γενικά στοιχεία εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Όριο ΚΕΠΥΟ
Δηλώνετε το όριο των τιμολογίων τα οποία θα εμφανιστούν στις καταστάσεις ΚΕΠΥΟ.
Π.Φ.Σ (%)
Στο πεδίο αυτό είναι συμπληρωμένο το ποσοστό του Π.Φ.Σ που αναλογεί στα φάρμακα.
ΦΠΑ ΠΦΣ
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το ΦΠΑ του Π.Φ.Σ.
Τρόπος υπολογισμού Κόστους
Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπληρώσετε την μέθοδο υπολογισμού της τιμής κτήσης που
έχετε π.χ Μέση τιμή ή Τελευταία τιμή αγοράς.
Υπολογισμός Π.Φ.Σ.
Θα πρέπει να συμπληρώσετε εάν τον τρόπο υπολογισμού του ΠΦΣ δηλ. εάν υπολογίζεται
μετά ή πριν την έκπτωση.
Εμφάνιση Μη Εκτυπωμένων
Στο πεδίο αυτό δηλώνετε αν θέλετε να εμφανίζονται ή όχι τα μη εκτυπωμένα παραστατικά
στις καταστάσεις ελέγχου που εκτυπώνετε.
Χρήση password στις μεταβολές
Στο πεδίο αυτό μπορείτε να ορίσετε κάποιον προσωπικό κωδικό, που θα πρέπει να εισαχθεί σε
περίπτωση μεταβολής κάποιας καταχώρησης.
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Αλλαγή password
Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να τροποποιήσετε τον κωδικό σας για την άνωθεν λειτουργία.
Παράμετροι Παραστατικών
Έκπτωση στο Είδος
Θα πρέπει να κλικάρετε αυτό το πεδίο εάν θέλετε κατά την καταχώρηση παραστατικών να
πληκτρολογείτε έκπτωση στο είδος.
2η Έκπτωση στο Είδος
Θα πρέπει να κλικάρετε αυτό το πεδίο εάν θέλετε κατά την καταχώρηση παραστατικών να
πληκτρολογείτε και δεύτερη έκπτωση στο είδος.
Κλείσιμο από Μετασχηματισμό
Το πεδίο αυτό πρέπει να είναι κλικαρισμένο ώστε όταν μετασχηματίζεται ένα Δελτίο
αποστολής σε τιμολόγιο ή πιστωτικό το status αυτού του παραστατικού να γίνεται κλειστό.
Στοιχεία Βάσης
Έτος Χρήσης
Εμφανίζεται το έτος χρήσης που δουλεύετε.
Κλείσιμο έτους
Το πεδίο αυτό ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που κάνετε κλείσιμο έτους.

Φάρμακα - Παραφάρμακα
Φάρμακα
Προμηθευτής Φαρμάκων
Θα πρέπει να συμπληρωθεί αυτό το πεδίο με τον προμηθευτή φαρμάκων που έχετε.
Ποσοστό Κέρδους (Φάρμακα)
Δηλώνετε το ποσοστό κέρδους στα φάρμακα.
Παραφάρμακα
Προμηθευτής
Θα πρέπει να συμπληρωθεί αυτό το πεδίο με τον προμηθευτή παραφαρμάκων που έχετε.
Ποσοστό Κέρδους σε Παραφάρμακα
Δηλώνετε το ποσοστό κέρδους στα παραφάρμακα.
Παράμετροι ενημέρωσης από τις Αγορές
Υπολογισμός Λιανικής από Αγορές
Στο πεδίο αυτό δηλώνετε αν θέλετε να αλλάζετε την τιμή των παραφαρμάκων από το
κύκλωμα των Αγορών. Η αλλαγή της τιμής των παραφαρμάκων γίνεται μόνο κατά την
καταχώρηση (εισαγωγή) συγκεκριμένων παραστατικών Αγορών όπως : Τιμολόγιο Δελτίο
Αποστολής, Τιμολόγιο Αγορών και Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής (Μετρητοίς).
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Ενημέρωση Βασικού Προμηθευτή από τις Αγορές
Εάν το πεδίο αυτό το κλικάρετε, τότε έχετε τη δυνατότητα κατά την καταχώρηση των
παραστατικών από αγορές, να ενημερώνεται αυτόματα το πεδίο Βασικός προμηθευτής του
είδους, μόνο σε περίπτωση που τα είδη είναι παραφάρμακα.
Παράμετροι παραγγελίας
Χρήση Βασικού Προμηθευτή (Φάρμακα)
Σε αυτό το πεδίο δηλώνετε αν επιθυμείτε στις παραγγελίες των φαρμάκων να κάνετε χρήση
μόνο του βασικού προμηθευτή.
Χρήση Βασικού Προμηθευτή (Παράφαρμακα)
Σε αυτό το πεδίο δηλώνετε αν επιθυμείτε στις παραγγελίες των παραφαρμάκων να κάνετε
χρήση μόνο του βασικού προμηθευτή.
Ενημέρωση Παραφαρμάκων από Excel
Χρήση προτεινόμενης Λιανικής Τιμής
Σε περίπτωση εισαγωγής ειδών από excel, σε αυτό το πεδίο μπορείτε να ορίσετε αν θα γίνεται
χρήση προτεινόμενης λιανικής τιμής.
Ενημέρωση περιγραφών
Σε αυτό το πεδίο ορίζετε αν θα ενημερώνονται οι περιγραφές των ειδών ύστερα από την
ενημέρωση από excel.
Ενημέρωση Κατηγοριών
Σε αυτό το πεδίο ορίζετε αν θέλετε να ενημερώνονται οι κατηγορίες των παραφαρμάκων
ύστερα από ενημέρωση από excel.
Ενημέρωση Τιμών
Σε αυτό το πεδίο ορίζετε αν θέλετε να πραγματοποιείται ενημέρωση τιμών ύστερα από
ενημέρωση από excel.
Συνεργαζόμενες φαρμακαποθήκες
Εισαγωγή προϊόντων
Σε αυτό το πεδίο ορίζετε αν θέλετε να εισάγετε παραφάρμακα πέρα από το βασικό και από
άλλον προμηθευτή.
Μόνο όσα ταιριάζουν (με Barcode)
Σε αυτό το πεδίο ορίζετε αν θέλετε να εισάγονται μόνο αυτά τα είδη, που θα ταιριάζουν τα
barcodes με τα ήδη υπάρχοντα.

Φίλτρα χρήσης
Ο φάκελος Φίλτρα Χρήσης είναι χωρισμένος σε πέντε ενότητες : Η πρώτη
αναφέρεται στον τρόπο παρακολούθησης της αποθήκης, η δεύτερη στις εκτυπώσεις, η Τρίτη
στις ημερομηνίες λήξης, η τέταρτη στην on line παραγγελία, και η Πέμπτη στα λοιπά.
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Παρακολούθησης αποθήκης
Εισαγωγές - Εξαγωγές
Με αυτή την επιλογή θα παρακολουθείτε υπόλοιπα αποθήκης αλλά το πρόγραμμα δεν θα σας
απαγορεύει την πώληση, αν δεν θα έχετε υπόλοιπο, όπως στην περίπτωση της κλειστής
αποθήκης.
Εξαγωγές
Σε αυτή την επιλογή, δηλώνετε ότι δεν θα παρακολουθείτε υπόλοιπο αποθήκης και ότι θα
κάνετε μόνο πωλήσεις. Βέβαια, μπορείτε να καταχωρήσετε παραστατικά αγορών αλλά δεν θα
γίνεται ο έλεγχος υπολοίπου αποθήκης.
Κλειστή Αποθήκη
Με αυτή τη δήλωση, μπορείτε να εργαστείτε σε όλα τα κυκλώματα της εφαρμογής, με τη
διαφορά ότι για να πουλήσετε θα πρέπει να έχετε υπόλοιπο στην αποθήκη.
Εκτυπώσεις
Default Σειρά
Δηλώνετε την προτεινόμενη σειρά που θα εμφανίζεται κάθε φορά στο κύκλωμα των
πωλήσεων Λιανικής. Αυτή η σειρά χρησιμοποιείται και από τις παραγγελίες στο σημείο
δημιουργίας παραγγελιών από πωλήσεις ημέρας.
Εκτύπωση ώρας
Κλικάρετε το συγκεκριμένο πεδίο σε περίπτωση που θέλετε κατά την εκτύπωση των
παραστατικών σας να εκτυπώνεται η ώρα του συστ/τος.
Εκτύπωση επωνυμίας φαρμακείου (Inkjet)
Με την επιλογή αυτή, έχετε τη δυνατότητα για εκτύπωση της επωνυμίας του φαρμακείου σας.
Εκτύπωση Ετικετών
Κλικάροντας την επιλογή αυτή, μπορειτε να εκτυπώνετε ετικέτες όσον αφορα δοσολογίες και
barcodes ειδών όπως και barcodes πελατών. Η επιλογή αυτή όμως προϋποθέτει και την
ύπαρξη ετικετογράφου συμβατού με το πρόγραμμα.
Στην τρίτη ενότητα Ημερομηνίες Λήξης έχετε τα ακόλουθα πεδία:
Παρακολούθηση λήξεων
Με αυτή τη δήλωση σας δίνετε η δυνατότητα να παρακολουθείτε τις ημερομηνίες λήξης
των ειδών μέσα από το κύκλωμα των Αγορών και της Απογραφής. Με τη δήλωση
εμφανίζεται μια νέα στήλη «Ημ.Λήξης» όπου καταχωρείτε την Ημερομηνία Λήξης του κάθε
είδους.
Έλεγχος Λήξεων
Με αυτή την επιλογή, δηλώνετε αν θέλετε να γίνεται ο έλεγχος λήξεων του είδους στο
κύκλωμα Εκτέλεσης συνταγών. Το πρόγραμμα και εφόσον επιλεγεί ο Έλεγχος Λήξεων
εμφανίζει κατά την καταχώρηση των Συνταγών τα ανάλογα μηνύματα.
Μήνες Λήξης
Σ’ αυτή την επιλογή δηλώνετε τους μήνες βάσει των οποίων γίνεται ο έλεγχος λήξης των
ειδών.
Στην τέταρτη ενότητα, Σύνδεση στο Internet θα πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία με τις
διευθύνσεις, μόνο σε περίπτωση που δίνεται On line παραγγελία στον προμηθευτή σας.
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Τέλος, στην πέμπτη ενότητα Λοιπά στο πεδίο Τελευταίες Τιμές Αγορών επιλέγετε το όλες ή
κάποιον αριθμό από τους προτεινόμενους. Το πεδίο αυτό συνδέεται με το κύκλωμα της
Αποθήκης – αρχείο ειδών – φάκελλος προμηθευτές / τιμές όπου εάν έχετε επιλέξει το όλες θα
εμφανίζονται όλες οι τιμές αγοράς του είδους, διαφορετικά θα εμφανίζονται τόσες τιμές
αγορών , ανάλογα με τον αριθμό που έχω επιλέξει.
Στο πεδίο Επιλογή Είδους με αρίθμηση σε λίστα αναζήτησης ειδών αν είναι κλικαρισμένο
η επιλογή των ειδών κατά την πώληση μπορεί να γίνει επιλέγοντας τον Α/Α του είδους που
θέλετε.
Παραμέτροι αναζήτησης
Μέσα από αυτήν την επιλογή έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τα πεδία αναζήτησης με σειρά
προτεραιότητας στην Αποθήκη, στους Πελάτες και στους Προμηθευτές.
Παραμέτροι ταξινόμησης
Μέσα από αυτήν την επιλογή έχετε τη δυνατότητα να κλικάρετε ένα από τα τρία πεδία
Περιγραφή είδους, Εντός λίστας, ή Κινητικότητα πωλήσεων ώστε η ταξινόμηση των ειδών να
γίνεται βάσει αυτών των πεδίων.
Λοιπά
Μήνυμα ενσωμάτωσης ειδών
Αυτή η επιλογή δίνει τη δυνατότητα εφόσον υπάρχουν ίδια είδη, να σας ενημερώνει το
πρόγραμμα ότι μπορούν να ενσωματωθούν και να προχωρήσετε σε αυτή τη διαδικασία.
Χρήση Pharmabit
Το πεδίο αυτό σας δίνει τη δυνατότητα παράλληλης χρήσης του FarmakoNet SQL και

του προγράμματος Pharmabit.
Χρήση Πολλαπλής Παραγγελίας Online
Μέσω του πεδίου αυτού μπορείτε να πραγματοποιήσετε online παραγγελία σε παραπάνω από
έναν προμηθευτή.

Λοιπά
Στα πεδία αυτής της επιλογής μπορείτε να τροποποιήσετε τους τελευταίους αύξοντες
αριθμούς και τίτλους θεώρησης των κάτωθι: βιβλίου εσόδων-εξόδων, βιβλίου απογραφής,
παραστατικών και βιβλίου παράδοσης φαρμάκων.

Aegate
Στο πεδίο αυτό μπορείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας Aegate.

Mobile
Στο πεδίο αυτό μπορείτε να προχωρήσετε σε τροποποιήσεις για τη χρήση φορητού
τερματικού.

Κάρτα πελάτη
Στο πεδίο αυτό μπορείτε να προχωρήσετε σε ενεργοποίηση και παραμετροποίηση της κάρτας
πελάτη όπως αναφέρεται και παραπάνω.
CSA
- 143 -

Παράμετροι Συνταγών
Λειτουργίες
Στα πεδία αυτής της επιλογής μπορείτε να προχωρήσετε σε τροποποιήσεις όσον αφορά στη
λειτουργία των συνταγών και στον τρόπο χρήσης τους.
Εκτυπώσεις
Η λειτουργία αυτή σχετίζεται με τον τρόπο εκτύπωσης των συνταγών.
Περιβάλλον
Στη λειτουργία αυτή, μπορείτε να επιλέξετε, εφόσον έχετε περισσότερους του ενός
υπολογιστή, α) ποια προηγούμενη κίνηση ημέρας, μπορείτε να παρακολουθήσετε από το
συγκεκριμένο τερματικό, β) αν θα υπάρχει εμφάνιση εκκρεμοτήτων, αν θα γίνεται προβολή
μη εμφανιζόμενων ειδών, γ) αν θα παρουσιάζονται τα προτεινόμενα στοιχεία πελάτη, δ) αν
θα είναι απενεργοποιημένο το F3 στις συνταγές όσον αφορά την καταχώρηση και ε) αν θα
γίνεται χρήση διπλού σαρωτή BARCODE. Σε περίπτωση, που κάνετε χρήση φορολογικού
μηχανισμού μπορείτε να κάνετε στ) χρήση αξιακών εκκρεμοτήτων.
Λοιπά
Διαχείριση εκκρεμοτήτων πελατών
Χρήση Βιβλίου Εκκρεμοτήτων
Με το πεδίο αυτό μπορείτε να ενεργοποιήσετε το βιβλίο εκκρεμοτήτων μέσα από το
πρόγραμμα.
Άμεση εκτύπωση εκκρεμότητας
Με το πεδίο αυτό υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης της εκκρεμότητας αμέσως μετα την
καταχώρηση της.
Λήξη εκκρεμοτήτων (σε μέρες)
Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε σε πόσες μέρες το περισσότερο θέλετε να λήξουν οι
εκκρεμότητες σας.
Προειδοποίηση λήξης εκκρεμοτήτων (σε μέρες)
Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε πόσες μέρες πριν λήξουν οι εκκρεμότητες θέλετε να σας
ειδοποιεί το πρόγραμμα ότι πρόκειται να φτάσετε στην καταληκτήρια ημερομηνία.

Ρυθμίσεις
Με την επιλογή αυτή, έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε το περιβάλλον παρουσίασης του
προγράμματος. Μπορείτε να καθορίσετε τα χρώματα των πεδίων μέσα από επιλογές λίστας
αντικειμένων και επιλογή χρώματος για κάθε ένα αντικείμενο, να δηλώσετε τα προτεινόμενα
χρώματα (Default) της εφαρμογής, να καθορίσετε το φόντο του προγράμματος, να δηλώσετε
τις ρυθμίσεις της ταμειακής μηχανής, modem, εκτυπωτή αλλά και του δικτύου.
Επίσης, σας δίνετε η δυνατότητα από το φάκελο Εκτυπώσεις, να αλλάζετε τον
προκαθορισμένο (Default) εκτυπωτή που είναι δηλωμένος στα Windows. Με τον τρόπο αυτό
δηλώνετε σε ποιόν εκτυπωτή θέλετε να γίνονται οι εκτυπώσεις δουλεύοντας είτε σε τοπική
χρήση είτε σε δίκτυο. Επίσης, κάνετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις όσον αφορά τους
εκτυπωτές Ιnkjet ή Lazer ή τις ταμειακές μηχανές. Τέλος, στις Ρυθμίσεις ΕΑΦΔΣΣ, κάνετε τις
απαραίτητες ρυθμίσεις, όσον αφορά τον φορολογικό μηχανισμό.
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Λοιπά
Σ’ αυτό το κεφάλαιο έχετε τη δυνατότητα διαχείρισης του αρχείου ιατρών, του
ευρετηρίου ιατρών καθώς και δυνατότητα άντλησης χρήσιμων πληροφοριών μέσα από
στατιστικές καταστάσεις. Υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:
Αρχείο Ιατρών

Πλήρη διαχείριση των σταθερών στοιχείων ενός ιατρού
παρακολουθώντας τα προσωπικά στοιχεία, τα στοιχεία ιατρείου καθώς
και τα στοιχεία εργασίας του.

Ευρετήριο Ιατρών

Προβολή στοιχείων ιατρών με πολλαπλά κριτήρια.

Στατιστικά

Προβολή ή εκτύπωση στατιστικών καταστάσεων πωλήσεων – αγορών,
καταστάσεις ναρκωτικών, καθώς και καταστάσεις ληξιπρόθεσμων
ειδών.

Αρχείο Ιατρών
Στο κύκλωμα αυτό έχετε τη δυνατότητα διαχείρισης του αρχείου ιατρών. Η οθόνη
είναι χωρισμένη σε τρεις φακέλους: Ο πρώτος δείχνει τα προσωπικά στοιχεία , ο δεύτερος τα
στοιχεία ιατρείου και ο τρίτος τα στοιχεία εργασίας. Και οι τρεις φάκελοι περιέχουν
πληροφοριακά στοιχεία όπως οδός, περιοχή, πόλη, κτλ. Μέσα από το κύκλωμα συνταγών
έχετε τη δυνατότητα επιλογής Ιατρού καθώς και από την επιλογή συνταγογραφίας μπορείτε
να εκτυπώσετε τις συνταγές που έχει ο κάθε ιατρός.
Η καταχώρηση ή αναζήτηση Ιατρών γίνεται όμοια με την καταχώρηση ή αναζήτηση
νέου πελάτη (Πελάτες – Αρχείο Πελατών).

Ευρετήριο Ιατρών
Πρόκειται για πρόγραμμα δημιουργίας φορμών πληροφοριακών καταστάσεων
στοιχείων ιατρών (Report Generator). Στη βασική οθόνη υπάρχουν τα διαθέσιμα πεδία των
ιατρών. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε πεδίο (με κλικ), να τοποθετήσετε φίλτρα
ομαδοποίησης και να αποθηκεύσετε την συγκεκριμένη φόρμα με κάποιο όνομα στη στήλη
επιλογή κατάστασης. Στη θέση αυτή εμφανίζονται όλες οι καταστάσεις που έχετε
δημιουργήσει και όταν επιλέγετε μία από αυτές μπορείτε να εκτυπώσετε ( ή να εμφανίσετε
στην οθόνη με προεπισκόπηση) το αποτέλεσμα των επιλογών των πεδίων.

Στατιστικά
Μέσα από την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα προεπισκόπησης και εκτύπωσης
στατιστικών στοιχείων που αφορούν ετήσιες πωλήσεις και αγορές καθώς και καταστάσεις
ναρκωτικών, ληξιπρόθεσμα είδη και τιμές ανά προμηθευτή.
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Ετήσια ανάλυση Αγορών
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να κάνετε προεπισκόπηση ή εκτύπωση των αγορών
των ειδών για το έτος που θα επιλέξετε, ανά ομάδα, κατηγορία, υποκατηγορία και είδος
ανάλογα με τα φίλτρα που θα επιλέξετε. Τέλος αν το πεδίο Αναλυτική εμφάνιση το κλικάρετε
τότε οι ετήσιες αγορές θα εκτυπωθούν αναλυτικά για κάθε είδος.

Ετήσια ανάλυση Πωλήσεων
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να κάνετε προεπισκόπηση ή εκτύπωση των
πωλήσεων των ειδών για το έτος που θα επιλέξετε, ανά ομάδα, κατηγορία, υποκατηγορία και
είδος ανάλογα με τα φίλτρα που θα επιλέξετε. Τέλος αν το πεδίο Αναλυτική εμφάνιση το
κλικάρετε τότε οι ετήσιες πωλήσεις θα εκτυπωθούν αναλυτικά για κάθε είδος.

Πωλήσεις ανά Κατηγορία/Υποκατηγορία
Με την επιλογή αυτή κάνετε προεπισκόπηση ή εκτύπωση των πωλήσεων των ειδών σας ανά
ομάδα, κατηγορία και υποκατηγορία για τον μήνα και το έτος που θα επιλέξετε

Πωλήσεις ανά Οίκο
Μέσα από την επιλογή αυτή κάνετε προεπισκόπηση ή εκτύπωση των πωλήσεων ανά οίκο για
το χρονικό διάστημα που θα επιλέξετε.

Συνταγές ανά Ταμείο
Έχετε τη δυνατότητα προεπισκόπησης ή εκτύπωσης το πλήθος των συνταγών ανά
ασφαλιστικό ταμείο για το έτος που θα επιλέξετε.

Συνταγογραφία
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα προβολής αλλά και εκτύπωσης των
συνταγών ανά ιατρό και ταμείο. Η πληροφορία που παίρνετε σε αυτό το σημείο είναι
σημαντική γιατί βλέπετε ανά γιατρό το τζίρο που γίνεται στο φαρμακείο σας. Αυτό για να
επιτευχθεί, θα πρέπει να έχετε καταχωρήσει τους γιατρούς στο βασικό αρχείο (ΛοιπάΑρχείο Ιατρών) και παράλληλα όταν εκτελείτε μία συνταγή να τοποθετείτε και τον
ιατρό στο ανάλογο πεδίο.

Κατάσταση Ναρκωτικών
Με αυτήν την επιλογή εκτυπώνετε ή κάνετε προεπισκόπηση των ναρκωτικών με το
υπόλοιπό τους για το χρονικό διάστημα που θα επιλέξετε.
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Κατάσταση Ναρκωτικών Ν.1729/87
Μ’ αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατότητα προβολής ή και εκτύπωσης των
ναρκωτικών για το χρονικό διάστημα που θα επιλέξετε. Για κάθε είδος εμφανίζονται οι
εισαγωγές, οι εξαγωγές καθώς και το υπόλοιπο που έχει.

Κατάσταση Ναρκωτικών ανά Προμηθευτή
Μ’ αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατότητα προβολής ή και εκτύπωσης των
ναρκωτικών ανά προμηθευτή για το χρονικό διάστημα που θα επιλέξετε. Για κάθε
προμηθευτή εμφανίζεται ο κωδικός και η περιγραφή του είδους, η ποσότητα αγοράς, η αξία
και η ημερομηνία.

Κατάσταση Ναρκωτικών ανά Πελάτη
Μ’ αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατότητα προβολής ή και εκτύπωσης των
ναρκωτικών ανά πελάτη για το χρονικό διάστημα που θα επιλέξετε. Για κάθε πελάτη
εμφανίζεται ο κωδικός και η περιγραφή του είδους, η ποσότητα πώλησης, η αξία και η
ημερομηνία.

Ληξιπρόθεσμα Είδη
Μ’ αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατότητα προβολής ή εκτύπωσης των ειδών ανά
ημερομηνίες λήξης. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε άμεσα τα είδη που λήγουν και να
προετοιμάζετε την κατάσταση επιστροφής προς τον προμηθευτή.
Αυτό για να επιτευχθεί θα πρέπει πρώτα να δηλώσετε στις Παραμέτρους
(Παράμετροι Εφαρμογής-Φίλτρα Χρήσης), ότι θέλετε να παρακολουθείτε Ημερομηνίες
Λήξης και παράλληλα να καταχωρείτε την ημερομηνία λήξης για κάθε φάρμακο στο
κύκλωμα των Αγορών. Αν στο ίδιο παραστατικό έχετε ένα είδος με διαφορετικές
ημερομηνίες, τότε το καταχωρείτε χωριστά για κάθε Ημερομηνία Λήξης.

Ληξιπρόθεσμα Είδη ανά Προμηθευτή
Μ’ αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατότητα προβολής ή εκτύπωσης των ειδών ανά
ημερομηνίες λήξης με ταυτόχρονη εμφάνιση και του προμηθευτή κάθε είδους. Συνδέεται
άμεσα με τον ορισμό των Μηνών Επιστροφής των ειδών σε κάθε προμηθευτή στην επιλογή
Προμηθευτές-Αρχείο Προμηθευτών – Λοιπά.Για κάθε είδος εμφανίζεται ο κωδικός και η
περιγραφή, η ποσότητα, η ημερομηνία λήξης και η αξία αυτών.

Τιμές ανά Προμηθευτή
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα προεκτύπωσης ή εκτύπωσης των ειδών ανά
προμηθευτή με τις τιμές αγοράς πριν και μετά την έκπτωση, καθώς και την ημερομηνία
αγοράς.
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Βοηθητικές Εργασίες
Σ’ αυτό το κεφάλαιο έχετε τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες δεν εκτελούνται
σε καθημερινή βάση με εξαίρεση τη διαδικασία Backup. Έτσι έχετε τις ακόλουθες επιλογές:


•

Περί

Τι νέο υπάρχει....

Προβολή λογότυπου εφαρμογής και ενημέρωση
επωνυμίας φαρμακείου.
Προβολή των αλλαγών που περιέχει κάθε update.



Εργαλεία Βάσης

Διαδικασίες που αφορούν τη βάση π.χ. backup, restore.



Θεώρηση Παραστατικών

Εκτύπωση εντύπων προς θεώρηση.



Μηδενισμός Αρχείων

Διαγραφή των ήδη καταχωρημένων εγγραφών.



Αποκατάσταση Δεδομένων

Διαδικασία ενημέρωσης της βάσης.



Ενημερώσεις

Διαδικασίες που αφορούν την ενημέρωση φαρμάκων ή
παραφαρμάκων.

•

Εξαγωγή κινήσεων

Μεταφορά κινήσεων από το FarmakoNet σε
συνεργαζόμενο πρόγραμμα.



Ενσωμάτωση

Διαδικασία ενσωμάτωσης π.χ. ειδών, πελατών κ.τ.λ.



Γενικές λειτουργίες

Περιέχει διαδικασίες που αναφέρονται στη γενική
λειτουργία του προγράμματος

 Διαδικασία IMS

Αποστολή πωλήσεων στην ΙΜS.
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Περί
Είναι το λογότυπο της εφαρμογής το οποίο δείχνει την έκδοση του προγράμματος, τα στοιχεία
της εταιρίας , τα στοιχεία του φαρμακείου και τις πρόσθετες εφαρμογές του.

Τι νέο υπάρχει....
Εμφανίζει τις αλλαγές, τις προσθήκες και τις διορθώσεις που περιέχει κάθε update.

Εργαλεία Βάσης
*Συνδεδεμένα τερματικά
Εμφανίζει τα τερματικά που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα τη συγκεκριμένη στιγμή.
*Προβολή σφαλμάτων
Εμφανίζει τα σφάλματα που παρουσιάστηκαν κατά τη λειτουργία του προγράμματος.
*Backup
Είναι μία από τις βασικότερες εργασίες που θα πρέπει να εκτελείτε καθημερινά. Η διαδικασία
Backup σας προστατεύει από τυχόν βλάβες του Η/Υ διατηρώντας πάντα τα δεδομένα σας.
Για τη διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
1) Από το μενού Βοηθητικές Εργασίες, πατήστε στην επιλογή Εργαλεία Βάσης και
από την λίστα που εμφανίζεται επιλέξτε το Backup.
2) Στη συνέχεια το πρόγραμμα σας προτείνει αυτόματα την συσκευή του backup (π.χ.
Dev_Farnet_2011) και σας προεπιλέγει την τρέχουσα βάση (δηλαδή την βάση στην οποία
δουλεύετε).
3) Στο σημείο αυτό έχετε την δυνατότητα εφόσον επιθυμείτε να γίνει αντίγραφο του
backup και σε μια εξωτερική συσκευή (π.χ. flash). Αρκεί να δηλώσετε την συσκευή αυτή στο
πεδίο ‘Αντίγραφο στο flash’.
3) Πατώντας το πλήκτρο Έναρξη ενεργοποιείτε η διαδικασία Backup. Το backup
αποθηκεύεται αυτόματα στη διαδρομή: ‘C:\FarmakoNet SQL\Backup’. Κατά τον τερματισμό
του Backup εμφανίζεται μήνυμα ολοκλήρωσης τις διαδικασίας.
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*Restore
Η διαδικασία αυτή εκτελείται, όταν θέλετε να επαναφέρετε τα δεδομένα από την συσκευή
στην οποία έχετε πάρει Backup. Αυτό μπορεί να συμβεί αν τυχόν έχετε πάθει βλάβη ή θέλετε
να μεταφέρετε τα δεδομένα σε άλλο υπολογιστή.

Θεωρήσεις
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να εκτυπώσετε έντυπα αποδείξεων ή τιμολογίων τα οποία
χρησιμοποιείτε για την έκδοση των παραστατικών σας. Επίσης μπορείτε να προεκτυπώσετε
τους τίτλους θεώρησης για το Βιβλίο εσόδων – εξόδων,το Βιβλίο Απογραφής καθώς και το
Βιβλίο Παράδοσης Φαρμάκων.

Μηδενισμός Αρχείων
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα της ολικής ή μερικής διαγραφής των ήδη
καταχωρημένων εγγραφών. Πρέπει να τονισθεί ότι κατά την διαδικασία του μηδενισμού
αρχείων πρέπει απαραίτητα να πάρετε BACKUP.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε Μηδενισμό αρχείων, αν και ενώ δουλεύετε το πρόγραμμα
με σκοπό την εκμάθησή του αποφασίσετε κάποια στιγμή να ξεκινήσετε κανονικά την
λειτουργία του. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα μηδενισθούν όλες οι κινήσεις που σχετίζονται με
τις Συνταγές, Πελάτες, Αποθήκη, Προμηθευτές, Έσοδα-Έξοδα κτλ διατηρώντας όμως τις
προσθήκες ή τις αλλαγές στο Αρχείο Αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών, Ταμείων.

Αποκατάσταση δεδομένων
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης των βασικών αρχείων της
εφαρμογής. Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένο αρχείο προς ενημέρωση αλλά καλό θα είναι
όποτε κάνετε αυτή τη διαδικασία να τα επιλέγετε όλα. Να σημειωθεί ότι όσα περισσότερα
δεδομένα έχετε τόσο περισσότερο θα διαρκέσει η διαδικασία.

Ενημέρωση Βάσης
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα ενημέρωσης της βάσης με μεταβολές ή προσθήκες
των δεδομένων όπως για παράδειγμα η αλλαγή τιμών σε φάρμακα ή η δημιουργία ενός νέου
είδους.

Ενημέρωση παραφαρμάκων
Την επιλογή αυτή την εκτελείτε όταν παραλαμβάνεται αρχεία παραφαρμάκων από τον
προμηθευτή σας.

Εξαγωγή Κινήσεων
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε κινήσεις πωλήσεων κι αγορών στο
πρόγραμμα Pharma Bit για στατιστικούς λόγους.

Ενσωμάτωση
Τη διαδικασία αυτή την εκτελείτε μόνο σε περίπτωση που έχετε διπλά είδη στο αρχείο της
αποθήκης σας, και αφού προηγουμένως πάρετε Backup. Αντίστοιχα μπορείτε να
ενσωματώσετε είδη, πελάτες, προμηθευτές και κατηγορίες-υποκατηγορίες.
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Γενικές Λειτουργίες
Στις Γενικές Λειτουργίες υπάρχουν επιλογές που λειτουργούν μαζικά κατά την εκτέλεση μιας
διαδικασίας. Έτσι, για λόγους ασφαλείας, θα δείτε παρακάτω αναλυτικά κάποιες από αυτές.
Διαγραφή κλειστών παραγγελιών
Σ’ αυτό το φάκελο σας δίνεται η δυνατότητα να κάνετε διαγραφή κλειστών παραγγελιών. Οι
παραγγελίες που θα διαγραφούν είναι εκείνες που έχουν κλείσει με παραστατικό από το
κύκλωμα Αγορών.
Διαγραφή Αποσυρθέντων Ειδών
Σ’ αυτό το φάκελο σας δίνεται η δυνατότητα να κάνετε διαγραφή αποσυρθέντων ειδών.
Τα είδη που θα διαγραφούν είναι εκείνα τα οποία θα έχουν μαρκαριστεί με την ένδειξη της
απόσυρσης στο φάκελο Λοιπά του αρχείου αποθήκης. Να σημειωθεί εδώ ότι η διαγραφή
ειδών γίνεται μόνο στα είδη για τα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί κίνηση.
Μεταβαλλόμενη Τιμή Πώλησης
Με αυτή την διαδικασία, σας δίνεται η δυνατότητα προσθήκης ή όχι μεταβαλλόμενης τιμής
στα φάρμακα ή στα παραφάμακα κατά τη διάρκεια της πώλησης. Να επισημάνουμε εδώ ότι
στα παραφάρμακα μπορείτε να εκτελέσετε τη διαδικασία είτε σε αυτά που προέρχονται από
τον προμηθευτή σας είτε σε αυτά που έχετε καταχωρήσει εσείς.
Υπολογισμός Τιμής Κτήσης
Με την επιλογή αυτή γίνεται υπολογισμός της τιμής κτήσης για το χρονικό διάστημα που θα
επιλέξετε.
Μηδενισμός της Τιμής Κτήσης
Με τη διαδικασία αυτή μηδενίζεται η τιμή κτήσης στα είδη.
Υπολογισμός του προυπολογισθέντος κόστους
Από εδώ μπορείτε να υπολογίσετε το προυπολογισθέν κόστος στα είδη. Έχετε τη δυνατότητα
να μειώσετε την τιμή του προυπολογθέντος ποσοστιαία επί της χονδρικής τιμής.
Μηδενισμός του προυπολογισθέντος κόστους
Εάν στο αρχείο ειδών έχετε συμπληρώσει το πεδίο προϋπολογισθέν κόστος , μέσα από αυτήν
την επιλογή μπορείτε να κάνετε μηδενισμό αυτού του πεδίου.

Διαδικασία I.M.S
Μέσα από αυτήν την επιλογή δημιουργείτε το αρχείο πωλήσεων για το χρονικό διάστημα που
θα επιλέξετε, το οποίο στέλνετε μέσω internet στην εταιρία I.M.S.
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