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Popis

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Obecné informace
TARA je lékárenský SW určený pro provoz běžné lékárny a je určen pro prostředí WINDOWS.
Je napsán v .NET s připojením na SQL databázi a lze ho provozovat na dnes všech běžně požívaných
verzích WINDOWS ( XP, VISTA, 7, 8, 10).
Do budoucna ovšem může dojít k různým omezením vlivem použítí novějších technologí, které již
nemusí starší OS podporovat.
Z tohoto důvodu byl v 2018 ukončen provoz na WINDOWS XP a VISTA.  Je předpoklad že od
roku 2022 budou již podporovány jen WINDOWS 10.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Popis menu
Hlavní obrazovka programu TARA :

v horní části obrazovky je horizontální menu, které se při najetí myší rozvírá vertikálně.
Hlavní menu:
PROGRAM
ČÍSELNÍKY
OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ
EXPEDICE ZBOŽÍ
SKLAD
ZÁZEMÍ
FAKTURACE
DOMOV
SERVIS

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
http://www.helpndoc.com
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uprostřed obrazovky jsou nejčastěji používané funkce 

Vpravo je vidět název provozovatele, adresa, IČO, IČZ. Pod ním právě přihlášený uživatel a číslo stanice.
Dále pak IP adresa serveru a zda je v provozu odesílání dat na SUKL přes CISCO. Začátkem roku 2018
bude provoz routeru CISCO ukončen a bude provoz zajištěn jen prostřednictvím certifikátu SUKL. 
( Potom tento řádek bude s největší pravděpodobností odstraněn)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

http://www.helpndoc.com
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Přihlášení

Přihlášení do programu :

pro přihlášení do programu použijete uživatelské jm. , které Vám bylo přiděleno při instalaci
programu, nebo které jste si zavedli při založení uživatele TARY. Pokud se přihlašujete poprvé
budete vyzvání k zadání  nového hesla. Jinak zadáte ještě své heslo a stsknete  O

- Následně se Vám zobrazí INF , kde najdete pro Vás některé důležité informace , jako zpráva
o nových číselnících, o novinkách v aktualizacích programu ap.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Menu programu

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Program

Nastavení aplikace  -
Konfigurace ___výpis konfigurace programu  - globální , tzn že platí pro všechny stanice a  uživatele
Uživatelé ___nastavení uživatelů a jejích oprávnění
Od ver. 1.3.0.26
 pro výdej ERP ve verzi 2.3 je třeba, aby lékárník měl vyplněno 
v Uživaleli u svého účtu správně číslo ČLK  např.(000602xxxx)  
V opačném případě dojde k chybě při potvrzení výdeje .
Od ver 1.4.0.27 
je navíc připraven nový E-recept a je třeba pro jeho správnou funkčnost 
mít zaveden u svého profilu uživatele svůj osobní kvalifikovaný certifikát.

Oprávnění uživatelů

http://www.helpndoc.com
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Systém nastavevení oprávnění uživatelů fuguje následovně. 
- Vyberete v seznamu uživatele.
Následný seznam je vlastně kopií Menu – pokud chcete nějakou fci uživateli ZAKÁZAT, tak 

příslušné okénko zaškrtnete 
- pokud chcete zakázat třeba celé menu číselníky , stačí jen zaškrtnout „Číselníky“, ale protože na

ploše je z
číselníků vytažen Sortiment zboží, tak pokud chcete tento také uživateli zakázat musíte ještě
samostatně
zaškrtnout i „Sortiment zboží“.

- Pro uložení voleb stknete ikonku vlevo nahoře „Disketa“.
-
Eshop konfigurace
- e-shop je možnou volbou uživatele a jeho řešení je dodáváno na míru jednotlivým lékárnám dle
požadavku.
Nejde ve skutečnosti o plnohodnotné E-shop, ale o nabídkový systém, který funguje prostřednictvím
stránek 
lékárny. Přes tento systém si může zákazník objednat v lékárně buď nabízené zboží jako BS , nebo si i
zarezervovat
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léky mu předepsané na Rp. Zboží si vyzvedává osobně v lékárně. Proto není nutno "E-shop" nahlašovat
SUKLu.

Nastavení stanice –
Konfigurace ___ výpis  a konfigurace stanice

zde se pro jednotlivé stanice (expediční) nastavují periférie - šuplík, displej, tisk paragonu , omezení
skladu a další volby, 
které v průběhu doby se objeví jako potřebné, nebo žádoucí.

Rychlé volby IČZ___ nastavení často používaných IČZ lékařů ( platí pro starou expedici bude v
průběhu roku 2013 zrušeno )

v EXPEDICI 2013 je řešeno jinak --- viz EXPEDICE 2013
Log stanice___ výpis přihlášených uživatelů

Nastavení uživatele-
Konfigurace ( zatím nevyužito)
Log uživatele __ výpis přihlášení uživatele

SUKL
Informace o aplikaci
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Help  – tento manuál
Konec ukončení aplikace

Odhlášení uživatele  provede odhlášení uživatele bez ukončení aplikace

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Číselníky

Sortiment zboží 
modul pro údržbu sortimentu zboží lékárny. 
Sortiment je rozčleněn do základních skupin – HVLP, IVLP, PZT, BS(boční sortiment),MS
(magistraliter),
kde MS je rozčleněno na KOM(komponenty), VVLP(vlastní vyráběné přípravky do zásoby)

v seznamu zboží se setkáte s různobarevným podsvícením řádků

http://www.helpndoc.com/feature-tour


11 / 92

zelená - zboží je skladem
lososová - zboží není vedeno skladem ( používá se pro vyřazení sortimentu )
světle modrá - zboží je v akci

Kliknutím na ikonu „Opravit kartu zboží“  můžete opravovat údaje na kartě ( SUKL, EAN, PDK kód, 
název …)

Kliknutím na ikonu „Pohyb na skladě“  zobrazíte všechny skladové karty daného zboží a k nim i
jednotlivé výdeje .

Odtud lze v případě potřeby též zboží zařadit do objednávky stiskem butonu „Objednat“.
Dále je možno volat Info o zboží , najít zboží se stejnou ATC skupinou , historii úhrad ZP ( u léčiv s
úhradou ZP)

Adresář partnerů
seznam dodavatelů, odběratelů, s možností doplnění a oprav.
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Adresář výrobců
 – lze aktualizovat přímo z internetu
Měrné jednotky
Sazby DPH

Sklady
Skladové degrese
  - předepsaná degresivní marže pro regulované HVLP 
Skladová marže
 – nastavení vlastního odstupňování maže pro ostatní sortiment
IČZ 
- aktualizace z číselníků vydávaných ZP
Diagnózy
- aktualizace z číselníků vydávaných ZP 
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Odbornosti
- aktualizace z číselníků vydávaných ZP
Taxa
- sazebník 
SUKL pro IVLP
 ( převodník kódu ZP pro MS)
Verze číselníků ZP(SUKL) 
– seznam verzí číselníků s udáním období platnosti
Aktualizace číselníků ZP(SUKL) 
– zde se spouští aktualizace číselníků. 
Číselníky  se stáhnou z internetu  již ve správném formátu. Stačí zadat jaký číselník a verzi kterou chcete
stáhnout a kliknout na „Stahni“.

Následně stisknete „Pokračovat“ a přejdete na následující okno. Pokud číselník není k dispozici
stisknete „Storno“,  pokud jste zadali špatně verzi   stačí číslo verze opravit a znova stisknout „Stáhni“.
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Nový číselník bude v okně Číselníky k aktualizaci … stiskněte na tlačítko „Aktualizovat“ . 

Klientské karty

Zavedení a opravy karty zákazníka
- funkci najdete v Číselníky – Zákaznické karty
po spuštění se Vám objeví seznam evidovaných zákazníků, vpravo nahoře jsou ikonky s následujícím
významem ( popis zleva)  

. telefon – odesílání nabídky zákazníkům kteří mají uveden mail a souhlas s odesíláním nabídek

. ikona s +  - vydání nové zákaznické karty
. ikona s tužkou  -  oprava existující karty zákazníka
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. ikona se šipkami – hromadná změna % bonusu
- vyplnění zákaznické karty – viz obr.

- které kolonky vyplníte závisí zcela na Vás ( nic není povinné ) , doporučuji však kromě čísla
zákaznické 
- karty , jména , příjmení též mail.
-  % slevy na prodeje je  % výše , která se bude aplikovat na 
  prodeje zboží (pouze na zboží u kterého neposkytuje uhradu ZP  jak  na prodej , tak Rp)

 - % sleva na doplatky ( vztahuje se na zboží dávané na Rp čí Op s úhradou ZP)

-  sleva s poplatku (ANO/NE)  ( zda se má sleva počítat i z poplatku … vzahuje se  k % slevy na
doplatky)
- v případě , že vypíšete kolonku mail , lze zaškrtnout pole „ posílat nabídky“
v případě ztráty, či poškození lze kartu blokovat  
( Tato volba po ukončení polatků je neúčinná)

Tabulka bonusů
 – slouží pro nastavení výše bonusu za Rp dle dosaženého obratu za posledních X dní
Dispenzační minimum

Pozitivní list ( Pharmos )
Kategorie zboží ( E-shop)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Objednávky zboží

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Požadavky
zpracování zboží k objednání. Je možno dle  norem, ručně nebo z expedovaného zboží za
zvolené období ( i časové).

pokud text má fialovou barvu  a ve sloupci Info je napsáno "požadavek", je toto zboží pořadováno -
rezervováno pro výdej 
na určitý doklad
pokud text má červenou barvu, bylo toto zboží již jednou objednáno
pokud je řádek podsvícen žlutě, je zboží uvedeno v "pozitivním listu dodavatele" s označením
'konkurent' 
pokud je řádek podsvícen světle modře, je zboží uvedeno v "pozitivním listu dodavatele"  bez označení
'konkurent' 
Objednávky
přehled objednávek , založení nové objednávky dodavateli. Objednávka lze realizovat buď telefonicky,
či prostřednictvím internetového spojení.

Po volbě v menu „Nová objednávka“ , kliknutím na ikonu  Nový doklad (F4) založíte novou
objednávku pro dodavatele.  Vyberete způsob objednání, dodavatele. Následně /vpravo nahoře/
přidáte pomocí Přidat položku(+) přípravky z připravených dat . Po výběru objednávku uzavřete
„Potvrdit obj.“ a pokud je modemová tak ji ikonou „Odeslat vše“ odešlete.



17 / 92

 Od ver. 1.3.0.33 je  doplněna možnost nastavení preference dodavatele pro položky zboží .
Preferovaný dodavatel se nastavuje v kartě zboží v sortimentu 
Při tvorbě objednávky konkrétnímu dodavateli u výběru zboží do objednávky přibylo tlačítko "Preferuji
dodavatele",
v tomto případě máte spuštěnu fci preference,  takže když stisknete tlačítko zařadit vše, tak se zařadí
přípravky, které nemají nastavenu žádnou
preferenci dodavatele a s preferencí pro aktuálně vybraného dodavatele.
Pokud stisknete tl"Preferuji dodavatele" dojde ke změně na "Nepreferuji dodavatele" ,  potom jsou
preference ignorovány
viz obr. níže.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Expedice zboží

Transakce
s různým typem platbyna kterých váznou požadavky lze provést dotisk paragonu na transakci ….

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Doklady
seznam dokladů, ve kterých lze hledat dle různých filtrů

Pokladní deník
zde se provádí denně uzávěrky pokladny na jednotlivých stanicích, tisk po pokladnách i souhrn za
období

Přehled tržby
tisk přehledu tržby pro odvod DPH
Uzávěrka pokladny
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provádí se na stanicích kde se expedovalo či retaxovalu na konci dne ( pracovní doby)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

EXPEDICE 2020

EXPEDICE TARA 2020

Popis: 
Levý panel :
změna typu transakce (F2)  mezi prodej PACIENT – LEKAR stejně jak v předchozí verzi přímé volby
typu dokladu Rp, Op atd. Dle typu transakce

seznam transakcí aktuálního dne 

Pravý panel :
nahoře seznam dokladů aktuální transakce
pod ním seznam položek vybraného (aktuálního) dokladu
nově vedle seznamu položek -  dispenzační minimum

            pod seznamem položek  – detail položky  tj. doplatek, úhrada, sazba DPH  atd. ..

Spodní lišta :
univerzální volání AISLP, INTERAKCE, SORTIMENT, SKLAD ,otevření šuplíku, ukončení

aplikace 
lze do budoucna doplnit i jinými nástroji

Před tím , než začnete pracovat s expedicí je třeba zkontrolovat v konfiguraci stanice nastavení periferií. 
( Pokladní zásuvky, případně zákaznického displeje).
Při špatném nastavení může dojít při ukončení transakce k „zamrznutí“ okna.
Pro stanice , kde není připojen šuplík ani zákaznický displej , je třeba tyto periferie zakázat.
Nastavení najdete v menu Program – Nastavení stanice – Konfigurace
viz obr. 
Vyberete  hodnotu Pokladní zásuvka – enable , případně Displej – enable , kliknete na ikonu opravy

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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údaje a buď povolíte nebo zakážete nastavení periferie.

Dále je třeba zkontrolovat zda se příliš nerozbíhá čas SERVERU s časem nastaveným na stanicích .
Na minutách příliš nezáleží, ale jednak by měly mít všechny stanice nastaveny stejný čas +- do 3 min.
A SERVER by neměl "ujíždět" o více jak 15 min.
Kontrolu provedete následovně :
v menu Program - Informace o aplikaci - záložka "O programu"
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Pokud je čas stanice správný a čas serveru se příliš rozchází  je třeba čas SERVERU
opravit.
Volejte :    Ing. Hejtmánek ,  tel. 603 419 359.
Nově je možno evidovat zálohy na objednané zboží.
Záloha může být jak v hotovosti, tak platební kartou.  viz obr. níže.
Vyplníte potřebné hodnoty a při stisku "Potvrdit" se Vám vytiskne na paragonové tiskárně lístek pro
pacienta.

Nově lze také nastavit poměr šířky  levého panelu (transakce)  k pravému(doklady) a v panelu
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"transakce" ještě poměr mezi částí tlačitky pro založení dokladu
a seznamem transakcí.  Nastavení panelů se ukládá v okamžiku zavření okna Expedice a načítá se při
otevření "Expedice".  
Při otevření ERP se panel ERP nastavuje automaticky na šířku uvedenou v konfiguraci stanice, kde je
položka PANEL_ERP. V konfiguraci je nastavena hodnota 
v % celkové šířky zobrazeného okna. Defaultně je nastaveno 65%. Po zavření ERP se panel
automaticky vrátí na posledně uloženou šířku danou uživatelem.

EXPEDICE – pořízení dokladu Rp
vyplníte políčko ZP ( standarně předvolená je ZP 111) , pokračujete stiskem Enter nebo Tab
vyplníte pole ICZ ( můžete využít předem předdefinovaných volem na fční tlačítka F1-F12 a
Ctrl+F1 – Ctrl+F12 )

Nastavení rychlých voleb je pro každou stanici samostatné a nově se provádí v menu
Číselníky – Identifikační čísla zařízení (ICZ).

- vyhledáte odpovídajíci ICZ a kliknete na tl. Rychlé volby .
Dále vyberete fční klávesu ke které má být ICZ přiřazeno a stisknete OK. 
dále vyplníte č.pojištěnce. Nově kvůli povinné digitalizaci RP je nutno vyplnit nacionále pacienta.
 
Po vyplnění hlavičky dokladu a stisknete OK.

Zobrazí se Vám následující obrazovka, kde kromě vyhledání zboží uvidíte v levém panelu
případnou historii Rp, Op pacienta . Pokud potřebujete vidět více řádků historie, můžete panel historie
roztáhnout směrem nahoru přes oblast tlačítek dokladů.
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1. sejmete barkod, 2D kód , nebo pomocí názvu vyhledáte žádané zboží
zobrazení položky zboží a manipulace s ní  je stejné jak v předchozí verzi. 
Zadáte odpovídájící množství a pokračujete volbou OK.
Pokud je u přípravku povinnost ověřování 2D kódem, je v množství vždy předvoleno 1. Při výdeji  je
pak 
nutno nasnímat všechny krabičky určené k výdeji. 
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Poté pokračujete buď výběrem další položky , nebo výběr ukončíte stiskem F10 (stejně jak v
předcházející verzi)

potom vidíte v aktuální transakci , aktuální doklad s položkami.
Pokud chcete do transakce přidat další doklad , třeba prodejku, stiknete tlačitko PRODEJ
a pokračujete téměř stejně jak u předchozího dokladu. ( U dokladů kde není uvedeno č.

pojištěnce  se nezobrazuje panel historie pacienta ) … viz obr níže
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Nově je v expedici přepracovaný panel E-receptu 

V panelu se zobrazují jen informace, které lékař do ERP uvedl. Dále byl změněn formát panelu tak, že
položky jsou vedle sebe a pod nimi je nyní
dost místa pro zobrazení jak historie pacienta, tak již vydaných položek ERP. Podrobnější popis
funkčnosti je v oddíle E-Rp 2020 .

Pokud máte pořízeny všechny požadované doklady a  chcete ukončit transakci,  stisknete F10 ( stejně
jak v předchozí verzi )
zobrazí se Vám následující okno s volbami
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zde jsou volby ukončení transakce, kde aplikujete vypořádání zálohy,  zákaznické karty , slevu na
transakci (stejným způsobem jak v předchozí verzi ) a
následně způsob platby zákazníkem, který je sdružen dojediného okna . Okno platby bonusem se otvírá
pouze při aplikaci zákaznické karty – viz níže
potom můžete stisknout tlačítko využít bonus a zvolit výši vzužití bonusu.
Dále pak možnost použití poukázky či platbu kartou. 
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Předposlední možnou volbou je od verze 1.4.0.1 možnost fakturovat doplatky na RP jakémukoliv
odběrateli.
Jedinou podmínkou je , že transakce obsahuje pouze RP a OP.

Provedete to tak,že zaškrtnete volbu "na fakturu", poté vyberete odběratele a stisknete tl. "Fakturovat"
. 

Poslední volbou je uložení transakce buď s tiskem paragonu, nebo bez tisku.
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3. Po ukončení transakce se formulář vynuluje a jste připraveni pro další transakci.

V případě nedokončení transakce z jakéhokoliv důvodu ( kolabsu PC , zavření okna s transakcí apod.
Zůstanou již pořízená data v transakci uchována. Tato rozpracovaná transakce se při příštím
otevření expedice na daném PC automaticky otevře a je třeba jí dokončit, protože bez ukončení
transakce nelze otevřít novou.

Jak udělat požadavek na výrobu MS  na RECEPTU
2. založíte doklad Rp
v panelu vyhledávání zboží stiknete na tlačítko MS ( stejně jak v předchozí verzi)

objeví se okno KARTA MS,kde buď jen kliknete na OK , nebo můžete vyplnit recepturu MS

Tímto krokem je požadavek na MS založen (poslán do laboratoře) , v liště dokladu se zaktivní ikona
požadavku ( žlutý čtvereček vpravo nahoře) a pokračujete v expedici. Nově můžete hned na
požadavek kliknout a zobrazí se vám ve spodní části panel požadavků, kde lze přímo vstoupit do
laboratoře, kde můžete MS hned vyrobit a pak následně i vypořádat.  
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( Tento postup příliš nedoporučuji pro časovou náročnost u expedice )

Standartně dokončíte expedici – při ukončení expedice F10 – v okně s platbami lze vytisknout doklad
požadavků na transakci 2x , kde jeden připnete k Rp pro výrobu a jeden dáte zákazníkovi.
( Není nutno )

Vypořádání vyrobeného MS (požadavku)

vypořádat požadavek lze jen  pokud nemáte otevřenou žádnou transakci. Stisknete na tl. Požadavky a
zobrazi se vám 
seznam požadavků … viz obr. niže
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Vyberete požadovaný požadavek a kliknete na žlutý lísteček se zelenou šipkou ( Načíst doklad s
požadavkem) .
 Načte se odpovídající transakce s dokladem požadavku. Kliknete na žlutý lísteček 
u dokladu s požadavkem a následně požadavek vypořádáte ( postup je v podstatě stejný jak v
předcházející verzi).

Při vypořádávání požadavku do transakce nelze již přidávat další doklady , takž ukončíte transakci
stiskem F10 a vyberete připadné platby.
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Práce s  Erp 
je funkční od počátku zavedení systému ERP.  1.9.2017 došlo ke změně rozhraní ERP a tím pádem bylo nutno celý  E-
Rp přepracovat.
Pro nový E-Rp je charakteristické délka identifikačního řetězce, která nyní je 12 znaků místo 24 na starém E-Rp.

Jak fuguje "Nový E-Rp".
Do 1.9. 2017 budou v Expedici figurovat 2 tlačítka "E-recept" ( stará verze) a 'Erp New' (nová verze). Po tomto datu 
dojde ke sjednocení v jediné tlačítko 'E-recept'.

Pro správnou funkčnost nového ERP je NUTNO mít v nastavení uživatele ( jeho profilu) nastaveny všechny
potřebná nastavení.
1. číslo ČLK ve správném formátu
2. už. jméno pro ERP
3. heslo pro ERP
4. naimportovaný osobní kvalifikovaný certifikát
5. nainstalovaný SuklCertifikat ( certifikát stažený ze stránek SUKL  ...  ) musí mít jméno SuklCertifikát.p12 ---- stejné
jako je v
uvedeno konfiguraci aplikace , kde se k tomuto certifikátu zapíše i heslo, které jste si zvolili při jeho stžení ze stránek
SUKL.
Certifikát se nakopíruje do adresaře T:\EETCertifikat, odkud se automaticky rozdistribuuje po stanicích.

Po kliknutí na ERP New 



32 / 92

do pole Guid E-RP načtete nebo zapíšete identifikátor ERP a pokračujete tl. Načíst ERP.

 Na levé straně panelu se Vám zobrazí načtený ERp z úložiště 
- na novém ERP jsou uplatněny nové funkce ....
např. kliknutím na  "Lékař-IČZ"  se Vám zobrazí informace o předepisujícím lékaři 
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obdobně u Pacient - č.p. , Revizní lékař, Doporučující lékař ( pokud je uveden).

V první fázi je si třeba  dobře pročíst hlavičku ERP ---  především platnost do a stav ERP.
V ERP není řešen pacient EU , proto je třeba přečíst i poznámku, kdy by tato skutečnost měla být
od lékaře uvedena ( v tomto případě kliknete do bílého políčka vedle EU --- objevi se "X" pokud kliknete znovu "X"
zmizí
Stejně funguje i  označení výběru Signálního výkonu. ( Signální výkon by neměl být uveden u ERP který je ve stavu
ČASTEČNĚ VYDANÝ).

Pokud je ERP ve stavu PŘEDEPSANÝ  je vedle zobrazeno tl. VŠE k OBJEDNÁNÍ ( pokud nemáte ani jednu položku z
ERP skladem a pacient 
má zájem si u Vás léky vyzvednout , lze stiskem tl. změnit stav ERP na stav V PŘIPRAVĚ a tím zablokování ERP jen
pro výdej ve Vaší lékárně)
To, že nemáte položku skladem poznáte tak, že množství je podsvíceno červeně. 
Pokud je podsvíceno zeleně máte požadované množství skladem , pokud žlutě , máte skladem méně než je
požadováno.
Pokud zůstane množství  podsvícené bíle, nelze zboží  v číselníku identifikovat.( u přípravku bez kódu SUKL .... IVLP
ap.) 
V tomto okamžiku máte také možnost si vytisknout OPIS E-Rp na paragonové tiskárně stiskem na tl. "Tisk ERP"
Pokud chcete začít vydávat léky , nejprve stisknete tl. Založit výdej ERP ( tímto dojde k založení hlavičky ERP ) .
Na pravé straně v Dokladech transakce se objeví řádek s hlavičkou ER a na levé straně se skryje část panelu s
hlavičkou ERP.
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Nyní lze přistoupit k vlastnímu výdeji položek ERP.
Zde je k dispozici několik možností způsobu výdeje léčiva:
Scénář 1. u daného přípravku je množství podsvíceno zeleně a chcete konkrétně tento přípravek vydat :
- kliknete na tl. kod SUKL ( modře podsvíceno ), který je v tomto případě aktivní  

objeví se stndartní okno POLOŽKA ZBOŽÍ jak u papírového RP.  
Pokud máte povoleno zobrazení Dávkování:  v konfiguraci stanice , opíše se Vám k přípravku i dávkování uvedené
lékařem. 
Pokud má přípravek uvedeno v Úhradě ZP - ZÁKLADNÍ  , znamená to standartní úhradu ZP,  Pokud je uvedeno
PACIENT -- 
tak úhradada bude 100%PAC . U Vojáků je třeba nastavit ručně  100%ZP . 
Množství je v tomto případě nastaveno na požadované množství.
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Potvrdíte OK.  a pokračujete další položkou na ERP.

Scénář 2. chcete vydat jiný přípravek než je předepsán ( záměna ). POZOR provést záměnu lze poze léčivem se stejnou
ATC skupinou.
Kliknete do políčka s názvem přípravku --- políčko zmodrá a dole se Vám otevře standartní výběr zboží ve kterém již
budou vyfiltrované 
položky s odpovídající ATC skupinou. 
Výběr provedete standartním způsobem  a  po potvrzení zboží v okně POLOŽKA ZBOŽÍ   okno s výběrem pomocí
F10 zavřete ( jak u standartního RP).

Po realizaci všech položek ERP je NUTNO nastavit Stav E-Rp .
 - pokud je ERP kompletní .... PLNĚ VÝDÁNO
- v případě částečného výdeje  vyberete ČÁSTEČNÝ VÝDEJ  ... při této volbě se zaktivuje E-Rp výpis -  prodloužit ,
kde je nastaveno standartně 
datum o 1 den větší než je dnešní.  Datum můžete zvětšit maximálně o dvojnásobek délky standartní platnosti ERP.
- pokud se jedná o IVLP , nebo  je zboží k objednání vyberete PŘIPRAVOVANÝ  ... zde můžete také prodloužit
platnost ERP.

nakonec kliknete na tl. POKRAČOVAT,  tím ERP uzavřete a můžete pokračovat dalším dokladem nebo ukončit
transakci.

K odeslání a nastavení stavů ERP v CÚ dojde až s uzavření transakce a platby pacientem, takže ERP i jeho položky
můžete do té doby 
libovolně odstraňovat jak na běžném RP.

Pokud chcete do ERP znovu vstoupit  před ukončením transakce a změnit třeba jeho stav, kliknete na ikonku telefonu
v horní liště a dojde 
k načtení a otevření levého panelu s položkami ERP.

----------------------------------
Pokud načtete ERP, který byl již částečně vydán ... zobrazí se Vám pod předepsanými položkami seznam již vydaných
položek
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v tomto případě pokud nemáte co vydat stisknete "Storno". Pokud máte přípravek nebo jeho záměnu skladem, 
pokračujete
 stiskem tl. "Založit výdej ERP" .
Následně vyberete přípravek, který je potřeba dovydat a předepsaný ERP a to způsobem jak bylo popsáno výše.

(Pokud se ERP nepodaří potvrdit a uložit do CÚ, lze ještě provést dodatečné potvrzení výdeje v
RETAXACI ). 
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Pokud je E-RP potvrzen symbol dokladu ER svítí zeleně , pokud je modrý nebyl potvrzen výdej do CU
 , a v horní liště je vidět buton se symbolem telefonu.
stisknutím tohoto butonu se  otevře okno pro načtení ERP , načtete ho a následně potvrdíte výdej.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

E-Rp 2020

Erp 2020
vzhledem ke změnám v roce 2020 došlo k přepracování panelu  E-Rp.
pro nový panel E-Rp je charakteristické umístění položek vedle sebe místo pod sebe. 

Pro správnou funkčnost nového ERP je NUTNO mít v nastavení uživatele ( jeho profilu) nastaveny všechny
potřebná nastavení.
1. číslo ČLK ve správném formátu
2. už. jméno pro ERP
3. heslo pro ERP
4. naimportovaný osobní kvalifikovaný certifikát
5. nainstalovaný SuklCertifikat ( certifikát stažený ze stránek SUKL  ...  ) musí mít jméno SuklCertifikát.p12 ---- stejné
jako je v
uvedeno konfiguraci aplikace , kde se k tomuto certifikátu zapíše i heslo, které jste si zvolili při jeho stžení ze stránek
SUKL.
Certifikát se nakopíruje do adresaře T:\EETCertifikat, odkud se automaticky rozdistribuuje po stanicích.

Po načtení identifikátoru ERP se objeví následující 

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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v panelu jsou zobrazeny jen informace předepsané lékařem. 
Hlavička dokladu se zjednodušila tak, v prvním řádku vidíte ZP, IČZ lékaře , číslo pojištěnce. Kliknutím na IČZ se Vám
zobrazí informace o lékaři, klikem na č. pojištěnce info o pojištěnci.

Pokud je pozadí č.pojištěnce zelené, znamená to, že byl sesouhlasen ROB.
Pod IČZ je jméno lékaře, pod, č. poj. je jméno pacienta. Pokud je jméno pac. podbarveno žlutě,  figuruje pac. v
seznamu obyvatel domova.
Dále se v "Hlavičce ERP může objevit  že se jedná o pojištěnce EU, že je to rodinný příslušník lékaře .... atd."
Důležitou informací  je krom data vystavení , dat. platnosti ERP. Pokud je ERP již po platnosti je datum podsvíceno
červeně a ERP nelze založit.
Aktuální stav ERP je vždy barevně podsvícen ! 
Pokud je ERP jednopoložkový bude zobrazeno pole pouze pro 1. položku.
Lze kliknout na k´d SUKL -> otevře se web stránka SUKL s informaceni o daném léčivu.
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Pokud kliknete na název léku před založením ERP, zobrazí se vám všchny náhrady léků se stejnou ATC skupinou.
Podbarvení množství má stejný význam jak v předchozí verzi ( zelená -> vše skladem, žlutá -> část skladem, červená ->
není skladem, modrá -> nikdy na skladě nebylo)

Pokud zůstane množství  podsvícené bíle, nelze zboží  v číselníku identifikovat.( u přípravku bez kódu SUKL .... IVLP
ap.) 
V tomto okamžiku máte také možnost si vytisknout OPIS E-Rp na paragonové tiskárně stiskem na tl. "Tisk ERP"
Pokud chcete začít vydávat léky , nejprve stisknete tl. Založit výdej ERP ( tímto dojde k založení hlavičky ERP ) .
Na pravé straně v Dokladech transakce se objeví řádek s hlavičkou ER a na levé straně se skryje část panelu s
hlavičkou ERP.
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Nyní lze přistoupit k vlastnímu výdeji položek ERP.
Kliknete na název léčiva a otevře se Vám dole výběrový panel, kde jsou zobrazeny všechny léky se stejnou ATC
skupinou, které jsou skladem.
Zde je k dispozici několik možností způsobu výdeje léčiva v závislosti na tom, zda se kontroluje pravost léčiva v
NSOL.

1. pokud ano , sejme se 2D kód přes ATC skupinu ( viz výše)
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dojde k načtení přípravku bez možnosti vstoupit do pole množství ( to je předvoleno na 1 ks) 

Pokud je předepsáno více ks, snímáme do pole "Další výrobní kód produktu" další krabičky.
Pokud máte povoleno zobrazení Dávkování:  v konfiguraci stanice , opíše se Vám k přípravku i dávkování uvedené
lékařem. 
Pokud má přípravek uvedeno v Úhradě ZP - ZÁKLADNÍ  , znamená to standartní úhradu ZP,  Pokud je uvedeno
PACIENT -- 
tak úhradada bude 100%PAC . U Vojáků se zobrazí  100%ZP . 

Po nasnímání všech krabiček potvrdíte OK.  a pokračujete další položkou na ERP.

2. pokud ne , můžeme vydat pomocí sejmutí EAN kódu, nebo výběrem zobrazené položky.
Otevže se opět okno položky, vyplníte množství a potvrdíte OK.
Po potvrzení zboží v okně POLOŽKA ZBOŽÍ   okno s výběrem pomocí F10 zavřete ( jak u standartního RP).

Po realizaci všech položek ERP je NUTNO nastavit Stav E-Rp .
 - pokud je ERP kompletní .... PLNĚ VÝDÁNO
- v případě částečného výdeje  vyberete ČÁSTEČNÝ VÝDEJ  ... při této volbě se zaktivuje E-Rp výpis -  prodloužit ,
kde je nastaveno standartně 
datum o 10 denů větší než je dnešní.  Datum můžete zvětšit maximálně o dvojnásobek délky standartní platnosti ERP.
- pokud se jedná o IVLP , nebo  je zboží k objednání vyberete PŘIPRAVOVANÝ  ... zde můžete také prodloužit
platnost ERP.
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nakonec kliknete na tl. POKRAČOVAT,  tím ERP uzavřete a můžete pokračovat dalším dokladem nebo ukončit
transakci.

K odeslání a nastavení stavů ERP v CÚ dojde až s uzavření transakce a platby pacientem, takže ERP i jeho položky
můžete do té doby 
libovolně odstraňovat jak na běžném RP.

Pokud chcete do ERP znovu vstoupit  před ukončením transakce a změnit třeba jeho stav, kliknete na ikonku telefonu
v horní liště a dojde 
k načtení a otevření levého panelu s položkami ERP.

----------------------------------
Pokud načtete ERP, který byl již částečně vydán ... zobrazí se Vám pod předepsanými položkami seznam již vydaných
položek
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v tomto případě pokud nemáte co vydat stisknete "Storno". Pokud máte přípravek nebo jeho záměnu skladem, 
pokračujete
 stiskem tl. "Založit výdej ERP" .
Následně vyberete přípravek, který je potřeba dovydat a předepsaný ERP a to způsobem jak bylo popsáno výše.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Nové RLPO

RLPO
( registr  léčivých připravků s omezením množství vydaného léčiva)
Přes tento registr je kontrolován výdej některých HVLP v omezením výdeje .  V součastosti se jedná o 
PANADOL PLUS GRIP.  Dále je přes tento regist kontrolován výdej léčebného konopí.

Jak to funguje :
po výběru HVLP s omezením, zadání množství předpokládaného výdeje ( prodeje) 

http://www.helpndoc.com
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Po stisknutí ENETR, nebo pokusu kliknutí na "OK" se vyvolá okno pro ověření možnosti vydání přípravku
zákazníkovi.

vyplníte žádané údaje a kliknete na "Ověřit možnost výdeje".  Pokud dojde ke kladnému  ověření ,  systém Vám
dovolí 
pokračovat ve výdeji. V opačném případě pod "Info" se vypíše důvod nemožnosti výdeje .

K vlastnímu uložení výdeje do RLPO dojde s ukončením transake a tiskem paragonu. 

Ověření možnosti výdeje léčebného konopí na ERP v IPLP

Načtete ERP obsahující IPLP s léčebným konopím
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Pokud chcete ověřit zda můžete zahájit přípravu IPLP s léčebným konopím , kliknete dvojklikem na  surovinu
"Cannabis ..... "
opět se Vám objeví formulář pro ověření přípravku s omezením .. tentokráte s předvyplněnou hlavičkou

Klikem na "Ověřit možnost výdeje " dojde k ověření. Pokud je výsledek kladný objeví se :
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V opačném případě bude věta negativní.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Lékový záznam

Lékový záznam

Od 1.6. 2020 lze v souvislosti s výdejem léčiva pacientovi nahlédnout do jeho lékového záznamu.
Podmínkou je, že pacient neodvolal souhlas s nahlížením do lékového záznamu, který je implicitně
nastaven.

Po načtení ERP, lze zobrazit Historie pacienta ( co si vyzvedl ve Vaší lékárně), nebo kliknutím na lékový
záznam zobrazit předepsané a vydané léky 
za posledních x měsíců ( volba je 1-12 měsíců). Standartně jsou dle doporučení SUKL nastaveny 4 měsíce.

http://www.helpndoc.com
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Sklad

Příjemky zboží
příjem zboží od dodavatelů  lze ručně , nebo stáhnout soubor prostřednictví internetového spojení
s dodavatelem. Podporovaný formát pro internetovou komunikaci je PDK4,5. Dále lze získat soubor 
dodávky z jiného média HDD, FDD, Flash, CD … 

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Vyberete „Nový příjem zboží“, založíte novou příjemky , vyberete způsob příjmu a dodavatele,
následně nastavíte marži pro boční sortiment a způsob zaokrouhlení. Pak už jen stisknete „Zpracovat“

Pokud se jedná o příjem realizovaný prostřednictvím modemu, dojde ke stažení příjemky a k jejímu
zpracování. Pak už jen zkontrolujeme úplnost a ceny. Položky , které systém automaticky nenapároval
na Váš číselník jsou označeny červeně. Tyto položky je třeba pomocí ikony „dohledat“  napárovat na
odpovídající zboží v číselníku.  
Pokud zboží v sortimentu zboží (číselníku) neexistuje musíte ho nejdříve založit .  K tomu je určena
ikona „Doplnit neznámé zboží“.  A poté teprve zboží  „napárovat“.
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Od ver. 1.3.0.24 přibyla  možnost hlídání při přijmu zboží platnosti letákových akcí .
Nastavení letákové akce se nastavuje v Sortimentu zboží - >  vyhledáte zboží, otevřete kartu ,
zaškrtnete Letáková akce a nastavíte
 období akce. Po ukončení zadaného období se automaticky akce zruší.
Při přijmu zboží se označené zboží označí ( vlevo popiskem-- leták -- ) a řádek se podsvítí světle
modře. 
V řádku příjemky viz obr. níže

je sloupec bez názvu, ve kterém můžete vidět symboly
DPH .... označuje nesoulad vstupního a výstupního DPH
! .... oznamuje, že na HVLP je malý doplatek do 2Kč .

Převod zboží 
– realizace převodky 
Vrácení zboží 
– vratka zboží dodavateli
Odpis zboží 
– odpis zboží ( exspirovaného, do spotřeby, do ztráty )
Skladové změny
 – evidence jakých koli  změn na skladových kartách.

Tisk převodek a vratek se provádí v „Doklady“ , kde pomocí filtru vyberete požadovaný typ dokladu ,
poté vyberete požadovaný doklad a tento vytisknete.

Zboží na skladových kartách
 – zde se provádí  veškeré manipulace na skladových kartách. 
Rozpočítání balení
Změna kódu karty
Opravit kartu
Zobrazit kartu s pohyby zboží
Pro zobrazení  položek nebo vyhledání  určitého zboží  lze využít  filtru. 
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význam barev podsvícených řádků
tmavě losossová --- blíži se konec doprodeje za původní cenu
červena  --- možnost doprodeje ukončena -> nutno snížit cenu
mocassin --- snížená cena

význam barevného textu
zelená --- zboží je v nabídce

Inventura ( Start-End) 
 -  založení , ukončení inventury, tisk.
Inventarizace zboží
 – vlastní inventarizace na stanicích.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

Zázemí

Laboratoř 
 Výroba  MS a VVLP a ředěných přípravků.
Výroba MS – ve frontě vyberete MS k výrobě.

http://www.helpndoc.com
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Zde rozhodujete o výrobě MS,  pokud je u všech položek  hodnota „Sklad“ – ano je dostatek surovin
pro jeho výrobu. Zde lze ještě upravovat  výše Taxy laborum, popřípadě nastavit Taxu pro výrobu
jednotlivého balení , nebo na celou produkci ( používá se pro výrobu meziproduktů, nebo hromadnou
výrobu). Při výrobě MS je stiskem „OK“  hotovo, následně stačí  už jen provést vypořádání MS.  
Jak vypořádat MS : ( ve staré expedici )
Kliknete na „Transakce“, přes filtr vyberete číslo transakce s požadavkem na daný MS a tuto transakci
otevřete. Potom kliknete na ikonu „Požadavek dokladu“ 

A následně pokud je MS ve stavu VYROBENO, tak kliknete na „Vypořádání požadavku“. Tímto
otevřete kartu dokladu , kde nastavíte Úhradu, poplatek ….. 
Po výrobě VVLP nebo ředěného přípravku je třeba ještě tento naskladnit. Přejdete do „Vyrobené
VVLP“  a výrobek pomocí ikony „Umístit na sklad“ naskladníte.
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Retaxace 
-  zde se provádí veškeré opravy dokladů. V úvodním filtru vyplníte … typ dokladu,  datum , odběratel,
PC …
stiskem butonu „Retaxace dokladů“ přejdete k vlastní retaxaci , kde provedete vlastní kontrolu dokladů
a jejich jednotlivých položek.

novinkou ve výběru je fakt , že pokud vyberete období pro danou ZP, tak budou po
načtení doklady setříděny tak jak budou v dávce pokud bude po dokladech

 (  např ZP 201, období 1. - 30.x 20xx , bez filtru na stanice  - viz obr.)
- základní zobzadení dokladů a jejich položek je stejné jak v předchozí verzi. Pohyb po dokladech

se provádí šipkou ( nahoru, dolů), přeskočení na položky lze požít dvojí stisk (TAB) . Pro návrat
z položek dokladu zpět na řádky dokladu stačí stisknout opět (TAB)
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Co znamenají barvy na řádcích dokladů
symbol ER ---
E-recept zelený -> doklad je uložen do CÚ
E-recept modrý -> doklad není uložen do CÚ , lze ho uložit stiskem na ikonu telefonu v horní liště která
se v tomto případě zobrazí
Odběratel červeně - doklad zařazen do faktury
pole Odběratel podsvíceno  barvou mocassin - na doklad je uplatněn signální výkon
pole Odběratel podsvíceno sytě žlutě - na dokladu byla opravena v ZP
RČ červeně - r.č. není validní
prázdné pole podsvíceno tm. modře - opravena, přidána nebo odebrána položka v RP v průběhu
retaxace.

 Zjednodušením prošla možnost oprav. -  Oprava dokladu ( hlavičky )  

- kdy stačí stiknout butonek Editace dokladu nebo klávesy Alt-D. Poté jednoduše opravíte co je třeba a
stisknete tlačítko uložit změny.

- Od 1.1.2020  je povinnost digitalizovat papírové recepty. Proto v případě, že se nezdigitalizoval RP
hned při výdeji, je možné

- provést digitalizaci v retaxaci. Po opravě či doplnění hlavičky, při stisku "Uložit změny" dojde k
digitalizaci Rp.
Oprava položky je na tom podobně.  Novou možností je kromě snížení množství i  jeho zvýšení
a to až o množství které je aktuálně na skladě. ( samozřejmě bez alokace )
Když je položka dokladu červeně a přeškrtnutá je zrušena.  
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stiskem tlačítka Přidat ( zeleně probarveno) se přepnete na volbu Odebrat … dle této volby dojde buď
k přidání
nebo odebrání zvoleného množství. Akce se provede po stisku Ulož změny.
Ještě jednovylepšení je ohledně MS , ten lze nyní vrátit zpět do laboratoře, kde ho můžete buď zrušit ,
nebo
případně opravit dle potřeby.
Ostatní funkčnost je v zásadě shodná s předchozí verzí.
Retaxace   ERP
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Při najetí na řádek nového ER se otevře na levé straně panel do kterého se načte původní předepsaný
ERP lékařem z CU.
Pokud provedete na ERP jakékoliv změny, je NUTNO poté následně  provést Opravu i v CÚ  ....
vyberete požadovaný stav ERP a stisknete 
 tl. "Opravit v CU" . Tím dojde k opravě dat v CÚ podle oprav v PC.

Validace 
Lze provádět 2-mi  způsoby 

" Vyhledáním dokladů k opravě ( vyhledat doklad k validaci ) , zadáte číslo dávky a pořadí
Rp v dávce a systém Rp(Op) vyhledá a zařadí do validace, následně pak stačí pomocí
voleb „Opravit doklad“ či „Opravit položku “ provést nezbytné opravy Rp(Op) . Opravy
fungují podobně jak v retaxaci.

" Zadáním nového dokladu ( tento způsob je zdlouhavější  ).  Nejprve vyberete volbu „Nový
doklad validace“ a vyberete RECEPT nebo POUKAZ, následně vyplníte hlavičku 
dokladu.  K vytvořenému dokladu následně ve spodním okně vybráním volby „Přidat
položku “ ,otevře se nové oknos výběrem zboží, kde ho vyhledáte . Následně doplníte
množství  a  případně vyberete , nebo zadáte příslušnou úhradu ZP. Uložení se provede
tlačítkem potvrdit.
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Validované doklady se vyúčtovávají stejným způsobem jak běžné Rp(Op) , jen při vytváření dávky se
zaškrtne volba „Validace“.  

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Informatika

Každá záložka je dílčí filtr pro vlastní výběr.
Na první záložce „Jaké informace“  vyberete jaký typ informace Vás zajímá , následně  vyberete v
„Období“  období za jaké mají být informace zpracovány. Další záložky jsou v podstatě filtry na

http://www.helpndoc.com
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(odběratele, dodavatele, r.č. Pojištěnce, IČZ lékaře , zboží. Např výběr zboží :

Pokud chcete Informace o množství  několika vydávaných pří pravků, stisknete na liště ikonku s „+“-
Přidat zboží. Vyhledáte si potřebné zboží  a stiskem „ENTER“ se toto zařadí do seznamu.  Takto do
seznamu můžete zařadit libovolné množství položek.  Položky v seznamu si můžete pro příští použití
uložit do tzv. výběrového souboru , stiskem na ikonku diskety ( zadáte popis výběru, stisknete „enter“ a
uložíte).  Následný výběr pro příští použití provedete ikonou „vybrat ze seznamu“. 

E-shop
Zatím je ve stavu  experimentu. D o budoucna by měl být propojen  buď s klasickým webovým E-
shopem ( nyní v testovací fázi) , kdy automaticky přichází informace o objednávkách , nebo s vlastním
tzv. nabídkovým E-shopem ( ve fázi vývoje). 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Fakturace

Dávky pro ZP
-  před vlastní fakturací ZP je nutno nejdříve vytvořit dávky dokladů … Rp, Op. To provedete stiskem
ikonky „Nový balík“.
Vyberete  ZP , období , dělení dávky  typ pojištěnce  …. stisknete OK. Systém automaticky vytvoří
dávky dle zadaných parametrů.

http://www.helpndoc.com
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Červeně označené dávky jsou již vyfakturované, černé jsou vytvořené a připravené k fakturaci. 
Pomocí filtru lze nastavit zobrazení  dávek , které požadujeme.  Toho lze využít pro hromadnou kontrolu
WKONTOLem  na správnost dat pro VZP ( i ostatních ZP) – ikona „Wkontrol“ … spustí se
WKONTROL  - vyberte disk C a následně složku  davkyZP, kde je umístěna kdavka.111 složená
z jednotlivých dávek dle nastavení filtru.
Stiskem na ikonu „Položky dávky“ lze prohlédnout doklady dávky a pomocí ikony „Tisk“ si můžete
vybrat  z různých tiskových sestav – Tisk dávky, Tisk balíku, Tisk balíčku dávky ….. atd.
V případě chyby v dávce apod. , lze dávku či celý balík dávek smazat ( pokud nejsou vyfakturované)
pomocí ikony „Zrušit“.
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Fakturace pro ZP
 Pokud chceme fakturovat připravené dávky, stiskneme ikonu „Nová Faktura“, potom  vytvoříme nový
doklad (Fakturu) pro požadovanou pojišťovnu . 
Od 2015 je možno používat číselnou řadu faktur ( počáteční číslo si nadefinujete v menu Číselníky -
Číselná řada faktur , a číslování povolíte v konfiguraci
aplikace - Povolit číselnou řadu vydaných faktur ) Vedle čísla faktury je pak tlačítko "Fa.č." - po stisku
se nastaví číslo faktury.
 

Následně ikonou „Přidat položku“ vyvoláme výběr dávek k fakturaci pro danou pojišťovnu. Zaškrtnete
dávky, které chcete zařadit do faktury a kliknete na ikonu „Potvrdit výběr“. Pokud již do faktury
nechcete zařadit jiné dávky, fakturu uzavřete stlačením ikonky „Uzavřít fakturu“. Poté formulář uzavřete.
 Červeně označené faktury jsou uzavřené   a je možno je tisknout a k nim i průvodní list dávky a
následně uložit dávku na disketu , či jiné záznamové medium.
Fakturace pro odběratele -  způsob fakturace funguje obdobně jako u Fakturace pro ZP, jen místo
dávek se zařazují do faktury DL pro daného odběratele a od verze 1.4.0.1 i  doplatky na RP či Op u
kterých jsme při ukončení transakce označili, že je chceme fakturovat danému odběrateli. Pokud
fakturu označíme "Placeno v hotovosti", tak při uzavření faktury dojde k odeslání platby do EET
systému ( platí od 1.3.2017).

Přijaté faktury od dodavatelů – opět je funkce obdobná fakturaci pro ZP a  odběratele, jen tu
zařazujete do sběrné faktury jednotlivé dodací listy, které jste přijali na sklad. Výsledkem je soupis
dodacích listů pro  vybraného dodavatele. ( zatím nelze zařadit vratky dodavateli)
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Domov

Modul  pro účtování  doplatků na Rp, OP a prodeje pacientům ( domovů, LDN, apod.)
Obyvatelé domova – zde se zadává a upravuje seznam pacientů .

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Data domova – přes filtr nastavíte období  a další parametry výběru.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

Servis

Web Info
– informace poskytované výrobcem SW o aktualizacích , nových šíselnících ap.....

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Aktualizace programu 
– aktualizace se provádí po dotazu při spuštění programu. Touto funkcí lze aktualizaci zavolat i bez
opětovného nového startu programu.

Aktualizace tiskových sestav 
– od verze programu 1.4.0.1 dochází k přechodu na nové tiskové sestavy. Tento systém umožnuje
oproti předchozímu provádět některé aktualizace sestav bez nutnosti provádět aktualizaci programu.

Nastavení velikosti písma 
– zde lze nastavit velikost písma v programu ( zatím funguje pouze pro „Prodej zboží“ ).

Přepočítat pokladnu 
– Touto funkcí lze provést přepočet pokladny pro jednotlivé pokladny za požadované období.
( Přesunuto do pokladního deníku)
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Uvolnit alokace
 – Použije se pro uvolnění alokací zboží v případě, že dojde výpadku elektřiny v průběhu expedice, čí 
jiné události končící výpadkem PC.

Další funkce , které jsou potřeba vytvořit pro specifcké událost, jako např. Při změně sazby DPH atd.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Transakce, Doklady
Transakce
tato funkce slouží k dohledávání , kontrole či doplňování údajů na dokladech v rámci transakcí.
Transakce může být soubor dokladů ( RP, ERP, prodejka) . V rámci transakce nelze míchat doklady typu Dodacílist  s
RP, ERP , Prodejka.

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Lze tu vyhledávat transakce, dle různých kritérií, viz obr výše.  U vybrané transakce se pak lze podívat na platby
( finanční pohyby , jak bylo placeno), jestli jsou na dokladech transakce nějaké požadavky na zboží, nebo lze k
transakci vytisknout OPIS účtenky. Také lze odtud transakci otevřít a prohlédnout Doklady, potažmo zboží, které bylo
expedováno. viz obr níže.

POZOR:  Položka označená červeně je takto označená jako zrušená ( lze udělat pouze v retaxaci).
U RP a ERP může mít položka 3 barvy  - černá ( aktivní , lze v retaxaci ještě měnit) , červená - ( zrušeno v retaxaci) ,
zelená - ( vyúčtováno pojišťovně, nelze měnit).

Dále lze ze spodní lišty okna transakce volat další moduly programu, nebo moduly třetích stran ( Kalkulačka, AISLP,
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Interakce).

Doklady
jejich funkce je obdobná jako transakce, jen je tu vyhledávání filtrem směřováno přímo na doklady.  viz obr. níže

Odtud lze vstoupit přímo do retaxace pro opravu dokladu, či vytisknout OPIS daného dokladu .
Stejně  jako v transakcích červeně označené položky jsou zrušené. ( V zásadě to platí v celém programu ).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor
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Doplňující návody

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

E-Recept

E-Recept ( ve staré verzi expedice )

Dříve než začnete používat R-Rp je třeba mít k dispozici všechny potřebné přístupy od SUKL
a osobní kvalifikovaný certifikát pro realizaci digitálního podpisu (  viz informace SUKL ).
Pokud toto máte , je ještě třeba Váš účet u SUKL přes váš přístup na portál SUKL zaktivnit a 
to tak , že se přihlásíte údaji, které jste získali od SUKLu a změníte si hesla ( nezapomeňte
si je někde dobře poznamenat pro další použití).
Co se týče certifikátu, je tento třeba vyexportovat na FLASH paměť a to s ochranným heslem.
Po těchto krocích můžete přistoupit k nastavení  v Táře  … Program-Nastavení aplikace – Uživatelé , si
najdete svůj účet a v editaci si zapíšete do kolonky – Uživatelské jméno pro E-recepty a Heslo pro E-
recepty odpovídající údaje. Uložíte a tímto je daný uživatel připraven vydávat E-Rp. 

Elektronický Rp založíte stejně jak jiný typ dokladu. V expedici stikem F4 na typu dokladu E-Recepty.
Po stisku F4 ( nebo stisku ikonky „Přidat doklad“) se kromě formuláře pro zadání
hlavičky dokladu otevře formulář pro načtení E-Rp.

Pokud máte u svého uživatelského účtu zadáno Už.jméno a heslo, zobrazí se vám tyto v kolonkách
„Uživatel“ a  „Heslo“. 
Do kolonky Guid E-Rp sejmete čárový kód ERP ( code 128 ) nebo
ho opíšete. Pokud má pacient SMS kód je třeba ho zapsat do kolonky SMS. 
Vyhledáte umístění Vašeha certifikátu a  do kolonky „Heslo“ pod Certifikátem zapíšete heslo
pro přístup k certifikátu.

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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POZOR !!!! vždy musíte  být přihlášeni svým účtem, jinak Vás CÚ odmítne a dojde k chybě
při autorizaci .

Po vyplnění přihlašovacích údajů v případě zápisu do GUID stisknete tlačítko  „Načíst Rp z CÚ“ ,
v případadě SMS  stisknout tlačítko „Načíst seznam E-Rp“ - dojde k načtení seznamu E-Rp.
Následně vyberete kó ze seznamu a stisknete „Načíst Rp z CÚ“.

V  kolonce Info se zobrazují informace o verzi a stavu dokladu.
Pokud Vše proběhne OK ,  do pravé části se načte hlavička dokladu a do spodní části položky
dokladu. Ve žlutých kolonkách je pak zobrazeno Vaše skladové množství  přípravku, v červené
úhradaZP a v zelené skladová cena. Dále je spočítán doplatek na balení. Pokud zboží skladem není 
nelze zobrazit cenu ani spočítat doplatek.

POZOR  !!! v současné době lze vydat E-Rp jen jako celek nebo lze vydat část E-Rp a označit
ho za vydaný a udělat papírový výpis kde jako číslo orig. Rp se uvede GUID ERP, E- výpis
zatím nefunguje ( na řešení se pracuje )

Formulář E-Rp si po načtení dobře prohlédněte --- zvláště kolonky Symboly –> zde je totiž
uvedeno , zda si pacient hradí sám a další informace. 

POZOR !!!  bohužel E-Rp může být vydán i jako neplatný z důvodu jeho neúplnosti , stejně tak
jako papírový Rp !!! ( jelikož E-Rp legislativně vychází z papírového Rp a SUKL tyto  stavy
nemá ošetřeny takže na E-Rp může lékař uvést úplné nesmysly !!! ) 

v případě , že zboží skladem není a nelze hned vydat ani prostřednictvím záměny  položky E-Rp, tak
stačí formulář zavřít (křížkem) a následně i formulář hlavičky E-receptu tlačítkem „STORNO“ nebo též
křížkem.
V případě, že budete chtít vydat alespoň jednu položku E-RP a na druhou udělat výpis , zaškrtněte
u této „do výpisu“ ( a to i v případě , že výpis uděláte papírový).
V případě , že zboží budete vydávat , stisknete tlačítko „Uložit hlavičku a pokračovat ve výdeji“.
Po stisku můžou nastat 2 situace 
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1. FORMULÁŘ E-Rp zůstane v popředí .
- v žádném případě formulář nezavírejte, nešlo by již poté provést potvrzení výdeje E-Rp hned

po ukončení výdeje.  Pokud by tato situace přesto nastala lze potvrdit výdej E-RP
            v retaxaci ! !
- formulář minimalizujte do lišty a objeví se vám již vyplněný formulář hlavičky Rp,
- případně z lišty otevřete vyplněný formulář hlavičky Rp.
2. Formulář se zminimalizuje do lišty
- zobrazí se vyplněný formulář hlavičky Rp
Každopádně vždy se musíte pro další pokračování dostat k zobrazení formuláře vyplněné
hlavičky Rp .. viz obr.níže

hlavičku již jen potvrdíte OK .  Následně dojde k tisku opisu E-Rp na paragonovou tiskárnu.
POZOR chvíli trvá než se zpracuje tisková sestava ! 
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To Vám ulehčí výdej abyste si nemuseli pamatovat údaje z E-Rp , nebo z lišty formulář E-Rp
opět otvírat.
Dále pokračujete  ve výdeji stejně jak na běžný Rp. 

Po platbě pacienta a případném tisku paragonu musíte dát na posledním formuláři „Ukončení expedice“,
abyste mohli z lišty vytáhnout formulář E-receptu a provést potvrzení výdeje E-Rp.

Z lišty obnovíte formulář ERP … viz níže
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Zde zaškrnete již jen  zda byl ERP uzavřen , vydán částečně  atd. ( nyní to bude UZAVŘEN )
a stisknete tlačítko „Potvrdit vydané“.
Vyjímkou je MS kde musíte nejprve vytvořit požadavek pro výrobu v lab. Formulář  E-ERP v tomto
případě můžete uzavřít protože nebylproveden výdej a Erp  nelze potvrdit.  Po výrobení a vypořádání
MS jak na běžném Rp jeho potvrzení provedete v RETAXACI !!! 
U nepotvrzených ERP svítí symbol ER modře u potvrzených zeleně. Pokud ER je červené
je ER neplatný ( situace může nastat tak , že zavřete formulář E-RP a vypíšete hlavičku ERP ručně a 
pokračujete ve výdeji)  !! POZOR  na E-RP nejdou v retaxaci dělat žádné změny, lze jen provést
dodatečné potvrzení o vydání E-RP !!!
 
Až bude k dispozici výpis doplním do návodu jak pracovat v případě provedení výpisu z ERP.
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Zákaznické karty

Zákaznické karty

Zavedení a opravy karty zákazníka
popsáno v číselníku ...

Prodej a aplikace bonusu ( pro starou verzi expedice)
při ukončení prodeje (F10) , na tabulce o konečné sumě k úhradě přibylo tlačítko Bonus zákazníka
- v tomto okamžiku se tedy realizuje bonus zákazníka na jeho zákaznickou kartu .. viz obr.

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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-
- Tak, že stisknete tlačitko „Bonus zákazníka“, do kolonky čárový kód sejmete kód karty.
V případě , že karta ještě není evidována ve vašem systému , vypíše se hláška „karta není evidována“,

v tomto případě lze pomocí tlačítka „Nová karta“ zákaznickou kartu zaevidovat a pokračovat dále.
- V případě že je karta evidována , načtou se údaje o zákazníkovi a jeho bonusu a kolik mu bude

nyní připsáno. Pomocí pole „Mimořádný bonus“ ( ten je již v absolutní hodnotě … NE v %) lze
klientovi
bonus k připsání povýšit či při zadání záporného čísla ponížit  ( zadáním požadované hodnoty a
stiskem 
tl. Navýšit a to i opakovaně. Použití tohoto tlačítka lze v programu zpětně vysledovat !!!!)

- v případě , že je vše v pořádku stisknete OK a dojde k ukončení transakce a okno přejde přímo k
platbě 
( POZOR, po stisku OK se již nelze vrátit do transakce  …. transakce je ukončena)

Nabídky 
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označení zboží jako nabídka se provádí na skladové kartě. Zboží , které je označeno jako nabídka svítí
v řádku světle zeleně – viz obr. výše  

otevřením skladové karty a zaškrtnutím zboží této skladové karty zařadíte do nabídky. Nabídka
automaticky  
končí vyprodáním skladové karty. Zboží s 0 množstvím , přesto že jsou označeny jako nabídka se
již neposílají.

Vyzvednutí bonusu zákazníkem 
-bonus si může zákazník vyzvednout pouze ve formě „nakoupeného zboží“. Postup je stejný jak při
aplikaci bonusu při nákupu zákazníka. Jedinou změnou je, že místo stisku tlačítka „Uložit“ ( dříve Ok ),
stisknete
tlačítko „Vyzvednout“ … viz obr. níže
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Dle nastavení v konfiguraci se bonus který je k připsání se automaticky připíše k bonusu a tento se celý
aplikuje jako sleva na částku, nebo se aplikuje k vyzvednutí jen dříve naspořená část a aktuální
bonus 

- se zapíše nově do zústatku.
- „Celkem k úhradě“, takže se tato částka o bonus poníží. Tento proces je nevratný , tak jak při

zápisu bonusu.
- OMEZEN Í: -  bonus se neaplikuje na poplatky pokud není v konfiguraci nastaveno jinak

bonus se neuplatní na zboží , na které byla v transakci poskytnuta sleva
bonus se nedělí a nejde ho vracet v penězích 

- ( příklad. Člověk má bonus 100,- nyní nakoupí za 50,- 
( ke stávajícímu bonususe mu přičte / dle nastavených
procent / třeba 1,-  a bude chtít nákup 50,- uhradit
bonusem který

nyní činí 101,-  . Může tak učint, ale přijde o 51,-  zůstatek bonusu bude 0. )  
Na účtence bude vyzvednutý bonus vyjádřen jako „Poskytnutá sleva“. 
Aktuálně  poskytnutý a připsaný bonus bude na účtence jako „Aktuálně připsaný bonus“.
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Pozitivní list

Pozitivní list ( akce PHARMOS )

Nastavení funkčnosti pozitivního listu.
V číselníku partnerů najdeme PHARMOS , otevřeme karu pro opravu.
zaškrtneme volbu „povolit pozitivní list“

v políčku „firma zkratka“ musí být PHARMOS
       V číselnících najdeme menu Pozitivní list.
 V dodavateli by měl svítit dodavatel PHARMOS

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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stiskneme tlačítko aktualizovat a počkáme , až se z internetu aktualizuje seznam pozitivního listu

    viz obr.

Ve sloupci k záměně co je červeně , není napárováno na PDK v číselníku. Lze zde napárovat na
číselník 
stlačením v pravém horním rohu šipky doleva. Provedete výběr odpovídajícího zboží a tím se napáruje
odpvídající PDK kód. 
Ve sloupci čím zaměnit to co není podsvíceno zeleně není napárováno také na číselník a je třeba tyto
položky 
napárovat ručně. Stejnou fci jako v předchozím případě má tlačítko s šipkou vpravo.

Tímto máte zajištěnou správnou fci POZITIVNÍHO LISTU.
Aktualizace bude oznamována v Infu TARY.

Podpora pozitivního listu je aplikována do dvou úrovní.
- Objednávání zboží

Expedice zboží

Jak to funguje v objednávání.
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Při editaci požadavků pro objednávky se podbarví žlutě ty položky zboží ke kterým existuje seznam v
pozitivním listu čím zaměnit … viz obr. 
Pokud najedete na takto podsvícený přípravek lze kliknout na první ikonku vedle „Vydáno za
posledních 30 dnů“  a otevře se seznam zboží „čím zaměnit“ potvrzením vybraného zboží provedete
záměnu pro objednání zboží.

Jak v expedici zboží.
Při výberu zboží ( pokud vybíráme pomocí části názvu ..)  viz obr.
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 se zobrazí v kolonce kód žluté podbarvení pro zboží k „záměně“ .  Pokud na tento řádek
najedeme kurzorem tak se nad „Hledej“ zobrazí ikonka a červený text Pozitivní list. Kliknutím
na ikonku , nebo stiskem Alt-L se otevře seznam k výběru zboží čím nahradit … viz obr
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pokud nemáte okno nastaveno celoobrazovkově, můžete vidět nalevo , že zboží je v pozitivním listě 
( červený text s ikonou). Potom pro případnou náhradu stačí stisknout ESC - okno se zavře , a ocitnete
se ve výběru zboží , kde stačí stisknout ALT+L nebo kliknout na text s ikonou . Ostatní už zafunguje
stejně jako v předchozím případě.Pokud je ve výběru už pžímo akční zboží, okénko kód bude
podbarveno 'zlatou' (tmavě žlutou) barvou a na místě „Pozitivní list“ bude svítt červeně „AOČNÍ“. 
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Práce se skladem

Práce se skladem

najdete na ploše Skladové karty nebo v menu Sklad-Zboží na skladových kartách

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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základní zobrazení všech skladových položek 
v levé horní části okna jsou :
ikona pro filtrování zobrazení obsahu skladu ( kliknutím se fitr zobrazi )

následně je možno vhodným výběrem vyfiltrovat různý seznam skladových položek.
Nově je přidána možnost filtrace dle aplikační formy – do pole zapíšete zkratku apl formy – např.

„inj“ a začkrtnete filtrovat a následně Potvrdit. Zobrazí se seznam karet zboží , které mají v
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„doplňku“
názvu uvedenou apl. Formu „inj“.
POZOR při filtrování položek kdy chcete zobrazit i skladové karty s mno = 0 ( standartně jsou

zobrazeny jen karty s mno > 0) . Doporučuji tento Filtr použít tak , že nejprve se provede zůžení
výběru na konkrétní zboží a pak se teprve zvolí mno = 0. V případě , že tento filtr budete aplikovat
na celý sklad dojde k načítání všech karet , které jste kdy v lékárně měli od všeho sortimentu a to
bude opravdu asi trvat dlouho.

Ikony v pravé horní části okna :
„přeškrtnutá tabulka“ - smazání všech nabídek 
„ruka“ - zbrazení úhrad ZP
„Lupa s fx“ - rozpočítání balení  - např. Máte balení bonbónů obsahující 12 ks bonbónů – vyberete
skladovou kartu tohoto balení  a vyberete ze sortimentu zboží do kterého se bonbóny rozpočítají.

Zadáte kolik balení rozpočítat a kolik ks je v balení ( do ceny se nastaví cena odpovídající podílu
ceny balení a počtu ks ) cenu si samozřejmě můžete stanovit dle libosti.

Na závěr je stisknete tlačítko „potvrdit“.                --- viz obr. Níže.
„2 listy se šipkami“ - záměna kódu zboží. 
„tiskárna“ - tisky – sklad položkově , nebo finančně ( výtisk je závislý na nastavených filtrech)
„stránka s tužkou“ - oprava skladové karty 
„kniha“ - pohyby na skladové kartě vybraného zboží.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Inventarizace

Inventarizace zboží

OffLineInventura
- je funkce pro zinventování části zboží ještě za provozu lékérny ( např. laboratoře, skladu, ap. )
Předpokladem je, že toto zboží nebudete do inventury vydávat , či prodávat.

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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1. Založení inventury
Menu Sklad – Inventura(Start-End)

- po otevření okna se Vám zobrazí prázdý seznam s Filtrem v levé části obrazovky. Novinkou v 
nové verzi inventury je možnost dělat inventuru projednotlivé sklady ( 1, 2, 3 …). Pokud ve 
filtru nevyberete a nezaškrtnete Filtr na sklad , založíte inventuru pro všechny sklady, pokud 
vyberete např. SKLAD 1 , založíte inventuru pro tento sklad. Vlastní založení inventury se provede
stiskem na „zelený praporek“.
V průběhu zakládání inventury budete dotázáni, zda chcete zahrnout připravenou OffLineInventuru ,
pokud máte takto část inventury připravenou, odpovíte ANO.
 Po založení inventury se Vám zobrazí seznam inventarizovaného zboží. Viz obr.

Po tomto kroku , lze filtr již jen použít pouze pro zúžení zobrazení položek k inventarizaci.
- Lze vytisknout inventurní seznam  …. atd.

2. Vlastní inventarizace
- spouští se v menu Sklad- Inventarizace
po spuštění se zobrazí okno … viz obr.
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Systém nové inventarizace je navržen pro primární snímání kódů a to jak 2D tak EAN. 
Krom toho lze hledat dle kódu SUKL či zadáním části názvu ( lze využít znak "%" pro hledání části
řetězce v názvu )
Pokud čtete 2D kód je nalezena přímo daná skladová karta - název je podsvícen zeleně  a k
inventarizovanému množství se automaticky na kartě přičte 1.
viz OBR.

Pokud tentýž kód sejmete znovu, název  bude podbarven žlutě a množství zůstane stejné.
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viz OBR.

Vždy krom toho uvidíte všechny inventarizované skladové karty vybraného přípravku. 

Pokud sejmete do čtecího pole EAN a přípravekexistuje, zobrazí se jeho název a ve spodním poli
dostupné skladové karty.
viz OBR

Pak stačí stisknout Enter a kurzor přeskočí do skladových karet.
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Nastavení inventarizovaného množství lze několika způsoby :
1. stiskem klávesy F12 se nastaví inv. mno stejné jako na skladové kartě
2. stiskem +/-  lze přidávat/odebírat  mno. po 1 ks
3. pokud NOOL je "NE" lze vstoupit do pole "Vložit do inv. " a to buď klikem myši do pole nebo
klávesou F11,
     zde zadáte patřičné množství , stiskem Enter ho zapíšete.

Stiskem Enter na řádku skladové karty se dá vrátit do seznamu zboží, stiskem klávesy F10 do pole
vyhledávání

Vyhledat zboží můžete i dle šarže ....

Pokud máte v ruce zboží, které nemůžete nalézt, můžete zkusit volbu "zobrazit zboží s mno=0"
viz OBR

zobrazí se Vám všechno zboží dle názvu které je vedeno skladem.
U zboží, které jste někdy měli na skladě i nulové karty, které nemají prošlou expiraci .
 
Zadáním inventurního množství na takovéto kartě dojde k automatickému zařazení karty do inventury. 

3. Zakončení inventury
- menu Sklad-Inventura(Start-End)

- zde pomocí filtrů můžete zobrazit nezinventované karty, provést Tisky.
Vlastní zakončení inventury se provede klikem na tlačítko „červený praporek“,  po dvojím dotazu
zda chcete opravdu ukončit inventuru dojde k opravě skladu na zinventarizovaná množství. 
Proces je nevratný !!!
Na záver vytisknete Finanční stav skladu ( Sklad – Skladové karty )
Novinkou je možnost podívat se kdykoli později na seznam inventarizovaných položek vybrané
inventury, a tento i kdykoliv vytisknout. 
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FMD

Protpadělková směrnice  E

Od 9.2. 2019 začíná platt evropská protpadělková směrnice (FMD - Falsified Medicine Directive).

Z tohoto důvodu bylo nutno do programu implementovat kontrolu léčiv, která výrobci ukládají do
národních úložišť (NSOL). Vzhledem k tomu, že dost výrobců tskne na krabičky již dnes 2D kód a
neukládají o nich informace do NSOL vznikne k 9.2.2019 značný chaos co ověřovat a co ne, protože
povinnost výrobců ukládat sériová čísla krabiček do NS L jim vzniká až dnem účinnost evropské
vyhlášky.

Doporučení :  Vše co máte v lékárně k tomuto dni není třeba ověřovat. Pokud distributoři uvedou do
praxe formát elektronických dodacích listů PDO v.12 a budou do nich vkládat info o to co měli oni na
skladě k tomuto datu, není třeba tyto léčiva též ověřovat.   věřují se léky, které jsou jen na RP. 

Z těchto důvodů bylo přikročeno k tomu, že léky které se musí ověřovat v NS L je třeba načíst a tm
pádem i ověřit hned při příjmu zboží, aby nedocházelo k nepříjemným událostem při výdeji, protože
neověřený lék nesmíte vydat. Neověření v NS L je bráno jako závada jakost léčiva.

Doporučení:  V případě neověření léčiva v NS L bych doporučil zkusit lék za pár hodin ověřit znovu a
v případě neúspěchu ho vrátl zpět dodavateli s důvodem : NSOL – závada jakost léčiva.

Jak to bude fungovat:  

Příjem zboží

Stáhnete elektronickou příjemku, případně  zadáte do příjemky položky ručně. Poté jsou 2 možnost
jak nasnímat a ověřit jednotlivá sériová čísla léků.  Jednou z možnost je otevřít kartu příjemky zboží,
kliknout na tl. Sériová čísla a následně nasnímat všechny krabičky tohoto druhu léku. Pokud náhodou
sejmete jednu krabičku vícekrát, nic se neděje, nebude opakovaně zapsána. Poté  včechny položky
označíte a kliknete na „ věřit“ – Jednotlivě . Po stisku dojde k ověření stavu léčiva v NSOL  a je vypsán
status viz. Obr. Níže

http://www.helpndoc.com
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Druhou možnost je je přímo na  jednotlivé příjemce kliknout na ikonku „scaneru“ –  věření HVLP a
pak snímat jednotlivé přípravky u kterých je hned on-line ověřován stav v NSOL.  Orabičky můžete
snímat na přeskáčku „jak vám padnou do ruky“ na základě 2D kódu se přiřadí správné kartě. Po
ukončení snímání a zavření okna by u položek , které jsou všechny nasnímány mělo dojít ke změně
barvy řádku ze žluté na bílou. ( pokud bude v řádku zboží i jediné sériové číslo ověřeno se závadou
(alertem) bude řádek podsvícen červeně. Na neověřené sérivé číslo se lze pak následně podívat
v kartě příjemky daného přípravku klikem na Sériová čísla, kde uvidíte i důvod neověření. V případě
alertu takové závažnost, která  se odesílá na SUKL, dojde k automatckému odeslání hlášení na SEOL.
( o tomto budete informováni vyskakovacím okénkem s patřičnou informací,   při online ověřování 
červenou výstrahou ). 

V případě neověření nějaké „krabičky“ i tak celou  příjemku přijmete na sklad, protože zboží lze vracet
dodavateli pouze ze skladu a ne z příjemky. Orom toho než zboží vrátte máte ještě možnost ze
skladové karty provést třeba druhý den ještě další pokus o ověření,  abyste náhodou nevraceli něco,
co stihl výrobce uvést do expedovatelného stavu.
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Expedice

Co se týče zadávání hlaviček dokladů se nic nemění, jen v  RP přestane fungovat stknut tlačítka se
SEOL kódem a vždy se klikne do názvu přípravku, čímž se vždy otevře dole okno pro výběr zboží , kde
snímáte EAN, zadáváte NÁZEV ...  do políčka sejmete 2D kód. ) Při každém sejmut 2D kódu, který byl
sejmut při příjmu zboží dojde k opětovné kontrole  a dojde k vyhledání přípravku s daným sériovým
číslem ... otevře se karta přípravku kde nelze vkládat množství. Pokud vydáváte více balení téhož
přípravku, sejmete další 2D kód do pole nad seznamem skladových karet ( zde se nyní načítají karty
k výdeji s konkrétními sériovými čísly) Viz obr. 

Pokud nechcete přidávat další krabičky tohoto zboží na prázdném poli stsknete  NT R , kurzor skočí
na OK a potvrdíte. ( lze také samozřejmě myší ... dle libosti)

V případě, že sejmete do výběru 2D kód, který nebyl načten na příjmu, nic se neděje. Pouze vyskočí
hláška, že produkt není na skladě nebo nebyl zpracován na příjmu. Potom sejmete buď  AN nebo
vyhledáte názvem a pokračujete stejně jak dosud.

V případě, že vydáváte 2 krabičky jednoho přípravku, z nichž jedna je k ověření a druhá ne,  pořídíte
EAN kódem tu k neověření, zadáte množství jedna a do pole výběru pak sejmete 2D kód a dokončíte
operaci.

K vlastnímu označení přípravku jako prodaný v NS L dojde až při ukončení transakce (F10).

V případě, že nedojde k ověření přípravku v NSOL, tak při přechodu k na platbu za transakci (F10)
vyskočí varovné okno ... viz obr.
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Rozhodnut zda přesto zboží vydat či ne je na Vás, ale doporučuji se řídit nařízeními  a doporučeními
SUKLu. 

V připadě, že děláte kontrolu na příjmu, a zboží které nebylo ověřeno nepustte do expedice,  neměli
byste se k tomuto varování v podstatě dopracovat.

RETAXACE

V případě, že v retaxaci vracíte lék, který byl označen v NS L jako vydaný zpět do skladu, dojde
automaticky k „REAKTIVACI“ tohoto přípravku do stavu „ACTIVE“ .  Toto platí pouze do 10 dní od
datumu výdeje, pak již není možné přípravek vrátt zpět do oběhu v žádném případě !!!

VRATKA

V případě vratky přípravku který je k ověření a byl ověřen se stavem ACTIV  a vracíte ho z jiných
důvodů,  se nic  neděje. Na vratku udáte důvod vrácení.  Na vratce bude vytštěn poslední aktuální
stav ověření v NSOL. 

Pokud budete zboží vracet právě z důvodu neověření dáte jako důvod  vrácení  NS L – závada jakosti .
 Na vratce bude vytštěn poslední aktuální stav ověření v NSOL. 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

EXPEDICE 2022

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation


87 / 92

Nově je místo butonu E-Recept buton e-Doklad . --- viz obrázek

Pod touto volbou se schovává možnost zadávání GUID jak pro ERP, tak pro EPO , i kombinovaně  i
prostřednictvím čísla OP. 

při vstupu na formulář zadání GUID dojde ke kontrole přístupnosti jak CU-ERP, tak CU-EPO.
Funkčnost je signalizována barevně v příslušných políčkách ERp a EP.
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ve spodní části ( na OP načíst ) je volba jaké typy dokladů se mohou načíst při vložení čísla OP ( lze
nastavit předvolbu v konfiguraci aplikace)
Možnost ovlivnit volbu bude umožněna po spuštění EPO SUKLem.
Při zadání ERP Guid a stisku načíst  se automaticky otevře obrazovka s načteným ERP jako dosud.
Při EPO Guid se načte obrazovka s načteným EPO .... viz EPO-2022 .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

EPO - 2022
Elektronický poukaz je postaven na stejném principu jako ERP, proto je velmi podobná i obrazovka EPO

Vlastní funkčnost je téměř shodná s ERP. 
Pokud chceme realizovat výdej, je třeba nejdříve "Založit výdej EPO" . Poté teprve můžeme realizovat vlstní
pomůcku. 
Zde máme 2 možnosti ... pokud máme konkrétní kód PZT skladem ( svítí množství zeleně) můžeme kliknout
na SUKL kód a dojde přímo k výběru daného PZT.
Pokud množství svítí žlutě, znamená to, že nemáme dostatek na vykrytí celého mno. , ale přesto můžeme
vydat dílčí množství.
Pokud svítí množství červeně, není konkrétní PZT skladem. Pokud ho můžeme zaměnit, lze kliknout na
název a následně dohledat PZT k záměně.

Po výběru PZT musíme nastavit cílený stav EPO ...

http://www.helpndoc.com
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... a stiknete pokračovat.
Dále vše funguje stejně ...
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

Uživatelé - NIA
PRO LÉKÁRNÍKY SE NIC NEMĚNÍ. Stále používají pro podepisování ERP a EPO svůj Kvalifikovaný
certifikát.
Aby nebylo potřeba pro každého Laboranta, výdejce PZT zřizovat podepisovací certifikát, lze se přihlašovat
pomocí NIA.

Jak to funguje :
1. laborant, výdejce PZT si zřídí přes portál občana     https://www.identitaobcana.cz   možnost ověření přes
NIA
2. vedoucí ( majitel lékárny) přes stránky  https://pristupy.sukl.cz/ v menu správa identit -> detail subjektu ->
detail pracoviště -> osoby na pracovišti

zadá novou osobu na pracovišti které SUKL přidělí LOGIN ( dlouhý a krátký ) --- oba je potřeba uchovat . Pro
zadání do Uživatelů je lepší zadat dlouhý tvar.

Poté se v TARA v menu Program -> Nastavení aplikace -> Uživatelé
vybere odpovídající uživatel  ( musí být přihlášen pod svými už. právy )

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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do čísla ČLK se zadá zkrácený login
do ID uživatele pro E-doklady se zadá dlouhý login.
zaškrtne se Používat pro přihlášení NIA.  Otestovat funkčost hned můžete kliknutím na Obnovení platnosti
(TOKEN).

viz obr níže.

Nakonec kliknete na OK.
Token platí vždy do druhého dne.
Následně to funguje tak, že při prvním přihlášení do Tary, Vás systém prověří přes portál NIA. získáte
Token, který se u vašeho profilu uloží a můžete celý den pracovat
bez dalšího ověřování. ( vše co je zobrazeno je z testovacího prostředí, skutečné obrazovky mohou vypadat
trochu jinak )
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vyberete svůj profil, vyberete SSL certifikát lékárny

Pokud se Vám následně objeví 
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zavřete okno prohlížeče dojde k dokončení přihlášení  a můžete pracovat i s EPO.

 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

http://www.helpndoc.com
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