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  اطالعات پايه

اطالعات اوليه ايي است كه قبل از عملياتي شدن نرم افزار بايد تكميل شود. از جمله : تعريف كليه اقالم دارويي، آرايشي ، بهداشتي، 

باشد. تعريف قسمت هاي مختلف داروخانه و اشخاصي كه اسناد خريد و فروش ، بيمه و غيره مي ارتوپدي و.... .تعريف نوع سند كه شامل

  ك قسمتهاي اين بخش ميپرازيم.در داروخانه كار ميكنند يا طرف حساب داروخانه هستند. ذيالّ به بررسي تك ت

  تعريف و تصحيح اقالم

  ظر گرفته شده است.اين قسمت به منظور وارد كردن مشخصات كاالي داروخانه در ن

  

سيستم به طور خودكار يك كد را وارد ميكند، همچنين ،  مثبت سبزا كليك بر روي عالمت بكه است : كد منحصر به هر كاال كد كاال 

ميتوان اقالم از قبل ذخيره  مستطيل مربوطهامكان وارد كردن آن به شكل دستي هم وجود دارد. در اين قسمت با دوبار كليك برروي 

  .شده را مشاهده و در صورت نياز ويرايش الزم را انجام داد
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مانند : دارويي،آرايشي،ارتوپدي و...در اين قسمت با كليك به منظور دسته بندي اقالم داروخانه در نظر گرفته شده است. نام قسمت:

  مراجعه شود) تعريف قسمت هاي داروخانه(به بخش . امكان افزودن قسمت جديد وجود دارد مثبت سبزبرروي عالمت 

  

  كد بيمه ايي دارو مورد نظر را وارد ميكنيم. كد بيمه:

  نام فارسي داروي موردنظر را وارد ميشود. نام فارسي:

  نام التين و علمي دارو وارد ميشود. نام التين:

،  دارو سريع تر بازيابي شود تا در هنگام فروش پرفروش تعريف مياز جانب كاربر براي كاالهاي  اين كد به صورت دلخواه كد اختصاري:

 V A500را به صورت اختصاري  VITAMIN A 50,000 U/ML AMPشود . براي مثال 

  باشد.: اين كد يك كد اختصاصي مربوط به سازنده هر دارو ميIRCكد  

  است.اين قسمت به منظور مشخص كردن شكل ظاهري دارو طراحي شده شكل دارو : 

   .استاهميت  داراي HIXمشخص ميشود. اين قسمت از جهت ارسال به  مصرف دارو  پيشفرض در اين بخش دستورتواتر پيش فرض: 

  شود.با فعال كردن اين قسمت دارو در بخش فروش نشان داده مي:  فعال بودن دارو

  داروي مورد نظر شامل بيمه ميباشد.داروي بيمه: 

  را مشخص ميكند. فروش بدون نسخه داروهاي قابل: OTCداروي 

  باشد. ميداروي مورد نظر جز مواد اوليه داروي ساختني ماده اوليه داروي ساختني: 

  باشد.ميجز داروهاي ساختني داروي مورد نظر داروي ساختني:
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. در اين قسمت كاربر ميتواند با شودايي آن مشخص ميدر اين قسمت اگر دارو خارجي يا برند باشد داروي معادل بيمهنام داروي بيمه: 

  آن را مشاهده نمايد، عالوه براين با كليك بروي كليد مقابل امكان مشاهده ليستي از داروها وجود دارد. ناموارد كردن كد داروي مورد نظر 

  

  

كه داروي همراه آن آب  مانند پني سيلين همراه طراحي شده است. منظور ذخيره اطالعات داروياين قسمت از برنامه به داروي همراه: 

همراه ، هنگام فروش با انتخاب داروي اصلي ، داروي همراه به صورت داروي  انتخابدر اين قسمت كاربر ميتواند با  .باشدمقطر مي

  اتوماتيك به فروش اضافه گردد.

  در اين قسمت واحد شمارش داروي مورد نظر مشخص ميشود.نام واحد: 
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 درصد قيمتها، كاربر قيمت مورد نظر را باتوجه به قيمت آزاد ، قيمت تامين ، قيمت ارتش، قيمت خدمات را وارد ميكند.در بخش 

در صورتيكه مستطيل مربوطه خالي  مشخص شده در مقابل هريك از قيمتها به منظور درج درصد نرخ هريك از بيمه هاي مربوطه است.

كند ميتوان عدد درصد قيمت دارو را پرداخت مي90ولي اگر بيمه مثال درصد)70خواهد بود.(مثال باشد درصد بيمه همان درصد پيشفرض 

   را در قسمت مربوطه وارد كرد.90

  براي وارد كردن سقف تعداد مشخص شده از سوي هر بيمه در نظر گرفته شده است. : حداكثر تعداد

مت آزاد يا تعريف شده قابل فروش باشد كاربر ميتواند قميت مورد نظر را در چنانچه دارويي با قيمت متفاوت از قي:   3و قيمت  2قيمت 

  .مانند فروش دارو به داروخانه هاي همكاراين بخش وارد كند.

  است. طراحي شده محل نگهداري دارو در داروخانه ثبت جهت محل استقرار

  

با تعريف نقطه بحراني . توجه به سياست داروخانه تعريف ميگردددر اين بخش از برنامه حداقل تعداد داروي مورد نظر با  نقطه بحراني:

هنگامي كه تعداد داروي مورد نظر در حال فروش به كمتر از نقطه بحراني تعريف شده برسد نرم افزار كاربر را  ،دارو  توسط كاربر براي هر

  دارو مطلع ميكند.از تعداد 

. اين ميزان با توجه به سياست گيردف برسد در گزارشات سفارش قرار مياگر موجودي كاال به زير اين سقسقف تجديد سفارش: 

  داروخانه تعيين ميگردد. 

دارو مازاد دارو ميباشد اگر دارويي بيش از مقدار تعريف شده بود ، داروخانه اقدام به فروش آن اين قسمت اعالم سقف باالي موجودي: 

  ميكند.

  شود.با هر خريد اين قيمت آپديت ميخريداري شده در نظر گرفته شده است.جهت ثبت آخرين قيمت آخرين قيمت خريد: 
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در اين قسمت چنانچه مصرف داروي مورد نظر با داروي ديگر تداخل داشته باشد درج ميگردد و در هنگام فروش در تداخل دارويي: 

  نسخه ثبت خواهد شد. 

  واند آنرا در اين قسمت وارد نمايد.در صورت وجود توضيحات الزم براي دارو  كاربر ميتتوضيحات: 

قسمت مربوطه مثال عمومي به اين معني است كه با مهر پزشك كردن  تيك داردر گوشه سمت چپ فرم ليستي قابل مشاهده ميباشد. با 

  عمومي دارو شامل بيمه ميباشد.

با وارد صفحه مورد نظر باز ميشود و كاربر  ،با كليك بر روي آن براي آن فراهم ميگردد. "باركد"امكان ايجاد  ،دارو "تاييد نهايي" بعد از 

به ثبت باركد جديد خواهد شد.  درقاو كليك برروي فلش آبي رنگ  مستطيل مربوطهكردن كد در 

  

  كند. بدر اين قسمت كاربر ميتواند نام شركت پخش كننده داروي موردنظر را انتخامراكز پخش: 

  ليست از قبل ذخيره شده امكان ويرايش و همچنين حذف آن وجود دارد.با انتخاب دارو از حذف: 

  تعريف نوع سند

سند ورود يا كاربر ، در ابتدا  و ثبت سند فروش(خروج) اقالم در نظر گرفته شده است. سند خريد(ورود) اقالماين فرم به منظور ثبت 

  كند.ميعات مربوطه را وارد كليلك كرده سپس اطال مثبت سبزبراي ثبت مورد جديد برروي آيكون . سپس ميكندخروج را انتخاب 
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  ثبت سند خروج:

  نام مناسبي انتخاب كنيد. ،نام سند: براي سند در حال ايجاد

  به معني فروش داروهاي بدون نسخه و به شكل آزاد است. به صورت آزاد OTC انتخاب 

(در قيمت فروش دارو به صورت آزاد است.  درصد) 15حال حاضر (در شده براي درصد مشخصسقف تعيين به معني  OTCحدباالي 

  كه كاربر مبلغ مورد نظر را در محل مشخص شده درج مينمايد.تومان) 200حال حاضر 

مبلغي را تعيين  نسخه، برحسب مبلغ هر نسخه تعيين ميگردد بنابراين داروخانه ميتواند براي حداقل و حداكثر مبلغعوارض فروش دارو 

  نرخ ثابتي مشخص كند.، بيش از مبلغ حداكثر مشخص شده براي و 

  

اين قسمت در مواقعي استفاده ميشود كه نسخه مورد نظر داراي تخفيف باشد. مانند زمان فروش دارو به داروخانه انتخاب نوع تخفيف : 

و در غير اينصورت كاربر ميتواند گزينه  شود. يا ريالي در سند درج داين تخفيف ميتواند به صورت درص هاي همكار يا پرسنل داروخانه.

  را انتخاب نمايد. در سند فروش به صورت آزاد

  را برحسب نوع بيمه انتخاب نمايد. دارو: در اين قمست كاربر ميتواند قيمت بهاي فروش 
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كاربر ميتواند با  تاييدشامل بيمه باشد، با انتخاب اين قسمت و كليك بر روي  دارواين قسمت زماني انتخاب ميشود كه فروش بيمه: 

  نمايد. تكميل، فرم مورد نظر را  فرم بيمهكليك بر روي 

  ي تامين اجتماعي،برا103نماييد تمام پارامترهاي يك بيمه از قبيل كد، كد سازمان(فرم بيمه : همانطور كه در شكل زير مشاهده مي

  بيمه و ... بايد در اين قسمت تكميل گردد.، سقف مبلغي نسخ براي خدمات درماني) 105براي نيروهاي مسلح،  104

  

  

  تعريف واحدها

  در اين قسمت واحد هاي مورد نياز براي اقالم داروخانه ثبت ميگردد.مانند:تعداد، سي سي و... .

  با كليك بر روي قسمت سبز امكان ثبت مورد جديد و با دوبار كليك در مقابل كد واحد امكان مشاهده موارد از قبل ذخيره شده 

  كه به اين ترتيب امكان ويرايش يا حذف آنها براي كاربر فراهم ميشود. وجود دارد

  

  تعريف قسمت هاي داروخانه

  بندي اقالم داروخانه در نظر گرفته شده است.اين بخش از نرم افزار به منظور ايجاد دسته 
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  با كليك بر روي گزينه سبز امكان ثبت مورد جديد وجود دارد.

  

تا ليست موجود همچنين براي مشاهده ، حذف و يا ويرايش موارد از قبل ذخيره شده ميتوانيد در مقابل كد واحد دوبار كليك كنيد 

  خاب كنيد.نمايش داده شود، سپس قسمت مورد نظر را انت

  

  تعريف متخصص

  سيستم در نظر گرفته شده است.اين قسمت به منظور ذخيره كد متخصصين در 

  با كليك بر روي گزينه سبز امكان ثبت مورد جديد وجود دارد.

  

ليست موجود همچنين براي مشاهده ، حذف و يا ويرايش موارد از قبل ذخيره شده ميتوانيد در مقابل كد تخصص دوبار كليك كنيد تا 

  نمايش داده شود.



 
١١ 

 

  

  گروههاي مرتبط

براي تعريف گروههايي كه با داروخانه سروكار دارند از جمله مراكز پخش ، مسئولين فني ، فروشندگان ، تحويل دهندگان و تحويل 

  رود. گيرندگان و پزشكان به كار مي

  مراكز پخش

  مربوط به آن را ثبت كند. و اطالعات اربرميتواند نام مراكز پخش دارودر اين قسمت ك

  با كليك بر روي گزينه سبز امكان ثبت مورد جديد وجود دارد.

  

به ليست از قبل  كد تخصصدر مقابل با دوبار كليك د كاربر ميتوانهمچنين براي مشاهده ، حذف و يا ويرايش موارد از قبل ذخيره شده 

  .ذخيره شده دسترسي داشته باشد
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  خريداران ويژه

مربوط به خريداران ويژه مانند داروخانه هاي همكار ، پرسنل داروخانه و ... . در نظر گرفته افزار به منظور ذخيره اطالعات از نرم اين قسمت

  شده است.

  با كليك بر روي گزينه سبز امكان ثبت مورد جديد وجود دارد.
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به ليست از قبل ذخيره كد ميتواند با دوبار كليك در مقابل همچنين براي مشاهده ، حذف و يا ويرايش موارد از قبل ذخيره شده كاربر 

  شده دسترسي داشته باشد.

  

  تحويل دهندگان و تحويل گيرندگان

  .را برعهده دارند به داروخانه از مراكز پخش به منظور ثبت اطالعات افرادي است كه مسئوليت تحويل اقالم داروخانهتحويل دهندگان 

  است كه در داروخانه اقالم را تحويل ميگيرند. ثبت اطالعات افراديبه منظور تحويل گيرندگان 

  با كليك بر روي گزينه سبز امكان ثبت مورد جديد وجود دارد.
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به ليست از قبل ذخيره  كدهمچنين براي مشاهده ، حذف و يا ويرايش موارد از قبل ذخيره شده كاربر ميتواند با دوبار كليك در مقابل 

  شده دسترسي داشته باشد.

  

  فروشندگان

  ر گرفته شده است.گان قسمتهاي مختلف داروخانه در نظاين قسمت از نرم افزار به منظور ثبت اطالعات فروشند

  با كليك بر روي گزينه سبز امكان ثبت مورد جديد وجود دارد.
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به ليست از قبل ذخيره كد از قبل ذخيره شده كاربر ميتواند با دوبار كليك در مقابل همچنين براي مشاهده ، حذف و يا ويرايش موارد 

  شده دسترسي داشته باشد.

  

  مسئولين فني

  در اين بخش كاربر ميتواند اطالعات مربوط به مسئول داروخانه را ثبت كند.

 ،باشد فرديد و اگر اطالعات را انتخاب كن "موسس"در اين قسمت اگر اطالعات وارد شده مربوط به موسس داروخانه باشد بايد گزينه 

  د.را انتخاب كن "قائم مقام" مسئوليت داروخانه را برعهده دارد گزينه مسئول فنيكه در صورت غياب 
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كاربر ميتواند با وارد كردن كد نظام پزشكي و كليك بر روي عالمت جستجوميتواند بخشي از اطالعات  كد نظام پزشكيدر قسمت 

  به فرد صاحب كد نظام پزشكي را مشاهده كند مربوط

.   

 از قبل ذخيره شده ليست تا كنيد كليك دوبار كد مقابل در ميتوانيد شده ذخيره قبل از موارد ويرايش يا و حذف ، مشاهده براي همچنين

  .شود داده نمايش
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  پزشكان

  است.اين قسمت از نرم افزار به منظور ذخيره اطالعات پزشكان طراحي شده 

با كليك بر روي گزينه سبز امكان ثبت مورد جديد وجود دارد .در اين قسمت كاربر ميتواند با وارد كردن كد نظام پزشكي و كليك بر روي 

  بخشي از اطالعات مربوط به فرد صاحب كد نظام پزشكي را مشاهده كند.، عالمت جستجو

  

 داده نمايش موجود ليست تا كنيد كليك دوبار كد مقابل در ميتوانيد شده ذخيره قبل از موارد ويرايش يا و حذف ، مشاهده براي همچنين

  .شود
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  جديد ميتوانيد بر روي عالمت مقابل تخصص كليك كنيد تا پنجره مورد نظر باز شود. ثبت تخصصبه منظور 

  

  

  خريد و فروش

افزار جهت ثبت خريد و فروش اقالم داروخانه طراحي شده است. اطالعات وارد شده در اين قسمت در هنگام صدور نسخ اين قسمت از نرم

  و گزارش گيري  مورد استفاده كاربر قرار ميگيرد. 

  ثبت و تصحيح خريد اقالم

  اين قسمت از نرم افزار در هنگام خريد اقالم در داروخانه مورد استفاده قرار ميگيرد.

نمايش اسناد " دلخواه و در صورت  نمايش داده شوند.تا اسناد  نوع سند و قسمت مورد نظر را انتخاب كردهكاربر ميتواند به اين منظور 

اسنادي كه هنوز تسويه حساب نشده است ، را عالمت زده تا اسناد را به صورت فيلتر شده نشان دهد. "نمايش اسناد ابطالي"يا  "باز

  كه با انتخاب مجموعه ايي از آنها ميتوان براي بستن آنها (تسويه حساب) افدام نمود.ند.اسناد باز ميباش

  سپس كاربر ميتواند اطالعات خواسته در هر قسمت را وارد نمايد..  با كليك بر اين قسمت صفحه جديدي ايجاد خواهد شدصدور سند: 

،اطالعات مربوط به آن دارو نمايش داده ميشود ، سپس كاربر ميتواند مابقي  Enterوارد كردن كد دارو و زدن كليد در ليست پايين با 

  سهولت دسترسي در قسمت اقالم نيز قابل مشاهده است.آخرين قيمت خريد دارو جهت دارو را كامل كند.، و بهاي اطالعات مانند تعداد 

  وجود دارد. امكان ويرايش اطالعات ،در اين قسمت با انتخاب سند از ليستويرايش سند: 

  در اين قسمت كاربر ميتواند با انتخاب سند و كليك بر روي اين گزينه ، سند انتخابي را حذف نمايد. ابطال سند:

  باشد. كه داروخانه حاضر به پرداخت صورتحساب خودمورد استفاده قرار ميگيرد اين قسمت از نرم افزار ، زماني  دستور پرداخت:
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كاربر بخواهد اسناد ابطال يا حذف شده را دوباره در اختيار داشته باشد با كليك بر روي اين قسمت ميتواند  در صورتي كهبازيابي اسناد: 

  ليست اسناد ابطالي را مشاهده و سپس با انتخاب هريك از آنها ، اسناد مورد نياز را بازيابي كند.

  ثبت و تصحيح فروش اقالم

  اقالم در داروخانه مورد استفاده قرار ميگيرد. فروشاين قسمت از نرم افزار در هنگام 

نمايش اسناد "اسناد نمايش داده شوند. و در صورت دلخواه   تابه اين منظور كاربر ميتواند نوع سند و قسمت مورد نظر را انتخاب كرده 

باز شامل اسنادي است كه هنوز در اسناد  را عالمت زده تا اسناد را به صورت فيلتر شده نشان دهد. "نمايش اسناد ابطالي"يا  "باز

  صندوق بسته نشده است.

  سپس كاربر ميتواند اطالعات خواسته در هر قسمت را وارد نمايد..  با كليك بر اين قسمت صفحه جديدي ايجاد خواهد شدصدور سند: 

  :دارد دوارد كردن اطالعات در قسمت پايين چندين روش وجو براي

مابقي  ،اطالعات مربوط به آن دارو نمايش داده ميشود ، سپس كاربر ميتواند Enterدر ليست پايين با وارد كردن كد دارو و زدن كليد  .1

  و بهاي دارو را كامل كند. اطالعات مانند تعداد

  و كاربر ميتواند آنرا انتخاب كند. آيد، كه با اين كار ليست داروها به نمايش درميEnter. وارد كردن بخشي از كد كاال و زدن دكمه 2

  ، اين عمل باعث ميشود ليست داروها نمايش داده شود. Enter +Controlزدن دكمه . 3

  تواند ليست داروها را دراختيار داشته باشد.. دوبار كليك در قسمت كد, با اين روش هم كاربر مي4

  امكان ويرايش اطالعات وجود دارد.و  ميشود مربوط به اطالعات سند بازصفحه در اين قسمت با انتخاب سند از ليست ويرايش سند: 
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  در اين قسمت كاربر ميتواند با انتخاب سند و كليك بر روي اين گزينه ، سند انتخابي را حذف نمايد. ابطال سند:

   بستن صندوق:

در اختيار داشته باشد با كليك بر روي اين قسمت ميتواند در صورتي كه كاربر بخواهد اسناد ابطال يا حذف شده را دوباره بازيابي اسناد: 

  ليست اسناد ابطالي را مشاهده و سپس با انتخاب هريك از آنها ، اسناد مورد نياز را بازيابي كند.

  محاسبه مجدد موجودي

ا محاسبه كرده و اطالعات موجودي داروخانه ربا كليك برروي اين قسمت نرم افزار با توجه به اسناد خريد و فروش به شكل خودكار 

  موجودي را آپديت ميكند.

 اسناد صندوق

ثبت و تصحيح اسناد دريافتني (و  )ثبت و تصحيح اسناد دريافت ، ثبت و تصحيح اسناد پرداخت(قسمت تشكيل شده است: 4اين بخش از 

  )، ثبت و تصحيح اسناد پرداختني

به اين منظور زماني كه خريد و فروش به  نقد و چك طراحي شده است.جهت تمايز بين خريد و فروش اسناد به صورت دوبخش  اين

صورت نقدي باشد از قسمت (ثبت و تصحيح اسناد دريافت ، ثبت و تصحيح اسناد پرداخت) و اگر خريد و فروش به صورت اقساط يا چك 

  اهد شد.(ثبت و تصحيح اسناد دريافتني ، ثبت و تصحيح اسناد پرداختني) استفاده خو قسمتباشد از

  و پرداخت ثبت و تصحيح اسناد دريافت

. كليك بروي عالمت 2 مستطيل مربوطه. تايپ عدد مورد نظر در 1راه براي وارد كردن كد جديد به سيستم وجود دارد: 2در اين بخش با

  همچنين با دوبار كليك در قسمت چشمك زن امكان مشاهده اسناد از قبل ذخيره شده وجود دارد. .مثبت سبز

با دوبار كليك در قسمت چشمك موس امكان مشاهده حسابهاي تعريف شده در سيستم وجود دارد و كاربر حساب مورد نظر حساب:  كد

  را انتخاب ميكند.

  اين قسمت جهت درج مبلغ طراحي شده است.مبلغ: 

قسمت قيد كند. مطالب مندرج در اين چنانچه سند مورد نظر داراي توضيحات و نكاتي باشد كاربر ميتواند آن را در اين توضيحات: 

  قسمت در هنگام صدور سند، بروي سند نمايش داده خواهد شد.

  مشخص ميشود.است،سند  اپراتوري كه در حال ثبت اين قسمت شيفت در شيفت:

  .نمايد حذف را مشخص شده سند ، اين گزينه اين روي بر كليك و سند وارد كردن كد با ميتواند كاربر قسمت اين درابطال سند: 

در صورتي كه كاربر بخواهد اسناد ابطال يا حذف شده را دوباره در اختيار داشته باشد با كليك بر روي اين قسمت ميتواند بازيابي اسناد: 

  ليست اسناد ابطالي را مشاهده و سپس با انتخاب هريك از آنها ، اسناد مورد نياز را بازيابي كند.
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  ي و پرداختنيثبت و تصحيح اسناد دريافتن

   "پاس نشده"يا "پاس شده "در اين قسمت كاربر ميتواند مشخص كند كه چك وضعيت چك: 

. كليك بروي 2 مستطيل مربوطه. تايپ عدد مورد نظر در 1راه براي وارد كردن كد جديد به سيستم وجود دارد: 2در اين بخش نيز 

  امكان مشاهده اسناد از قبل ذخيره شده وجود دارد.. همچنين با دوبار كليك در قسمت چشمك زن مثبت سبزعالمت 

مورد  شخصتعريف شده در سيستم وجود دارد و كاربر  كدهايامكان مشاهده  مستطيل مربوطهبا دوبار كليك در : پرداخت كنندهكد 

  نظر را انتخاب ميكند.

  دد.رشماره چك در حال معامله در اين قسمت درج ميگشماره چك: 

  جهت درج مبلغ طراحي شده است.اين قسمت : چك مبلغ

چنانچه سند مورد نظر داراي توضيحات و نكاتي باشد كاربر ميتواند آن را در اين قسمت قيد كند. مطالب مندرج در اين توضيحات: 

  قسمت در هنگام صدور سند، بروي سند نمايش داده خواهد شد.

  ميشود. در اين قسمت شيفت اپراتوري كه در حال ثبت سند است،مشخصشيفت: 

  .نمايد حذف را مشخص شده سند ، اين گزينه اين روي بر كليك و سند وارد كردن كد با ميتواند كاربر قسمت اين درابطال سند: 

در صورتي كه كاربر بخواهد اسناد ابطال يا حذف شده را دوباره در اختيار داشته باشد با كليك بر روي اين قسمت ميتواند بازيابي اسناد: 

  اسناد ابطالي را مشاهده و سپس با انتخاب هريك از آنها ، اسناد مورد نياز را بازيابي كند.ليست 
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  اسناد حسابداري

  تعريف و چاپ چك

يكي از امكانات نرم افزار داروخانه سينا چاپ چك از طريق كامپيوتر  است. بدين منظور شما بايد قبل از چاپ به ازاي هر دسته چكي از 

  كه قصد چاپ بروي آن را  داريد،چك را براي نرم افزار تعريف كنيدبانك هاي  متقاوت 

را كليك كنيد سپس  "جديد"بدين منظور از منوي .......... پنجره تنظيمات چك را باز ميكنيد تا صفحه زير براي شما باز شود. دكمه 

ول و عرض عكس چك بايد مانند چك مشخصات چك از جمله طول و عرض و عكس چك را  وارد ميكنيد.دقت كنيد نسبت اندازه ط

واقعي باشد يعني از طول يا عرض كشيده نشده باشد و همچنين اندازه چك  صحيح  و به ميلي متر وارد شده باشد اينكار به سهولت 

  تنظيم چك كمك خواهد كرد .

نوشته هاي چك از طريق  براي نمونه متن و مبلغي به صورت پيشفرص بروي چك نوشته شده است سعي كنيد با حركت هر يك از

آن را در جاي مناسب قرار دهيد. سپس با توجه به نوع چاپگر مورد استفاده موارد  (Mouse Drag&Drop) كشيدن و رها كردن موس 

  چاپ افقي يا عمودي و چاپ از وسط يا كنار را انتخاب كنيد.

 ر  به راست شروع خواهد كردچاپ افقي: چك به صورت عرضي وارد چاپگر شده و چاپ را  از سمت چپ تصوي •

چاپ عمودي:چك به صورت طولي وارد چاپكر شده و چاپ را از سمت راست تصوير به پايين شروع خواهد كرد به طور مثال  •

 براي  چك بانك ملت بايد چك از طرف تاريخ وارد چاپگر شده و مبلع انتهاي آن باشد.

 اغذ در وسط جمع مي شوداز وسط: براي چاپگر هايي انتخاب شود كه نگهدارنده ك •

 ازكنار: براي چاپگر هايي انتخاب شود كه نگهدارنده كاغد به سمت چپ جمع مي شود. •

  

  

سپس تعدادي كاغد به اندازه چك واقعي برش داده و در چاپگر قرار دهيد، با زدن دكمه چاپ تست و قرار دادن برگه هاي چاپ شده 

چه اندازه بايد جا به جا شود.الزم به ذكر است شما  مي توانيد با وارد كردن عدد  به  بروي چك واقعي خواهيد فهميد كه هر نوشته به

ميليمتر در فيلد هاي حاشيه چاپ كليه نوشته ها را جا به جا كنيد. به طور مثال بعد از چاپ تست متوجه ميشوم كليه متون بايد از باال 

وارد ميكنم تا  نوشته ها  "حاشيه چك از باال"را در  3تك تك نوشته ها عدد  سه ميليمتر پايين بيايد.بدين منظور به جاي جا به جايي

وارد كنيد.  "حاشيه چك از چپ"سه ميليمتر (از باال) پايين چاپ شود و براي حركت دادن نوشته ها به سمت راست ميتواند عدد را در 

  ر) مي توانيد عداد را به منفي وارد كنيد.براي حركت دادن نوشته ها معكوس جهات باال (يعني چاپ به باالتر و چپ ت

پس  از چاپ نهايي و  از قرار گردن هر نوشته در  جاي خود و انتخاب نام مناسب براي چك تنظيمات را ذخيره كنيد.براي هر دسته چك 

  مي بايست اقدامات باال را دوباره انجام دهيد.
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ك بروي چاپ چك، دسته چك مورد نظر را انتخاب و اقدام به چاپ چك و كلي ---------- پس از ذخيره چك ها با وارد شدن به منو 

  كنيد.

  همچينين چك هاي چاپ شده قبل را مشاهده كنيد. 

  گزارشات

تواند جهت اطالع از عملكرد فعاليت داروخانه در زمينه خربد و فروش اقالم ، به صورت ماهانه يا بازه زماني دلخواه در اين قسمت كاربر مي

  يه گزارش سفارشي اقدام نمايد.از طريق ته

  فرم گزارش صندوق

عملكرد صندوق را مشاهده ت گزارش گيري و شماره سند ميتوانيد گزارش كاملي از نظر جهدر اين قسمت با وارد كردن تاريخ مورد 

هرسه گزينه تمام اطالعات را يا با انتخاب و گزينه موجود ميتوانيد اطالعات مريوط به آن مورد 3نماييد. همچنين با انتخاب هريك از 

  مشاهده نماييد.

هاي اضافي وجود دارد.بعد از تغييرات دلخواه در جدول با كليك بر بعد از نمايش جدول با كليك راست روي هرستون امكان حذف ستون

  دول وجود دارد.امكان ذخيره ج"ذخيره تنظيمات گزارش"در بخش كه در گوشه سمت راست باال قرار دارد  "امكانات"روي گزينه 

  

  



 
٢۴ 

 

  تهيه گزارش خريد

، قسمت مربوطه ر مشخص كردن تاريخ و شماره سند د با اين تفاوت كه عالوه بكاربر مانند قسمت قبل عمل ميكن در اين قسمت هم

وجود هاي اضافي بعد از نمايش جدول با كليك راست روي هرستون از جدول امكان حذف ستون .شماره سند را نيز بايد درج كند

 ذخيره" بخش در كه در گوشه سمت راست باال قرار دارد " امكانات "دارد.بعد از تغييرات دلخواه در جدول با كليك بر روي گزينه 

  امكان ذخيره جدول وجود دارد. "گزارش تنظيمات

  

  تهيه گزارشات جزييات خريد

بعد از نمايش  گيري فرم خود را برحسب كد اقالم نيز فيلتر كنيد.دهد كه در زمان گزارشافزار به شما اين امكان را مياين بخش از نرم

هاي اضافي وجود دارد.بعد از تغييرات دلخواه در جدول با كليك بر روي جدول با كليك راست روي هرستون از جدول امكان حذف ستون

  امكان ذخيره جدول وجود دارد."رشگزا تنظيمات ذخيره" بخش دركه در گوشه سمت راست باال قرار دارد  " امكانات "گزينه 
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  تهيه گزارش فروش

بعد از نمايش جدول با  .تهيه كنيد گزينه هاي موجودخود را برحسب  وشفر دهد كه گزارشافزار به شما اين امكان را مياين بخش از نرم

دلخواه در جدول با كليك بر روي گزينه هاي اضافي وجود دارد.بعد از تغييرات كليك راست روي هرستون از جدول امكان حذف ستون

كه اين امكان  امكان ذخيره جدول وجود دارد. "گزارش تنظيمات ذخيره" بخش در كه در گوشه سمت راست باال قرار دارد "مكاناتا"

  جدول برحسب فرم دلخواه شما كه قبال ثبت كرده ايد نمايش داده شود. ،باعث ميشود در گزارش گيري بعدي

  

  شات جزييات فروشتهيه گزار

گيري فرم خود را برحسب كد اقالم نيز فيلتر كنيد. بعد از نمايش دهد كه در زمان گزارشافزار به شما اين امكان را مياين بخش از نرم

ي هاي اضافي وجود دارد.بعد از تغييرات دلخواه در جدول با كليك بر روجدول با كليك راست روي هرستون از جدول امكان حذف ستون

  وجود دارد. "گزارش تنظيمات ذخيره" بخش دركه در گوشه سمت راست باال قرار دارد امكان ذخيره جدول  "اتامكان "گزينه 
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  تهيه گزارش بيمه

  د.اربه وزارت غذا و دارو وجود دائه جهت ار تهيه فايل هاي نسخكان مدر اين قسمت ا

 "به روزآوري جدول"وبا كليك به روي براي تهيه گزارش كافيست نوع سند، قسمت مورد نظر و سپس تاريخ مورد نظر را انتخاب كرده 

با كليك را كليك كنيد تا فايل هاي مورد نظر ساخته شود.  "تهيه فايلهاي بيمه"كليد  ليست مورد نظر نمايش داده خواهد شد. سپس

ميتوانيد  "مشاهده فايلها"يره سازي فايل به كاربر نماش داده خواهد شد. پس از آن با كليك بر روي گزينه برروي اين گزينه مسير ذخ

  (مانند تصوير پايين)فايلهاي ذخيره شده را مشاهده نماييد.

  

  ايد تكميل گردد:وي آن مراحل زير ببه منظور ارسال نسخ مورد نظر داروخانه به وزارت خانه ميباشد. با كليلك برر "نسخ تاييدي"

  عنوان نسخ مورد نطر را وارد كنيد..1
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  . تعداد نسخي كه قصد ارسال آنها را داريد وارد كنيد.2
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  . در اين مرحله جمع مبلغ نسخ را وارد كنيد.3

  

  باشد را وارد كنيد.خانه موظف به پرداخت آن مي. و در قسمت آخر مبلغي كه وزارت4

  

  ليستي شبيه تصوير زير خواهيد داشت.در اين قسمت شما 
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  شود.فايل قابل چاپ نسخ تاييدي تهيه مي "چاپ فرم بيمه"با كليك بر روي

  

  پيكربندي

  ميباشد. "تنضيمات چاپ چك"و  "ارزش افزوده"،  "مشخصات داروخانه"اين قسمت داراي سه زير مجموعه 

  

  مشخصات داروخانه

  شود.در سيستم ذخيره مي "تاييد"در اين قسمت اطالعات مربوط به داروخانه وارد و در نهايت با كليك بر روي گزينه 
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  مورد نياز ميباشد. HIXاطالعات اين بخش در اتصال به 

  

  ارزش افزوده

شود تا در زمان صدور فاكتور به طور خودكار مبلغ سال در سيستم ذخيره ميهرارزش افزوده مقرر شده در ،افزاردر اين قسمت از نرم

  .گرددتعريف شده در آن اعمال و از مبلغ كل فاكتور كسر 

  

  

  

  HIXمديريت 

  ارسال نسخه الكترونيكي 

مورد نظر خود را  نسخ موجودهاي افزارامكان اتصال به سامانه تبادل سالمت وجود دارد.شما ميتوانيد با تكميل گزينهدراين قسمت از نرم

  ليست خود را مشاهده نماييد. "به روزرساني"انتخاب كرده و با كليك بر روي گزينه 

  وضعيت اتصال خود به اينترنت را چك كرده و از متصل بودن آن مطمئن شويد. "بررسي اتصال"با كليك بر روي گزينه 
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  سيستم شما ميباشد.هارد  IDشود. كه نشان دهنده تصوير زير به شما نمايش داده مي ،بعد از تايد اتصال

  

  را كليك كنيد. "ارسال اسناد"به منظور ارسال نسخ ابتدا نسخه هاي مورد نظر را انتخاب سپس كليد 
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  شود.آميز، پيغام زير به شما نمايش داده ميبعد از پايان عمليات به شكل موفقيت

  

  به روزآوري

قسمت به روزآوري به منظور راحتي كاربران  تقسيم ميشود. "به روزآوري برنامه"و "به روزآوري قيمت"اين قسمت به دو زير مجموعه 

افزار و قيمتها طراحي شده است. به اين منظور ضروري است كه سيستم داروخانه  جهت دسترسي سريع و آسان به آخرين ويراش نرم

  داروخانه به اينترنت متصل باشد.
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  برنامهبه روزآوري 

  آخرين ويرايش برنامه را دريافت كند. "به روزآوري برنامه"در اين قسمت كاربرميتواند با كليك بر روي 

  

  

  شود.پيغام زير نمايش داده مي ،بعد از اتمام فرآيند بروزآوري
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  بروز رساني قيمت ها

تا پنجره ي زير  براي شما باز شود با زدن دكمه  برنامه گزينه بروزرساني را انتخاب ميكنيد _____براي بروز رساني قيمت ها از منوي 

برنامه شروع به دريافت جديد ترين قيمت هاي منتشر شده ي بيمه هاي تامين اجتماعي و خدمات درماني و  "بررسي تغييرات قيمت"

رار ميگيرند.پس از همچنين نيروهاي مسلح از سايت حكيم ميكند. معموال فايل هاي تغييرات قيمت هر دو هقته يك بار در سايت ق

دريافت فايل هاي مربوطه اقالم موجود در داروخانه شما با اقالم موجود در فايل هاي دريافتي از سايت بررسي ميشوند، در صورتي كه 

و  اقالمي از داروخانه شما در ليست دريافتي از سايت موجود باشد برنامه آن را براي شما  با جزئيات قيمت به نمايش در خواهد آورد

بمنظور بهتر ديده شدن تغييرات، در صورتي كه اطالعات اقالمي نسبت به  اطالعات اقالم داروخانه شما دچار تغيير  قيمت شده باشد با 

  رنگ متمايز از بقيه اقالم  براي شما به نمايش داده ميشود.

 در عكس زير محيط  پنجره بروز رساني و اجراي آن قابل مشاهده است.
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عدد از اقالم تغييرات قيمت داشته است  6عدد از اقالم داروخانه در سايت مشاهده شد كه تعداد  960در عكس باال تعداد بطور مثال 

اطالعات   "اعمال تغييرات"(اطالعات آن در قسمت پايين برنامه سمت راست به نمايش در آمده است) حال  شما ميتوانيد با زدن دكمه 

  ا جايگزين اطالعات داروخانه كنيد.قيمت تمام اقالم متمايز شده ر

متاسفانه تا امروز  مرجع رسمي و كاملي براي دريافت  اطالعات قيمت دارو از طرف وزارت بهداشت راه اندازي نشده است بدين ترتيب 

ن را در سايت سايت حكيم خود اقدام به جمع آوري ليست قيمت از سايت هاي بيمه و ... كرده و پس از بررسي و صحت تغييرات قيمت آ

قيمت  "اعمال تغييرات"قرار مي دهد  ولي با توجه نبود منبع معتبر و  همچنين درصدي خطاي نيرو انساني بهتر است قبل از زدن دكمه 

از اقالم متمايز شده را مشاهده كنيد و درصورت دارا بودن خطا (بطور مثال تايپ نشدن يك صفر ) آن اقالم را توسط  قديم و جديد هريك

كنيد كه  "اعمال تغييرات"ك باكسي كه انتهاي اقالم (سمت چپ عكس باال) قرار دارد از انتخاب در آورده و سپس اقدام به زدن دكمه چ

  قيمتي به اشتباه وارد سيستم داروخانه شما نشود.

  امكانات

ان، درباره سينا، بستن تمامي پنجره ها و خروج قسمت شامل : ايجاد و بازخواني فايل پشتيبان، چاپ باركد، تعريف كاربران، ورود كاربراين 

  ه است.داز برنامه تشكيل ش

  ايجاد و بازخواني فايل پشتيبان

كليك  "تهيه فايل پشتيبان"بر روي گزينه تهيه نماييد.به اين منظور BackUpدر اين قسمت ميتوانيد از اطالعات موجود خود يك 

  كنيد.

  

  داده ميشود.بعداز پشتيبان گيري پيغام زير نمايش 
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  نماييد. كليك كرده و مسير دلخواه را وارد"تغيير مسير فايل پشتيبان"به منظور تغيير مسير ذخيره فايل خود ميتوانيد بر روي گزينه

  
  

در شده  قسمت مشخصرا انتخاب كرده سپس بر روي  "بازيابي اطالعات"اطالعات جديد برروي نرم افزار ابتدا گزينه  بارگزاريبراي 

  .كليك كنيدتصوير 
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  را كليك كنيد. "بله"و در آخر 
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