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ИсторияИстория
НиеНие,, Application Software Systems Ltd, сме българска компания с голям опит в развитието на
интегрирани информационни системи за автоматизация на процесите в производствени и
търговски компании

Компанията е основана през 1993 и е специализирана в проектиране и разработване на
интегрирани информационни системи за управление за средни и големи български компании

Натрупаният опит от автоматизиране на бизнес процесите в многообразни по своята специфика
търговски и промишлени компании ни позволи да предложим от 2000 година на българския пазар
интегрирана информационна система ATLAS ERP, а от 2005 на пазара е PharmaStar – най-
съвременния продукт за управление на продажбите в аптека и последен от фамилията Pharma

Екипът на AS Systems предлага над 12 години опит в разработването и внедряването на
информационни решения в динамично развиващи се български и европейски компании с
непрекъснат ритъм на работа и развита регионална структура

Добре изпитан, тестван и сигурен, софтуерът на AS Systems е издържал проверката на
времето. Базирайки си на своята история, визията ни за бъдещето е фокусирана в
непрекъснатото удовлетворяване на клиентските потребности. 

Мисията на нашата компания е да разработва софтуер, който да опростява оперативната дейност
и да помага на клиентите да контролират своя бизнес.
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Це нтрали зирано  управ ление на ном енклат урите на сток и, дост авчици , клиеЦе нтрали зирано  управ ление на цен и, цено ви пол итики ипро моцио нални кампан ииАвт омати чно об динени е на от делни те апте чни ба зи-дан ни в ед на еди нна, цен трализ ирана  база д анни Въ зможно ст за  автома тично осчето водява не във  фи нансов о счет оводе н  моду л  Мо щен и модере н инст румент ариум  за съз даване  на би знес ан ализи , изп олзвай ки цен трализ иранат а база  данни  Въ зможно ст за ц ентрал изира но упра влени е и опт имизи ране на паричн ите и с токови  потоц исВи предла гатпр офеси онализ ъмвп ознани ятана бизнес проце ситенад еждно стада птивно стигъ вкавос твпри ложен ието

пре длага  съвре менн и възм ожнос ти за управл ение на Ва шата а птека       
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пр едлага  уник ална в ъзмо жност  за упр авле ние на  обед инени е или  вериг а от а птеки

AS  Sys tems   

Напълно нова клиент-сървър архитектура на базата данни – MS SQL. Характеризира се с висока

производителност, надеждност и модерна технология.

Специално подготвена за Вас номенклатура с над 22000 артикула.

Оптимизиран интерфейс за бързи продажби с минимизирано време за обработка на една 

продажба.

Работа практически с всички фискални устройства - известни на пазара

Вграден модул за работа с клиентски карти - стимулира  лоялността на Вашите редовни 

клиенти, както подпомага и привличането на нови. 

Автоматично изписване до три нива на опаковане на продуктите и лекарствените средства,

които продавате.

Уникален модул за автоматично генериране на заявки към доставчици на базата на среднодневни 

продажби и минимални количества.

Заявки през Интернет /модул  PharmaWeb. Към:
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Непрекъсната актуализация, следваща законовите промени. 

PharmaStar е развиващ се продукт, обогатяван от вашия и на вашите колеги опит.

Детайлен анализ и управление на процесите, протичащи във вашата аптека.

Специално разработени и вградени справки:  

доставки; продажби;наличности; документи за продажба; рентабилност; оборотни ведомости; наркотични
вещества; стоково-паричен отчет; справки по НЗОК;служебни справки; дневници.

Предоставя се пълна възможност за генериране на справки и отчетни форми по Ваше желание. 

Експорт на  информация за всяка таблица от екрана в MS Excel или MS Word.

Възможност за провеждане на бърза инвентаризация през WEB интерфейс с handheld устройства с вграден
баркод четец. 

Възможност за създаване на шаблони за документи по Ваш избор.

Отпечатване на служебен баркод на обикновен лазерен принтер за артикулите които нямат такъв.

Пълен контрол на достъпа до информацията във Вашата аптека.

PharmaStar Ви подпомага за въвеждането на Добра Фармацевтична
Практика



Оптимизиран интерфейс за бързи Оптимизиран интерфейс за бързи 
продажбипродажби

Интерфейсът за бързи 
продажби
е изцяло подновен като са отразени 
всички особености на бързите 
магазинни продажби. Този 
интерфейс увеличава в значителна 
степен пропускливостта на 
работното място/гише в аптеката, 
като в същото време запазва 
функционалността за работа по 
НЗОК

Подобрения  и улеснения 
в интерфейса за 
продажба:

Оцветяване на партидите с
изтичащ срок на годност в
различен цвят

Предупреждение ако
изписваме артикул с изтекъл
срок на годност

Добавени възможности за 
безкасово плащане



Номенклатура на артикулитеНоменклатура на артикулите

В предлаганите от нас продукти се поддържа 

номенклатурата от около 25 000 позиции на лекарствени 

средства, разпространени в търговската мрежа, включително 

тези, които фигурират в позитивната листа на НЗОК, 

козметични средства и др.

Възможност за групиране на артикулите в дървовидна 

структура 

Поддържане на коефициенти за приравняване на 

нивата на опаковане – таблета, блистер, опаковка



Складова наличностСкладова наличност

Прегледът на екран на складовата наличност ви позволява 
във всеки един момент да анализирате в детайл движението на артикула по партиди.



ЦенообразуванеЦенообразуване

Добавени са нови възможности за гъвкаво ценообразуване при доставка

Артикул

Група Артикул

Производител

Ценова група

Общо за аптеката

% надценка своб. продажби 
% надценка  НЗОК

Нива на приоритет

% надценка своб. продажби 
% надценка  НЗОК

% надценка своб. продажби 
% надценка  НЗОК

% надценка своб. продажби 
% надценка  НЗОК

Нивата на 
приоритет могат 
да се настройват 
според 
търговската 
политика на 
клиента



Търговски условияТърговски условия

В развитието на PharmaStar се 
отразява и натрупаното ноу-хау от 
автоматизиране на бизнес процесите 
в различни по своя характер търговски 
компании. Част от това са и 
разширените възможности на модул
за търговски условия.

Търговски отстъпки могат да се дават 
по:
Вид канал на реализация 

(НЗОК/Свободна)
Група артикул
Производител
Артикул

За всеки критерии има отделна
отстъпка за НЗОК и за свободна
продажба



Клиентски картиКлиентски карти

Статус на клиентската карта

Възможност да се дават отстъпки по следните
критерии:
Вид продажба (НЗОК/Свободна), 
Група артикул
Производител
Артикул

За всеки критерии има отделна отстъпка за двата канала -
НЗОК и за свободна продажба

Приоритета на отстъпката може да се настройва спрямо 
този от търговските условия, или пък  да се сумират двете 
отстъпки

Клиентските карти предоставят 
възможности за запазване и развиване
на лоялността на вашите клиенти

Натрупаната информация за профилите
на потребление на Вашите клиенти ви
позволява по-детайлно и
задълбочено познаване на техните
потребности и съдава във ваше лице
един компетентен помощник за по-
здравословен начин на живот



Бърза инвентаризация с мобилно Бърза инвентаризация с мобилно 
устройствоустройство

Бързата инвентаризация предоставя
възможност за инвентаризация без
спиране на работа – докато текат
продажби. Бързата инвентаризация
през терминал /мобилно устройство/
има две различни версии, всяка от
които предоставя различни
предимства.

Версия 1 – Инвентаризация по
партиди – Имате възможност да
въвеждате ръчно количествата по
партиди.

Версия 2 – Инвентаризация без
партиди – виждате общи количества и
прибавяте нови количества към тях
и/или ги променяте.



Следене на  плащания към доставчициСледене на  плащания към доставчици

Предоставя възможност за :

Филтриране на неплатените
фактури за даден доставчик за
даден период

Маркиране на плащанията и
следене на текущата сума

Печат на опис на платените
фактури

Избор на друг доставчик и
друг период в същия екран



Модул за управление Модул за управление 
на процеса на заявка и доставка на процеса на заявка и доставка 

Анализ на продажби 
и наличности и 
предложение за 
заявка на базата на 
различни методи според 
пазарното поведение на 
даден артикул

Документи за заявка
Автоматично генерирани 

Изпращане към доставчик:

Директна връзкаДиректна връзка
e-mail
телефон/факс

Отказани позиции
Повторно се заявяват на 

база следващ по 
приоритет доставчик

Преглед и 
редакция на 
предложението за 
заявяване на артикули

Оценка и избор на 
най – подходящ 
доставчик

При нов анализ се следи за даден 
артикул дали е заявен или 
потвърден,  като тези 
количества не се заявяват 
повторно



Модул за управление на процеса Модул за управление на процеса 
на заявка и доставка на заявка и доставка –– Предложение за заявкаПредложение за заявка

Модулът изчислява автоматично необходимите количества за заявяване към

доставчици по няколко метода:

Минимален – максимален запас – минималния и максималния запас за всеки артикул са зададени в

номенклатурата. Ако наличността на артикула спадне под минималния запас, заявеното количество се изчислява, 

така че наличността да се допълни до максималния запас.

Среднодневни продажби – според изчислените среднодневни продажби на аптеката за артикула, се смята

за колко дни запас има наличност в аптеката. Според дните запас в наличност, желаните дни запас за дадения

артикул, среднодневните продажби и наличното количество системата изчислява какво количество да се заяви. 

Продадено за последните Х часа – метод, при който се заявява това, което сме продали през последните

X часа, където Х е число въведено от потребителя.

Продадено за период – подобен на горния метод, но предложението за заявка е равно на продаденото

количество за определен период между две дати зададени от потребителя.

Продажби и наличности – предложеното за заявяване количество е равно на продаденото количество

между две дати минус наличното количество в момента.

Модулът за заявки позволява да се избере различен метод на изчисление за всеки отделен артикул, за

всяка група от артикули или да се избере общ метод за изчисление на всички артикули, за които потребителят

желае да се изчислят предложения за заявяване.



Модул за управление на процеса на Модул за управление на процеса на 
заявка и доставка заявка и доставка –– Избор на доставчикИзбор на доставчик

История на 
доставяни 
артикули

История на 
доставяни 
артикули

Избор на 
оптимален / 

препоръчителен 
доставчик

Препоръчителни 
доставчици:
•по артикул
•производител
•група артикули

Дост.1Дост.1 Дост.2Дост.2

Internet

Импорт на 
оферти на 
доставчици

БД на аптекаБД на аптека



Модул за управление на процеса на Модул за управление на процеса на 
заявка и доставка заявка и доставка –– Създаване на заявкиСъздаване на заявки

На екрана за анализ се появяват
артикулите, отговарящи на
зададения филтър, с изчислени
според зададените методи
предложения за заявяване. В този
екран можете да прегледате и
редактирате заявените количества,
да преглеждате и редактирате
предложените оптимални според
програмата доставчици

Екран за предварителен преглед на
заявките, създадени автоматично от
програмата. В лявата част на прозореца
се вижда към кои доставчици ще се
създадат заявки, а в дясната част –
артикулите, които ще се заявяват към
избрания доставчик. Тук също можете да
редактирате доставчика, но вече на целия
документ за заявка, а не на конкретния
артикул, както в предния екран



Модул за управление на процеса на заявка и Модул за управление на процеса на заявка и 
доставка доставка –– Потвърждаване на заявкиПотвърждаване на заявки

Заявките към отделните доставчици могат да се 
обработят автоматично или ръчно.

При автоматичната  обработка е необходимо да са 
въведени всички кодове на съответствие с дадения 
доставчик. След което заявката се изпраща към 
доставчика и се получава информация за отказите – било 
автоматично или пък по телефона. Системата позволява 
автоматична обработка и на отказите, но към момента 
като дистрибутор само Стинг предоставя тази услуга на 
клиентите си. 

При ръчната обработка заявката се диктува по телефона и 
се получава информация за отказаните позиции

Повторно заявяване на отказани позиции

Регистрираните откази могат да бъдат заявени към следващите по приоритет доставчици, като се създава нова заявка 
за доставка. Имате възможност да заявявате по такъв начин артикулите към 3 различни доставчика. Ако не намерите
артикулите при нито един от 3те доставчика, системата записва отказите в заявка към служебния доставчик т.е
изборът на доставчик се оставя на потребителя. След обработка на всички заявки, програмата автоматично
актуализира документите за заявка към съответния доставчик и записва доставеното количество за съответния
артикул. Когато доставеното количество стане равно на потвърденото, позицията става изпълнена. Когато всички
позиции са изпълнени, заявката също автоматично става изпълнена



Бизнес Бизнес aaнализинализи
OLAPOLAP услугиуслуги

Модулът OLAP (online analytical processing) е многомерна система за аналитична обработка на

структурирана информация

Модулът OLAP е вграден в PharmaStarPharmaStar и представлява удобен и лесен за употреба инструментариум, 

осигуряващ на потребителя възможността за анализ на данни, избрани и филтрирани за информационни

нужди

Модулът OLAP обезпечава функционалност от типа “drill-down” с висока скорост на търсене и

детайлизация на необходимата информация с потъване. 

PharmaStarPharmaStar разполага със следните предварително дефинирани OLAPOLAP кубове

Продажби - използуват се за проучване на данни за продажби, на база артикули и групи артикули, клиенти

и групи клиенти и много други признаци

Складови наличности – èзползува се за анализиране на наличности във всички складове по групи

артикули и техни категории, а също така по доставчици и групи доставчици и други показатели



Бизнес Бизнес aaнализинализи

OLAPOLAP функционалности функционалности –– ““DrillDrill--DownDown””-- анализ с потъванеанализ с потъване

Например:

Анализ на продажбите по доставчици

Ако първото ниво на OLAP отчета извежда

наименование на аптеката и оборота на

аптеката. 

На второвторо нивониво може да се добави “Доставчик” и

се вижда оборота на аптеката по доставчици

На трето ниво – “Лекарство” и се вижда

оборота на съответния доставчик за тази аптека

по лекарства

По този начин се потъва в детайлите на анализа, 

стигайки до най-ниското ниво. 



Бизнес Бизнес aaнализинализи

OLAPOLAP функционалности функционалности –– Създаване на осеви таблициСъздаване на осеви таблици

Анализ на продажбите по

аптеки по месеци за период

След като изберете съответните 

полета и филтри се създава 

изходната таблица, която е 

сортирана по продажбите на 

аптеките за месеците от периода.

След избор за създаване на осева 

таблица, тя се сортира по 

съответно избраната ос –

например месец.



Клиентите за насКлиентите за нас
Работя с програма Фармастар повече от 4 години и добре познавам нейните възможности. Аптеката изпълнява 
почти всички възможни дейности - работа със Здравната каса, ЗОД Всеотдайност, със Социални дейности на СО 
- рецепти на УОВ, с наркотични вещества, изработва и екстемпорална рецептура. Естествено работим и с 
продажби в брой, с клиентски карти със съответните отстъпки, отделно към всяка продажба има възможност за 
отстъпка, като програмата ни предпазва от продажби под доставната цена. Програмата дава богати възможности 
за всевъзможни справки относно доставки, доставчици, продажби, рентабилност..... Аптеката има четири работни 
места - случва се на всички едновременно да се правят продажби, справки, - това не се отразява на работата ни. 
Лично аз съм много доволна от тази програма, защото освен всичко казано дотук тя непрекъснато се актуализира 
и винаги е в крак с текущото законодателство и изискванията на Здравната каса.

Мария Христова, Управител на аптека

Използвам програма ФармаСтор и след това Фармастар от началото на 

здравната реформа. Познавайки възможностите и мога да кажа, че 

софтуера обслужва идеално аптечната дейност. Аптеката работи с

НЗОК, обработва рецепти, съдържащи наркотични вещества, изпълнява 

екстемпорална рецептура и програмата се справя със специфичните 

изисквания на отделните инстанции.

Искрено бих препоръчала Фармастар и заради богатия набор от справки,

което улеснява и счетоводната част от дейноста.

Маг. Фармацевт Ана Аврамова



За контактиЗа контакти

www.applss.com

E-mail: applss@applss.com

Teл.: + 359 (2) 846 50 06

Teл.: + 359 (2) 943 40 56

1505 София, България

Ул. Петър Митов 7, бл.2, ап.41

http://www.applss.com/
http://www.applss.com/
mailto:applss@applss.com
mailto:applss@applss.com
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