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Въведение
PharmaStar e складова информационна система за централизирано
управление на верига от аптеки. Целта й е да се автоматизират и улесняват
всички основни процеси в аптеките, както и да се осигури информация за
състоянието и работата както на всяка отделна аптека от веригата, така и на
веригата като цяло.

Архитектура
Използва се разпределена база данни с една централна база данни и по една
локална база данни за всяка аптека. При прехвърлянето на данните между
аптеките и централната база данни се използват транзакционални
репликационни процеси, които се отличават с малък размер на потоците от
данни и в двете посоки на обмен, добра бързина и висока надеждност.
Разпределената база данни осигурява също така и непрекъсната работа на
аптеката независимо от наличието и скоростта на свързаността й с Интернет.

Основни модули във PharmaStar
Централни номенклатури
PharmaStar позволява веригата от аптеки да работи със следните по-важни
централизирани номенклатури:













Артикули/Продукти
Групи артикули (до 5 нива)
Ценови групи
Опаковки (размерности на артикулите)
Доставчици
Клиенти и кл. карти
Производители
Аптеки
Параметри на аптеките
Търговски марки
Отстъпки по различни критерии
Номенклатури на НЗОК

Централизираните номенклатури позволяват еднократно въвеждане на
данните в централната база данни и изпращане по репликация към всички
обекти. Ето някои от по-важните номенклатури:
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Артикули

Групи артикули (дървовидна до 5 нива):
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Доставчици

Производители:
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Заявки към доставчици
Схема на работа на модула:

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

Преглед и редакция
на предложението за
заявяване на
артикули

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

Документи за заявка –
Автоматично генерирани

Оценка и избор на най –
подходящ доставчик

Отказани позиции
Повторно се заявяват на
база следващ по
приоритет доставчик

Изпращане към доставчик:
• Директна връзка
• e-mail
• телефон/факс

Модулът за заявки към доставчици има следните основни функции:










Импортиране на оферти на доставчици чрез директна връзка към
сървърите на Софарма Трейдинг АД и Стинг АД, чрез връзка с уебуслуга към сървърите на Либра или чрез файл с оферта (csv-формат)
Напасване на артикулите на доставчиците към артикулите на аптеката
чрез кодове на съответствие
Сравнение на цени на един и същ артикул при различните доставчици и
избор на най-изгодния доставчик
Информация за други промоции при доставчиците (безплатни бройки
или отстъпки при закупуване на големи количества от даден артикул и
др. подобни)
Анализ на продажбите и наличностите на аптеката по двата канала
(НЗОК и Свободна продажба) и изчисление на предложение за заявка на
базата на един от следните методи:
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
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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.








Преглед и редакция на предложените количества за заявка и
предложените доставчици.
Създаване на окончателни документи за заявка към доставчик.
Напасване на артикули без кодове на съответствие
Изпращане на заявките към доставчиците по електронен път, където е
възможно
Проверка на статус на заявка (откази)

Доставки
Модулът за доставки позволява въвеждането на следните типове документи в
аптеката:





Фактури за НЗОК и свободна продажба за стоки (предмет на складовия
модул) и услуги (консумативи, електро енергия, вик, и т.н.)
Документи за прехвърляне на стока между аптеките
Кредитни и дебитни известия за стоки и услуги
Основни функционалности
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Въвеждане на всички възможни атрибути на документите за доставка в
базата данни
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Автоматизирано заприхождаване от файл със специален формат от
доставчици, които предоставят такива файлове.
Ръчно въвеждане на доставка с минимален брой действия и максимална
детайлност.
Избор на артикула по баркод, ID, име, код НЗОК.
Въвеждане на плащания и следене на дължимите плащания към
доставчиците
Ценообразуване на стоките в момента на въвеждане на доставката на
няколко нива (артикул, ценова група, артикулна група, производител):

Нива на приоритет

Общо за аптеката
Ценова група
Производител
Група Артикул

Артикул
% надценка своб. продажби
% надценка НЗОК
% надценка своб. продажби
% надценка НЗОК
% надценка своб. продажби
% надценка НЗОК
% надценка своб. продажби
% надценка НЗОК



Ценообразуването се управлява централно и може да е общо за всички
аптеки или конкретно за аптека.



Проверка и преоценка на цените на наличните партиди от даден артикул
спрямо новите цени в документа за доставка



Преглед на предишни доставки на текущия артикул



Печат на складова разписка с детайли за ценообразуването и печалбата
за всяка една позиция от доставката



Печат на баркодове за артикули в доставката, които нямат баркодове



Ръчна корекция на всички суми на документа (облагаема, ДДС и обща
сума), така че да съвпада напълно с хартиения носител (необходимо
условие за последващ експорт към счетоводна програма)
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Търсене на стари документи по дата на въвеждане, дата на документа,
номер и доставчик



Въвеждане на кредитни известия по номер на оригиналния документ и
избор на артикул от оригиналния документ



Контроли за надвишаване на максимални цени, за отрицателна
рентабилност, за изтекъл срок на годност
Прозорец за въвеждане на документа за доставка:
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Прозорец за ръчно въвеждане на артикул към доставка:

Склад
Основни функции:
Следена на наличността на всеки артикул по вътрешни партиди
(пореден номер доставка).
 Историзация на производствените данни на всяка една партида (срок,
серия, разрешително)
 Проследяване на всяка доставка с кои документи е влязла и излязла от
склада.
 Наличност към произволен момент от времето
 Преглед на наличности по НЗОК и своб. продажба
 Обобщени движения за НЗОК и своб. продажба
 Drill-down технология за проследяване на движенията на артикулите,
като на първо ниво са артикулите, след това партидите и накрая
движенията.
 Избор на артикул по име, баркод, код НЗОК, ID артикул
 Директно отваряне на документа на движението в съответния прозорец
 Промяна на данни на партидата (срок, серия, блокиране от ИАЛ)
 Филтър по дати на движенията на екрана за стесняване на търсената
информация
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Инвентаризации и преоценки
Основни функции в инвентаризациите:
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Създаване на документ за инвентаризация с разнообразни филтри
(списък от артикули, групи артикули, рафтове и др.)
Печат на опис за броене
Въвеждане на преброено к-во по партиди по баркод,име артикул, код
артикул и т.н.
Преглед на наличност по артикули или по партиди
Оцветяване на липси/излишъци/преброени в различни цветове
Бърза инвентаризация с хенд-хелд компютър:
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Печат на протокол за резултата от инвентаризацията
Печат на протокол за компенсации
Справка за направени инвентаризации

Основни функции в преоценките:
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Избор на артикули за преоценка с разнообразни филтри (списък от
артикули, групи, производители и др.)
Смяна на цени централно или в отделна аптека
Преоценка до доставни цени без отстъпка, с процент, до максимални
цени
Импорт на цени от текстов файл
Печат на протокол за преоценка
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Продажби
Основни функции в продажбите:




Въвеждане на всички типове рецепти по НЗОК, бели, наркотични
вещества, ветерани и военноинвалиди, екстемпорални форми
Възможност за избор между два интерфейса за продажба, всеки от
които с много настройки:
Класически – с възможност за избор от конкретна партида,
прозорецът е разделен на три части: документ, позиции и склад.
Изписва се по баркод, име, код НЗОК и др:
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Магазинен тип – виждат се последните 10 документа и
позициите към последния от тях (текущия) изписва се главно по
баркод, но е възможно и търсене по име и код НЗОК:
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Проверка на здравноосигурителен статус на пациента чрез обръщение
към уеб-услугата на НАП. Запазване на всяка проверка за два месеца
назад с възможност за разпечатване на справка за даден пациент към
момента на проверката.
Издаване и печат на фактура, въвеждане на данни за нов клиент в
момента на продажба
Въвеждане на клиентска карта с отстъпки по няколко критерия
Възможност за дефиниране на търговски политики и отстъпки по
няколко критерия (артикул, тип продажба, група артикул, производител,
търговска марка), конкретно за аптека или за всички аптеки. Валидност
на отстъпките по дни и часове.
Контрол за спадане под покупна цена
Функция рецептурен калкулатор – въвеждане на рецепта по НЗОК без
да се изписва от склада. Възможност за директно създаване на рецепта
от въведените в калкулатора данни
Функция калкулатор клиент – възможност за сумиране на няколко
продажби.рецепти, за да се изчисли обща дължима сума
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Печат на касова бележка с допълнителни подробности за отстъпките и
цените по НЗОК
Безкасово плащане. Възможност за частично безкасово плащане.
Въвеждане на такса лабор
Възможност за директно сторниране на продажба/фактура от прозореца
за продажби
Търсене на стара продажба по дата на въвеждане/документ, клиент,
номер фактура, ID на документа
Въвеждане на клиент към документ
Въвеждане на продажби с отложено плащане без издаване на касова
бележка.
Издаване на фактури/кредитни/дебитни известия за услуги (без
изписване на стока от склада)

Други разходни документи
Освен продажбите във Фармастар могат да се въвеждат следните типове
документи:
 Други кредити
 Прехвърлена стока на друга аптека
 Акт за брак
 Протокол за мостри
 Липси/излишъци (тези документи обикновено се създават само от
Инвентаризациите)

Справки и отчети
Основни справки
Обособени са следните видове справки освен ОЛАП справките от следващия
раздел:














НЗОК
Наличности
Продажби
Рентабилност
Доставки
Документи за продажба
Оборотни ведомости
Наркотични вещества
Стоково парични отчети
Преоценки/Инвентаризации
Служебни
Отчет за работно място
Дневник на белите рецепти

Във всеки раздел има между 10 и 30 справки с различни филтри и нива на
детайлност. Почти всичко е необходимо за една аптека, ако не присъства в
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горните справки, може да се извади от модула за ОЛАП справки в следващата
точка.
Отчетност към НЗОК
Отчетността към НЗОК включва всички спецификации и коригиращи
спецификации към финансовите отчети изисквани от НЗОК, включително за
пациенти от Евросъюза, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали, XMLфайл за отчитане на стандартните рецепти по НЗОК, както и екселски файлове
за отчитане на останалите рецепти, които се заплащат от НЗОК. Запазва се
пълна история на цените за всички отчетни периоди на НЗОК, така че
прилагането на актуализация по НЗОК не променя справки и отчети със задна
дата.
Основни функции при отчитане към НЗОК:
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Автоматично изчисляване и попълване на сумите за заплащане от НЗОК
и на сумата заплатена от ЗЗОЛ при създаване на финансов отчет (ФО)
Създаване на ХМЛ файл за електронното отчитане на рецептите
Създаване на спецификации към ФО
Проверка на валидността на файла
Сторниране на рецепти по НЗОК отделни позиции или цяла рецепта
Изготвяне на коригираща спецификация към ФО и кредитно известие
към ФО, с автоматично попълване на сумите които НЗОК сторнира
Приключване на отчетен и заплатен период с цел заключване за
редакция на рецептите
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Бизнес анализи
Управленските анализи и възможностите за динамично създаване на отчети и
анализиране на различни процеси в дълбочина в системата се реализират
чрез OLAP (online analytical processing) услуги.

Модулът OLAP услуги е многомерна система за аналитична обработка на
структурирана информация. Той е вграден в системата и представлява удобен
и лесен за употреба инструментариум, осигуряващ на потребителя
възможността за анализ на данни, избрани и филтрирани за информационни
нужди.
OLAP Услугите се разделят на следните групи:
Продажби - използват се за проучване на данни за продажби, на база
артикули и групи артикули, клиенти и групи клиенти и много други признаци.
Документи за продажби – аналогична на предишната справка, но
информацията се базира върху документи и клиенти, а не върху артикули.
Тази услуга се базира само върху документите, не върху
позициите(артикулите).
Складови наличности – Използва се за анализиране на наличности във
всички аптеки по групи артикули и техни категории, по доставчици и други
показатели.
Доставки – базират се върху документи за доставки, издадени от доставчика,
групи доставчици и др.показатели към доставките, като дата и място на
доставка и други.
Оборотни ведомости – в една справка се виждат доставки, наличности и
продажби.
Рецепти НЗОК – базират се на данните в рецептите по НЗОК
Основни функции в ОЛАП справките:
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Избор на полета, участващи в справката. Полетата са два вида:
суматорни (например сума лева или количество и т.н.) и информативни
(аптека, дата, артикул и т.н.)
Избор на филтри за справката. Например от дата до дата продажба,
списък от артикули, списък от групи артикули, списък от аптеки и т.н.
Детайлизация на текущия ред от справката. Потребителят избира ред
от справката, който го интересува и избира допълнителни полета, които
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иска да види за дадения ред. Отваря се нов прозорец с детайлна
информация за избрания ред от оригиналната справка.
Например при първоначално избрани полета Аптека и Сума по
продажни цени (Стъпка 1), чрез тази функция може да се избере дадена
аптека и да се избере детайлизация по дати. Ще се отвори нова справка
с продажбите само на аптеката по дати:
Стъпка 1:

Име Аптека Сума прод. Цени
Аптека1
1500
Аптека2
2000

Избор на функция детайлизация
Избор на поле за детайлизация Дата продажба
Стъпка 2:

Име аптека Сума прод. Цени Дата продажба
Аптека1
300
01.5.2013
Аптека1
400
02.5.2013
Аптека1
300
03.5.2013
Аптека1
500
04.5.2013


Функция осева таблица. Подобна на едноименната функция в Ексел.
При избрани следните полета Дата, Аптека и Сума продажни цени,
данните първоначално се визуализират по оста Y всички дати и аптеки
(Стъпка 1). След избор на функция осева таблица и избор на полета по
Х и по Y, по Х се показват само аптеките по Y датите. За всяка аптека и
всяка дата в удобен вид се вижда оборота в лева.
Стъпка 1:

Име аптека Дата продажба Сума прод. Цени
Аптека1
01.5.2013
100
Аптека1
02.5.2013
200
Аптека1
03.5.2013
300
Аптека2
01.5.2013
150
Аптека2
02.5.2013
250
Аптека2
03.5.2013
350

Избор на функция Осева таблица
Избор на поле по Х Аптека, по Y дата продажба
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Стъпка 2:

Сума прод. Цени
Дата
продажба
Аптека1
01.5.2013
02.5.2013
03.5.2013


Аптека2
100
200
300

Сума
150
250
350

250
450
650

Експорт в Ексел/Опън офис/RTF/HTML/txt за по-нататъшна обработка

Синхронизация
Модулът за синхронизация се стартира ръчно или на scheduled task с опции
Данни от центъра/Данни към центъра. Може да се синхронизират всички
аптеки с едно действие или само една.
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Надеждност
Системата позволява дефинирането на потребители, роли и групи
потребители. Всяка роля има достъп до определени функции на системата,
като има възможност за дефинирането на специфични за всяка инсталация
роли. Ролите може да се асоциират към конкретен потребител или група
потребители и могат динамично да се променят от администратора на
системата.
Системата използва архивиращите функционалности на SQL Server и
позволява да се настрои автоматично архивиране на базата данни без да се
спира работата на системата.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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