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 Tento manuál obsahuje vysvětlení všech základních postupů, se kterými se uživatelé nejčastěji setkávají. Budete‐livšak mít jakékoliv dotazy či požadavky na vysvětlení postupů nad rámec tohoto manuálu, neváhejte se obrátitna naši zákaznickou podporu.
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■ Odpisy
Další samostatnou možností jak přípravky regulárně vyskladnit ﴾odepsat ze skladu﴿ jsou tzv. odpisy. Odepisováníze skladu pomocí odpisů probíhá na základě lékárnou předem definovaných odpisových skupin, které by mělypostihnout všechny důvody, kdy lze po účetní stránce přípravky zařadit do odpisů. Definování odpisových skupina tím i vymezení všech důvodů, proč ten který přípravek zařadit do odpisů, by proto mělo probíhat v ždy na základědomluvy lékárny s účetní firmou, která bude tyto odpisy posléze zařazovat do účetní evidence.

■ Odpisové skupiny
Jednotlivé odpisové skupiny ﴾čili definované důvody, na základě kterých lze účetně odepsat﴿ se vytvářejí v seznamuodpisových skupin. Tento seznam lze zobrazit pomocí volby ze základního menu Č  ‣ O   ‣O  . S jednotlivými odpisovými skupinami se v seznamu odpisových skupin pracuje obdobně jakov celém Lekisu s položkami v jakémkoliv jiném seznamu – viz kapitola ../OvladaniProgramu/index.

Obvyklými odpisovými skupinami používanými v lékárnách jsou následující:
⏩Prošlá exspirace
⏩Rozbité a vadné
⏩Špatně vyrobeno
⏩Spotřeba lékárny
⏩…
V tomto okamžiku je znovu nutné připomenout, že výše uvedené odpisové skupiny jsou pouze jejich příkladem, a žekaždá lékárna si definuje jednotlivé odpisové skupiny na základě vlastních potřeb a zkušeností ﴾po domluvě se svouúčetní firmou﴿

■ Vytvoření odpisu
Odpisy jednotlivých přípravků na základě definovaných odpisových skupin se v programu vytvářejí pomocísamostatné funkce nazvané odpisy. Tuto funkci lze vyvolat volbou ze základního menu V  ‣ O . Poprovedení této akce se na obrazovce zobrazí seznam již provedených odpisů. Po kliknutí na hlavičku odpisu se ve
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spodní části obrazovky zobrazí jednotlivé položky odpisu. V seznamu odpisů je uveden datum vytvoření odpisu,číslo odpisu, odpisová skupina, cena s DPH, cena bez DPH, uživatel, který odpis vytvořil a id odpisu. Pod jednouhlavičkou odpisu mohou být pouze přípravky, které byly odepsány ze skladu ze stejného důvodu, tj. patřící do téžeodpisové skupiny.

Pro vytvoření nového odpisu, je třeba kliknout na ikonku  ﴾nebo stisknout CTRL+N﴿, zobrazí se následující okno,kde se zadají požadované informace‐zvolí se odpisová skupina případně číslo odpisu.

Po uložení hlavičky se ve spodní části okna zadávají opět pomocí ikonky  ﴾CTRL+N﴿ jednotlivé přípravky, kterése mají ze skladu odepsat.

VarováníPozor, kurzor musí být v této spodní části, v opačném případě je založena další hlavička.

■ Tisk odpisu
Odpisy lze vytisknout pomocí Menu T  ‣ V  , případně T  ‣ V    . V prvním
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případě se vytiskne aktuální odpis, tj. ten, který máte aktivní, v druhém případě je možno zadat podmínky ﴾výběrobdobí a odpisové skupiny﴿, které odpisy se mají vytisknout.
 Program vnitřně eviduje odepsané zboží jak v NC, tak v PC. Změnou zmiňovaného parametru ﴾N  ‣K  ‣ G   ‣ Z  …O    ﴿, se dosáhnepouze toho, v jakých cenách bude proveden tisk odpisů ﴾NC či PC﴿
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