SZYBKI START
Kieszeń5
Abonet Systems

1. Tworzenie, optymalizowanie, wysyłanie zamówień

str. 2 – 25

2. Pobieranie odpowiedzi, faktur i wprowadzanie do
programu aptecznego

str. 26 – 33

3. Porównywanie zamówienia z fakturą

str. 35 – 39

4. Zamawianie z ofert jednorazowych

str. 40 – 48
grudzień 2014
Abonet Systems sp z o.o.
Opracowali: Michał Malczewski, Bartosz Wojtunik,

1. Tworzenie, optymalizowanie, wysyłanie zamówień
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I. TWORZENIE ZAMÓWIENIA W PROGRAMIE
OBSŁUGI APTEKI KAMSOFT

1

W głównym ekranie programu KS wchodzimy w moduł nr 12 ZAMÓWIENIA;
2

W module zamówienia w górnej części ekranu wchodzimy w
zakładkę 3 - ZAMÓWIENIA;

3

4

3

W oknie Zamówienia - generator braków i zamówień w dolnej
części ekranu klikamy F2 – Dodaj nowe zamówienie (skrót F2);
4

Z listy dostawców wybieramy Kieszeń5 (lub innego, dowolnego dostawcę z listy), do której kierujemy zamówienie i klikamy jeden raz, aby zaznaczyć;
5

Po zaznaczeniu odpowiedniej hurtowni w dolnej części ekranu
po prawej stronie klikamy [Ent]OK;
Zaznaczenie jednej hurtowni nie skutkuje zamówieniem
wszystkich produktów w tej wybranej hurtowni. Wybór jednej
hurtowni jest konieczny z przyczyn technicznych.
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W oknie Wybierz sposób zamawiania zaznaczamy preferowane źródło listy produktów do zamówienia np. Na podstawie listy
braków ze sprzedaży (w tym przypadku do zamówienia wprowadzone zostaną produkty, które w trakcie sprzedaży zostały dodane
do braków poprzez wciśnięcie funkcji F2);
7

Potwierdzamy wybór poprzez kliknięcie OK;

8

Aby pozycje znajdujące się w kolumnie Ilość brakująca automatycznie przenieść do kolumny Ilość zamawiana klikamy przycisk[Ctrl+F5] Przenieś braki (skrót Ctrl+F5), znajdujący się w dolnej części okna;
9

W okienku Pytanie potwierdzamy kliknięciem Tak;

W dolnej części ekranu po prawej stronie zamykamy okno
Zamówienie poprzez kliknięcie [Esc]Zamknij;
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W oknie Zamówienia – Generator braków i zamówień pojawiło się stworzone zamówienie. W celu umożliwienia programowi
Kieszeń5 odczytania naszego zamówienia, zapisujemy je na dysku
poprzez kliknięcie PRAWYM PRZYCISKIEM MYSZY na widocznym
zamówieniu;
W rozwiniętym pasku wybieramy funkcję Zapisz na dysku →
Format Kamsoft;
W wyświetlonym okienku Pytanie klikamy Nie;
W kolejnym oknie Pytanie klikamy Nie;

Zamówienie zostało poprawnie przygotowane do wczytania w
programie Kieszeń5. Aby wczytać zamówienie i przeprowadzić
proces optymalizacji otwieramy program Kieszeń5 poprzez dwukrotne kliknięcie ikony Kieszeń

na pulpicie.
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II. PROCES OPTYMALIZACJI I PODZIAŁU ZAMÓWIENIA W
PROGRAMIE KIESZEŃ5

1

2
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1

W programie Kieszeń5 spośród ustawionych dostawców zaznaczamy tzw. „ptaszkiem” hurtownie, w których ofertach program wyszuka produkty z zamówienia, w celu zoptymalizowania
kosztów i osiągnięcia maksymalnej skuteczności pod względem
dostępności w hurtowniach.
Zaznaczenie robimy poprzez kliknięcie na kratce po lewej stronie
przy nazwie hurtowni;
2

W dolnej części okna Kieszeni5, po lewej stronie klikamy
Wczytaj zamówienie;

-

w przypadku pytań, problemów z programem służymy pomocą.
Zadzwoń do nas, kliknij pomoc zdalną, pomożemy!

- sprawdź czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania Abonet Systems.
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3

W okienku Zapytanie klikamy Tak, aby potwierdzić wczytanie
zamówienia;
3a

W przypadku zaznaczenia w okienku Zapytanie opcji Pokaż
zawartość pliku zamówienia przed wczytaniem, znajdującej się w
dolnej części, otwiera się okienko Podgląd pliku, w którym możemy przejrzeć przygotowane zamówienie;
4

W okienku Wczytanie nowych pozycji zamówienia zaznaczamy
wybraną funkcję i klikamy wczytaj;
• dodaj do pozycji z ostatniej sesji – opcja ta powoduje dodanie pozycji z bieżącego zamówienia do pozycji oczekujących z
ostatnio robionego zamówienia – ewentualne powtórzenia
zostaną zdublowane;
• dodaj i zastąp pozycje powtórzone - opcja ta powoduje dodanie pozycji z bieżącego zamówienia do pozycji oczekujących z ostatnio robionego zamówienia – ewentualne powtórzenia nie sumują się;
• usuń pozycje z ostatniej sesji - opcja ta powoduje usunięcie
wszystkich pozycji oczekujących w programie;
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W oknie Kieszeń – Optymalizowanie zamówień widzimy wczytane zamówienie. Kliknięcie przycisku Do dzieła uruchomi proces
optymalizacji kosztów i podziału zamówienia.
Najważniejsze funkcjonalności okna:
• możliwość zmiany ilości zamawianych produktów – poprzez
kliknięcie na ilości istniejącej i wpisanie pożądanej;
• możliwość dodania dodatkowych pozycji bezpośrednio z
ofert hurtowni – poprzez użycie znajdującej się w dolnej części okna opcji F3 Oferty. Po otwarciu podglądu oferty wybieramy odpowiednie pozycje;
• możliwość usunięcia pozycji z zamówienia - poprzez użycie
znajdującej się w dolnej części okna opcji F8 Usuń pozycję;
Okno Pobieranie danych do optymalizacji otwiera się tylko jeśli program wykrył stare oferty i sugeruje pobranie świeżych.
6

W okienku Zapytanie odpowiadamy Tak, aby umożliwić programowi proces kojarzenia pozycji z zamówienia z pozycjami z
ofert hurtowni. Proces ten ma na celu wyeliminowanie ewentualnych błędów w zrealizowanym zamówieniu, wynikających z różnic
numerów bloz/bazyl w kartach apteki oraz hurtowni.
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PROCES KOJARZENIA

7'

a

8

Proces kojarzenia jest jednorazowy, zapisane skojarzenie zostaje w pamięci programu w Słowniku skojarzeń.

16

Kojarzenie - przypadek 1
W oknie Śledzenie pozycji skojarzonych wg nazwy widzimy
Nazwę towaru z zamówienia zieloną czcionką oraz proponowaną
przez program Nazwę towaru z oferty żółtą czcionką. Na górze
okna widnieje informacja, której hurtowni dotyczy proces kojarzenia;
a

W przypadku, gdy pozycja zaproponowana przez program pokrywa się z pozycją z zamówienia klikamy znajdujący się w środku
okienka przycisk Akceptuj;
Jeśli pozycja zaproponowana przez program nie pokrywa się
z pozycją z zamówienia

patrz punkt

8

.

W przypadku, gdy program nie znajduje więcej pozycji do kojarzenia, proces automatycznie kończy się.
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Kojarzenie - przypadek 2.
a

W przypadku, gdy pozycja zaproponowana przez program w
oknie Śledzenie pozycji skojarzonych, nie pokrywa się z pozycją z
zamówienia, klikamy znajdujący się w środku okienka przycisk Popraw;
b

W oknie Edycja skojarzeń, w środkowej części wyświetlonych
jest kilka propozycji programu do skojarzenia z pozycją z zamówienia. Jeśli wśród propozycji jest odpowiednia pozycja – zaznaczamy kliknięciem tę pozycję i...;
c

...klikamy w przycisk Skojarz;
Jeśli wśród wyświetlonych propozycji nie znajdujemy właści-

wej pozycji →patrz punkt

;

8

W przypadku, gdy program nie znajduje więcej pozycji do kojarzenia, proces automatycznie kończy się.
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Kojarzenie - przypadek 3.
a

W przypadku, gdy pozycja zaproponowana przez program w
okienku Śledzenie pozycji skojarzonych nie pokrywa się z pozycją z
zamówienia, klikamy znajdujący się w środku okienka przycisk Popraw;
b

W oknie Edycja skojarzeń, w środkowej części wyświetlonych
jest kilka propozycji programu do skojarzenia z pozycją z zamówienia. Jeśli wśród propozycji nie ma odpowiedniej pozycji klikamy w przycisk Skojarz z oferty;
c

W oknie Oferty – skojarzenie w ofercie hurtowni szukamy odpowiedniej pozycji. Jeśli w ofercie znajduje się pożądany produkt,
zaznaczamy go poprzez kliknięcie na właściwym wierszu i...
d

...i klikamy przycisk Dopisz do skojarzeń – F6 (skrót – F6);
Jeśli w ofercie hurtowni nie znajdujemy właściwej pozycji

→patrz punkt

;

e

W okienku Zapytanie klikamy Tak, aby zastosować nowe skojarzenie;
8

W przypadku, gdy program nie znajduje więcej pozycji do kojarzenia, proces automatycznie kończy się.
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szukanie - brak pozycji

8
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c

Kojarzenie - przypadek 4.
a

W przypadku, gdy pozycja zaproponowana przez program w
oknie Śledzenie pozycji skojarzonych nie pokrywa się z pozycją z zamówienia, klikamy znajdujący się w środku okienka przycisk Popraw;
b

W oknie Edycja skojarzeń, w środkowej części wyświetlonych jest
kilka propozycji programu do skojarzenia z pozycją z zamówienia. Jeśli
wśród propozycji nie ma odpowiedniej pozycji, klikamy w przycisk
Skojarz z oferty;
c

W oknie Oferty – skojarzenie w ofercie hurtowni szukamy odpowiedniej pozycji. Jeśli w ofercie nie znajdujemy pożądanego produktu, klikamy znajdujący się w górnej części okna po prawej stronie,
przycisk Zamknij;
d

Pozycji nie udało się w ofercie odnaleźć, klikamy Zastosuj brak
weryfikowany znajdujący się w górnej części okna.
Zastosowanie braku weryfikowanego jest informacją dla programu, że pozycja była szukana, ale stwierdziliśmy brak odpowiedniej
pozycji w ofercie. W takim przypadku przy następnym pojawieniu się
danej pozycji w zamówieniu oraz pojawieniu się potencjalnie odpowiedniej pozycji wśród nowości w ofercie hurtowni, proces kojarzenia
będzie powtórzony. Użycie braku stałego spowoduje niewyszukiwanie już nigdy danej pozycji w hurtowni. Brak tymczasowy oznacza zastosowanie braku tylko w danym momencie.
8 W przypadku, gdy program nie znajduje więcej pozycji do koja-

rzenia, proces automatycznie kończy się.
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W oknie Kieszeń5 – optymalizowanie zamówień klikamy przycisk Dalej, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.
W oknie Kieszeń5 – wysyłanie zamówień klikamy przycisk Wykonaj, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.
W oknie Wysyłanie zamówień do dostawców zaznaczamy odpowiednie hurtownie i...
.... i klikamy Tak w dole okna.
W okienku Potwierdzenie po prawidłowo wysłanym zamówieniu pojawia się komunikat potwierdzający. Klikamy OK, aby zaakceptować.
Bezpośrednio po zakończeniu wysyłki zamówień (po odczekaniu 1-2 min.) możemy odebrać z hurtowni odpowiedzi w celu
przyjęcia potwierdzeń oraz list braków. Klikamy przycisk Pobierz
odp. i po zakończeniu transmisji weryfikujemy zawartość list barków.
ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO PRAWIDŁOWO WYSŁANE.

Aby uzyskać pewność, że zamówienie zostało prawidłowo
przyjęte i rozpoznane przez hurtownię a wszystkie pozycje zostaną zrealizowane, należy POBRAĆ ODPOWIEDŹ od hurtowni. Tylko
zamówienie, do którego otrzymaliśmy LISTĘ BRAKÓW, można
uznać za poprawnie realizowane.
25

2. POBIERANIE ODPOWIEDZI, FAKTUR I WPROWADZANIE DOKUMENTÓW DO
PROGRAMU APTECZNEGO

15
14

lub

16

17

26

Wszystkie dokumenty od hurtowni w programie Kieszeń odbierane są w większości aptek automatycznie. Poniżej opisana jest
ręczna metoda odbioru dokumentów.
Zaznaczamy dostawców od których chcemy pobrać dokumenty (faktury, listy braków, protokoły zamówień).
POBIERANIE ODPOWIEDZI wykonujemy z głównego okna programu Kieszeń5 wybierając z graficznego menu ikonkę .
lub
z górnego menu wybieramy Zamówienie i …
… Pobierz odpowiedź

27

28

Po połączeniu z serwerem i odebraniu plików okno Archiwum odebranych faktur i braków otwiera się automatycznie.
W każdym momencie można dostać się w to miejsce z poziomu
ekranu głównego programu Kieszeń5:
W górnym menu klikamy Zamówienie → Archiwum odebranych faktur i braków lub ikonkę
W górnej części okna znajdują się wszystkie dostępne dokumenty.
Klikamy interesujący nas dokument – w dolnej części okna wyświetla się
jego treść.
Okno Archiwum odebranych faktur i braków składa się z części:

A – historia wysyłanych zamówień
B – dokumenty odebrane
C – podgląd dokumentów z podziałem na zakładki:
C1 – podgląd dokumentu
C2 – PORÓWNANIE faktur i zamówień (m.in.: kontrola zgodności cen)
C3 C 4 – podgląd pliku w formacie oryginalnym
D – panel przycisków i filtrów
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WPROWADZENIE FAKTURY DO PROGRAMU APTECZNEGO

W oknie Archiwum… zaznaczamy interesującą nas fakturę
Używamy przycisku Wstaw do programu aptecznego;
lub
21a

Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na fakturze
rozwijamy menu kontekstowe, z którego wybieramy opcję Wstaw
do programu aptecznego bez dziur lub Wstaw do programu aptecznego
Otrzymujemy potwierdzenie wstawienia faktury:
• Wstawiono z uzupełnieniem nr BLOZ („Bez dziur”) – faktura wstawiona do programu aptecznego z automatycznym uzupełnieniem brakujących nr BLOZ.
• OK – faktura wstawiona do programu aptecznego.

Faktura jest gotowa do wczytania do programu aptecznego.
Opuszczamy program Kieszeń5 i uruchamiamy moduł
Zakupy → Dokumenty w programie KS Apteka (lub inne właściwe
miejsce w zależności od używanego w aptece programu).

31
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W module Zakupy → Dokumenty wybieramy opcję F8 Dysk
Wprowadzona faktura jest widoczna w buforze. Klikamy na
wprowadzoną fakturę i wybieramy w dolnej części okna funkcję…
…Wczytaj

Wczytanie faktury kończymy wg standardowej procedury KS Apteka.
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3. Porównywanie zamówienia z fakturą
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W programie Kieszeń5 istnieje możliwość szybkiego porównywania
zgodności cen na zamówieniach i fakturach. Porównanie robimy w Archiwum odebranych faktur. (Wejście do archiwum → str.29-30)
1 Zaznaczamy właściwą fakturę. Program automatycznie szuka zamówienia odpowiadającego tej fakturze (oba dokumenty łączą się pomarańczową strzałką).
Program dokonuje szybkiej analizy zgodności cen i w dolnej części okna, na
zakładce Porównanie wyświetla komunikat:
• OK – jeśli ceny są zgodne
• Różnice – jeśli występują rozbieżności w cenach
Kliknięcie na zakładkę Porównanie powoduje wyświetlenie podglądu porównania
dokumentów w dolnej części okna.
Użycie przycisku Wyświetl porównanie w nowym oknie otwiera porównanie
zamówienia z fakturą na pełnym ekranie i daje możliwości szczegółowej analizy
dokumentów.
W oknie Porównywanie zamówienia z fakturą widzimy:
• wszystkie pozycje na zamówieniu oraz fakturze;
• ceny wszystkich pozycji przed i po rabacie, na zamówieniu i fakturze;
•

RÓŻNICE KWOT
czcionka czerwona – sygnalizacja straty (cena na fakturze wyższa
niż na zamówieniu);
czcionka zielona – sygnalizacja „zysku” (cena na fakturze niższa niż
na zamówieniu);

•

PODSUMOWANIE KWOT;

•

MENU (ustawienia →

)
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Ustawienia Porównania zamówienia z fakturą pozwalają
skonfigurować ekran porównania do specyficznych potrzeb wynikających z warunków handlowych oraz uczynić widok bardziej
przejrzystym, ograniczając ilość wyświetlanych informacji.
Filtry – widoczne będą tylko pozycje spełniające jedno z
kryteriów zróżnicowania ceny na fakturze i zamówieniu (większe
Lub mniejsze ceny przed lub po rabacie)
Widok kolumn – odznaczone kolumny nie będą wyświetlane
w porównaniu (pozwala wyłączyć np. porównanie ceny przed rabatem jeśli ceny takiej nie ma w zamówieniu lub fakturze)
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4. Zamawianie z OFERT JEDNORAZOWYCH
(dla aptek w grupach zakupowych)

41
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Wejście do okna ofert jednorazowych możliwe jest z poziomu
górnego menu głównego ekranu programu Kieszeń5:
Oferty → Zamawianie na ofertach jednorazowych;
Przeglądamy dostępne oferty i wybieramy tę, z której chcemy zamawiać;
W dolnej części okna określamy hurtownię, która będzie realizować zamówienie;
Określamy zamawiane ilości w kolumnie Ilość zam;
Klikamy Wyślij
Kolumna STATUS ZAMÓWIENIA:
ODRZUCANIE OFERT – aby ofertę odrzucić ustawiamy w kolumnie Status zamówienia: ODRZUCAM
(po wysłaniu nadawca oferty otrzymuje informację o braku zainteresowania daną ofertą);
ODKŁADANIE OFERT - aby ofertę odrzucić ustawiamy w kolumnie Status zamówienia: ODKŁADAM
(oferta nie jest wysyłana, ani odrzucana. Pozostaje dostępna do dnia wygaśnięcia);
DOMAWIANIE – każda wysłana oferta jeszcze aktywna, może być wysłana ponownie. Wstawienie
nowej ilości zamawianej i kliknięcie wyślij spowoduje ponowne wysłanie zamówienia (domówienie);

Kolumna STAN REALIZACJI:
Każdą ofertę, której Status zamówienia został już określony, można pozostawić do poźniejszego wysłania. Ustawienie Stanu realizacji „Nie do wysyłki” spowoduje, że oferta będzie oczekiwała z podjętą
decyzją o zamówieniu lub odrzuceniu, ale nie zostanie jeszcze wysłana.

Przypominamy, że oferty jednorazowe ważne są tylko przez kilka dni. Aby nie stracić możliwości zamówienia, prosimy zawsze sprawdzać DATY OBOWIĄZYWANIA. Informacja jest wyświetlana w kolumnie Data do kiedy.
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b

Status i historię wysyłanych zamówień z ofert jednorazowych
sprawdzamy w menu Oferty → Archiwum ofert jednorazowych.
W Archiwum ofert jednorazowych chronologicznie posortowane są wysłane zamówienia. Aby mieć pewność prawidłowej realizacji zamówienia weryfikujemy status zamówienia. Komunikat
dla prawidłowo realizowanego zamówienia wygląda następująco:
Archiwum ofert jednorazowych
Data
archwizacji

Nazwy
ofert

Decyzja

Stan
wysyłki

Status

Potwierdzenia

01.01.2014

Oferta1

Wysyłam

Przyjęto
do skrytki

Aktywna/Przetermin.

Potwierdzono

W tej sytuacji mamy informację o prawidłowo zrealizowanej
wysyłce zamówienia a także wiemy, że zamówienie zostało odczytane przez Grupę Zakupową, która potwierdziła nam przyjęcie
zamówienia.
Zobaczyć wszystkie potwierdzenia możemy po kliknięciu:
Pokaż potwierdzenia
Możemy także ponownie obejrzeć oferty klikając:
Pokaż oferty
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