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Опис функціональних можливостей ПЗ «Аптека+» 
 
Оприбуткування товару 

 

Оприбуткування товару в електронному вигляді (підтримка форматів *. dbf, *. txt, *. exp,  

  *. mmo, *. xls, *. stn); 

- Оприбуткування товару в ручному режимі; 

- Зведення товару від різних постачальником в єдиний список найменувань та виробників; 

- Кілька способів ціноутворення (історія цін, націнка товару з певним відсотком, націнка  

   товару за останнім оприбуткуванням, націнка товару за ціновою сіткою); 

- Серійний облік товару; 

- Облік внутрішніх кодів від різних постачальників; 

- Контроль роздрібної ціни - максимальна націнка; 

- Автозавантаження товару на точках; 

 - Контроль терміну придатності. 

 

Передпродажна підготовка 

 

- Локальне кодування товару; 

- Друк етикеток (цінників); 

- Внутрішнє штрихове кодування товару, друк штрих-кодів. 

 

Інвентаризація 

 

- Проведення інвентаризації; 

- Оприбуткування надлишків і списання недостач; 

- Формування інвентаризаційних листів товару з ПДВ та без ПДВ; 

- Проведення інвентаризації по групам товару та по відділам. 

 

Реалізація товару 

 

- Роздрібна реалізація; 

- Пошук товару по по найменуванню, штриховому коду, внутрішньому коду; 

- Пошук товару по фільтру; 

- Підключення різних типів фіскальних реєстраторів; 

- Переміщення товару по різних складах; 

- Контроль за термінами придатності; 

- Налаштування знижок, націнок; 

- Реалізація товару за безготівковий розрахунок; 

- Резервування товару; 

- Повернення від покупця; 

- Формування реєстру податкових накладних; 

- Редагування видаткових накладних в режимі адміністратора; 

- Робота з лікарями; 

- Робота зі страховими компаніями; 

- Ведення картки клієнта, дисконтної картки, бонусна система; 

- Ведення статистики відмов. 



 

Каса 

 

- Друк чеків на фіскальному принтері; 

- Внесок винос грошей в касу; 

- Формування X-звіту, Z-звіту; 

- Друк поворотного чека; 

- Обчислення здачі; 

- Звіт по касі за період; 

- Друк товарного чеку. 

  

Звітність 

 

- Прихід товару за будь-який період; 

- Реалізація товару за будь-який період; 

- Товар, що не продається, за період; 

- Рух товару за будь-який період; 

- Звіт по постачальникам; 

- Динаміка продажів окремих товарів і товарних груп; 

- Лідери із закупівель і оплати серед клієнтів та провідні товарні позиції; 

- Певний відсоток товарів або клієнтів, що приносять встановлений відсоток прибутку; 

- Звіт щодо роздрібних продажів в розрізі днів, годин, складів, провізорів, чеків, товарів,  

   номеру ЕККА, номеру зміни; 

- Динамічний аналіз фінансового результату (націнка, прибуток); 

- Динамічний аналіз фінансових показників (націнка, рентабельність); 

- Інформація про сезонність продажів товарів; 

- Порівняння різних періодів; 

- Ведення статистики відмов. 

 

Експорт / імпорт даних 

 

- Експорт даних в довідково-інформаційні служби про наявність препаратів в аптеці; 

- Експорт прибуткових накладних; 

- Експорт видаткових накладних; 

- Експорт продажів за період; 

- Імпорт накладних різних форматів; 

- Імпорт продажів з торгових точок в роздрібну базу. 

 

Формування замовлення 

 

- Облік останніх 3-х замовлень товару; 

- Контроль продажів товару за останній тиждень і останній місяць; 

- Контроль залишку товару за хв. значенням; 

- Автоматичне формування замовлень постачальникам за різними формулами; 

- Враховувати виробники для певних товарів; 

- Імпорт «прайс-листів» від постачальників. 

 

Адміністрування 

 

- Автоматичне і ручне резервування даних; 

- Відновлення даних після збоїв; 

- Статистика та контроль руху товару; 

- Автоматичне виправлення помилок БД. 

 

За більш детальною інформацією звертайтеся за тел. (044) 223-47-74, 

       (044) 592-54-22, e-mail - info@sas.org.ua Skype - softandservicekiev 

 


