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Το πρόγραµµα proXess Pharmacy είναι ένα
ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης Φαρµακείων,
σχεδιασµένο µε τα πιο σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής
και µε σκοπό να µηχανογραφήσει πλήρως τις ανάγκες
των φαρµακείων για την πώληση φαρµακευτικών και µη

doITsimple

φαρµακευτικών προϊόντων. Προσδίδει ακρίβεια και
ταχύτητα στον φαρµακοποιό και επιτυγχάνει την
οργάνωση και τον εκσυγχρονισµό της επιχείρησης του.

Θεσσαλονίκη:
Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαµαριά
ΤΚ 55134
Τηλ:2310- 330411 Fax:2310 334592
Αθήνα:
Σωκράτους 97, Καλλιθέα
ΤΚ 17675
Τηλ:210-9525640 Fax:210-9525642
www.cyberarts.gr

Personalizing
Information
Technology

∆υνατότητες

 Σύνδεση µε ταµειακές µηχανές ,χρήση barcode
 ∆υνατότητα παραλαβής και καταχώρησης
τιµοκαταλόγου από φαρµακαποθήκες.
 Report generator
 Αναζήτηση στοιχείων µε πολλαπλά κριτήρια και
δυνατότητα εκτύπωσης οποιασδήποτε πληροφορίας .

 Παρακολούθηση εκκρεµοτήτων µέσα από τη
λιανική πώληση, πωλήσεις σε αναµονή.
 Καταχώρηση συνταγών µε Ταµείο και

 ∆ιατήρηση ιστορικότητας (ιστορικό αρχείο για κάθε

ελεύθερης πώλησης , δυνατότητα εύρεσης

πελάτη - προµηθευτή ανά ηµεροµηνία , ανά είδος)

όµοιων φαρµάκων και πολλαπλές

 Πλήρης διαχείριση φαρµακοτεχνικών

καταχωρήσεις συνταγών σε µια απόδειξη.

σκευασµάτων

 Αυτόµατη δηµιουργία παραγγελίας σε
προµηθευτή.
 Προβολή και προσδιορισµός οικονοµικού
αποτελέσµατος µε βάση τις συνολικές
δραστηριότητες ανά είδος ,ανά προµηθευτή,
ανά εταιρεία.
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Υποσυστήµατα

Ευέλικτες λύσεις για τις
ανάγκες της επιχείρησης σας

 Πλήρης διαχείριση λογιστικών βιβλίων ΕσόδωνΕξόδων ή Γ’ κατηγορίας µε αυτόµατη ενηµέρωση
από την εµπορική διαχείριση και παρακολούθηση
ΦΠΑ.
 Ηλεκτρονική αποστολή παραγγελίας και λήψης
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τιµολογίου
 Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων και
πληροφοριών, προβολή τους σε τρισδιάστατο
γράφηµα (αναφορές 3D).


Αυτόµατη έκδοση των συγκεντρωτικών
καταστάσεων ασφαλιστικών ταµείων και αυτόµατη
έκδοση των σχετικών τιµολογίων

 Αυτόµατη έκδοση των συγκεντρωτικών
καταστάσεων ασφαλιστικών ταµείων και αυτόµατη
έκδοση των σχετικών τιµολογίων

 Αυτόµατη ενηµέρωση τιµών φαρµάκων
και παραφαρµάκων από αρχείο.
Αυτόµατη εισαγωγή και νέων προϊόντων
 Εξαγωγή δεδοµένων για στατιστική
υπηρεσία IMS
 ∆ιαχείριση αξιόγραφων – επιταγών,
γραµµατίων – εισπρακτέων & πληρωτέων

Παραγγελίες
Σταθερά στοιχεία προϊόντος
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Το πιο ολοκληρωµένο σύστηµα
µηχανογράφησης για φαρµακεία

Κίνηση προϊόντων

