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Εισαγωγή 
 

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας, να μας εμπιστευθείτε την μηχανοργάνωση του 
Φαρμακείου σας. 
 
Ήδη έχετε αποκτήσει ένα πρόγραμμα Φαρμακείου που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του 
Ελληνικού Φαρμακείου. 

 

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τις μεγάλες ανάγκες των 
φαρμακοποιών, μας ώθησαν στην δημιουργία του νέου πρωτοποριακού προγράμματος 
Φαρμακείου mediwin, ειδικά κατασκευασμένο σε περιβάλλον windows.  
 
Από την πλευρά μας, υποσχόμαστε ότι, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να 
παρακολουθούμε και να καλύπτουμε όλες τις εξελίξεις και απαιτήσεις που κατά καιρούς 
προκύπτουν στην λειτουργία του Ελληνικού Φαρμακείου, με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. 
 
Στόχος μας είναι να απλουστεύουμε τον τρόπο εργασίας σας και να μειώσουμε τον 
χρόνο απασχόλησής σας με τις εργασίες που απαιτεί η λειτουργία ενός Φαρμακείου. 
 
 
Πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 
Λασκαράτου 3 – 546 46 Θεσσαλονίκη 

Tηλ. 2310 / 413133, fax. 2310 / 402676 
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
mediwin 
 
 

 
O κατασκευαστής του προγράμματος mediwin, η επιχείρηση «Σταύρος Λαδάς & Σια ΕΕ», σας 
παραχωρεί το πρόγραμμα mediwin, τις αναβαθμίσεις ή ενημερώσεις του καθώς και τα 
συνοδευτικά εγχειρίδια Uγια προσωπική και μόνο χρήση U (‘Άδεια Χρήσης’) και διατηρεί όλα τα 
δικαιώματα από την πνευματική ιδιοκτησία και την αποκλειστική διάθεση, απαγορευμένης της 
παραχώρησής του σε τρίτους, την παράνομη αντιγραφή και οποιαδήποτε άλλη μορφή 
εκμετάλλευσης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης «Σταύρος Λαδάς & Σια ΕΕ». Η 
άδεια χρήσης επεκτείνεται σε καταλόγους φαρμάκων και των σχετικών πληροφοριών. 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.  Η επιχείρηση «Σταύρος Λαδάς & Σια ΕΕ» σας παραχωρεί τα 
ακόλουθα δικαιώματα, με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις 
προϋποθέσεις αυτής της Άδειας: 

Εγκατάσταση και χρήση.  
Επιτρέπεται: 
 (α) να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού σε έναν 
προσωπικό υπολογιστή του Φαρμακείου ή άλλη συσκευή 
 (β) να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο εφεδρικό αντίγραφο του Λογισμικού σε μια δεύτερη, 
φορητή συσκευή για αποκλειστική χρήση από τον κύριο χρήστη του πρώτου αντιγράφου 
του Λογισμικού. 
 

Κάθε παράβαση των ανωτέρω θα διώκεται σύμφωνα με τον νόμο περί πνευματικής  ιδιοκτησίας 
και αθέμιτου ανταγωνισμού, κατά τις διατάξεις των νόμων 2387/1920 και 146/1914, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, από τα άρθρα 904, 914 του αστικού κώδικα καθώς και τον νόμο 
Ν2121/93. 
Εγγύηση - Το Προϊόν είναι σχεδιασμένο και προσφέρεται ως προϊόν γενικού σκοπού και δεν 
αποσκοπεί στην κάλυψη οποιωνδήποτε ειδικών αναγκών συγκεκριμένων χρηστών. Επειδή κάθε 
προϊόν μπορεί να εμφανίσει ελάττωμα ή έλλειψη ιδιοτήτων ανά πάσα στιγμή, σας συνιστούμε να 
δημιουργείτε αντίγραφα των αρχείων σας σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Εφόσον, διαθέτετε 
άδεια χρήσης, η επιχείρηση «Σταύρος Λαδάς & Σια ΕΕ»  εγγυάται ότι α) για περίοδο ενός έτους 
από την ημερομηνία παραλαβής της άδειας χρήσης του, το Προϊόν θα λειτουργεί ουσιωδώς 
σύμφωνα με το έντυπο υλικό που το συνοδεύει 
Παρ’ όλο ότι κάθε φορά η επιχείρηση «Σταύρος Λαδάς & Σια ΕΕ» καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να εξασφαλισθεί η ορθότερη και αρτιότερη ενημέρωση των αρχείων φαρμάκων, 
δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην καταχώρηση των φαρμάκων, 
πληροφοριών και των τιμών τους στο πρόγραμμα Φαρμακείου mediwin. 
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Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

Χρήσιμες Πληροφορίες 
 
Σας προτείνουμε να βάλετε σε λειτουργία το Computer (υπολογιστή) και το Printer 
(εκτυπωτή), αφού πρώτα διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή που τα 
συνοδεύουν. 
Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα (CPU), την οθόνη 
(MONITOR), το πληκτρολόγιο (KEYBOARD) και το «ποντίκι» (ΠΟΝΤΊΚΙ). 
Για να χειριστείτε το Computer, επικοινωνείτε μαζί του μέσω του ποντίκι και του 
πληκτρολόγιου. 

- Το ποντίκι αποτελείται από δύο πλήκτρα (αριστερό-δεξί). Για την επιλογή 
προγραμμάτων και γενικότερων λειτουργιών χρησιμοποιείτε το αριστερό 
πλήκτρο του ποντίκι. Το δεξί πλήκτρο του ποντίκι το χρησιμοποιείτε μόνο κατά 
υπόδειξη κάποιου τεχνικού ή του κατασκευαστή του προγράμματος σε ειδικές 
μόνο περιπτώσεις. 

- Το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει το λατινικό αλφάβητο με την ανάλογη 
αντιστοιχία των Ελληνικών που θα τη βρείτε στη συνέχεια των οδηγιών, τους 
αριθμούς και τα ειδικά πλήκτρα -ESC-, -TAB-, -SHIFT-, -CAPS-, -SPACE 
BAR-, -DELETE-, -INSERT-, -BREAK-, -END-, -ALT-, -HOLD-, -PRINT-, 
-NUMLOCK-, -HOME-, -CTRL-, τα 4 ΒΕΛΗ, -PRINT SCREEN-, -
SCROLL LOCK-, -PAUSE-, -BREAK-, και ENTER. 

 Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα F1 - F12,  που βρίσκονται στο πάνω μέρος του 
πληκτρολογίου χρησιμοποιούνται ανάλογα με το πρόγραμμα που λειτουργείτε. 

 Οι αριθμοί υπάρχουν 2 φορές, μία φορά σε σειρά στο πάνω μέρος του πληκτρολογίου 
και δεύτερη φορά σε διάταξη μίας κανονικής αριθμομηχανής στο δεξί μέρος του 
πληκτρολογίου. 

 Το πλήκτρο BACKSPACE ( ) σβήνει έναν χαρακτήρα προς τα αριστερά κάθε φορά 
που το πατάτε. 

 Το πλήκτρο SPACE BAR (ΔΙΑΣΤΗΜΑ) είναι το μεγαλύτερο πλήκτρο και γράφει 
έναν κενό χαρακτήρα. 

 Το πλήκτρο SHIFT (υπάρχουν 2 ίδια) χρησιμεύει για τη στιγμιαία εμφάνιση 
κεφαλαίων γραμμάτων, όταν γράφετε με μικρά. Επίσης χρησιμοποιείται για τον 
διαχωρισμό των δύο συμβόλων (άνω-κάτω), που έχουν τα διπλά πλήκτρα. Πατώντας 
το πλήκτρο SHIFT και συγχρόνως ένα διπλό πλήκτρο, διαλέγετε το επάνω σύμβολο 
του πλήκτρου (π.χ. το %), όπως σε μία γραφομηχανή. 

 Αν γράφετε με μικρά γράμματα και θέλετε να γράφετε κεφαλαία συνέχεια, πατάτε το 
πλήκτρο CAPS LOCK (CAPITALS). Ανάβει το ενδεικτικό φωτάκι CAPS LOCK 
και στη συνέχεια γράφετε με κεφαλαία γράμματα. [Αν πατήσετε το πλήκτρο SHIFT 
ταυτόχρονα με ένα γράμμα θα γράφετε στιγμιαία κεφαλαία γράμματα και μόλις το 
αφήσετε θα ξαναγράφετε μικρά.] 

 
 Η αντιστοιχία των ελληνικών γραμμάτων με τα λατινικά είναι: 
 Α=Α, Β=Β, Γ=C, Δ=D, Ε=E, Ζ=Ζ, Η=H, Θ=U, Ι=I, K=Κ, Λ=L, Μ=M, Ν=N, Ξ=J,  
Ο=O, Π=P, Ρ=R, Σ=S, Τ=T, Υ=Υ, Φ=F, Χ=Χ, Ψ=C, Ω=V και το W=ς. 

 Για να λειτουργεί το αριθμητικό πληκτρολόγιο που υπάρχει στο δεξί μέρος, πρέπει να 
πατήσετε το πλήκτρο NUM LOCK, και να ανάψει το ενδεικτικό φωτάκι NUM 
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LOCK. Τότε έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τους αριθμούς και από το αριθμητικό 
πληκτρολόγιο. Διαφορετικά πληκτρολογείτε τους αριθμούς από την επάνω σειρά 
αριθμών του κεντρικού πληκτρολογίου. 

 Το μηδέν στα computer εμφανίζεται στην οθόνη με μία γραμμή στη μέση, ενώ το 
όμικρον Ο εμφανίζεται χωρίς γραμμή για να διαχωρίζονται. 

 Το πλήκτρο ENTER χρησιμοποιείται πάντα μετά από μία εντολή. Είναι ένα κύριο 
πλήκτρο που επιβεβαιώνει την εργασία που ζητήσατε. 

 Το πλήκτρο CONTROL (CTRL) όταν το πατάτε μόνο του δεν έχει κανένα 
αποτέλεσμα. Χρησιμοποιείται μαζί με άλλα πλήκτρα για διάφορες χρήσεις, ανάλογα 
με το πρόγραμμα. 

 
Σας συμβουλεύουμε: 
 
α) Κάνετε καθημερινά την διαδικασία του backup. 
β) Να μην χρησιμοποιείτε παράνομα αντίγραφα από προγράμματα, αλλά μόνο αυθεντικά 
προγράμματα εταιρειών. Ο ΗΥ σας κινδυνεύει από τους ιούς των υπολογιστών. 
γ) Κρατήστε τις μονάδες αποθήκευσης (δισκέτες, cd) μακριά από τον ήλιο και από 
αντικείμενα που έχουν μαγνήτες (τηλέφωνο, οθόνη, τηλεόραση) και κυρίως από τα 
ΚΙΝΗΤΑ τηλέφωνα. 
δ) Γράφετε στις ετικέτες  όμως UπρινU τις κολλήσετε στις μονάδες αποθήκευσης (δισκέτες, 
cd). 
ε) Για την σύνδεση και αποσύνδεση οποιασδήποτε συσκευής του computer, για 
παράδειγμα του εκτυπωτή, κ.λ.π. πρέπει όλες οι συσκευές να είναι απαραίτητα κλειστές.  
στ) Μεταξύ ενός ανοίγματος και κλεισίματος [ON-OFF] των διακοπτών λειτουργίας 
όλων των συσκευών, πρέπει να μεσολαβεί περίπου μισό λεπτό. 
 
Οι μονάδες αποθήκευσης (δισκέτες, cd) χρειάζονται ειδική μεταχείριση: 
α) Να τις προστατεύετε πάντα στην ειδική συσκευασία τους. 
β) Να μην εξασκείτε βία επάνω τους (πίεση, κ.λ.π.) 
γ) Να τις τοποθετείτε προσεκτικά στο disk drive ή στο cd drive αντίστοιχα 
δ) Η θερμοκρασία που πρέπει να βρίσκονται είναι μεταξύ των ορίων από 10 μέχρι 52 
βαθμούς Κελσίου. 
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     Microsoft Windows®
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Το λειτουργικό σύστημα των windows είναι εφοδιασμένο με πολλές λειτουργίες 
και εφαρμογές. Διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα συστήματα (Dos) 
στην παρουσίαση της πληροφορίας με την μορφή εικόνας (ακόμη και για τα 
γράμματα) μέσα σε παράθυρο, στις ισχυρές λειτουργίες και δυνατότητες. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δυνατότητα  να εκτελούνται ταυτόχρονα 
περισσότερα από ένα προγράμματα. Μπορεί δηλαδή να εκτυπώνει τις καταστάσεις 
ενώ εσείς κοστολογείτε κα εξυπηρετείτε τον πελάτη. 
Ωστόσο η χρήση των windows στο επίπεδο της χρήσης του προγράμματος που σας 
προμηθεύσαμε είναι απλή και δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις. 
Παρακάτω, σας αναφέρουμε μερικές χρήσιμες οδηγίες για την χρήση των windows 
που θα σας βοηθήσουν  στον χειρισμό τους. 

 
Είσοδος στα windows 

 
Ανοίγετε τον υπολογιστή από το 
κουμπί POWER της κεντρικής 
μονάδας του υπολογιστή και 
περιμένετε μέχρις ότου εμφανισθεί 
στην οθόνη η επιβεβαίωση για το 
όνομα και τον κωδικό του χρήστη.  
 
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα 
εμφανίζεται η κεντρική οθόνη των 
WINDOWS  

 
 
 

 
 
Σημείωση  
 
Η ενεργοποίηση στο περιβάλλον των windows γίνεται μετακινώντας τον δείκτη του 

ποντικιού με την συσκευή του ποντίκι στο επιθυμητό σημείο και πατώντας το αριστερό 
πλήκτρο του ποντίκι 2 φορές (κλικ-κλικ). 

 
 
Βοηθητικά Σ Υ Μ Β Ο Λ Α των windows 
 
Θεμελιώδης συμβολισμός είναι η έννοια του παράθυρου. Αυτό έχει τα παρακάτω γενικά 
χαρακτηριστικά. 
 

      
 

Τα παραπάνω σύμβολα εμφανίζονται στο επάνω δεξί μέρος κάθε 
«παραθύρου» των Windows και έχουν την εξής λειτουργία. 
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_ 
 

Μεταφέρει το εκτελέσιμο πρόγραμμα σε ΑΝΑΜΟΝΗ στο κάτω 
μέρος της οθόνης.  

 
 

 

 
Μεγαλώνει και μικραίνει αντίστοιχα τον χώρο που καταλαμβάνει 
στην οθόνη το εκτελέσιμο πρόγραμμα 

 
X 

 
Κλείνει την λειτουργία του εκτελέσιμου προγράμματος 

 
W95mbx01.ico  

Προειδοποιητικό μήνυμα ότι πιθανόν να χαθούν τα δεδομένα 

Info.ico  
Πληροφορίες 

 

W95mbx03.ico  
Προσοχή!  
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«Ο υπολογιστής μου» 
 
Στην αρχική οθόνη των windows επιλέξετε το εικονίδιο «Ο υπολογιστής μου». Κάντε 
διπλό κλίκ  με το ποντίκι πάνω στο εικονίδιο ( ή ένα κλικ και πατήστε το πλήκτρο 
<Enter>). Στην οθόνη σας εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: 
 

 
 
 
«Δισκέτα 3.5 [A:]» 
Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να «δείτε» τα περιεχόμενα μιας δισκέτας. 
Πριν επιλέξετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να έχετε τοποθετήσει Δισκέτα μέσα στο disk 
drive. 
 
«Σκληρός Δίσκος [C:]» 
Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να «δείτε» τα περιεχόμενα του σκληρού δίσκου του 
υπολογιστή σας. 
 

«cd drive [D:]» 
Πριν επιλέξετε αυτή την επιλογή, απαραίτητα θα πρέπει να έχετε τοποθετήσει cd μέσα 
στο cd drive. 
Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να «δείτε» τα περιεχόμενα ενός cd.  
 
«Εκτυπωτές» 
Στην επιλογή αυτή εμφανίζεται το εικονίδιο «Προσθήκη Εκτυπωτή» και  τα εικονίδια 
των εκτυπωτών που χρησιμοποιείτε. 
Η διαδικασία εγκατάστασης του εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε περιγράφεται παρακάτω. 
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Συνδυασμός 
πλήκτρων 

Περιγραφή εργασίας 

Ctrl + A  Επιλογή όλων των αρχείων 

Ctrl + C  Αντιγραφή επιλεγμένου αρχείου 

Ctrl + V  Επικόλληση επιλεγμένου αρχείου 

Ctrl + X Διαγραφή επιλεγμένου αρχείου 

«Πίνακας Ελέγχου» 
 

 
 
 
 
Η επιλογή αυτή περιέχει διάφορες Βοηθητικές Λειτουργίες που αφορούν την λειτουργία 
του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σας και τις ρυθμίσεις των παραμέτρων λειτουργίας του. 
Η επέμβαση σε αυτές θα πρέπει να γίνεται μόνο αν είστε σίγουροι για την αλλαγή που κάνετε. 
 
«Δίκτυο μέσω τηλεφώνου» 
«Προγραμματισμένες Εργασίες» 
«Φάκελοι Web» 
 
 
 
 
Για την επεξεργασία των αρχείων στους παραπάνω πίνακες χρησιμοποιούνται οι παρακάτω 
συνδυασμοί πλήκτρων. 
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Τερματισμός του υπολογιστή 
Με την εντολή αυτή ζητάτε από τον υπολογιστή να εκτελέσει όλες τις διαδικασίες και να 
σταματήσει την λειτουργία. Η εντολή αυτή είναι απαραίτητη καθώς κατά την διάρκεια 
της λειτουργίας του παραμένουν σε χρήση δεκάδες αρχεία δεδομένων και συστήματος. 
Σε περίπτωση βίαιης διακοπής της λειτουργίας (όπως όταν πέσει η τάση του ρεύματος) 
τα παραπάνω αρχεία μένουν σε μια ασαφή κατάσταση με κίνδυνο απώλειας ή αλλοίωσης 
των δεδομένων. 

Μετακινείτε με το ποντίκι 
τον δείκτη του στη θέση 
ΕΝΑΡΞΗ που φαίνεται 
στο κάτω αριστερό μέρος 
της οθόνης και κάνετε κλικ 
με το αριστερό κουμπί του 
ποντίκι. Από τον πίνακα 
που εμφανίζεται επιλέγετε 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ. 
Στο παράθυρο 
«Τερματισμός λειτουργίας 
των Windows» κάνετε κλικ 
με το ποντίκι στην επιλογή 

ΟΚ και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τίθεται εκτός 
λειτουργίας.  
 
 

Επανεκκίνηση του υπολογιστή 
Με την εντολή αυτή εκτελούνται όλες οι διαδικασίες για τον τερματισμό του υπολογιστή 
όπως παραπάνω και στην συνέχεια ζητάει την επανέναρξη του. 

Μετακινείτε με το 
ποντίκι τον κέρσορα στη 
θέση ΕΝΑΡΞΗ που 
φαίνεται στο κάτω 
αριστερό μέρος της 
οθόνης και κάνετε κλικ 
με το αριστερό κουμπί 
του ποντίκι. Από τον 
πίνακα που εμφανίζεται 

επιλέγετε 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ.  
Στο παράθυρο  

«Τερματισμός 
λειτουργίας των Windows», κάντε κλικ στην επιλογή «Επανεκκίνηση του υπολογιστή» 
και στη συνέχεια κάνετε «κλικ» με το ποντίκι στη θέση ΟΚ. 
Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ο υπολογιστής σας ξεκινάει την λειτουργία του από την αρχή 
(θερμή εκκίνηση). 
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Αλλαγή Ημερομηνίας – Ώρας του Η/Υ 
 

Στην περίπτωση που θα χρειασθεί να αλλάξετε την Ημερομηνία ή την Ώρα στον 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή σας, ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία: 
Κάντε κλικ με την σειρά που ακολουθεί στα εικονίδια των windows: 

  
 «Ο υπολογιστής μου» 
 «Πίνακας Ελέγχου» 
 «Ημερομηνία/ Ώρα» 

 

 
 
 
 
 
 
Επιλέγετε την επιθυμητή ημερομηνία, ή αλλάζετε την ώρα και επιλέγετε το ΟΚ για 
επιβεβαίωση και αποθήκευση των αλλαγών. 
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 Διαδικασία Εγκατάστασης του Εκτυπωτή 
 

Σας περιγράφουμε την διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε για να εγκαταστήσετε 
τον εκτυπωτή που έχετε συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας. 
( Θα πρέπει πρώτα να ρωτήσετε τον προμηθευτή του υπολογιστή σας εάν έχει ήδη 
εγκατεστημένο τον συγκεκριμένο εκτυπωτή ή οποιοδήποτε άλλο). 
 
Κάντε διπλό κλικ  με την παρακάτω σειρά στα εικονίδια: 

 
• «Ο υπολογιστής μου» 
• «Εκτυπωτές» 
• «Προσθήκη Εκτυπωτή» 

 
 
                   
 

1 . 
Κάνετε «κλικ» στο 
«Επόμενο». 
 
 

 
 
 

 
2. 
Κάνετε «κλικ» στο 
«Επόμενο» . 
(UΜόνοU στην περίπτωση που 
ο εκτυπωτής σας 
χρησιμοποιείται και από 
άλλους υπολογιστές οι 
οποίοι βρίσκονται σε 
ΔΙΚΤΥΟ μεταξύ τους, 
τότε κάντε κλικ στο 
«Εκτυπωτής Δικτύου» και 
στη συνέχεια κάνετε «κλικ» 
στο «Επόμενο») 
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3. 
Σ’ αυτό το σημείο 
επιλέγετε τον 
Κατασκευαστή (με την 
βοήθεια του ποντίκι στο 
πάνω  και κάτω  βελάκι 
που βρίσκονται δεξιά των 
κατασκευαστών) και 
αντίστοιχα στη συνέχεια το 
μοντέλο του Εκτυπωτή 
που θέλετε να 
εγκαταστήσετε. 

Π.χ. Κατασκευαστής : Star 
        Εκτυπωτής : StarLC100 Color 

 
 

 
4. Κάνετε «κλικ» στο 
«Επόμενο». 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. 
Σ’ αυτή την οθόνη, 
ορίζετε ως θύρα 
εκτυπωτή την LPT1 
(είναι ήδη τσεκαρισμένη 
αυτή η επιλογή). Κάνετε 
«κλικ» στο «Επόμενο». 



 Πρόγραμμα Φαρμακείου mediwin 16 

 
 
6. Κάνετε «κλικ» 
στο «Επόμενο». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. 
Συνδέστε και ανοίξτε τον 
εκτυπωτή σας, 
τοποθετείστε μία 
δοκιμαστική σελίδα και 
κάνετε «κλικ» στο «Τέλος». 
Η διαδικασία 
εγκατάστασης του 
Εκτυπωτή έχει 
ολοκληρωθεί και 
εμφανίζεται αυτόματα το 
εικονίδιο του εκτυπωτή 
σας στον φάκελο 
«Εκτυπωτές». 
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Η αρχική 
Εγκατάσταση του 
προγράμματος 

mediwin 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

3
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Οδηγίες Εγκατάστασης  
 

Για την εγκατάσταση του προγράμματος mediwin που σας προμηθεύσαμε θα 
πρέπει απαραίτητα να είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, τα MS 
Windows 7 ή τα Windows Vista, ή Windows 2000/XP.  

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Φαρμακείου mediwin θα 
πρέπει να εκτελέσετε την διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος στον 
υπολογιστή σας. Η διαδικασία αυτή θα μεταφέρει στον κατάλογο 
‘C:\Program Files\mediwin’ τα απαραίτητα αρχεία του προγράμματος και θα 
ενημερώσει το σύστημα για τις σχετικές βιβλιοθήκες προγραμμάτων. 

Ανοίγετε τον υπολογιστή και μόλις εμφανισθεί η επιφάνεια εργασίας των 
windows, τοποθετείτε το cd με το πρόγραμμα mediwin (Προσοχή! Η 
τυπωμένη επιφάνεια του cd να είναι από επάνω) στο cd drive και κάνετε 
διπλό κλικ με το ποντίκι στο εικονίδιο «Ο υπολογιστής μου». Στο παράθυρο 
που εμφανίζεται κάνετε διπλό «κλικ» με το ποντίκι στο εικονίδιο της 
μονάδας δίσκου του cd. 

Στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζονται τα περιεχόμενα του cd 
εγκατάστασης. 
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Κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο setup.exe για να αρχίσει η διαδικασία 
εγκατάστασης. 
 

 
 
Στη συνέχεια με το ποντίκι  κάνετε κλικ στο ΟΚ και εμφανίζεται η παρακάτω 
οθόνη: 
 

 
 
Με το ποντίκι κάνετε διπλό κλικ επάνω Uστο εικονίδιο με τον υπολογιστή U. 

 
 
 

 
Η διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος έχει ολοκληρωθεί και με το ποντίκι 
κάνετε κλικ στο ΟΚ. 

 
 
 
 
Windows 7/Vista: Για τα Windows 7 θα χρειαστούν τα εξής: 
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1. Εάν τα win7 είναι 64bit ορίστε φάκελο εγκατάστασης το C:\Program Files\mediwin  ( ή μετά την 
εγκατάσταση αντιγράψτε τον κατάλογο C:\Program (x86)\mediwin στο Program Files - Αρχεία 
Εφαρμογών) 
  
2. Στα μηνύματα που εμφανίζονται κατά την εγκατάσταση προχωρήστε είτε με διαδοχικά Enter ή 
παράβλεψη όπου απαιτείται 
  
3 Ορίστε την εκτέλεση του προγράμματος με δικαιώματα διαχειριστή (πχ δεξί κλικ στην 
συντόμευση που ξεκινά το πρόγραμμα, ιδιότητες, συμβατότητα, τσεκάρετε την εκτέλεση με 
δικαιώματα διαχειριστή 
  
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή βοήθεια  
  

-  
 
 
Μηνύματα Λάθους κατά την εγκατάσταση. 
Στην περίπτωση όπου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή έχουν εγκατασταθεί 
προγράμματα που χρησιμοποιούν βιβλιοθήκες προγραμμάτων ίδιες με το 
πρόγραμμα φαρμακείου ίσως εμποδίσουν το πρόγραμμα εγκατάστασης να 
δηλώσει τις δικές του. Θα εμφανιστεί μήνυμα με προτροπή για ‘Ματαίωση’, 
‘Επανάληψη’ ή ‘Παράβλεψη’. Κάντε κλικ πάνω στην ‘Παράβλεψη’ ώστε η 
διαδικασία να συνεχιστεί. Η επιλογή αυτή δεν δημιουργεί εμπόδιο στην  καλή 
λειτουργία του προγράμματος. 
 
 
 
 
 

Λειτουργία στα Win7/Vista 
 
 
Το πρόγραμμα φαρμακείου mediwin εγκαθίσταται στην θέση C:\Program 
Files\mediwin.  
Στα Win7/Vista όταν το πρόγραμμα φαρμακείου προσπαθεί να γράψει μια 
πληροφορία αυτή την τοποθετεί σε μια υποθετική θέση (virtual directory) χωρίς 
να γίνεται εμφανές στην εφαρμογή όπως το πρόγραμμα φαρμακείου ή στον 
χρήστη. Ειδικότερα η θέση που τοποθετούνται τα δεδομένα του προγράμματος 
είναι:  
TC:\Users\username\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\mediwinT 

 
Έτσι όταν προσπαθούμε να στείλουμε αναβάθμιση του προγράμματος ή 
ενημέρωση του καταλόγου φαρμάκων αυτά ενημερώνουν τη θέση C:\Program 
Files\mediwin και αφήνουν το virtual directory ανέπαφο με αποτέλεσμα τα 
δεδομένα του προγράμματος φαρμακείου να μην ενημερώνονται. 
 
Αυτό μπορεί να παρακαμφτεί απλά σημειώνοντας στις ιδιότητες της συντόμευσης 
που ξεκινά το πρόγραμμα -> Συμβατότητα XP SP2 και εκτέλεση με δικαιώματα 
διαχειριστή. 
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Εγκατάσταση του προγράμματος στις περιοχές με μειωμένο 
ΦΠΑ  
 

 
Για να λειτουργήσει το πρόγραμμα με ΦΠΑ 6% και 13%, όπως και να εμφανίζει 
τις τιμές των φαρμάκων με ΦΠΑ 6% πρέπει: 
 
Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του προγράμματος από το εικονίδιο 
‘Ο υπολογιστής μου’ 
στον Δίσκο CD-ROM ‘mediwin Setup’ 
 
στο εικονίδιο  κάντε διπλό κλικ. 
 
 
 

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο  ώστε να ξεκινήσει και η διαδικασία 
ενημέρωσης προγράμματος και τιμών ειδών. 
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Δημιουργία Συντόμευσης   
Μετά το πέρας της εγκατάστασης του προγράμματος mediwin ακολουθείτε την 
παρακάτω διαδικασία για τη δημιουργία συντόμευσης του προγράμματος mediwin στην 
επιφάνεια εργασίας των windows. 

- Κάνετε κλικ με το Uδεξί U πλήκτρο του ποντίκι στην επιφάνεια εργασίας των 
windows (σε οποιοδήποτε σημείο) και από τον πίνακα επιλογών που εμφανίζεται 
επιλέγετε «Δημιουργία». 

- Από τον δεύτερο πίνακα επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε «Συντόμευση» και 
εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 

 

 
 

- Στην θέση «Γραμμή εντολής» πληκτρολογείτε C:\Program 
Files\MediWin\mediwin.exe (όπως φαίνεται στην παραπάνω οθόνη) και κάνετε 
«κλικ» στο «Επόμενο» 

 

 
 

- Στην οθόνη που εμφανίζεται κάνετε «κλικ» στο «Τέλος» 
 
Μ’ αυτή τη διαδικασία εμφανίζεται αυτόματα στην επιφάνεια εργασίας εικονίδιο 
mediwin (με σύμβολο έναν σταυρό) το οποίο και χρησιμοποιείτε για να ξεκινήσετε 
το πρόγραμμα. 



23 -  Πρόγραμμα Φαρμακείου mediwin     

Πριν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα 
mediwin … 
 

 Σημαντικό στοιχείο στον σχεδιασμό του προγράμματος και τη κατασκευή του 
προγράμματος mediwin, είναι να δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη-φαρμακοποιό τη 
δυνατότητα να χειρίζεται το πρόγραμμα τόσο με τη βοήθεια  του ποντικιού όσο Uκαι με το 
πληκτρολόγιο U, για μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα την ώρα της εξυπηρέτησης του 
πελάτη.  
  Σε όλες τις οθόνες του προγράμματος εμφανίζονται σχετικά σχόλια για τις ανάλογες 
λειτουργίες. 
 

 Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε ανάλυση τουλάχιστον 800Χ600. Για να 
αλλάξετε την ανάλυση κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας, αριστερό κλικ στις ιδιότητες. 
Επιλέξτε την καρτέλα ρυθμίσεις και εκεί ορίστε ανάλυση τουλάχιστον 800Χ600. 
 

 Στο πρόγραμμα συχνά χρησιμοποιούνται πίνακες με τις διαθέσιμες επιλογές όπως 
• τα φάρμακα που η ονομασία τους ξεκινά από τα ίδια 

γράμματα 
• τα διαθέσιμα ασφαλιστικά ταμεία  κά 

Στις περιπτώσεις αυτές  συχνά οι διαθέσιμες επιλογές είναι περισσότερες από αυτές 
που εμφανίζονται στον βοηθητικό πίνακα. Για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα 
χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του διαστήματος (Space) ή για να επιστρέψετε σε 
προηγούμενη σελίδα το πλήκτρο ‘Q’. 

 Για την δημιουργία νέας σειράς σε πίνακα χρησιμοποιείται το πλήκτρο ‘Insert’ πχ 
στις ‘Καταστάσεις Ασφαλιστικών Ταμείων, στην πώληση με περισσότερα από τρία 
είδη στις Φαρμακοτεχνικές Εργασίες. και αλλού. 

 
Θα χρειαστεί να θυμάστε τα παρακάτω Uπλήκτρα U 

Επόμενη σελίδα Διάστημα (space ) 
Προηγούμενη σελίδα Q 
Εισαγωγή νέας σειράς ‘Insert’ 
Διαγραφή σειράς ‘Delete’ 
Αναζήτηση στα είδη προσωπικού 
καταλόγου 

‘\\’     ή   ‘\’ 

 
Προσθήκη Νέας συνταγής στον ίδιο πελάτη  F4 
Στοιχεία συνταγής (Αρ. Μητρώου, 
Ημερομηνία κλπ) 

F3 

 
είναι καταχωρημένες αρχίζοντας με 

Φαρμακοτεχνικές Εργασίες \\ph 
Εργαστηριακά Είδη \\lab 
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Είσοδος στο πρόγραμμα mediwin 
 
Όταν ανοίγετε τον υπολογιστή σας και εμφανίζεται το περιβάλλον των WINDOWS 
κάνετε διπλό κλικ με το ποντίκι στην θέση του εικονιδίου του προγράμματος mediwin. 
Σε λίγα δευτερόλεπτα ολοκληρώνεται η  «Φόρτωση δεδομένων Φαρμακείου». 
 
Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια φόρτωσης του προγράμματος εμφανισθούν στην 
οθόνη σας μηνύματα λάθους ή μη σωστής εγκατάστασης θα θέλαμε να επικοινωνήσετε 

μαζί μας για άμεση αντιμετώπισή τους. 
 

Την πρώτη μόνο φορά που θα τρέξετε το πρόγραμμα θα εμφανισθούν στην οθόνη σας τα 
παρακάτω ενημερωτικά μηνύματα, όπου κάνετε κλικ με το ποντίκι στη θέση ΟΚ ή 
πατάτε το πλήκτρο Enter. 
 

 
 

• Ο ορισμός των παραμέτρων του προγράμματος mediwin περιγράφεται 
στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Παράμετροι Εφαρμογής» 
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Ενεργοποίηση Εφαρμογής και 
Εισαγωγή \ Αλλαγή Επωνυμίας του Φαρμακείου 
Για να λειτουργήσετε το πρόγραμμα mediwn,  πρέπει την πρώτη φορά που θα το 
χρησιμοποιήσετε, να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή - εισάγοντας την Επωνυμία του 
Φαρμακείου σας. 

Στην οθόνη σας θα εμφανισθεί το παρακάτω μήνυμα. Πληκτρολογήσετε την επωνυμία 
του Φαρμακείου σας στην θέση «Ονομασία Φαρμακείου».. 

Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε την λέξη «Φαρμακείο» πριν την επωνυμία σας γιατί 
είναι ήδη προγραμματισμένη να εμφανίζεται όπου απαιτείται πχ στις Καταστάσεις 
Ασφαλιστικών Ταμείων. 
 

Έξοδος από το πρόγραμμα mediwin 
 
Για να κλείσετε το πρόγραμμα mediwin κάντε κλικ με το ποντίκι επάνω στο σύμβολο  Χ  

που βρίσκεται στο επάνω δεξί μέρος του «παραθύρου» του προγράμματος.  

Συντομεύσεις 
 
Μπορείτε να λειτουργείτε καλώντας απευθείας τμήματα του προγράμματος 
χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες συντομεύσεις που υπάρχουν στην αρχική οθόνη του 
προγράμματος.  
 

 
 

Οι επιλογές είναι αντίστοιχες με αυτές που εμφανίζονται στο ‘menu’ του προγράμματος. 
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Πώληση 
 
 
Η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται μετά την επιλογή του εικονιδίου  mediwin είναι η 
παρακάτω: 
 
 

 
 

 
 
Από το menu επιλογών κάντε κλικ στη επιλογή ‘Συνταγές’ 
Επιλέγοντας «Πώληση» μπορείτε απ’ ευθείας να αρχίσετε την κοστολόγηση και την 
εξυπηρέτηση του πελάτη σας. 
 

 
 

 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

4
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Ο σχεδιασμός της οθόνης 
 

 
 
• Μορφές Πωλήσεων (Επιλέγετε το είδος της συνταγής-πώλησης, 

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ, ΤΑΜΕΙΑΚΗ) 
• Περιγραφή Είδους (Πληκτρολογείτε τα πρώτα γράμματα από το είδος 

που θέλετε να πουλήσετε και πατάτε το πλήκτρο Enter) 
• Μηνύματα (Κατά τη διάρκεια της επιλογής του είδους εμφανίζονται 

βοηθητικά μηνύματα, ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ, ΕΝΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ, 
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ 
Ν.1729/87, κ.ά.) 

• Περιεχόμενα Συνταγής (Εικόνα συνταγής) 
• Οδηγίες (Βοηθητικές οδηγίες χρήσης του προγράμματος) 
• Πληροφορίες (Αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε φάρμακο, 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ., ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, ΧΡΗΣΗ, ΕΤΑΙΡΙΑ) 
• ΣΥΝΟΛΑ (Αναφορά των συνόλων από ΜΕΤΡΗΤΑ, ΣΥΝΤΑΓΕΣ) 

 
Η επιλογή της μορφής της πώλησης γίνεται είτε με το ποντίκι είτε με τον παρακάτω 
συνδυασμό πλήκτρων: 
Συνδυασμός Πλήκτρων Τύπος Πώλησης 
Ctrl + S Συνταγή Ενιαίου Τύπου 
Ctrl + E Ελεύθερη Πώληση 
Ctrl + T Ταμειακή (Στην ελεύθερη πωλήση) 
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Συνταγή Ενιαίου Τύπου 
 
Η φόρμα της συνταγής που εμφανίζεται αρχικά είναι Ενιαίου Τύπου. 
Πληκτρολογείτε τα πρώτα γράμματα του φαρμάκου της συνταγής και με enter εμφανίζεται  
λίστα φαρμάκων απ’ όπου επιλέγετε το επιθυμητό, είτε με τα βελάκια, είτε με το αντίστοιχο 
γράμμα που υπάρχει μπροστά από κάθε φάρμακο. Στην περίπτωση που το φάρμακο που 
θέλετε δεν είναι στην πρώτη σελίδα της Λίστας πατάτε το πλήκτρο SpaceBar –μεγάλο 
πλήκτρο- για να εμφανίσει και τα επόμενα φάρμακα ενώ κατά την ίδια διαδικασία πατάτε το 
πλήκτρο Q για την προηγούμενη σελίδα. 

 
 

 
 
 
Στην συνέχεια και 
αφού έχετε 
επιλέξει φάρμακο, 
πληκτρολογείτε 
την ποσότητα (εάν 
είναι 1 πατήστε το 
πλήκτρο ENTER) 
και πατάτε το 
πλήκτρο ENTER. 
Η επόμενη επιλογή 
είναι το ποσοστό 
συμμετοχής της 
συνταγής. 
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Η αμέσως επόμενη επιλογή είναι το Ασφαλιστικό Ταμείο της συνταγής. 
 

 
Με την ίδια διαδικασία πληκτρολογείτε και το δεύτερο ή  ακόμη και το τρίτο φάρμακο της 
συνταγής. 

Σε περίπτωση συνταγής με πολλαπλή συμμετοχή την ώρα της επιλογής της συμμετοχής, 
επιλέγετε το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής για κάθε φάρμακο. 

Κατά τη διάρκεια επιλογής των φαρμάκων έχετε πάντα στον πίνακα Παρατηρήσεων, 
Βοηθητικά Μηνύματα σχετικά με το φάρμακο (εάν είναι στην Λίστα ή όχι, εάν θέλει 
ψυγείο, εάν είναι Νοσοκομειακό, εάν είναι ψυχοτρόπο, κ.ά.), ενώ στο κάτω μέρος της 
οθόνης εμφανίζονται σε κάθε φάρμακο σχόλια για την δοσολογία του φαρμάκου, τυχόν 
αντενδείξεις, δραστική ουσία, εταιρία, χρήση, θέση στην αποθήκη. 

 

Μετά την πληκτρολόγηση του τελευταίου φαρμάκου της συνταγής, έχετε στην 
οθόνη όλη την συνταγή πλήρως κοστολογημένη, απ’ όπου μπορείτε είτε να 
αντιγράψετε τα ποσά στην συνταγή του πελάτη, είτε να την εκτυπώσετε με το 
σύστημα εκτύπωσης συνταγών (2 P

ος
P εκτυπωτής).  
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Εκτύπωση στο δελτίο της συνταγής 
 
 
Η εκτύπωση της συνταγής γίνεται με το πλήκτρο F8 ή με το ποντίκι στο 
βελάκι που δείχνει προς τα κάτω στην επιλογή «Εκτύπωση Συνταγής». 

    
Αν το έντυπο της συνταγής δεν είναι ΙΚΑ-
Ενιαίου Τύπου επιλέξτε ή  πληκτρολογήστε το 
κατάλληλο πλήκτρο ώστε το πρόγραμμα να 
προετοιμάσει την εκτύπωση που αντιστοιχεί 
στο έντυπο αυτό. 
 
 
 

 

 
 Η παράλληλη εκτύπωση της συνταγής και της απόδειξης γίνεται εάν 

πατήσετε πρώτα το πλήκτρο F8  και στη συνέχεια το πλήκτρο F2 (απαραίτητη 
προϋπόθεση η σύνδεση Uδύο U εκτυπωτών) 

 
 Μπορείτε να εκτυπώσετε τα δελτία συνταγών και αργότερα από την 

επιλογή ‘Ταμείο’ -> ‘Συνταγές’ χρησιμοποιώντας το πλήκτρο εμφάνισης της 
συνταγής ‘F5’ 

 
 
 
 

Προσθήκη και τέταρτης ή περισσότερων γραμμών 
στη συνταγή 

 
 
Ορισμένα ταμεία (όπως το ΝΑΤ) επιτρέπουν περισσότερες  από τρείς γραμμές 

με φάρμακα στην συνταγή.  Μπορείτε να ζητήσετε από το πρόγραμμα να ανοίξει 
άλλη μια γραμμή πληκτρολογώντας στην τρίτη γραμμή [Insert]  
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Οφειλές πελατών    
 
Οι συναλλαγές καταχωρούνται ως «Πληρωμένες».  
Στην περίπτωση όμως που ο πελάτης δεν πληρώσει το αντίτιμο της συναλλαγής 
(το οφείλει) δηλώνετε την συναλλαγή αυτή ως «Απλήρωτη» ώστε να μπορέσετε 
εύκολα να τον χρεώσετε σχετικά όποτε το επιθυμείτε. 
Η διαδικασία γίνεται εάν UπρινU την Αποθήκευση ή την Εκτύπωση της συνταγής 
κάνετε κλικ με το ποντίκι στην θέση «Πληρώθηκε ».  
 
Μόλις επιλέξετε αποθήκευση ή εκτύπωση της συνταγής αυτόματα εμφανίζεται η 
καρτέλα «Χρέωσης Πελάτη» όπου πληκτρολογείτε το όνομα του πελάτη που 
θέλετε να χρεώσετε και κάνετε διπλό κλικ στα είδη που επιθυμείτε όπως αυτά 
φαίνονται στο κάτω μέρος της οθόνης με τις Απλήρωτες Κινήσεις. Απαραίτητα θα 
πρέπει μετά να ζητήσετε «Αποθήκευση».  (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
«ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ – Χρέωση Πελάτη) 
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Είδη Προσωπικού Καταλόγου 
 

 
 

Κατά την διάρκεια της πώλησης  μπορείτε να καλέσετε είδη που είναι καταχωρημένα στον 
‘Προσωπικό  Κατάλογο’ όπως είναι τα παραφάρμακα. Για να ξεκινήσει η αναζήτηση 
στον προσωπικό κατάλογο πριν από τα πρώτα γράμματα του είδους πληκτρολογήστε  
‘\\’ (Ανάστροφη Διαγώνιος ή backslash) και σε νεώτερες εκδόσεις απλά ‘\’. 
 

Συμπληρωματικά Στοιχεία Συνταγής 
 
Τόσο στις συνταγές Ενιαίου Τύπου όσο και στις συνταγές τύπου Δημοσίου, εάν 
πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο F3 (πριν την αποθήκευση ή την εκτύπωση της 
συνταγής) θα εμφανισθεί ειδικός πίνακας όπου έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε 
συμπληρωματικά στοιχεία για την συνταγή, όπως Ημερομηνία συνταγής, Αριθμός 
Μητρώου Ασφαλισμένου., Αριθμός Συνταγής, Ονοματεπώνυμο Ασφαλισμένου. 

 
Συμπληρώνετε όσα στοιχεία από 
την συνταγή επιθυμείτε και 
επιλέγετε το OK  για 
αποθήκευση. Η μετάβαση από 
πεδίο σε πεδίο γίνεται με το 
πλήκτρο ΤΑΒ. 
Τα στοιχεία της συνταγής 
μπορείτε να τα συμπληρώνετε 
κατά τη διάρκεια της πώλησης 
με το πλήκτρο F3, εάν έχετε τον 
απαιτούμενο χρόνο, ή 
κατευθείαν στις Καταστάσεις 
των Ασφαλιστικών Ταμείων 
όποτε επιθυμείτε. 
 
 

Στην καρτέλα αυτή εμφανίζεται και το υπόλοιπο του πελάτη όπως και ο τζίρος του 

Προηγούμενη συνταγή – Επόμενη συνταγή 
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Όταν πληκτρολογείτε μία συνταγή και στη συνέχεια μία δεύτερη, τρίτη κ.λ.π. συνταγή 
του ίδιου πελάτη και UπρινU πατήσετε «Τέλος Πώλησης» ή «Απόδειξη», έχετε τη 
δυνατότητα να δείτε ή ακόμη και να επεξεργασθείτε τις παραπάνω συνταγές εάν 
πατήσετε τα πλήκτρα Q για την Προηγούμενη συνταγή ή διάστημα (Space Bar) για την 
Επόμενη συνταγή ανάλογα. 
 
Για ΕΙΣΑΓΩΓΗ νέας συνταγής:: 
 
CTRL + S 
ή F4 
ή κλικ στο κουμπί  « ΣΥΝΤΑΓΗ» 
 
 

 
Ελεύθερη Πώληση 
 
Εάν θέλετε να πουλήσετε κάποιο είδος χωρίς συνταγή επιλέγετε «Ελεύθερη Πώληση», 
πληκτρολογείτε τα είδη που θέλετε με τις αντίστοιχες ποσότητες που επιθυμείτε από κάθε είδος 
και αυτόματα συμπληρώνεται η λίστα με όλα τα είδη κοστολογημένα. 
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Έκπτωση 
 
Στην Ελεύθερη Πώληση σας δίνεται τη δυνατότητα έκπτωσης (ποσοστιαίας ή ποσού) 
στα παραφαρμακευτικά είδη.  
 

• Έκπτωση ανά είδος 
Αφού πληκτρολογήσετε τα είδη που θέλετε με τα βελάκια μετακινείτε τη φωτεινή μπάρα 
στο είδος που επιθυμείτε να κάνετε έκπτωση και στη θέση «ΕΚΠ(%)» ή «ΕΚΠ(Ποσό)». 
Πληκτρολογείτε το ποσοστό ή το ποσό της έκπτωσης αντίστοιχα και αυτόματα 
υπολογίζονται και τα σύνολα.  

• Έκπτωση επί του συνόλου 
 Αφού πληκτρολογήσετε τα είδη που θέλετε πατάτε το πλήκτρο Tab.Με το πλήκτρο 
Tab μετακινείστε στη θέση «Έκπτωση(%)» ή «Έκπτωση» όπου πληκτρολογείτε το 
ποσοστό ή το ποσό της έκπτωσης αντίστοιχα. 
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Ταμειακή 
 
Το πρόγραμμα mediwin σας δίνει τη δυνατότητα να εκδώσετε απόδειξη και με την 
μορφή της Ταμειακής Μηχανής (χωρίς να καταχωρείται η περιγραφή των προϊόντων). 
Επιλέγετε «Ταμειακή», πληκτρολογείτε την Αξία π.χ. 5,20 ευρώ και πατάτε το πλήκτρο 
ENTER.. 
 
Τότε στην οθόνη σας εμφανίζεται ένας πίνακας, όπου θα πρέπει να επιλέξετε σε ποια κατηγορία 
ανήκει το είδος που θέλετε να πουλήσετε. 
 

 
 
 
 

Με τον ίδιο τρόπο και επιλέγοντας κάθε φορά  «Ταμειακή» μπορείτε να 
πληκτρολογήσετε πολλές διαφορετικές αξίες για να εκδώσετε μία συνολική απόδειξη.  
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Η αποθήκευση της πώλησης γίνεται με το πλήκτρο F2 ή με το ποντίκι στην επιλογή 
«Τέλος Πώλησης». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Διευκρίνιση: Στην περίπτωση που έχετε διαφορετικά είδη πωλήσεων για τον ίδιο πελάτη και 

θέλετε να εκδώσετε μία απόδειξη, θα πρέπει αφού ολοκληρώσετε το κάθε 
διαφορετικό είδος πώλησης (συνταγή Ενιαίου Τύπου, Ελεύθερη Πώληση, 
Ταμειακή), να επιλέξετε Uστο τέλοςU «Τέλος Πώλησης» για απλή αποθήκευση ή 
«Απόδειξη» για αποθήκευση και εκτύπωση συνολικής απόδειξης όλων των 

διαφορετικών τύπων πωλήσεων. 
 

Α  
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Παραδείγματα 
 
1P

ο
P. 

Εξυπηρέτηση πελάτη με Συνταγή π.χ. Ενιαίου Τύπου και είδη εκτός συνταγής  
 
Συνταγή TEBE με συμμετοχή 25%:       2 Adalat tabl 10mg, 

         1 Glopir tabl retard, 
Ελεύθερη Πώληση:          1 Depon syrup 120ml 
            2 Aspirin tabl adult 

 
Πληκτρολογείτε τα πρώτα γράμματα από 
το Adalat π.χ. adal και πατάτε το πλήκτρο 
Enter. Από την λίστα με όλες τις μορφές 
του Adalat επιλέγετε με τα βελάκια το 
επιθυμητό και πατάτε το πλήκτρο Enter. 
 
 
 
 

Πληκτρολογείτε 2 στην θέση Ποσότητα και 
πατάτε το πλήκτρο Enter.  
 
 

 
Από την λίστα των συμμετοχών επιλέγετε 
25% με τα βελάκια ή με το πλήκτρο A και 
πατάτε το πλήκτρο Enter. 
 
 
 
 

 
Από τη λίστα των Ασφαλιστικών Ταμείων επιλέγετε ΤΕΒΕ με τα 
βελάκια ή με το πλήκτρο C και πατάτε το πλήκτρο Enter. 
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Με τον ίδιο τρόπο πληκτρολογείτε και το Glopir, επιλέγετε το retard, βάζετε ποσότητα 1 και  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
επιλέγετε συμμετοχή 25%. 
 
 

 
 
 
(Το Ασφαλιστικό Ταμείο το επιλέγετε μόνο στο πρώτο φάρμακο της συνταγής). 
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Σ’ αυτό το σημείο εάν επιθυμείτε να εκτυπωθεί η συνταγή και εφ’ όσον 
διαθέτετε τον κατάλληλο εκτυπωτή κάντε κλικ με το ποντίκι στη θέση 
εκτύπωση συνταγής ή πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο F.  
 
 

Για να συνεχίσετε την πώληση και να 
«χτυπήσετε» επιπλέον το Depon και τις 
Ασπιρίνες κάντε κλικ στη θέση Πώληση 
ή πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα 
Ctrl+P. 

 
 
Στην οθόνη που εμφανίζεται πληκτρολογείτε τα 
πρώτα γράμματα τουDepon και πατάτε το 
πλήκτρο Enter. 
 
 
 
Επιλέγετε το Depon syrup 120ml ή πατάτε το 
πλήκτρο G και βάζετε ποσότητα 1. 
 
 
 
Κατά τον ίδιο τρόπο πληκτρολογείτε Aspirin 
και βάζετε ποσότητα 2 κομμάτια. 
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Στη συνέχεια πληκτρολογήστε F2  ή κάντε κλικ με το ποντίκι στη θέση «Απόδειξη» για 
αποθήκευση όλης της πώλησης και εκτύπωση συνολικής απόδειξης (Συνταγής και Ελεύθερης 
Πώλησης).  
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2o Παράδειγμα 
Εκτέλεση δύο συνταγών του ίδιου πελάτη σε μία απόδειξη και με ξεχωριστές συμμετοχές. 
 
Συνταγή TEBE :    2 Adalat tabl 10mg, - συμμετοχή 25% 

   1 Glopir tabl retard - συμμετοχή 10% 
Συνταγή ΤΣΑΥ  :   2 Moduretic tabl - συμμετοχή 25% 
        1 Vascase tabl 2.5mg  - συμμετοχή 10%  

   3 Insuline penmix penfil 30 - συμμετοχή 0% 
 

Πληκτρολογείτε τα πρώτα γράμματα από το Adalat π.χ. adal και πατάτε το πλήκτρο Enter. 
Από την λίστα με όλες τις μορφές του Adalat επιλέγετε με τα βελάκια το επιθυμητό και πατάτε 

το πλήκτρο Enter. 
 
Πληκτρολογείτε 2 στην θέση 
Ποσότητα και πατάτε το 
πλήκτρο Enter. 
 

Από την λίστα των συμμετοχών 
επιλέγετε 25% με τα βελάκια ή 
με το πλήκτρο Β και πατάτε το 
πλήκτρο Enter. 
 
 

 
 
 
 
Από τη λίστα των Ασφαλιστικών Ταμείων επιλέγετε ΤΕΒΕ με τα 
βελάκια ή με το πλήκτρο C και πατάτε το πλήκτρο Enter. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Κατά την ίδια διαδικασία πληκτρολογείτε και το Glopir, επιλέγετε το retard, βάζετε ποσότητα 
1 και επιλέγετε 
συμμετοχή 
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10%.  
 
 
 
 

 
(Το Ασφαλιστικό Ταμείο το επιλέγετε μόνο στο πρώτο φάρμακο της συνταγής). 

 
 
 
Σ’ αυτό το σημείο εάν επιθυμείτε να εκτυπωθεί η συνταγή και εφ’ όσον 
διαθέτετε τον κατάλληλο εκτυπωτή θα πρέπει να κάνετε κλικ με το ποντίκι 
Uστο βελάκι U στη θέση ‘Εκτύπωση συνταγής’, επιλέγοντας από την λίστα τον 
τύπο του εντύπου. 

 
 Για να συνεχίσετε την πώληση και να «χτυπήσετε» την δεύτερη συνταγή του 
ίδιου πελάτη κάντε κλικ στη θέση Συνταγή Uή πατήστε το πλήκτρο F4U. 
 
 

Πληκτρολογείτε τα πρώτα γράμματα από το 
moduretic π.χ. modu και πατάτε το πλήκτρο 
Enter.  
 

Πληκτρολογείτε 2 στην θέση Ποσότητα και πατάτε το πλήκτρο Enter. 
 

 
Από την λίστα των συμμετοχών 
επιλέγετε 25% με τα βελάκια ή 
με το πλήκτρο Α και πατάτε το 
πλήκτρο Enter. 
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Από τη λίστα των Ασφαλιστικών Ταμείων επιλέγετε ΤΣΑΥ με τα 
βελάκια ή με το πλήκτρο G και πατάτε το πλήκτρο Enter. 
 
Κατά την ίδια διαδικασία πληκτρολογείτε Vascace, επιλέγετε το 
tabl 2.5mg, βάζετε ποσότητα 1 και επιλέγετε συμμετοχή 
10%. 
(Το Ασφαλιστικό Ταμείο το επιλέγετε μόνο στο πρώτο 
φάρμακο της συνταγής). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με την ίδια διαδικασία πληκτρολογείτε Insuline, επιλέγετε Insuline HM Penfil inj Penmix 30 
5x1.5ml, βάζετε ποσότητα 3 και επιλέγετε συμμετοχή 0%. 
(Το Ασφαλιστικό Ταμείο το επιλέγετε μόνο στο πρώτο φάρμακο της συνταγής). 
 

 
 
 
 



 Πρόγραμμα Φαρμακείου mediwin 44 

 
 
 
 
Σ’ αυτό το σημείο εάν επιθυμείτε να εκτυπωθεί η συνταγή και 
εφ’ όσον διαθέτετε τον κατάλληλο εκτυπωτή θα πρέπει να 
κάνετε κλικ με το ποντίκι στη θέση εκτύπωση συνταγής, 
επιλέγοντας τον τύπο από λίστα εντύπων. 
  

 
 
Στη συνέχεια κάντε κλικ με το ποντίκι στη θέση «Απόδειξη» για αποθήκευση όλης της πώλησης 
και εκτύπωση συνολικής απόδειξης (και των δύο συνταγών).  
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3o Παράδειγμα 
Διόρθωση / Διαγραφή φαρμάκων σε συνταγή 
 
Συνταγή TEBE :    2 Adalat tabl 10mg, - συμμετοχή 25% 

   1 Glopir tabl retard - συμμετοχή 10% 
 

Διόρθωση τεμαχίων 
 
Εάν μετά την ολοκλήρωση της συνταγής διαπιστώσετε ότι πληκτρολογήσατε λάθος τα τεμάχια 
π.χ. του Adalat 
και αντί 2 
κομμάτια 
έπρεπε να 
«χτυπήσετε» 1, 
μπορείτε με το 
πάνω βελάκι ή 
με το ποντίκι να 
αλλάξετε πεδίο 
οπότε και 
φωτίζετε (μία 
κίτρινη μπάρα) στο πρώτο φάρμακο της συνταγής.  
 

 
Στη συνέχεια 
με το δεξί 
βελάκι ή με το 
ποντίκι 
πηγαίνετε στα 
τεμάχια οπότε 
και φωτίζετε  
το 2.  
 

 
 
 
Για αλλαγή της ποσότητας πατάτε το πλήκτρο Enter, και στη θέση Ποσότητα 
πληκτρολογείτε 1 και πατάτε το πλήκτρο Enter. 
 
Τότε αυτόματα διορθώνεται η ποσότητα του Adalat και συνεχίσετε την εργασία 
σας κατά τα γνωστά. 
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Διαγραφή φαρμάκου 
 
 
Εάν μετά την 
ολοκλήρωση της 
συνταγής θελήσετε να 
διαγράψετε κάποιο 
φάρμακο που από 
λάθος 
πληκτρολογήσατε, με 
το ποντίκι ή με τα 
βελάκια (πάνω-κάτω) 
φωτίζετε το επιθυμητό 
φάρμακο και πατάτε το 
πλήκτρο Delete. Τότε 
αυτόματα στην οθόνη σας εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα:  
 
 
 
 
• Επιλέγετε ΟΚ για διαγραφή του φαρμάκου 
• Επιλέγετε Άκυρο για ακύρωση της 
διαγραφής του φαρμάκου 
 
 
 
Στην συνέχεια μπορείτε να συμπληρώσετε εάν θέλετε άλλο φάρμακο ή να ολοκληρώσετε την 
συνταγή. 
 

Διόρθωση Στοιχείων 
 
H διόρθωση των στοιχείων της πώλησης γίνεται αν μετακινηθείτε με τα βελάκια του 
πληκτρολογίου στην σειρά και την στήλη που θέλετε να διορθώσετε. (Είδος, ποσότητα, 
συμμετοχή ή ασφαλιστικό ταμείο) 
Πατήστε το πλήκτρο Enter. 
Εισάγετε τα νέα στοιχεία. 
Πατήστε πάλι Enter      ώστε να ενημερωθεί το πρόγραμμα με τις αλλαγές. 
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Φαρμακοτεχνική Εργασία – 
Σκεύασμα Εργαστηρίου 
 
Για να κοστολογήσετε κάποιο σκεύασμα εργαστηρίου καθώς και την φαρμακοτεχνική του 
εργασία, ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία. 
 
 
UΠαράδειγμα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατά την πώληση (Συνταγής , ή Ελεύθερη Πώληση) και Uπριν πληκτρολογήσετε U το 

πρώτο είδος του σκευάσματος πατάτε το πλήκτρο INSERT. Στη συνέχεια 
πληκτρολογείτε π.χ. BUTAVATE, επιλέγετε CREAM 25GR και βάζετε ποσότητα 2 
κομμάτια, έπειτα πληκτρολογείτε AIROL, επιλέγετε CREAM 20GR, και στο τέλος 
πληκτρολογείτε /ph όπου επιλέγετε ΑΛΟΙΦΗ ΜΈΧΡΙ 50GR (1 κομμάτι) και ξανά /ph 
ΑΛΟΙΦΗ ΑΝΑ 10GR (2 κομμάτια). 
 

Πατάτε το πλήκτρο INSERT για να δηλώσετε ότι τελείωσε η εισαγωγή του 
σκευάσματος εργαστηρίου.  
 
Μ’ αυτό τον τρόπο όλα τα αποτελούμενα είδη του σκευάσματος κοστολογούνται σε μία 
γραμμή στην συνταγή και υπολογίζονται ως ένα είδος. 
 

 

Συνταγή 
 
 

1. BUTAVATE CREAM 25gr   Βτ ΙΙ 
(δύο) 

# 
2. AIROL CREAM 20gr  Βτ Ι (ένα) 

# 
Ν’ αναμιχθούν 
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Προειδοποιητικά μηνύματα προγράμματος 
 
 
 

 
 
 
Εάν θέλετε να ακυρώσετε μια συναλλαγή σε 
εξέλιξη θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο ESC. 
Τότε στην οθόνη σας εμφανίζεται το μήνυμα: 

 
 

 
 
 

 
 Επιβεβαίωση της ακύρωσης της εργασίας σας γίνεται εάν επιλέξετε ΟΚ, ενώ 

συνέχιση της εργασίας σας γίνεται εάν επιλέξετε Άκυρο. 
 
 
Εμφάνιση Καρτέλας Παραγγελίας 
 

 
 

Μπορείτε να εμφανίσετε την καρτέλα της δημιουργίας παραγγελίας από την πώληση 
πληκτρολογώντας ‘Shift’-‘F1’ όπως φαίνεται παραπάνω. 
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Διαχείριση Δανεικών Φαρμάκων 
 
Στο πρόγραμμα Φαρμακείου mediwin υπάρχει η δυνατότητα εύκολης και άμεσης 
παρακολούθησης των δανεικών φαρμάκων. 
 
Η διαδικασία αποτελείται από δύο διεργασίες οι οποίες αντικατοπτρίζουν και τις 
πραγματικές συναλλαγές. Από την χρέωση του πελάτη και την αποχρέωση. Είναι 
προφανές ότι και στις δύο εργασίες εμπλέκεται και το πελατολόγιο. Ειδικότερα: 
 
Η Χρέωση Πελάτη 
 
Έρχεται ο πελάτης και μας ζητά ένα Zantac και θα το γράψει. 
 Εκτελείτε την διαδικασία της ανεύρεσης του είδους όπως συνήθως. Στον πίνακα για τις 
συμμετοχές επιλέξτε ‘Πίστωση’. 

 
 
Ολοκληρώνετε την συναλλαγή όπως συνήθως.  
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Πατώντας ‘F2’ για την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτόματα ανοίγει η φόρμα 
χρέωσης του πελάτη. Αναζητήστε τον πελάτη δίνοντας τα αρχικά του ονόματος και 
πατήστε το πλήκτρο ‘Enter’. 
 

 
 
Στο δεύτερο μισό της φόρμας εμφανίζονται τα υπόλοιπα του πελάτη από τις 
προηγούμενες συναλλαγές. 
Τα δανεικά φάρμακα καταχωρούνται με την ένδειξη συμμετοχής 100% αφού φεύγοντας 
ο πελάτης παίρνει μαζί του το φάρμακο. Η συμμετοχή και το ταμείο θα οριστούν όταν 
φέρει την συνταγή. 
 
Έχετε την δυνατότητα στις παρατηρήσεις να συμπληρώσετε στοιχεία της συναλλαγής. 
 
Πατήστε το πλήκτρο ‘F2’ για να χρεωθεί ο πελάτης και το πλήκτρο ‘Esc’  για να 
επιστρέψετε στην φόρμα της πώλησης. 
 
Το φάρμακο θα αφαιρεθεί από την αποθήκη. 
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Αποχρέωση Πελάτη 
 
Μέσα στις επόμενες μέρες έρχεται ο πελάτης και φέρνει την συνταγή. Η διαδικασία 
αποχρέωσης  ξεκινά αντίστροφα από το πελατολόγιο αφαιρεί το φάρμακο από το 
υπόλοιπο του πελάτη και δημιουργεί την συνταγή. 
Από την επιλογή ‘Πελάτες’ -> ‘Υπόλοιπο …’ ανοίγει η φόρμα ‘Υπολοίπου Πελάτη’. 
Πληκτρολογήστε τα αρχικά του ονόματός του και πατήστε το πλήκτρο ‘Enter’. 
 

 
 

Μετακινηθείτε στον πίνακα στο φάρμακο που σας ενδιαφέρει. 
Επιλέξτε το φάρμακο ή τα φαρμάκα που θα συμμετέχουν στην συνταγή 
χρησιμοποιώντας το πλήκτρο του διαστήματος ή κάνοντας κλικ στο κουμπί ‘Επιλογή 
Γραμμής’. 
 
Πατήστε ‘F2’ ώστε το πρόγραμμα να ενημερωθεί με τις αλλαγές και το πλήκτρο ‘F5’  ή 

κάντ κλικ στο  ώστε να ανοίξει την φόρμα της πώλησης και να 
δημιουργήσει την πώληση με τα παραπάνω είδη. 
 
Τα φάρμακα δεν θα αφαιρεθούν πάλι από την αποθήκη ενώ αντίθετα θα αφαιρεθούν από 
το υπόλοιπο του πελάτη. 
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Αρχείο 
Πελατών 

 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

5
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Ο πελάτης θα εμφανιστεί στο πρόγραμμα του Φαρμακείου mediwin με τρεις ιδιότητες: 
• ως οικονομική συναλλαγή που μένει ανοικτή όπως συμβαίνει με τα δανεικά. 
• ως ασφαλισμένος αφού δημιουργεί σχέση με την συνταγή και την συναλλαγή με 

το ασφαλιστικό ταμείο, 
• ως καταναλωτής ειδών που θα θέλαμε να παρακολουθήσουμε όπως είναι η 

κατανάλωση σε καλλυντικά, 
 
Στην επιλογή ‘Καρτέλα Πελάτη’  το πρόγραμμα φαρμακείου θα σας εμφανίσει τα είδη 
με τις σχετικές αξίες που έχει πάρει ένα πελάτης ομαδοποιημένα στις εξής κατηγορίες: 

• Παραφάρμακα και Φάρμακα από ελεύθερη πώληση (χωρίς συνταγή) 
• με συνταγή στην οποία είναι αυτός καταχωρημένος ως ο 

ασφαλισμένος 
• με συνταγή όπου έχει καταχωρηθεί ως ο πελάτης που έκανε την 

συναλλαγή. 
 
Η επιλογές ‘Χρέωση Πελάτη’ και ‘Υπόλοιπα Πελάτη’ αφορούν τις οικονομικές 
συναλλαγές και τα υπόλοιπα που δημιουργούνται. 
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Στοιχεία πελάτη 
 
Εάν επιλέξετε «Πελάτες», «Στοιχεία Πελάτη» εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη 
εισαγωγής των στοιχείων του πελάτη.  

 
 

 

Α Ο Κωδικός και το Ονοματεπώνυμο του πελάτη είναι απαραίτητα στοιχεία που 
πρέπει να συμπληρωθούν για το άνοιγμα καρτέλας ενός πελάτη. 
Η μεταφορά από πεδίο σε πεδίο για την εισαγωγή στοιχείων γίνεται με το πλήκτρο 
TAB.  

  Η εισαγωγή νέου πελάτη γίνεται εάν επιλέξετε το εικονίδιο «Νέος Πελάτης» 

 Η Διαγραφή ενός ήδη καταχωρημένου πελάτη γίνεται από το εικονίδιο 
«Διαγραφή» ή με το πλήκτρο F3 αφού πρώτα όμως πληκτρολογήσετε τον κωδικό ή το 
Ονοματεπώνυμο του Πελάτη που επιθυμείτε να διαγράψετε. 

 Η αποθήκευση των στοιχείων γίνεται από το εικονίδιο «Αποθήκευση» ή με το 
πλήκτρο F2.  
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Καρτέλα  Πελάτη 
 
Η  επιλογή αυτή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη όπως: 

• Γενικά στοιχεία πελάτη 
• Παρατηρήσεις και άλλες πληροφορίες που αφορούν στον πελάτη 
• Τζίρο του  πελάτη σε παραφάρμακα, 
• Φάρμακα τα οποία έχει πάρει ο πελάτης, 
• Είδη τα οποία έχει πάρει με συνταγή και έχει καταχωρηθεί ως ασφαλισμένος (με 

το ‘F3’ ή κλικ στα στοιχεία συνταγής κατά την πώληση) 
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Χρέωση Πελάτη 
 
Η εύρεση του πελάτη που θέλετε να χρεώσετε γίνεται είτε πληκτρολογώντας το 
Ονοματεπώνυμό του είτε πληκτρολογώντας τον Κωδικό του. 
Υπάρχουν δύο τρόποι χρέωσης: 

1. Με το πλήκτρο INSERT ανοίγετε κενές σειρές όπου πληκτρολογείτε τα είδη που 
θέλετε να χρεώσετε τον πελάτη σας. Μετακινείστε από πεδίο σε πεδίο με τα 
βελάκια και τα ενεργοποιείτε για εισαγωγή στοιχείων με το πλήκτρο ENTER.  
Εάν τα είδη που εισάγετε είναι φάρμακα εμφανίζεται αυτόματα η Λίστα των 
Φαρμάκων για να επιλέξετε το επιθυμητό. Εάν τα είδη που εισάγετε δεν 
υπάρχουν στο αρχείο  τότε θα πρέπει να ορίσετε επιπλέον και την τιμή χρέωσης. 
Το κάθε πεδίο (Ημερομηνία, Περιγραφή Είδους, Τεμάχια, Αξία Είδους, κ.λ.π.) 
ενεργοποιείται για αλλαγή με το πλήκτρο ENTER και επιβεβαιώνεται η αλλαγή 
πάλι με το πλήκτρο ENTER. 

2. Εάν τσεκάρετε το εικονίδιο «Απλήρωτες Συνταγές» που βρίσκεται στο επάνω 
μέρος της οθόνης εμφανίζονται αυτόματα όλες οι «ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ» συνταγές 
όπου κάνοντας διπλό κλικ με το ποντίκι επάνω στην επιθυμητή συνταγή 
(χρωματικός διαχωρισμός για κάθε ξεχωριστή πώληση) χρεώνεται αυτόματα 
στον πελάτη.  

 

 
 

Γ Μπορείτε να αλλάξετε τα τεμάχια, την αξία, την κατηγορία ΦΠΑ και το ποσοστό 
συμμετοχής μετακινώντας την φωτεινή μπάρα με τα βελάκια στις αντίστοιχες θέσεις. 
Γ Στην θέση «Παρατηρήσεις» μπορείτε να συμπληρώσετε τυχόν σχόλια για το κάθε είδος. 
Γ Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε κάποια εγγραφή, μετακινείτε την φωτεινή μπάρα στην 
επιθυμητή εγγραφή και πατάτε το πλήκτρο Delete. 

 Η αποθήκευση γίνεται από την επιλογή «Αποθήκευση». 

 Η επιλογή «Καθαρισμός» χρησιμοποιείται όταν θέλετε να κάνετε Νέα Χρέωση. 
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Υπόλοιπα Πελάτη 
 
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να έχετε πλήρη και αναλυτική εικόνα των 
χρεών του πελάτη σας καθώς και το συνολικό οφειλόμενο ποσό (Ποσό χρέωσης – Ποσό 
πίστωσης). 
 

 
 
 

UΣημειώνεται ότι U 

• Στην Καρτέλα Πελάτη μπορείτε να προσθέσετε είδος, να διαγράψετε ή ακόμη 
και να διορθώσετε κάποιο είδος με την ίδια ακριβώς διαδικασία όπως αυτή 
περιγράφεται στην «Χρέωση Πελάτη». 
• Διαγράψτε μια εγγραφή πατώντας απλά το πλήκτρο ‘Del’ – Delete.  
Προσοχή για την διαγραφή αυτή δεν εμφανίζεται επιβεβαίωση  

• Μπορείτε να χρεώσετε ένα πελάτη χωρίς να χρησιμοποιήσετε την διαδικασία 
της πώλησης. 
 Για να ανοίξει καινούργια γραμμή στον  πίνακα πατήστε το πλήκτρο ‘Insert’. 
 Πατήστε  το πλήκτρο ‘Enter’.  
 Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του είδους ή ακόμη 
είναι ελεύθερο το πεδίο για να γράψετε την περιγραφή του χρέους. 

 
 

 Η αποθήκευση γίνεται από την επιλογή «Αποθήκευση» ή το πλήκτρο ‘F2’. 
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Συγκεντρωτικά Υπόλοιπα 
 
Προβάλλει την χρέωση και την πίστωση για τον σύνολο των πελατών. 
Δίνεται η δυνατότητα να οριστεί χρονική περίοδος ‘Από – Εώς’  και δυνατότητα 
ταξινόμησης είτε κατά ονοματεπώνυμο όπως και κατά υπόλοιπο 
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Ενηλικίωση Υπολοίπων Πελατών 
 
Προβάλλει τα υπόλοιπα πελατών ομαδοποιημένα σε τέσσερις χρονικές περιόδους 
ανάλογα πότε δημιουργήθηκαν: 

• 0 ως 30 ημέρες 
• 31 ως 60 ημέρες 
• 61 ως 90 ημέρες  
• παλαιότερα από 3 μήνες 

 

 
 
Προσοχή 
 
Για να εμφανιστούν τα δεδομένα θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί ‘Προβολή’ 
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Δανεικά μεταξύ Φαρμακείων 
 
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή αν θέλετε να παρακολουθήσετε τα δανεικά είδη 
μεταξύ φαρμακείων 
Η διαφορά με την καρτέλα ‘Υπόλοιπο Πελάτη’ είναι ότι οι εργασίες πάνω στην καρτέλα 
αυτή ενημερώνουν και την αποθήκη. 
  
Μπορείτε να χρεώσετε ένα ή περισσότερα είδη στο φιλικό φαρμακείο από την πώληση. 
Τα είδη αφαιρούται από την αποθήκη και χρεώνονται στο υπόλοιπο του φιλικού 
φαρμακείου.  
Η διαγραφή ενός είδους (με το πλήκτρο ‘Del’ ή κλικ πάνω στην διαγραφή) προσθέτει 
στην αποθήκη την αντίστοιχη ποσότητα. 
 
Μπορείτε να εισάγετε στο υπόλοιπο του φαρμακείου είδος ενώ βρίσκεστε πάνω στην 
καρτέλα με το υπόλοιπο του φαρμακείου. Αν θέλετε να ανοίξετε καινούργια γραμμή 
πατήστε το πλήκτρο ‘Insert’ 
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Ειδικά  
 Παραστατικά 

 
 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
 
Εάν επιλέξετε ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ εμφανίζεται η παρακάτω λίστα απ’ όπου μπορείτε να 
επιλέξετε το είδος του Παραστατικού που θέλετε να εκδώσετε. 
 
 

Ειδικά Παραστατικά 
Τιμολόγιο Πώλησης – Δελτίο Αποστολής 

Τιμολόγιο Πώλησης 
Δελτίο Αποστολής 
Πιστωτικό Τιμολόγιο 

Δελτίο Επιστρ. Λιαν. Πωληθέντων 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

6



 Πρόγραμμα Φαρμακείου mediwin 62 

 

Τιμολόγιο Πώλησης – Δελτίο Αποστολής 

 
Αρχικά πληκτρολογείτε τον Κωδικό ή το Ονοματεπώνυμο του πελάτη και επιλέγετε από 
τον πίνακα των πελατών, τον πελάτη που επιθυμείτε να εκδώσετε το παραστατικό. 
Αυτόματα και εφ’ όσον ο πελάτης είναι καταχωρημένος στο αρχείο Πελατών 
συμπληρώνονται όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. 
Στη συνέχεια πληκτρολογείτε τα είδη που θέλετε να εισαχθούν στο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΠΩΛΗΣΗΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. Εάν τα είδη είναι από την Λίστα Φαρμάκων του 
αρχείου, βγαίνει αυτόματα Λίστα για να επιλέξετε το επιθυμητό. Στην περίπτωση που το 
είδος που θέλετε να εισάγετε δεν υπάρχει στο αρχείο μας πατάτε το πλήκτρο INSERT 
(ανοίγει νέα σειρά εγγραφής) και πληκτρολογείτε όλη την περιγραφή του είδους που 
θέλετε. 
Πληκτρολογείτε την ποσότητα για το κάθε είδος και όπου χρειάζεται (παραφ/κά, νέο 
είδος) επιλέγετε και την κατηγορία ΦΠΑ. 
Με το πλήκτρο TAB μετακινείστε από πεδίο σε πεδίο στην περίπτωση που χρειασθεί 
να αλλάξετε κάποια στοιχεία του Τιμολογίου όπως π.χ. τον ΣΚΟΠΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ. 
Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η Ανάλυση του Τιμολογίου. 

Για αποθήκευση του Τιμολογίου Πώλησης-Δελτίου Αποστολής επιλέγετε με το ποντίκι το 
«Αποθήκευση» ή πατάτε το πλήκτρο F2. 

Για εκτύπωση του Τιμολογίου Πώλησης-Δελτίου Αποστολής επιλέγετε με το ποντίκι το 
«Εκτύπωση» ή πατάτε το πλήκτρο F7. 
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Τιμολόγιο Πώλησης 
 

Η διαδικασία έκδοσης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο με το 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ με την διαφορά ότι θα πρέπει να 
ορίσετε και τον αριθμό του ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ στο οποίο αντιστοιχεί το 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ. 

 
Δελτίο Αποστολής 

 
Η διαδικασία έκδοσης ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο με το 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. Τα είδη που επιλέγετε εμφανίζονται 
με τιμή 0 (μηδέν), ωστόσο έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τιμή όπου αυτό θεωρείται 
απαραίτητο. 

 
Πιστωτικό Τιμολόγιο 
 
Η διαδικασία έκδοσης ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο με το 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ με την διαφορά ότι θα πρέπει να 
ορίσετε και τον αριθμό του ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ στο οποίο αντιστοιχεί το 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. 

 
Δελτίο Επιστρoφής Λιανικώς 
Πωληθέντων 
 
Η διαδικασία έκδοσης του ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 
γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο με το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ με 
την διαφορά ότι δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή των στοιχείων του πελάτη 
(εμφανίζεται πάντα η λέξη ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ) και θα πρέπει να διευκρινισθεί και ο 
αριθμός της απόδειξης που αντιστοιχεί. 
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Εκτύπωση σε χαρτί A4 σε εκτυπωτή 
μελάνης ή Laser 
 
 
Το πρόγραμμα φαρμακείου mediwin υποστηρίζει την έκδοση φορολογικών 
παραστατικών σε χαρτί A4  σε οποιονδήποτε εκτυπωτή μελάνης  ή laser. Κάθε φορά 
εκδίδονται δύο αντίγραφα (πρωτότυπο – αντίγραφο) ενώ δίνεται και η δυνατότητα να 
συμπληρωθούν και παρατηρήσεις όπως (‘Αφορά τον ασφαλισμένο …’) 
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Καταστάσεις 
Ασφαλιστικών 
Ταμείων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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Γενικά 
 
Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του προγράμματος Φαρμακείου medi– win, κάθε 
συνταγή που κοστολογείτε, αποθηκεύεται ώστε στην συνέχεια να είναι διαθέσιμη και να 
δημιουργηθούν οι Καταστάσεις Ασφαλιστικών Ταμείων. Εκείνο που έχετε να κάνετε 
στην συνέχεια είναι να ελέγξετε τις συνταγές και σε ελάχιστο χρόνο να έχετε έτοιμες τις 
εκτυπώσεις για τα Ασφαλιστικά Ταμεία. 
 
Ακόμη, η επεξεργασία των Ασφαλιστικών Ταμείων, στο πρόγραμμα mediwin, σας δίνει 
την δυνατότητα να προσθέσετε συνταγές, να αλλάξετε την ημερομηνία, να διαγράψετε  
αλλά και αλλαγές στα στοιχεία της συνταγής όπως η μεταφορά συνταγής σε άλλο 
ασφαλιστικό ταμείο. 
 
Μπορείτε να επεξεργάζεστε τις συνταγές των Ασφαλιστικών τμηματικά (για μια 
ορισμένη περίοδο μέρα ή εβδομάδα). Οι συνταγές που εκτελείτε στο υπόλοιπο χρονικό 
διάστημα θα προστίθενται στο ήδη επεξεργασμένο αρχείο. 
 
 
Ακόμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ενότητα Καταστάσεις Ασφαλιστικών 
Ταμείων για να ελέγχετε καθημερινά τις συνταγές που κοστολογείτε. Μπορείτε να 
εμφανίστε τα αναλυτικά στοιχεία της συνταγής που έχει έρθει από την πώληση 
χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ‘F5’. 
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Διαδικασία δημιουργίας και εκτύπωσης 
Καταστάσεων Ασφαλιστικών Ταμείων 

 
 

 
 
Για να δημιουργήσετε την εκτύπωση ενός ασφαλιστικού Ταμείου θα πρέπει να 
ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 
 

1. Επεξεργασία Στοιχείων: Στην επιλογή αυτή επεξεργάζεστε τα διαθέσιμα στοιχεία 
συνταγών (προσθήκη, διαγραφή, διόρθωση στοιχείων συνταγών) 

2. Δημιουργία Εντύπου: Μετασχηματίζει τα στοιχεία συνταγών στην 
κατάλληλη μορφή και διάταξη ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε ταμείου.  
Οι συνταγές θα ομαδοποιηθούν ανά ημέρα για ταμεία όπως ΙΚΑ και ΟΓΑ. 
Θα χωριστούν σε ποσοστά συμμετοχής πχ για τον ΟΠΑΔ ή θα εμφανίζεται 
σε κάθε σειρά μια συνταγή ανάλογα με τις απαιτήσεις του ταμείου ή του 
διανεμητικού. 
Οι ονομασίες εντύπου είναι ‘τύπου’ πχ ΙΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να 
επεξεργαστείτε τις συνταγές ενός ταμείου και στην συνέχεια να ζητήσετε 
μετασχηματισμό των συνταγών με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μορφές. 

3. Εκτυπώσεις: Στέλνει στον εκτυπωτή τα επεξεργασμένα και μορφοποιημένα 
στοιχεία.  

 
 

Η διαδικασία αυτή είναι ίδια για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.  

 

 

 

Αφού ελέγξετε και διορθώσετε τα στοιχεία των 
στοιχείων με την επιλογή ‘Δημιουργία Εντύπου’ θα 
δώσετε εντολή στο. πρόγραμμα να δημιουργήσει την 
κατάλληλη εκτύπωση 
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Επεξεργασία 
 
Όταν επιλέγετε επεξεργασία των Καταστάσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων εμφανίζεται η 
παρακάτω οθόνη, απ’ όπου επιλέγετε το Ασφαλιστικό Ταμείο που θέλετε να επεξεργασθείτε. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ’ αυτό το σημείο μπορείτε να ορίσετε και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για το οποίο 
θέλετε να εμφανισθούν οι αντίστοιχες συνταγές, κάνοντας κλικ στο βελάκι που βρίσκεται δεξιά 
από την ημερομηνία. 
Αφού επιλέξετε Ασφαλιστικό Ταμείο και χρονικό διάστημα θα πρέπει με το ποντίκι να 
επιλέξετε «Προβολή». 
Τότε, αυτόματα εμφανίζονται στην οθόνη όλες οι συνταγές του Ασφαλιστικού Ταμείου που 
είχατε επιλέξει. 
Το παράθυρο αποτελείται από δύο βασικές ενότητες: 

• Στον κεντρικό πίνακα περιλαμβάνονται τα στοιχεία συνταγής 
όπως η ημερομηνία, Ονοματεπώνυμο Ασθενούς, Συμμετοχή 
κά 

• Στον Δεύτερο πίνακα εμφανίζονται οι γραμμές της συνταγής με 
το ποσοστό συμμετοχής και το ποσό. 

Ανάλογα με τα στοιχεία που θέλετε να επεξεργαστείτε θα πρέπει να ενεργοποιείτε τον 
αντίστοιχο πίνακα. 
 
Εδώ έχετε τη δυνατότητα 

- Να προσθέσετε ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΓΗ με το πλήκτρο INSERT (Δημιουργείται μία 
κενή εγγραφή όπου συμπληρώνετε τα στοιχεία της συνταγής) 

- Να ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ μία συνταγή με το πλήκτρο DELETE αφού πρώτα επιλέξετε 
ποια συνταγή θέλετε να διαγράψετε. 

- Να ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ μίας συνταγής (Α.Μ., Ονοματεπώνυμο, 
Αριθμός Συνταγής, Ημερομηνία), μετακινώντας την φωτεινή (κίτρινη) μπάρα στο 
επιθυμητό πεδίο και πατώντας το πλήκτρο ENTER για ενεργοποίηση του πεδίου. 

• Για να διορθώσετε το ποσό μίας συνταγής θα πρέπει να φωτίσετε το 
ΣΥΝΟΛΟ με το ποντίκι ή με το δεξί βελάκι και να πατήσετε το ‘Enter’.  
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Τότε η φωτεινή μπάρα μετακινείται στο δεξί μέρος της οθόνης όπου φαίνεται 
η ανάλυση της συνταγής ανά συμμετοχή και μπορείτε να διορθώσετε τη 
συμμετοχή της συνταγής, το ποσό της συνταγής ή ακόμη να προσθέσετε 
επιπλέον ποσοστό συμμετοχής εάν πατήσετε το πλήκτρο Insert. 
 

 
 

Home: Αρχή 
Εγγραφής 
 
End: Τέλος 
Εγγραφής 
 
PageUp: 
Προηγούμενη 
Σελίδα 
 
PageDown: 
Επόμενη Σελίδα 

  
UΑπαραίτητα U μετά το τέλος της επεξεργασίας των συνταγών σας θα πρέπει να 
ζητήσετε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ επιλέγοντας με το ποντίκι το «Αποθήκευση». 
 

Για να δείτε την κατάσταση στην τελική της μορφή (αυτή που απαιτείται από κάθε Ασφαλιστικό 
Ταμείο) θα πρέπει να επιλέξετε «Δημιουργία Εντύπου». 
Εάν δηλαδή επιλέξετε π.χ. Δημιουργία Εντύπου για το Ασφαλιστικό Ταμείο ΙΚΑ εμφανίζεται 
η οθόνη:  

 
 

Σημείωση: Ειδικά για το ταμείο IKA μετά τον μετασχηματισμό των συνταγών 
μπορείτε απευθείας να συμπληρώσετε στην παραπάνω φόρμα τα ποσό για τις 
συνταγές ΚΛΙΝΙΚΩΝ ώστε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

Α 
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Αλλαγή Ασφαλιστικών Ταμείων 
 
Η φόρμα αλλαγής και επεξεργασίας ασφαλιστικών ταμείων σας δίνει την δυνατότητα να 
αλλάξετε: 
 
 

• την σειρά με την οποία 
εμφανίζονται τα Ασφαλιστικά 
Ταμεία 
• την περιγραφή των 
Ασφαλιστικών Ταμείων (όπως από 
Δημόσιο σε ΟΠΑΔ) 
 
 
όπως επίσης  και 
• να διαγράψετε ένα ταμείο 
• να προσθέσετε ταμείο το οποίο 
δεν εμφανίζεται. 

 
Οι παραπάνω αλλαγές θα βοηθήσουν 
ώστε το πρόγραμμα να λειτουργεί και 
να ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες 
του Φαρμακείου σας. 
 
 
 
 
 
Για να αλλάξετε την θέση με την οποία εμφανίζεται ένα ταμείο: 

Κάντε κλικ πάνω στο ταμείο,  
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  με τους δείκτες πάνω ή κάτω ώστε να 
μετακινηθεί το Ασφαλιστικό Ταμείο στην κατάλληλη θέση. 
 

Για να προσθέσετε νέο ταμείο χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ‘F9’ ή κάντε κλικ 
πάνω στο  
 
 
Διαγράψτε ένα Ταμείο με το πλήκτρο ‘Del’  ή με κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο 
Αποθηκεύστε τις αλλαγές με το ‘F2’. 
 Οι αλλαγές θα ενημερώσουν όλα τα σημεία του προγράμματος όπου εμφανίζονται 
πίνακες με τα ασφαλιστικά ταμεία. 
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Επεξεργασία Ποσοστών Συμμετοχής 
 
Όπως και με την Αλλαγή της περιγραφής ενός Ασφαλιστικού Ταμείου έτσι και με τα 
ποσοστά συμμετοχής μπορείτε να αλλάξετε τα ποσοστά συμμετοχής ώστε αυτά να 
αντιστοιχούν στα Ταμεία με τα οποία συνεργάζεστε. 
 
Οι αλλαγές θα ενημερώσουν όλα τα σημεία του προγράμματος όπου εμφανίζονται 
πίνακες με τα ασφαλιστικά ταμεία. 
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Ταμείο  
Ανάλυση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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Στην επιλογή Ταμείο-Ανάλυση εμφανίζεται η οικονομική ανάλυση του Φαρμακείου σας  
για ημέρα, μήνα, έτος ή ακόμη και συγκεκριμένη χρονική περίοδος αρκεί να τσεκάρετε 
την επιθυμητή επιλογή. 
Στην ίδια οθόνη έχετε  

• Ανάλυση εσόδων ανά κατηγορία 
• Ανάλυση εσόδων ανά κατηγορία Φ.Π.Α. 
• Ανάλυση εσόδων ανά κατηγορία εντύπου 

 
 

 
 

 Για εκτύπωση του Ταμείου επιλέγετε με το ποντίκι το «Εκτύπωση». Ορίστε τον 
κατάλληλο εκτυπωτή αν αυτό απαιτείται από την ‘Επιλογή Εκτυπωτή’  
 

 Αν ορίσετε νέο χρονικό διάστημα θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί ‘Δημιουργία’  
ώστε να εμφανιστούν τα ποσό της χρονικής περιόδου που έχετε επιλέξει. 
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Βοηθητικά 
Προγράμματα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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Στοιχεία Φαρμακείου 
 
 
Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία του 
Φαρμακείου σας από την επιλογή «Βοηθητικά»,  «Στοιχεία Φαρμακείου». 

 
 

 
 

Διευκρίνιση: Η Επωνυμία του Φαρμακείου βρίσκεται σε κρυφό αρχείο και έχει ήδη 
δηλωθεί από την επιχείρηση «Λαδάς Σταύρος». 

 
Η μεταφορά από σειρά μηνύματος σε σειρά μηνύματος γίνεται με το πλήκτρο TAB. 
 
Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή όλων των στοιχείων σας θα πρέπει Uαπαραίτητα Uνα 
ζητήσετε Αποθήκευση. 
 
Eάν συνεργάζεστε με την Ι.Μ.Σ. θα πρέπει να τσεκάρετε την θέση «Πελάτης Ι.Μ.S.»
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Μηνύματα Αποδείξεων 
 
Στην περίπτωση που εκδίδετε Απόδειξη Λιανικής Πώλησης από εκτυπωτή μέσω του 
προγράμματος mediwin, δίνεται η δυνατότητα να εκτυπώνεται στην απόδειξη μήνυμα 
της επιλογής σας, το οποίο ορίζετε από τα «Βοηθητικά» και την επιλογή «Μηνύματα». 
 

 
 
 
Η μεταφορά από σειρά μηνύματος σε σειρά μηνύματος γίνεται και με το πλήκτρο TAB. 
Η αποθήκευση των μηνυμάτων γίνεται από την επιλογή «Αποθήκευση». 
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Μεταφορά Δεδομένων από άλλα προγράμματα 
 
 
Στο menu που εμφανίζεται κάντε  κλικ στα 'Βοηθητικά’. 
Από εκεί επιλέξτε "Εισαγωγή Δεδομένων"  -> και κάντε κλικ στο 'med' ή αντίστοιχα 
Europharmacy.  
 
Στο παράθυρο που εμφανίζεται κάντε κλικ στο κουμπί 'Μεταφορά Ειδών' 
  
Θα ξεκινήσει η ανάγνωση των δεδομένων των αρχείων του medicina στο Dos. 
Παρακαλούμε να είστε υπομονετικοί όση ώρα χρειαστεί μέχρι να  
ολοκληρωθεί η ανάγνωση των αρχείων και η δημιουργία του πίνακα με τα 
δεδομένα αυτά στο mediwin. 
  
Με τα στοιχεία της αποθήκης του med  θα δημιουργήσει 3 πίνακες: 
 

 
 
Φάρμακα κανονικού καταλόγου : Περιλαμβάνονται οι εγγραφές με τα Φάρμακα. Είναι 
ήδη καταχωρημένα στο πρόγραμμα windows επόμενως κάντε κλικ στο κουμπί  
"Αποθήκευση δεδομένων φαρμάκων" μονον αν θέλετε να μεταφέρετε την αποθήκη που 
αφορά αυτά τα είδη. 
  
Παραφάρμακα καταλόγου: Περιλαμβάνονται δεδομένα (τιμή, ποσότητα, ποσοστό 
κέρδους κλπ)  για τα είδη παραφαρμάκων που συνοδεύουν τον κατάλογο των 
φαρμάκων . Κάντε κλικ στο κουμπί 'Αποθήκευση δεδομένων παραφαρμάκων' για να 
ξεκινήσει η μεταφορά των παραπάνω στοιχείων στο πρόγραμμα windows. 
  
Είδη προσωπικού καταλόγου: Περιλαμβάνονται οι εγγραφές με τα είδη που έχετε 
καταχωρήσει στον προσωπικό σας κατάλογο. 
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Κάντε κλικ στο " Αποθήκευση δεδομένων προσωπικού καταλόγου" ώστε να 
μεταφερθούν και τα στοιχεία αυτά.  
  
Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί επομένως κάντε κλικ στο 'Χ" του παράθυρου 
"Κατάλογος ειδών med"  ώστε να κλείσει το παράθυρο. 
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Αγορές και 
προμηθευτές 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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Στην ενότητα ‘Αγορές’ μπορείτε 
 

• Να δείτε, να επεξεργαστείτε και να στείλετε μια παραγγελία (εάν η 
Φαρμακαποθήκη υποστηρίζει ηλεκτρονική επικοινωνία) 

• Να καταχωρήσετε τιμολόγια αγορών ώστε να ενημερώσετε την αποθήκη με τα 
είδη που παραλάβατε  

• Να παρακολουθείτε τις κινήσεις με τους προμηθευτές σας 
 
Τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε είναι τα εξής: 
    Αποστολή Παραγγελίας 

1. Δημιουργείτε την παραγγελία είτε από τις ελλείψεις εάν 
παρακολουθείτε την αποθήκη ή από τις πωλήσεις ημέρας ή 
πληκτρολογείτε τα είδη. Τόσο στην παραγγελία από ελλείψεις όσο 
και από πωλήσεις ημέρας σας δίνεται η δυνατότητα να ελέγξετε και 
να διαμορφώσετε την παραγγελία σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας 

2. Αφού  επεξεργαστείτε την παραγγελία την αποθηκεύετε δίνοντας 
χαρακτηριστική ονομασία πχ ‘SYFA’ 

3. Την παραγγελία μπορείτε αν το φαρμακείο είναι συνδεδεμένο με 
την Φαρμακαποθήκη να την αποστείλετε μέσω modem ή να την 
τυπώσετε και να την στείλετε με Fax ή απλά να την υπαγορεύσετε 
τηλεφωνικά. 

  Παραλαβή Παραγγελίας 
1. Όταν παραλάβετε την απάντηση ή το τιμολόγιο τα στοιχεία της 

παραγγελίας πχ ‘SYFA’ τα ανακαλείτε ώστε να κάνετε τον έλεγχο 
του τιμολογίου. Εκεί μπορείτε πάλι να κάνετε έλεγχο ή αλλαγές 
ώστε τα στοιχεία του αρχείου να συμφωνήσουν με τιμολόγιο που 
έχετε στα χέρια σας 

2. Αποθηκεύετε το τιμολόγιο ώστε να ενημερώσει την αποθήκη και 
τον λογαριασμό του προμηθευτή. 

 
Αν έχετε τηλεφωνική σύνδεση με την αποθήκη τότε τα είδη του τιμολογίου 
θα δημιουργηθούν αυτόματα. Με τον τρόπο αυτό αυτόματα έχετε το 
τιμολόγιο χωρίς να χρειαστεί να ελέγξτε για τυχόν αλλαγές ή ελλείψεις. 
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Δημιουργία Παραγγελίας 
 
 
Από την επιλογή «ΑΓΟΡΕΣ», «ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΔΩΝ», «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ». 
Το πρόγραμμα mediwin εμφανίζει αυτόματα την παραγγελία με βάσει τις Πωλήσεις 
Ημέρας ή τις Ελλείψεις (στην περίπτωση που έχετε καταχωρήσει τα αποθέματα). 
Επίσης δίνει τη δυνατότητα για δημιουργία Νέας Παραγγελίας όπου θα πρέπει να 
πληκτρολογήσετε τα είδη που θέλετε.  
 
Κάντε κλικ στο 
βελάκι που 
βρίσκεται δεξιά 
από την επιλογή 
«Δημιουργία» 
και 
εμφανίζονται 
όλες οι μορφές 
των 
παραγγελιών, 
όπου επιλέγετε 
την επιθυμητή. 
 
 

Νέα 
 

: 
Επιλογή πεδίου 
 
 
Enter    : 
Εισαγωγή και 
επιβεβαίωση 
δεδομένων 
 
  
 

Delete   : Διαγραφή εγγραφής 
 

 : Αποθήκευση αρχείου παραγγελίας 
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Ελλείψεις 
Insert    : Νέα εγγραφή 
 

: Επιλογή πεδίου  
 
Delete   : Διαγραφή εγγραφής 
 
Enter    : Εισαγωγή και 
επιβεβαίωση δεδομένων 
 
Home: Αρχή Εγγραφής 
 
End: Τέλος Εγγραφής 
 
PageUp: Προηγούμενη Σελίδα 
 
PageDown: Επόμενη Σελίδα 
 

Πωλήσεις Ημέρας 
Insert    : Νέα εγγραφή 

: Επιλογή πεδίου 
Delete   : Διαγραφή 
εγγραφής 
 
Enter    : Εισαγωγή και 
επιβεβαίωση δεδομένων 
 
Home: Αρχή Εγγραφής 
 
End: Τέλος Εγγραφής 
 
PageUp: Προηγούμενη 
Σελίδα 
PageDown: Επόμενη Σελίδα 
 

Απαραίτητα μετά την επεξεργασία της παραγγελίας θα πρέπει να ζητήσετε 

αποθήκευση από το εικονίδιο  . 

 Για εκτύπωση της παραγγελίας κάνετε «κλικ» με το ποντίκι στο εικονίδιο . 
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Για αποστολή της παραγγελίας μέσω modem κάνετε «κλικ» με το ποντίκι  στο 

εικονίδιο   
και ξεκινάει η σύνδεση με τον συνεταιρισμό (εφ’ όσον ο συνεταιρισμός σας έχει την 
κατάλληλη υποδομή).  
Μετά το πέρας της αποστολής έχετε άμεση απάντηση  

• για τα είδη της παραγγελίας που θα παραλάβετε * 
• για τα είδη που έχουν έλλειψη 
• για τα είδη που δεν έχει ο προμηθευτής σας 

 
* Αναλυτικές οδηγίες στο θέμα «Επεξεργασία Απάντησης» 

Εμφάνιση προηγούμενης παραγγελίας 

Για να εμφανίσετε στην οθόνη σας, να επεξεργασθείτε ή ακόμη και να εκτυπώσετε μία 
παλαιότερη παραγγελία που την είχατε αποθηκεύσει π.χ SYFA, ακολουθείτε την 
παρακάτω διαδικασία: 
 

Στο πρόγραμμα της 
Τηλεφωνικής 
Παραγγελίας κάνετε 
«κλικ» με το ποντίκι 
στο εικονίδιο 

  Τότε 
εμφανίζεται μία λίστα 
με όλες τις 

αποθηκευμένες παραγγελίες, όπου επιλέγετε την επιθυμητή και αυτόματα έχετε στην 
οθόνη τα περιεχόμενα αυτής της παραγγελίας. 
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Επεξεργασία Απάντησης 
 
Από το «μενού» του προγράμματος mediwin επιλέγετε «Αγορές», «Παραγγελία ειδών» 
και  «Επεξεργασία Παραγγελίας» οπότε κάνετε «κλικ» με το ποντίκι στο βελάκι δίπλα 
στην θέση «Προβολή 
παραγγελίας» και 
επιλέγετε «Απάντηση 
τηλ. Παραγγελίας» 
οπότε εμφανίζεται 
αυτόματα στην οθόνη 
σας η απάντηση από 
την τελευταία 
παραγγελία που 
αποστείλατε με modem στον συνεταιρισμό σας, όπου φαίνονται ποια είδη της 
παραγγελίας θα έρθουν και ποια όχι (είτε γιατί είχαν έλλειψη, είτε γιατί δεν τα είχε ο 
συνεταιρισμός). 
 
 
Σ’ αυτό το σημείο έχετε τη δυνατότητα για αυτόματη ενημέρωση των αποθεμάτων της 
αποθήκης με τις ποσότητες της παραγγελίας. Κάνετε «κλικ» με το ποντίκι στο βελάκι 
 δίπλα στην θέση «Ενημέρωση» και επιλέγετε «Από Απάντηση Παραγγελία». Σε 

ελάχιστα δευτερόλεπτα ενημερώνεται η αποθήκη σας. 
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Διαχείριση Ειδών 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

11



 
Από το «μενού» του προγράμματος επιλέγετε «Αποθέματα» και «Καρτέλα Είδους» 
όπου έχετε τη δυνατότητα επεξεργασθείτε τα παρακάτω στοιχεία των ειδών 
•  
• Αποθήκη 
• Ελάχιστο Απόθεμα 
• Ποσοστό κέρδους 
• Λιανική Τιμή * 
• Χονδρική Τιμή * 
• Barcode 
• Κωδικός Ε.Ο.Φ. 
• Κωδικός ΣΥ.ΦΑ. 
• Θέση στην Αποθήκη 
 
* Εάν πληκτρολογήσετε Λιανική ή Χονδρική Τιμή με δεκαδική μορφή (π.χ. 272,66) θα πρέπει το διαχωριστικό να 
είναι το κόμμα (,) και να έχει δύο δεκαδικά ψηφία. 
 

 
 
 

Πληκτρολογείτε τα αρχικά γράμματα του είδους που επιθυμείτε να επεξεργασθείτε, 
πατάτε το πλήκτρο Enter 
και εμφανίζονται όλες οι 
μορφές του 
συγκεκριμένου είδους. 
 

: Επιλογή πεδίου
  
 
Enter    : Εισαγωγή και 
επιβεβαίωση δεδομένων 
 
Home: Αρχή Εγγραφής 
 
End: Τέλος Εγγραφής 
 
PageUp: Προηγούμενη Σελίδα PageDown: Επόμενη Σελίδα 

H αποθήκευση των αλλαγών γίνεται από το εικονίδιο   ή με το πλήκτρο 
F2. 
(Μπορείτε να επεξεργασθείτε όλες τις μορφές του συγκεκριμένου είδους και να 
ζητήσετε Αποθήκευση στο τέλος) 

Για να πληκτρολογήσετε άλλο είδος πατάτε το πλήκτρο Tab και 
μεταφέρεστε στην θέση «Επιλογή Είδους». Θα πρέπει όμως προηγουμένως 
να ζητήσετε Uαπαραίτητα U αποθήκευση.  

Α 
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Προσωπικός Κατάλογος 
 
 
Στο πρόγραμμα mediwin περιέχονται όλα τα φάρμακα (σύμφωνα με το αρχείο 
φαρμάκων του Υπουργείου Εμπορίου) καθώς επίσης και 10.000 παραφαρμακευτικά είδη 
(κοινής κυκλοφορίας). 
Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα να εισάγετε και είδη που σας ενδιαφέρουν και δεν 
υπάρχουν στον κατάλογο του mediwin (π.χ. ορθοπεδικά καροτσάκια, είδη κομμωτηρίου, 
είδη μπεμπέ, κ.λ.π.) τον προσωπικό σας δηλαδή κατάλογο. 
Από το «μενού» του προγράμματος mediwin επιλέγετε «Αποθέματα» και 
«Επεξεργασία Προσωπικού  Καταλόγου».  

 
 
Κάντε κλικ  στο βελάκι 
που βρίσκετε δεξιά από 
την επιλογή «Καρτέλα 
είδους» ή πατάτε το 
πλήκτρο F5. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Πληκτρολογείτε 
την πλήρη 
περιγραφή του 
νέου είδους ενώ 
με το πλήκτρο 
Tab μεταφέρεστε 
από πεδίο σε πεδίο 
και συμπληρώνετε 
όλα τα 
απαραίτητα 
στοιχεία του 
είδους. 
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Η αποθήκευση γίνεται όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο   ή με το πλήκτρο F2. 

Για εισαγωγή νέου είδους κάντε κλικ στο εικονίδιο  ή με το πλήκτρο F9. 

Για να διαγράψετε κάποιο είδος του προσωπικού καταλόγου θα πρέπει  στην θέση 
«Ονομασία» να πληκτρολογήσετε τα αρχικά γράμματα του είδους και να επιλέξετε από 
την λίστα που εμφανίζεται το επιθυμητό. Στη συνέχεια κάνετε «κλικ» με το ποντίκι στο 

εικονίδιο ή πατάτε το πλήκτρο F3. 
 
 
 
 
 
 
Σ΄ αυτό το σημείο εφόσον έχετε 
εισάγει και αποθηκεύσει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία του είδους 
,σας δίνετε η δυνατότητα 
κάνοντας «κλικ» πάνω στις 
Πληροφορίες είδους, να έχετε 
την  Δοσολογία, Εταιρία, 
Δραστική ουσία, Σημειώσεις, 
στα είδη προσωπικού καταλόγου.  
 
 
 
 
 

Η αποθήκευση γίνεται όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο   ή με το πλήκτρο F2. 
 
Επανεμφάνιση Διαγραμμένων Ειδών 
 
Μπορείτε να εμφανίσετε τα είδη που έχουν διαγραφεί πληκτρολογώντας στην 
αναζήτηση είδους το σύμβολο +. 
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Παράμετροι 
Εφαρμογής 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

12



 Πρόγραμμα Φαρμακείου mediwin 90 

 
Προϋπόθεση για να λειτουργήσει σωστά το πρόγραμμα Φαρμακείου είναι να ορίσετε τις 
παραμέτρους  όσο αφορά: 

1. Εκτύπωση Αποδείξεων 
2. Εκτύπωση Συνταγών 
3. Γενικοί Παράμετροι 
 

Από την επιλογή «Βοηθητικά» επιλέγετε «Παράμετροι Εφαρμογής» και εμφανίζεται η 
παρακάτω οθόνη: 
 
 

 
 
 

Εκτύπωση Αποδείξεων 
 
Για να ορίσετε τον τρόπο εκτύπωσης των αποδείξεων του φαρμακείου σας  κάνετε κλικ 
με το ποντίκι στον κύκλο που βρίσκεται αριστερά από τις επιλογές 
Χωρίς απόδειξη (εάν δεν χρησιμοποιείτε εκτυπωτή για την έκδοση των αποδείξεων) 
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Ταμειακή (εάν χρησιμοποιείτε Ταμειακή Μηχανή για την έκδοση των αποδείξεων 
συνδεδεμένη με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή σας). 
 

 
 
 
 
 
 
-Παράμετροι Ταμειακής  Επιλέγετε τον τύπο της Ταμειακής Μηχανής που έχετε 
συνδεδεμένη με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας και κάντε κλικ στη σειριακή θύρα 
(com1 ή com2) την έχετε συνδεδεμένη 
 
Εκτυπωτής (εάν χρησιμοποιείτε Εκτυπωτή για την έκδοση των αποδείξεων) 
  

 
 

- Οδηγός εκτυπωτή αποδείξεων 
(Εάν ο εκτυπωτής που 
χρησιμοποιείτε για την έκδοση 
των αποδείξεων δεν 
συμπεριλαμβάνεται στην λίστα 
αυτή, επικοινωνήστε μαζί μας 
για να σας υποδείξουμε ποιον 
εκτυπωτή να ορίσετε) 

- Τύπος εντύπου (Επιλέξτε τον 
τύπο του εντύπου που χρησιμοποιείτε, ΠΟΛΛΑΠΛΟ-ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ή 
επικοινωνήστε μαζί μας για να σας υποδείξουμε ποιο έντυπο να ορίσετε) 

- Εκτυπωτής αποδείξεων (Τύπος εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε για την εκτύπωση 
των συνταγών -Αυτόματα ορίζεται ο εκτυπωτής που έχουν ως προεπιλεγμένο τα 
windows) 

 
 
* Στις θέσεις «Οπισθοχώρηση για απόδειξη», «Προώθηση για απόδειξη» και 
«Αρχικοποίηση μετά από αλλαγή σελίδας» δεν χρειάζεται να ορίσετε τίποτε, παρά μόνο 
εάν χρειασθεί και κατόπιν δικής μας καθοδήγησης. 
 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ UΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ U ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ (ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ) ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΔΥΟ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 

 
 
Εκτύπωση Συνταγών 
 
Για να ορίσετε τον τρόπο εκτύπωσης των συνταγών του φαρμακείου σας κάντε κλικ με 
το ποντίκι στον κύκλο που βρίσκεται αριστερά από τις επιλογές: 

1. Χωρίς εκτύπωση συνταγών (Εάν δεν χρησιμοποιείτε εκτυπωτή συνταγών) 
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2. Με εκτύπωση (Εάν χρησιμοποιείτε εκτυπωτή συνταγών) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε εκτυπωτή συνταγών πρέπει να επιλέξετε τον 

αντίστοιχο εκτυπωτή και στις θέσεις 
 

- Οδηγός εκτυπωτή συνταγών  
(Εάν ο εκτυπωτής που χρησιμοποιείτε για 
την έκδοση των αποδείξεων δεν 
συμπεριλαμβάνεται στην λίστα αυτή, 
επικοινωνήστε μαζί μας για να σας 
υποδείξουμε ποιον εκτυπωτή να ορίσετε) 

- Εκτυπωτής συνταγών  
(Τύπος εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε για 

την εκτύπωση των συνταγών) 
* Στην θέση «Προώθηση για συνταγή» δεν χρειάζεται να ορίσετε τίποτε, παρά μόνο εάν 
χρειασθεί και κατόπιν δικής μας καθοδήγησης. 
 
Γενικές Παράμετροι  

 
 Στις Γενικές Παραμέτρους ορίζετε εάν έχετε ΔΙΚΤΥΟ (πάνω από 1 θέση εργασίας), 
οπότε και κάντε κλικ στην θέση “Server”.  
Η επιλογή χρησιμοποιεί δικό του εκτυπωτή ενεργοποιείται αν έχετε περισσότερες σειρές 
αποδείξεων. 

TΜετά από κάθε αλλαγή στις παραμέτρους του προγράμματος mediwin 
Tκάντε κλικ στο ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
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Αρίθμηση εντύπων  
 

 
Εάν εκδίδετε μηχανογραφικές Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης ή άλλα Παραστατικά 
(Τιμολόγιο Πώλησης, Πιστωτικό Τιμολόγιο, κ.ά.) μέσω του προγράμματος mediwin από 
εκτυπωτή, τότε θα πρέπει να ορίσετε τον Uπρώτο U αριθμό εντύπου που θα εκτυπωθεί από 
την επιλογή «Βοηθητικά» - «Αρίθμηση εντύπων» οπότε και εμφανίζεται η παρακάτω 
οθόνη: 
 
 

 
Η μετάβαση από σειρά σε σειρά για αλλαγή γίνεται με το πλήκτρο Tab. 

 Απαραίτητα μετά την πληκτρολόγηση της αρίθμησης των εντύπων θα πρέπει 
να κάνετε κλικ στην θέση «Αποθήκευση» για αποθήκευση των αλλαγών. 

 Εάν επιθυμείτε να αρχίσετε την αρίθμηση ΟΛΩΝ των εντύπων από μηδενική 
βάση (δηλαδή το πρώτο που θα εκδοθεί να είναι το 1) κάντε κλικ στην θέση 
«Μηδενισμός». 

Εάν δεν επιθυμείτε καμία αλλαγή στην αρίθμηση των παραστατικών κάντε κλικ 
στην θέση «Άκυρο». 
 
 
Γενικές Παράμετροι 2 
 
Στην τρίτη καρτέλα των παραμέτρων εκτύπωσης μπορείτε να ορίσετε αν το επιθυμείτε η 
πρώτη επιλογή στην πώληση να μην είναι Συμμετοχή 25% αλλά τα ΜΕΤΡΗΤΑ. Απλά 
κάντε κλικ στο σχετικό Check box 
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Βοηθητικά 
Προγράμματα 
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Στην ενότητα των ‘Βοηθητικών Προγραμμάτων’ περιλαμβάνονται τα προγράμματα τα 
οποία εκτελούν βοηθητικές εργασίες για την διαχείριση, συντήρηση  και ακεραιότητα 
των δεδομένων του προγράμματος Φαρμακείου. 
 
 

Διαγραφή Δεδομένων  
 
 

 
 

Τα δεδομένα μιας επιχείρησης στο σύνολο τους θεωρούνται σήμερα πολύτιμα. 
Κρατούνται προσεκτικά αφού μπορούν να εμφανίσουν την εικόνα της επιχείρησης.  
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που μετά από κάποιο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει 
περίπτωση να ζητηθούν. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι Καταστάσεις των 
Ασφαλιστικών Ταμείων. 
 Η διαγραφή στις ‘Καταστάσεις Ασφαλιστικών Ταμείων’ αφορά μόνον τους πίνακες  
που δημιουργήθηκαν για τον λόγο αυτό και δεν διαγράφει τις συναλλαγές και τις 
συνταγές που αφορούν τα στοιχεία πωλήσεων. 

Μπορείτε να διαγράψετε τις κινήσεις πωλήσεων χρήσιμο μετά από δοκιμαστική περίοδο 
χρήσης του προγράμματος. 
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Έλεγχος Συνταγών  (Καταστάσεις Ασφαλ. Ταμείων) 
 
 

 
 
Αφορά τις συνταγές που εμφανίζονται στην ‘Επεξεργασία Καταστάσεων Ασφαλιστικών 
Ταμείων’. 
 
Μπορείτε να ζητήσετε να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 

1. Επαναφορά Συνταγών. Ελέγχει τις συνταγές που έχουν καταχωρηθεί στην 
Πώληση με αυτές που εμφανίζονται στην ‘Επεξεργασία Καταστάσεων 
Ασφαλιστικών Ταμείων’. Στην περίπτωση που έχετε διαγράψει συνταγές αυτές 
θα προστεθούν πάλι στον πίνακα των συνταγών του Ασφαλιστικού Ταμείου. 

2. Έλεγχος Συνταγών. Ελέγχει για την συμφωνία ποσών και συμμετοχών .  
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Μεταφορά Δεδομένων από άλλα προγράμματα 
 

 

Στο πρόγραμμα φαρμακείου υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων από τα 
περισσότερα προγράμματα Φαρμακείου.  

Τα δεδομένα τα οποία μεταφέρονται είναι: 

• Ποσότητες φαρμάκων Αποθήκης 

• Είδη προσωπικού καταλόγου 

• Πελάτες, Προμηθευτές 

• Κινήσεις Πελατών, Προμηθευτών 
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Άλλες Πληροφορίες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

14
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Δίκτυο Υπολογιστών 
 
Το πρόγραμμα mediwin μπορεί να λειτουργήσει και με περισσότερους από έναν 
υπολογιστή που θα είναι δικτυωμένοι μεταξύ τους. Έχετε την δυνατότητα για δύο ή 
περισσότερες θέσεις εργασίας στο σημείο των πωλήσεων (εξυπηρέτηση πελατών) και 
της ενημέρωσης των αρχείων σας (αρχείο πελατών, καταστάσεις Ασφαλ. Ταμείων, 
κ.λ.π.) ενώ τα δεδομένα τα οποία διαχειρίζεται το πρόγραμμα είναι κοινά σε όλες τις 
θέσεις εργασίας. 
 
Για να λειτουργήσει σε δίκτυο απαιτείται να έχει ήδη εγκατασταθεί όλη η υποδομή 
δικτύωσης. 
Ένα δίκτυο αποτελείται από: 

• Κάρτες δικτύου οι οποίες αναλαμβάνουν την αποστολή και λήψη των δεδομένων, 
• Καλώδια τα οποία συνδέουν τους υπολογιστές μεταξύ τους, 
• Συσκευή κατανεμητή (Hub) η οποία συγκεντρώνει και συνδέει τα καλώδια που 

έρχονται από κάθε έναν υπολογιστή, 
• Εγκατάσταση των οδηγών (drivers) λειτουργίας των καρτών δικτύου σε κάθε 

υπολογιστή, 
• Εγκατάσταση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας σε κάθε ένα υπολογιστή και 

ρύθμισης των διευθύνσεων επικοινωνίας. 
•  

 
Είναι προφανές ότι για να λειτουργήσει σωστά τα πρόγραμμα mediwin (όπως και κάθε 
άλλο πρόγραμμα) απαιτεί την άψογη λειτουργία όλης της υποδομής δικτύωσης. 
 
Συμπληρωματικά το πρόγραμμα φαρμακείου mediwin θα απαιτήσει: 

• Γρήγορη υποδομή δικτύωσης με ταχύτητα τουλάχιστον 100Mbps 
• Σε κάθε τερματικό να δημιουργηθεί μια ‘Αντιστοίχιση Δίσκου Δικτύου’ η οποία 

θα δείχνει στον κεντρικό υπολογιστή  (Server) με πρόσβαση στον κατάλογο 
C:\Program Files\mediwin. 

• Σε κάθε τερματικό να δημιουργηθεί μια συντόμευση η οποία θα δείχνει στο 
αρχείο mediwin (ή mediwin.exe) το οποίο βρίσκεται στον δίσκο του υπολογιστή 
server και στον κατάλογο C:\Program Files\Mediwin. Η συντόμευση αυτή θα 
ξεκινά το πρόγραμμα mediwin στο τερματικό. 

 
Πρόσβαση στον κατάλογο ‘Program Files’  στα XP και Vista 
Τα windows XP και Vista έχουν απενεργοποιημένη την δυνατότητα πρόσβασης στον 
κατάλογο Program Files. Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση  

 συνδεθείτε σε λογαριασμό με δικαιώματα Administrator. Ειδικά στα XP 
ξεκινήστε τον ΗΥ και μετά την οθόνη POST πληκτρολογείτε F8 

 Κάντε δεξί κλικ στον κατάλογο mediwin. Από εκεί  
 Ιδιότητες  

o Ασφάλεια 
 Επεξεργασία -> Συνέχεια 

• Προσθήκη 
o Για προχωρημένους 

 Εύρεση Τώρα 
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• NETWORK 
• ΟΚ, Ορίζετε πλήρη δικαιώματα 

 OK 
o OK 

• Πλήρης Έλεγχος  ΟΚ ΟΚ 
Ειδικότερα στα Vista  
1. στην κοινή χρήση θα χρειαστεί να δηλωθεί και το δικαίωμα πρόσβασης για το 
NETWORK 
Δεξί κλικ στο mediwin  
 Κλικ στην ‘Κοινή Χρήση’ -> ‘Συνέχεια’ 
  Δικαιώματα  
   Προσθήκη 
    Για Προχωρημένους 
     Εύρεση Τώρα 
      NETWORK  
       Πλήρης Έλεγχος 
Κλικ διαδοχικά στα OK που εμφανίζονται . 
 
2. πρέπει να ενεργοποιήστε και τις 
δυνατότητες Κοινής χρήσης και 
Εμφάνισης του υπολογιστή στο δίκτυο 
στην επιλογή ‘Πίνακας Ελέγχου’ –
‘Κέντρο Δικτύου & Κοινής χρήσης’-
‘Διαχείριση Συνδέσεων Δικτύου’ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Απενεργοποιήστε την Κοινή χρήση με προστασία κωδικού πρόσβασης 
 
4. Για την απενεργοποίηση μηνυμάτων UAC μπορείτε να μπείτε στην επιλογή 
‘Λογαριασμοί Χρηστών -> Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ελέγχου λογαριασμού 
χρήστη’ 
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Οπτικός Αναγνώστης 
(bar code reader) 

 
Το πρόγραμμα mediwin σας παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε οπτικό 
αναγνώστη (bar code reader) για την αναζήτηση των ειδών του φαρμακείου σας που 
διαθέτουν στην συσκευασία τους γραμμικό κώδικα,  Uχωρίς πληκτρολόγηση U. 
Μ’ αυτό τον τρόπο πετυχαίνετε μεγαλύτερη ταχύτητα και αξιοπιστία στην εξυπηρέτηση 
των πελατών σας. 
Την ίδια διαδικασία ακολουθείτε και στην εισαγωγή αποθεμάτων στην αποθήκη σας και 
στις τυχόν αλλαγές τιμών, με αποτέλεσμα να κάνετε πιο γρήγορα και πιο εύκολα την 
δουλειά σας. 
Το πρόγραμμα που σας διαθέσαμε έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα χρήσης οπτικού 
αναγνώστη (bar code reader). Το μόνο που απαιτείται είναι η προμήθεια της συσκευής 
του οπτικού αναγνώστη. 

 
Internet 
 
Με τις επεκτεινόμενες ανάγκες της μηχανογράφησης η σύνδεση πλέον με το Internet 
γίνεται απαραίτητη σ’ όποιον διαθέτει και χρησιμοποιεί Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. 
Η επιχείρηση «Λαδάς Σταύρος & Σια ΕΕ» είναι internet provider και προχώρησε σε 
συνεργασία με την Forthnet και σας δίνει τη δυνατότητα να συνδεθείτε με το δίκτυο 
internet, για να έχετε στην διάθεσή σας τον κυβερνοχώρο και τις παροχές του. 
Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για να πετύχετε προνομιακή σύνδεση με μηνιαίο κόστος 
σύνδεσης. 
 
Σημαντικό όφελος από την επικοινωνία με το υπηρεσία e-mail του Internet είναι η άμεση 
μεταφορά λύσεων καλής λειτουργίας του προγράμματος όπως : 

• αποστολή των αρχείων ανατίμησης άμεσα στον υπολογιστή σας 
• ταχύτατη επικοινωνία στην αποστολή διορθώσεων και επισκευής του προγράμματος, 
• έλεγχος και διόρθωση των δεδομένων σας 

 
Διεύθυνση e-mail : HTUladas@the.forthnet.gr UTH 

 
 
 

 Αναλώσιμα – Μηχανογραφικά Έντυπα 
 
Το πρόγραμμα ανάλογα με τον εκτυπωτή είναι ρυθμισμένο να τυπώνει σε συγκεκριμένα 
μηχανογραφικά έντυπα.  
Αν χρησιμοποιείτε μηχανογραφικό έντυπο επικοινωνήστε μαζί ώστε να σας διαθέσουμε 
σε προνομιακή τιμή, άριστη ποιότητα τα κατάλληλα έντυπα μηχανογραφικών 
αποδείξεων. 
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Εγκατάσταση Κάρτας 

Δεύτερης 

Παράλληλης

 

LPT2 



Διακόψτε  την σύνδεση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με την τροφοδοσία Ηλεκτρικού 
Ρεύματος 
Αφαιρέστε το κάλυμα του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.  Ίσως χρειάζεται να αφαιρέσετε 
κάποιες βίδες. Οι βίδες συνήθως είναι σε εμφανές σημείο στην πλάτη του υπολογιστή.  
 

 
 
 
Πάνω στην μητρική πλακέτα εντοπίστε διαθέσιμη θέση πάνω στην οποία θα κουμπώσει 
η κάρτα.  
Ελέγξτε και βεβαιωθείτε πιά υποδοχή ταιριάζει με την κάρτα την οποία κρατάτε..  
 

 
Ξεβιδώστε και αφαιρέστε την λάμα η οποία εμποδίζει το κούμπωμα της κάρτας που θα 
προσθέσετε. 
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Τοποθετήστε  την κάρτα και βιδώστε την βίδα που αφαιρέσατε.  
Προσθέστε το κάλυμμα του υπολογιστή και βιδώστε τις βίδες. 
 
Συνδέστε τον υπολογιστή με την τροφοδοσία Ηλεκτρικού Ρεύματος. 
 
Ξεκινήστε τον υπολογιστή.  
 
Στα Windows 
 
Τα Windows θα ανιχνεύσουν αυτόματα την παρουσία της νέας κάρτας. Θα σας 
ζητήσουν όμως να ορίσετε την θέση στην οποία βρίσκονται τα προγράμματα 
συνεργασίας με τη νέα κάρτα. Δώστε σχετική διαδρομή στο CD-Rom 
       ite-pci    Win98me 
 
 
Εγκαταστήστε τον νέο εκτυπωτή όπως φαίνεται και στην αρχή του εγχειριδίου 
 
Στο πρόγραμμα Φαρμακείου mediwin πηγαίνετε στην ενότητα ‘Παράμετροι Εφαρμογής’ 
– Βοηθητικά και εκεί ορίστε τον εκτυπωτή συνταγών. 
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Εκτύπωσεις



Τυπώστε πάνω στο δελτίο της Συνταγής 
 
Η διαδικασία εκτύπωσης συνταγής είναι ανεξάρτητη από την έκδοση απόδειξης ή 
την αποθήκευση της συνταγής.  

 
Αφού ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση των φαρμάκων και των αντίστοιχων 
συμμέτοχών, πριν πατήσετε το [F2], ενεργοποιήστε την εκτύπωση συνταγής με [F8] για 
το Ενιαίο Έντυπο ΙΚΑ.  
 

 
 

Ενιαίο Έντυπο ΙΚΑ      [F8] 
 
Επιλέξτε [F12] για το έντυπο ΟΓΑ. 

 

 
 

Ενιαίο Έντυπο   ΟΓΑ [F12] 
 



 

Πρόγραμμα Φαρμακείου mediwin  107 

 
Κέντρα Υγείας [F11] 

 
 
 
 

 
 

Δημοσίου     [F9]  
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TΤυπώστε ετικέτες T  
 
Εκτύπωση ετικέτας δοσολογίας  

Στην δημιουργία συνταγής στην 
πώληση κάντε κλικ στο κουμπί της 
ετικέτας. Θα εμφανιστεί η φόρμα της 

εκτύπωσης ετικέτας. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε 
3 σειρές με τις πληροφορίες που θέλετε να 
τυπωθούν σε μια ετικέτα ή να επιλέξτε από τις 
διαθέσιμες επιλογές.  
Κάντε κλικ στο κουμπί ‘Εκτύπωση’ για να ξεκινήσει 
η εκτύπωση. 

 
 

 
Εκτύπωση ετικέτας barcode 

Ανοίξτε την ‘Καρτέλα είδους’  
από ‘Αποθέματα’ -
>’Επεξεργασία Προσωπικού 
Καταλόγου’ έχοντας επιλέξει 
είδος που είναι ήδη 
καταχωρημένο  ή 
πληκτρολογήστε τα στοιχεία 
ενός νέου είδους. 
 
 
 
 
 
 
 

Κάντε κλικ στην εκτύπωση barcode για να 
ξεκινήσει η εκτύπωση της ετικέτας. 
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Σύστημα εκτύπωσης ετικετών medi-win 
Οδηγίες εγκατάστασης 

 
Εγκατάσταση εκτυπωτή 
Εισάγετε τον δίσκο DYMO-MEDIWIN στο συρτάρι της συσκευής CD. 
 
Μόλις συνδεθεί το καλώδιο του εκτυπωτή 
εμφανίζεται η διπλανή οθόνη 

 
 
 
 
 
Επιλέξτε ‘Όχι, όχι αυτήν τη φορά’ 
Κάντε κλικ στο ‘Επόμενο’ 
 

 
  

  
Κάντε κλικ ‘Επόμενο’ Κάντε κλικ ‘Επόμενο’ 

 

 

 

Κάντε κλικ στο ‘Τέλος’  
 
Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του εκτυπωτή. 
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Εγκατάσταση νέας έκδοσης προγράμματος mediwin έκδοση  
Ελέγξτε ότι το πρόγραμμα φαρμακείου mediwin δεν είναι ανοικτό.  
Κάντε διπλό κλικ διαδοχικά  
Ο υπολογιστής -> Μονάδα CD medi- win 
Εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο mediwin_Update 
Κάντε κλικ στο Εγκατάσταση 
Στο σημείο αυτό έχει εγκατασταθεί η νέα έκδοση του προγράμματος 
 
Ρύθμιση του προγράμματος να τυπώνει τις ετικέτες στον 
εκτυπωτή DYMO 
Στην επιλογή του menu ‘Βοηθητικά’ ->’Παράμετροι Εφαρμογής κάντε 
κλικ στην καρτέλα ‘Άλλες Παράμετροι’  
 
Στην Εκτύπωση ετικετών επιλέξτε τον εκτυπωτή ‘DYMO Label writer’ 
και τσεκάρετε τις επόμενες δύο επιλογές  

 
Στο σημείο αυτό και το πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο για την εκτύπωση 
ετικέτας 
 
Στην φόρμα της πώλησης έχει ήδη προστεθεί εικονίδιο που 
ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου για τη δημιουργία της ετικέτας  
 
 
Στην επιλογή του menu mediwin Επεξεργασία μηνυμάτων μπορείτε να 
ορίσετε την επιθυμητή σειρά εμφάνισης των επιλογών ή και να 
προσθέσετε άλλες. 
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Συχνά προβλήματα και 
αντιμετώπισή τους
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Στην εγκατάσταση της βοηθητικής δισκέτας 
 

 
 
Το πρόγραμμα δεν μπορεί να βρει την βάση δεδομένων. Συνήθως η 
εγκατάσταση του προγράμματος έχει γίνει σε διαφορετικό από τον 
C:\Program Files\mediwin 
Αντιγράψτε το πρόγραμμα στον παραπάνω κατάλογο. 
 
Όλα τα παρακάτω 

 

 
 

 
 
Η βάση δεδομένων χρειάζεται επισκευή. Τρέξτε ένα πρόγραμμα 
επισκευής βάσης δεδομένων όπως είναι το prjCompact που βρίσκεται 
στον κατάλογο ‘C:\Program Files\mediwin’ του προγράμματος ή 
επικοινωνήστε με την εταιρία ‘Σταύρος Λαδάς & ΣΙΑ ΕΕ’ 



 

Πρόγραμμα Φαρμακείου mediwin 113

Εγκατάσταση και ρύθμιση λειτουργίας του προγράμματος με την 
ΕΑΦΔΣΣ SYNTHEX 

 

 
 

Προσοχή: 
Η παραπάνω εικόνα είναι παράδειγμα ρυθμίσεων 

 
Υποφάκελος εντολών Είναι ο υποφάκελος που περιλαμβάνει τα αρχεία  
SIGNMOD.EXE, DEVSYNT.DAT 
 
C:\SYNTHEX\SIGNMOD C:\SYNTHEX SIGN C:\SYNTHEX\DEVSYNT.DAT C:\SYNTHEX\SignFSIEMENS.sis 
C:\SYNTHEX\SignFSIEMENS.ret 
Υποφάκελος Αρχείου Εξόδου/Εισόδου Ορίζεται η θέση στην οποία θα 
αφήνει το πρόγραμμα mediwin το αρχείο εκτύπωση (αρχείο εξόδου). 
Θα πρέπει να είναι διαφορετικός από τον κατάλογο που συγκεντρώνονται τα 
αρχεία των σημάνσεων (σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργηθεί 
σημαντική καθυστέρηση στην λειτουργία του προγράμματος) πχ 
C:\synthex\temp 
 
Τρόπος εργασίας 
Εντοπίστε την θέση των αρχείων DEVSYNT.DAT και SIGNMOD.EXE. Αν δεν 
είναι δυνατόν να βρεθούν εγκαταστήστε το πρόγραμμα SYNTHEX_Files. To 
πρόγραμμα θα δημιουργήσει τον κατάλογο C:\SYNTHEX2 και εκεί θα 
εγκαταστήσει τα απαραίτητα αρχεία. 
Ορίστε το αρχείο DEVSYNT.DAT να περιέχει μια γραμμή ως εξής: 
EZY03030727 S 1 
όπου EZY03030727 είναι ο αριθμός μητρώου του φορολογικού μηχανισμού 
και στο 1 σημειώνεται η σειριακή πόρτα στην οποία είναι συνδεδεμένος ο 
φορολογικός μηχανισμός. 
 
Σημείωση: Το πρόγραμμα mediwin αποθηκεύει τα αρχεία της σήμανσης στον 
κατάλογο C:\SYNTHEX\ EZY03030727 και θα πρέπει να δημιουργείτε 
καθημερινά εφεδρικά αρχεία (backup) αυτού του καταλόγου. 
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Ρυθμίσεις Εκτυπωτών 
 
Το πρόγραμμα φαρμακείου mediwin έχει ρυθμιστεί να δουλεύει με τις 
παρακάτω τιμές παραμέτρων. 
 
Citizen Prodot 300 

  
(Μελανοταινία συμβατή με SWIFT 200/24/24e/240/240C) 
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Olivetti PR2E 
 

 
 
Ρύθμιση εκτυπωτή 
Ενώ είναι πατημένα τα πλήκτρα ‘Station1’  και ‘Station2’ ανοίξτε τον 
εκτυπωτή 
Χρησιμοποιήστε το ‘Station1’ για να μετακινηθείτε στις επιλογές του 
menu 
Χρησιμοποιήστε το ‘Station2’ για να αλλάξετε επιλογή 
Χρησιμοποιήστε το ‘Local’ για να επιβεβαιώστε την αλλαγή 
Ρύθμιση για USB 
Επιλέξτε INTERFACE USB, USB EMULATION IBM, PLUG&PLAY Y.  
Στην συνέχεια στα MS Windows ζητήστε προσθήκη εκτυπωτή, επιλέξτε 
την κατάλληλη πόρτα USB και ορίστε οδηγό εκτυπωτή Γενικής Χρήσης 
και Generic IBM Graphics 9pin   
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Ταμειακή Arcadia 6010 
 

 Μπορείτε να εκδώσετε απόδειξη στην οποία φαίνονται 
 

 Ποσοστά συμμετοχής ανά συνταγή  
 Περιγραφή είδους όταν είναι μετρητά 
 Έκπτωση  
 Όνομα Πελάτη 

 
Ορίστε στην καρτέλα ‘Εκτύπωση Αποδείξεων’ με ταμειακή και 
επιλέξτε ταμειακή την ‘Arcadia 6010+’ 
 
Ορίστε τα τμήματα για τα φάρμακα με ΦΠΑ 9% και τα 
παραφάρμακα 19% στην επιλογή ‘Βοηθητικά’-Παράμετροι 
Εφαρμογής’ 

 
Α. Ρυθμίσεις στην ταμειακή: 
Πατώντας το πλήκτρο <ΚΛΕΙΔΙ>  εντοπίστε την επιλογή ‘ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ’. 
                  Πατήστε το  <ΜΕΤΡΗΤΑ>  ώστε να επιλέξει την επιλογή αυτή. 
                    Πατήστε το <ΧΑΡΤΙ ΠΕΛΑΤΗ>  μέχρι την επιλογή ‘ΕΝΕΡΓΟ 
ΟΝ-LINE’. Ορίστε το ‘on-line’ σε ΟΧΙ και ταχύτητα 112500.  
ή με <ΚΛΕΙΔΙ> -><ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ><ΜΕΤΡΗΤΑ>  
   με τα πλήκτρα <00> και <0> γίνεται η μετακίνηση στις επιλογές 
 
Β. Στη διαχείριση συσκευών στα windows ορίστε για την σειριακή θύρα 
 επίσης ταχύτητα 112500. 

 

Ταμειακή MRS Smart Fazy & Δασκαλάκης Giotto 

 
Giotto Διαστάσεις 30(Π)  Χ 21(Μ)  Χ 9,8 (Υ) 

2’’ Λειτ-Κλειδί-40-ΜΕΡΙΚΟ-120-ΣΥΝΟΛΟ
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Ταμειακές που συνεργάζονται με το πρόγραμμα  

Μοντέλο Αντιπρόσωπος Τιμή 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
micropos Καραφύλλης   

HITECH G 
DL-80 

Καραφύλλης 
Παγκαλίδης 

  

ARCADIA 6010+    
DR-570lt DELMAC INSTRUMENTS   

i-pos Bαγενάς Γαλάνης ΟΕ 
Τηλ 24410/79888 

  

EUROSMART Τσομπάνογλου   

SmartFazzy και άλλα 
μοντέλα 

MRS   

Giotto Δασκαλάκης   
DM-60    

 

Επισκευή και συντήρηση της Βάσης Δεδομένων 

 
 

Ορίστε Αρχείο προς επιδιόρθωση 
C:\Program Files\MediWin\Medicina.mdb 
  
Ορίστε Αρχείο Προορισμού  
C:\Program Files\MediWin\Medicina2.mdb 
  
Κάντε κλικ στο εκκίνηση 
Θα σας ζητηθεί η εισαγωγή κωδικού. Επικοινωνήστε με την εταιρία για να σας αποσταλεί άμεσα 
  
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγράψτε το αρχείο (ή ασφαλέστερα μετονομάστε το ) 
C:\Program Files\MediWin\Medicina.mdb 
  
Μετονομάστε το αρχείο C:\Program Files\MediWin\Medicina2.mdb διαγράφοντας το 2.  
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