
Špecializovaný softvér pre verejnú lekáreň.

Expedícia cez pokladne, príjem materiálu, vedenie skladu.

Predaj tovaru prostredníctvom odberateľských faktúr.

Agenda pre zdravotné poisťovne.

Príprava individuálne vyrábaných liekov v laboratóriu.

Objednávky od dodávateľov.

Výstupy pre účtovníctvo, manažérske a štatistické prehľady.

Hlásenia orgánom štátnej správy a samosprávy.

Marketingové aktivity – vernostné karty.

Viac skladov a viac prevádzok lekárne.

Elektronický príjem, objednávky, presuny medzi lekárňou a filiálkou.

Aktualizácia programu, kategorizácie liekov a ďalších číselníka 

prostredníctvom internetu.

Spolupráca s externými aplikáciami, liekový informačný (PaP LIS, Nobel, Aesculap).

Napojenie na jednotný /ADC /  číselník.

Napojenie na elektronické služby zdravotných poisťovní a štátnych inštitúcií.

WinLSS Lekárenský Správcovský Systém

Softvér pre 

Vašu lekáreň...



POKLADŇA

• Upozorňovanie na preskripčné a indikačné 

  obmedzenia

• Sledovanie liekovej karty pacienta

• Výdaj cez cenu, názov, kód, čiarový kód, liečivo 

• Generiká, náhradný liek, sledovanie interakcií

• Napojenie na elektronické služby zdravotných 

  poisťovní

• Použitie vernostného systému cez zákaznícke

  karty

PRÍJEM
• Príjem elektronických dodacích listov

• Kontrola cien, exspirácií a stavu skladu pri príjme

• Sledovanie vzniku nadzásob priamo pri príjme

• Upozorňovanie na chyby  v dodacom liste

• Upozorňovanie na lepšiu cenu prijímanej položky

• Rozbaľovanie balení na položky priamo pri príjme

• Príjem cez mobilný terminál

• Vedenie kusovej evidencie liečiv so 

  zohľadňovaním nákupnej ceny, exspirácie a šarže

• Sledovanie nákupov podľa dodávateľov

• Sledovanie nákupov podľa typu položiek, 

  podľa cenových hladín liekov

• Sledovanie marže dodávateľov

 

• Gra#cké prostredie s dotykovým ovládaním

• Individuálne nastavenie ovládania pokladne

• Výdaj na recepty aj predaj tovaru na jednom 

  pokladničnom doklade

• Napojenie na #skálnu tlačiareň

• Spracovamnie IVLP receptov priamo na pokladni

• Retax receptov a zaraďovanie do dávok priamo 

  od pokladne

• Objednávky na dodávateľov priamo 

  od pokladne



OBJEDNÁVKY
• Priorita dodávateľov

• Kontrola cien položiek podľa predchádzajúcich nákupov 

• Odoslanie objednávky elektronicky priamo na dodávateľa

• Presun nepotvrdených položiek do inej objednávky

• Sledovanie predaja objednávaných položiek

• Upozornenie na zmenu ceny objednávanej položky

• Vytváranie objednávok  priamo od pokladne pri výdaji lieku 

  obsluhou,  alebo automaticky pri poklese skladových zásob 

  pod minimálne množstvo

• Hromadné vytvorenie objednávky podľa minimálnych stavov 

  a noriem  skladových zásob, alebo podľa spotreby 

  za predchádzajúce obdobie

POISŤOVŇA

• Návaznosť na všetky zdravotné poisťovne

• Kontrola hlavičiek receptov

• Prehľadné vytváranie dávok receptov

• Rýchle spracovanie vyúčtovania receptov 

• Elektronické odoslanie dávok a faktúr

• Spolupráca s poisťovňami cez elektronické služby

• Spracovanie chybových protokolov

• Spoločné spracovanie receptov z %liálky v hlavnej 

  lekárni 

• Výroba IVLP  v module laboratórium do zásoby, 

  alebo na priamy predaj

• Sledovanie maximálnych cien liekov a úhrad 

  zdravotných poisťovní 

• Kategorizácie liekov a zdravotníckych pomôcok

• Liekové karty pacientov



www.pap.sk

SKLAD
• Kompletný číselník liekov
• Kusová evidencia v súlade s
  legislatívou
• Tlač cenoviek na regál aj 
   balenie
• Sledovanie exspirácií
• Sledovanie nadzásob
• Obrátkovosť skladu
• Zostavy nákupov a predajov
   skladových položiek
• Vedenie viacerých skladov
• Reklamačný sklad
• Konsignačné sklady
 

• Výroba IVLP podľa 
   receptúry 
• Výroba IVLP bez receptúry
• Výroba IVLP do zásoby 
• Výroba IVLP na priamy 
   predaj
• Taxovanie rozpisu IVLP
  na recept
• Vedenie knihy príprav
• Karty príprav 
• Sledovanie spotreby 
omamných látok a opiátov
• Číselník taxa labórum

VÝROBA  IVLP


