1. Logowanie do systemu.
Po wpisaniu w przeglądarce adresu internetowego apteki http://www.makroapteka.pl/ ukaże się
strona główna. Aby uzyskać dostęp do systemu zamówień należy się poprawnie zalogować. W tym
celu należy wprowadzić w formularzu (Rys.1.1.) swój indywidualny numer klienta oraz przypisane
do niego hasło po czym zatwierdzić klikając przycisk “Logowanie”. Numer klienta odpowiada
numerowi karty stałego klienta lub jest przydzielony w aptece.

Rys. 1.1.

Po poprawnym zalogowaniu uzyskujemy dostęp do systemu zamówień. W górnej części znajduje
się menu użytkownika (Rys. 1.2.).

Rys. 1.2.

Dostępne pozycje menu to:
– Katalog leków – katalog leków, na podstawie którego tworzone jest zamówienie
– Zamówienie – zawartość bieżącego (tworzonego) zamówienia
– Archiwum – archiwum wysłanych zamówień, ich status, zawartość, data sporządzenia itd.
– Wyloguj – wyjście z systemu zamówień, po zakończeniu pracy z systemem należy się
wylogować
Bezpośrednio po zalogowaniu znajdujemy się w “Zamówienie”, czyli widzimy zawartość bieżącego
zamówienia.

2. Tworzenie zamówienia.
a) tworzenie zamówienia na podstawie katalogu leków lub dopisywanie ręczne
b) tworzenie zamówienia na podstawie archiwum
a) tworzenie zamówienia na podstawie katalogu leków lub dopisywanie ręczne
 dopisywanie za pomocą katalogu leków
Aby dodać pozycję do zamówienia, należy z menu wybrać “Katalog leków”, a następnie należy
znaleźć pożądaną pozycję. Można skorzystać z wyszukiwarki wprowadzając fragment lub całą
nazwę poszukiwanego towaru i kliknąć przycisk “Szukaj” wtedy wyświetlone zostaną tylko
pozycje zaczynające się od wprowadzonej nazwy (po wybraniu “alfabetycznie”) (Rys. 2.2.1.) lub
zawierające w nazwie (po wybraniu “w nazwie”) szukany ciąg znaków (Rys. 2.2.2.).

Rys. 2.2.1. Szukanie alfabetyczne w katalogu leków.

Rys. 2.2.2. Szukanie w nazwie katalogu leków ciągu znaków “glukoza”.

Można także przeglądać po kolei strony katalogu leków, aż znajdziemy pożądaną pozycję. Do
poruszania się po stronach katalogu służą przyciski “poprzednie” i “następne” (Rys. 2.3.).

Rys. 2.3.

Po znalezieniu wybranego towaru należy wprowadzić jego ilość w polu po prawej stronie (Rys.
2.4.). Następnie, aby dodać ten towar do bieżącego zamówienia, należy kliknąć na symbolu na
prawo od pola z ilością (koszyk).
Rys. 2.4.

Aby upewnić się, że wybrane towary zostały dopisane do zamówienia, można wybrać z głównego
menu u góry pozycję “Zamówienie” i sprawdzić, czy wszystko się zgadza.

ręczne dopisywanie leków do zamówienia
Jeżeli nie udało znaleźć się leku w katalogu leków, zawsze można dopisać go ręcznie w
zamówieniu za pomocą formularza znajdującego się poniżej zawartości zamówienia – menu główne
“Zamówienie” (Rys. 2.5.).


Rys. 2.5.

b) tworzenie zamówienia na podstawie archiwum
Z menu u góry wybrać opcję “Archiwum”. Pokaże nam się lista wszystkich wysłanych do tej pory
zamówień. Można obejrzeć zawartość każdego z tych zamówień lub skopiować zawartość do
bieżącego zamówienia. (Rys. 2.1). Po skopiowaniu pozycji można je poprawić, usunąć lub
uzupełnić w opcji “Zamówienie” zgodnie z punktem “a”.

Rys. 2.1.

3. Wysyłanie zamówienia.
Kiedy zamówienie jest już gotowe, znajdują się w nim wszystkie potrzebne pozycje i zgadzają się
ilości, należy je wysłać klikając na “Wyślij zamówienie”.
Ostatnim krokiem jest wypełnienie niewielkiego formularza z terminem realizacji, danymi osób
sporządzającej i upoważnionej do odbioru oraz telefonem kontaktowym (Rys. 3.1.). Po wypełnieniu
i kliknięciu przycisku “Wyślij” system poinformuje, że zamówienie zostało zamknięte i
umieszczone w archiwum.

Rys. 3.1.

4. Archiwum zamówień.
W archiwum zamówień (Rys. 4.1) znajduje się lista wszystkich wysłanych zamówień. Można
poprawić jeszcze nie przetwarzane zamówienia (jeśli dostępny jest przycisk “popraw”) (Rys.4.2),
obejrzeć zawartość każdego z tych zamówień (“zawartość”), wydrukować zapotrzebowanie
(“zapotrzebowanie”) lub skopiować zawartość do bieżącego zamówienia (“kopiuj”).

Rys. 4.1. Archiwum zamówień.

Rys. 4.2. Poprawianie zamówienia.

