
INFOFARM DLA APTEKI-JESIEŃ 2017 BOGDAN SYPIEŃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Import równoległy; substytucja 

generyczna dla preparatów OTC i nie tylko; 

słowniki do 3 kolejnych poziomów 

klasyfikacji ATC:  grupa terapeutyczna, 

grupa farmakologiczna, grupa chemiczna; 

nowe funkcjonalności związane z 

zarządzaniem wierzytelnościami (moduł 

płatności), import faktur dostaw 

korygujących w formacie XML - to 

największe zmiany wprowadzone w 

programie InfofarmApteka, w wersji 

przygotowanej na jesień 2017 roku!  

Infofarm dla 
apteki-jesień 2017 
Od numeru wersji 127.22 

bogdan sypień 
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OSTRZEŻENIE!  

 

Po zainstalowaniu nowej wersji programu, funkcje obsługujące import 
równoległy zostaną włączone dla wszystkich produktów  - refundowanych i 
nierefundowanych! Program przy podziale zapotrzebowania na zamówienia, 
automatycznie wybierze dostawcę i najtańszy produkt z istniejących, 
uwzględniając import równoległy! 

Aby wyłączyć automatyczny wybór najtańszego odpowiednika z IR należy w 
parametrach ogólnych, w zakładce Zarządzanie zapasem parametr Import 
równoległy ustawić na Nie zamawiaj lub wybrać inną, z dostępnych opcji! 

 

Jakość działania funkcjonalności w zakresie importu równoległego zależy bardzo 
od stopnia i jakości spasowania kart towarów z CBT! 

IMPORT RÓWNOLEGŁY W CODZIENNYCH ZAMÓWIEN IACH 

WPROWADZENIE 

Import równoległy to dla pacjentów możliwość nabycia leków w niższej cenie, a dla apteki szansa na uzyskanie 

konkurencyjnej przewagi, poprzez oferowanie tańszych leków. Import równoległy, dodatkowo, przy umiejętnym 

zarządzaniu cenami leków RX100 i preparatów OTC, sprowadzanych w ramach importu równoległego (lub innych 

podmiotów odpowiedzialnych), to możliwość zwiększenia realizowanej marży.  

Jednak rynek importu równoległego, to rynek złożony, zmienny i bardzo dynamiczny. To trudny rynek. W chwili 

obecnej, apteka ma do dyspozycji dwa potencjalne źródła zaopatrzenia w produkty z importu równoległego: 

• Zakupy w hurtowniach, z którymi współpracuje, 

• Zakupy bezpośrednio u importera.  

W obu przypadkach, do pełnego wykorzystania potencjału tkwiącego w imporcie równoległym, konieczne są 

odpowiednie narzędzia informatyczne! W nowej wersji programu, znajdą Państwo narzędzia do codziennych 

zakupów!  

JAK TO DZIAŁA?  

Oczami użytkownika bardzo prosto! 

 

Jeśli tylko program znajdzie w ofercie hurtowni pozycje z importu równoległego, to pokaże je razem z 

produktami krajowymi.  
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Mamy możliwość zobaczenia wyłącznie pozycji dla których program odnalazł ofertę na import równoległy. 

Zaznaczamy w tym celu nowy filtr, dostępny na dole ekranu - . Filtr liczy 

stosunkowo długo, więc należy odczekać kilka – kilkanaście sekund. 

Funkcja Podziel na zamówienia, odpowiedzialna za zamawianie po najlepszej cenie, wybierze hurtownię i 

konkretny produkt (konkretny kod) o najniższej cenie. Będzie to dotyczyć grup leków, określonych w 

parametrach. Konkretnie w ParametryZarządzanie zapasem mamy nowy parametr Import równoległy 

(rysunek). 

 

Tak jak to było dotychczas, mamy możliwość ręcznego wskazania hurtowni, a w przypadku produktu z importu 

równoległego, hurtowni i konkretnej pozycji, przez podświetlenie i wciśnięcie klawisza F6.   

Co najważniejsze, po automatycznym lub ręcznym wyborze produktu z importu równoległego, program zadba o 

to, by na zamówieniu znalazł się prawidłowy kod produktu importowanego. Dlatego możemy śmiało zamawiać 

elektronicznie, nie zaprzątając sobie głowy kodem produktu importowanego. 

Po dokonaniu podziału zapotrzebowania na zamówienia, na ekranie pojawi się informacja na temat kwoty 

zaoszczędzonej na imporcie równoległym (rysunek). 

 

ZARZĄDZANIE KARTOTEKĄ  TOWAROWĄ W RAMACH IR 

Powszechnie obowiązującą w aptekach praktyką jest utrzymywanie oddzielnych kart dla refundowanych leków 

krajowych i importowanych, a jednej karty dla produktu krajowego i produktów importowanych, w przypadku 

leków RX100 i OTC. Tak może pozostać. Jest jednak jedno ale… Mianowicie, gdy wejdą w życie przepisy o 

Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, taka sytuacja będzie wykluczona. W 

ramach tego systemu, raportowany będzie kod EAN. Jeżeli będziemy nadal prowadzić jedną kartę na kilka 

produktów – na krajowy i importowane, raport będzie wadliwy! Będziemy o tym przypominać, po wejściu 

przepisów. Według stanu aktualnego, ma to być 1 stycznia 2018 roku, chociaż już ten termin wydaje się być mało 

realnym. 

OD CZEGO ZALEŻY SKUTECZNOŚĆ PROGRAMU W OBSŁUDZE IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO?  

By przygotować nową funkcjonalność, autorzy programu musieli rozwiązać szereg problemów, z których 

najważniejsze są dwa: 

• Dynamicznie rozpoznawać grupy odpowiedników w ramach importu równoległego – opracowaliśmy 

grupy odpowiedników w ramach importu równoległego i udostępniamy je, jako moduł CBT, dostępny 

w CBTZakładka Odpowiedniki importu równoległego(Rysunek). Informacja ta dystrybuowana jest do 
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aptek w takim samym cyklu, jak CBT.  Moduł będzie również w tym samym cyklu aktualizowany, w 

oparciu o nowo zarejestrowane produkty, sprowadzane w ramach importu równoległego. Moduł CBT- 

grupy odpowiedników importu równoległego udostępniamy nieodpłatnie, jednak nie wykluczamy, że 

w przyszłości zostanie wprowadzona opłata. 

 

• Skojarzyć oferty hurtowni na towary z importu równoległego z pozycjami CBT. Tu przyjęliśmy założenie, 

że kojarzymy pozycje oferty hurtowni albo po kodzie BAZYL, albo po kodzie BLOZ.  

Wniosek z tego jest jeden, mianowicie, aby rozpoznać w ofercie danej hurtowni produkty z importu 

równoległego, oferta musi zawierać kod BAZYL lub BLOZ. W praktyce, może więc pojawić się problem w 

aptekach, które pracują w standardzie datafarm. Niektóre hurtownie podają w tym standardzie wyłącznie 

kod własny, ale też są takie, które podają wszystkie kody w tym standardzie. Aby przekonać się o tym, jakie 

kody podają poszczególne hurtownie, należy wejść w opcję MagazynZamówieniaOferty dostawców. 

Po wybraniu dostawcy, przewijamy ofertę, patrząc na dół, gdzie widać dostępne kody (rysunek). 

 

ODPOWIEDNIK IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO  

Sercem rozwiązań w zakresie obsługi importu równoległego, są „Grupy odpowiedników importu równoległego”. 

Grupa taka obejmuje te same produkty z importu równoległego jak i wszystkie odpowiedniki krajowe. Wszystkie, 

to znaczy w sytuacjach, gdy istnieje więcej niż jeden odpowiednik krajowy. Na przykład tabletki w butelce i 

blistrach. Wzięte jest również pod uwagę czy produkty krajowe i importowane należą do tej samej kategorii 

odpłatności, ponieważ niejednokrotnie zdarza się, że odpowiednik importowany produktu refundowanego, 

refundowany nie jest. Tak więc, nazwa grupy odpowiedników importu równoległego składa się z uproszczonej 

nazwy produktu krajowego i kategorii odpłatności. Przykładowo: „YASMIN TABL. POWL. 21 TABL. RX”.  

WSPARCIE ZAKUPÓW TOWARÓW Z IR BEZPOŚREDNIO U IMPORTERA 

Opracowanie skutecznych narzędzi informatycznych, wspierających zakupy towarów z importu równoległego 

bezpośrednio u importera i w wariancie mieszanym (część u importera, część w hurtowni), wymaga rozwiązania 

szeregu dodatkowych problemów oraz podjęcia bezpośredniej współpracy z importerami, w celu pozyskania 

elektronicznej oferty. Prace trwają.  Mamy nadzieję udostępnić narzędzie zainteresowanym aptekom i sieciom 

aptek w niedługim czasie. 
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SUBSTYTUCJA GENERYCZNA 

ZASTRZEŻENIE  

 

Jakość działania funkcjonalności w zakresie substytucji generycznej zależy bardzo od 
stopnia i jakości spasowania kart towarów z CBT! 

WPROWADZENIE 

Rynek oferuje coraz szerszą gamę produktów bez recepty. Również oferta preparatów na receptę, w tym leków 

refundowanych jest bardzo szeroka. Praktycznie niemożliwym jest, by apteka miała na półkach wszystko, co 

oferuje rynek. To stawia właścicieli i menedżerów aptek w obliczu nowego wyzwania, jakim jest aktywna polityka 

asortymentowa, lub szerzej, zmusza do podjęcia wysiłków w zakresie zarządzania kategoriami. Wychodząc 

naprzeciw temu wyzwaniu, autorzy programu opracowali grupy odpowiedników, nazwane „Odpowiednik 

Infofarm”. Odpowiednik ten powstał z myślą o substytucji generycznej w ramach preparatów bez recepty jako 

alternatywa do istniejącego od lat w programie „Odpowiednika zbiorczego”, opisanego w instrukcji do programu 

aptecznego w wersji na rok 2017. 

ODPOWIEDNIK INFOFARM    

Informacja o tym, do jakiej grupy odpowiedników Infofarm należy dany preparat, znajduje się w CBT, w 

zakładce Odpowiednik Infofarm (rysunek). 

 

Moduł „Odpowiednik Infofarm” jest aktualizowany i dystrybuowany do aptek i central sieci aptek w tym samym 

cyklu, co CBT. Moduł aktualnie jest udostępniany bezpłatnie, jednak nie wykluczamy, że w przyszłości zostanie 

wprowadzona odpłatność za jego aktualizację. 

Odpowiednik Infofarm grupuje preparaty, które spełniają następujące warunki: 

• Preparaty należą do kategorii OTC, 

• Preparaty zawierają ten sam zestaw substancji czynnych, ale dopuszczalne są różne dawki i wielkości 

opakowania. 

• Preparaty mają tę samą drogę podania, 

• Preparaty mają ten sam rodzaj postaci. 
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Można więc powiedzieć, że Odpowiednik Infofarm jest czymś pomiędzy grupą produktów o tym samym 

składzie chemicznym, a grupą produktów w ramach odpowiednika zbiorczego. Po dodaniu tego odpowiednika 

do programu, mamy w programie aptecznym aktualnie 4 poziomy substytucji: 

• Nazwa międzynarodowa, 

• Odpowiednik Infofarm, 

• Odpowiednik zbiorczy, 

• Odpowiednik zbiorczy – zgodne opakowanie.  

Rodzi się oczywiście pytanie, który poziom substytucji jest najlepszy. Niestety odpowiedź nie jest jednoznaczna, 

bo brzmi „zależy do czego”. Na pewno substytucja oparta tylko na zawartości substancji aktywnych wydaje się 

być najmniej użyteczna jako zbyt ogólna. Na drugim końcu, jest – najbardziej rygorystyczna – substytucja oparta 

na odpowiedniku zbiorczym, o zgodnym opakowaniu, stosowana przy substytucji leków refundowanych (tańszy 

zamiennik). Ona jest najbezpieczniejsza, ale zbyt rygorystyczna dla preparatów bez recepty, szczególnie 

preparatów złożonych, zawierających więcej niż jedną substancję czynną.  

FUNKCJONALNOŚCI OPARTE NA SUBSTYTUCJI, AKTUALNIE DOSTĘPNE W PROGRAMIE 

WYDAWANIE ZAMIENNIKÓW 

Gdy jesteśmy ustawieni na liście towarów w ekspedycji (rysunek), kolejno mamy: 

• Ctrl+N – odpowiedniki o tym samym składzie (w poprzednich wersjach programu były tu tylko 

preparaty jednoskładnikowe, aktualnie są jedno i wieloskładnikowe), 

• Ctrl+Z – odpowiedniki zbiorcze. Dla przypomnienia – są to preparaty o tym samym składzie, dawce i 

drodze podania, rodzaju postaci i o dowolnej wielkości opakowania. 

• Ctrl+S – odpowiedniki Infofarm (w poprzednich wersjach funkcja ta była praktycznie martwa). 
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Zamiennie możemy wcisnąć klawisz F10 (rysunek) i wybrać z menu. 

 

Analogiczne funkcjonalności dostępne są w CBT (po wywołaniu przez wciśnięcie Ctrl+T), z tą różnicą, że 

odpowiedniki o tym samym składzie dostępne są po wciśnięciu kombinacji Ctrl+m. Dostępność tej funkcji w CBT 

jest przydatna, gdy pacjent pyta o preparat, którego nie mamy, a farmaceuta musi szybko zaproponować 

alternatywę.  

Odpowiednik Infofarm polecamy szczególnie dla preparatów złożonych, natomiast dla preparatów zawierających 

jedną substancję czynną, zamiennie odpowiednik zbiorczy lub Infofarm, wedle uznania. Odpowiednik infofarm 

zawsze zwraca szerszą listę niż zbiorczy, ale wymaga większej uwagi ze strony farmaceuty, bo zawiera różne 

dawki. Bardzo chętnie poznamy Państwa opinię w tym zakresie! 

SUGESTIE SPRZEDAŻOWE  

Sugestie sprzedażowe, to podstawowe narzędzie wspierające zarządzanie asortymentem, których zadaniem 

jest przekierowanie popytu na produkty wiodące w ramach kategorii. Sugestie mają szczególnie zastosowanie 

tam, gdzie inna osoba podejmuje decyzje, a inna je realizuje, jednak nawet w małych aptekach może pomóc 

uporządkować asortyment. 

Temat obszernie został opisany w podręczniku, strona 220. Tu chcemy dodać, tylko jedną rzecz. Mianowicie, 

produkty ustawione jako promowane, można wygodnie wybrać w ekspedycji, wciskając kombinację Ctrl+a (tak, 

tę samą, co do tańszych zamienników refundowanych). 

ANALIZY 

Zostały dodane nowe analizy, wykorzystujące odpowiednik Infofarm i odpowiednik zbiorczy, jako agregat 

danych: 

2…Odpowiednika Infofarm – struktura sprzedaży - pokazuje informację o sprzedaży w podanym okresie, z 

podziałem na grupy odpowiedników – pozwala oszacować potencjał kategorii. 

2…Odpowiednik zbiorczy –struktura sprzedaży - analogiczny do wyżej opisanego, jednak różni się przede 

wszystkim tym, że obejmuje preparaty na receptę. 
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2… Odpowiednik Infofarm - produkty – po wpisaniu w warunkach dodatkowych nazwy/fragmentu nazwy 

odpowiednika Infofarm, raport zwraca informację o sprzedaży produktów ze wskazanej grupy. Można 

wykorzystywać znak „%”. 

SŁOWNIKI DO KLASYFIKACJI ATC 

ZASTRZEŻENIA  

 

Działanie funkcjonalności opartych na słownikach do klasyfikacji ATC, wymaga 
jednorazowego uruchomienia procedury wczytania słowników i uruchomienia procedury 
aktualizującej słowniki dla nowo rejestrowanych produktów. Usługa jest odpłatna. 

 

Jakość działania funkcjonalności opartych na klasyfikacji ATC zależy od stopnia i jakości 
spasowania kart towarów z CBT! 

WPROWADZENIE 

Opracowaliśmy i dodaliśmy słowniki do trzech kolejnych poziomów klasyfikacji anatomiczno – terapeutycznej 

produktów leczniczych. Pierwszy poziom, jak wiadomo, dostępny jest od wielu lat, w klasyfikacji o nazwie „ATC-

skrócona”. Po wczytaniu słowników (czytaj „Zastrzeżenia”), w kartach towarów w CBT, w zakładce Klasyfikacje, 

pojawią się stosowne klasyfikacje (rysunek). 

 

KATEGORIA INFOFARM 

Na bazie kombinacji klasyfikacji ATC, odpowiednika Infofarm i odpowiednika zbiorczego, opracowaliśmy 

„Kategorie Infofarm”, które kapitalnie ułatwiają analizę asortymentową apteki. Przewaga kategorii Infofarm jako 

narzędzie analiz, nad odpowiednikiem Infofarm, wynika z faktu, że kategoria Infofarm obejmuje również inne 

produkty dostępne w aptece: wyroby medyczne i inne towary medyczne, środki kosmetyczne i kosmetyki, oraz 

preparaty OTC, dla których nie określono składu lub skład jest bardzo złożony (więcej, niż 3 substancje aktywne).  

ANALIZY OPARTE O NOWE SŁOWNIKI ATC I KATEGORIE INFOFARM 

Klasyfikacje ATC i Kategorie Infofarm pozwalają na przekrojowe analizy związane z zarządzaniem kategoriami. 

Dla tych celów, zostały opracowane następujące analizy: 



 

INFOFARM DLA APTEKI-JESIEŃ 2017 BOGDAN SYPIEŃ 

 

9 

2….Grupy terapeutyczne - struktura sprzedaży – zwraca informację o sprzedaży w podziale na grupy 

terapeutyczne (drugi poziom klasyfikacji ATC). Może posłużyć do zdefiniowania profilu apteki. 

2….Grupa terapeutyczna - sprzedaż produktów – po wpisaniu w warunkach dodatkowych nazwy/fragmentu 

nazwy grupy terapeutycznej, raport zwraca informację o sprzedaży produktów ze wskazanej grupy (uwaga! 

Liczy długo!). 

2….Kategoria Infofarm – struktura sprzedaży – zwraca szczegółową informację na temat sprzedaży, z podziałem 

na produkty, kategorie. Analiza została pomyślana, jako źródło danych do raportu klasy Business Intelligence. 

ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI  

WPROWADZENIE 

W nowej wersji programu rozbudowane zostały funkcjonalności księgowe, odnoszące się do zarządzania 

wierzytelnościami. W szczególności: 

• Opracowaliśmy elektroniczną wymianę danych z bankami, w obie strony, to jest – przygotowanie pliku 

z przelewami, do wczytania na stronie internetowej banku oraz funkcję wczytującą z pliku wyciągi 

bankowe. Komunikacja została opracowana w standardzie – eksport przelewów w formacie Elixir, a 

import wyciągów w formacie MT-940. 

• Dodana została nowa funkcja, umożliwiająca wygodne przeglądanie faktur do zapłacenia w porządku 

chronologicznym. 

• Dodany został nowy wydruk, umożliwiający przygotowanie pełnego zestawienia obciążeń i uznań dla 

wskazanego kontrahenta. Wydruk jest odpowiednikiem rozrachunkowego konta analitycznego. 

PRZEGLĄDANIE FAKTUR DO ZAPŁACENIA I GENEROWANIE PLIKU Z PRZELEWAMI 

Funkcja KsięgowośćPłatności wg faktur (rysunek). 

 

Faktury przeterminowane oznaczone są na czerwono, na żółto wymagalne w okresie nadchodzącego tygodnia, 

na zielono, o terminie zapłaty za osiem i więcej dni. By nagrać plik z przelewami, zaznaczamy faktury, które 

chcemy zapłacić i wciskamy przycisk Nagraj. Plik zostanie nagrany we wskazanej lokalizacji. Na dole widzimy 

łączną wartość faktur zaznaczonych do zapłacenia (Suma zaznaczonych). 
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ZESTAWIENIE OBROTÓW NA KONCIE KONTRAHENTA 

Uruchamiamy funkcję Płatności, wskazujemy kontrahenta. Następnie F9 by sporządzić wydruk. Wybieramy 

wydruk o nazwie „Zestawienie obrotów”. Funkcję polecamy użytkownikom, którzy wykorzystują i moduł 

Płatności i moduł Kasy-rachunki bankowe. 

ZACIĄGANIE INFORMACJI Z WYCIĄGÓW BANKOWYCH 

Wchodzimy w KsięgowośćKasy-rachunki bankowe. Po ustawieniu się na właściwej kasie, wciskamy Import  

( ). Wskazujemy plik z wyciągami i wciskamy Otwórz (rysunek). 

 

Program próbuje automatycznie rozpoznać kontrahenta i płacone faktury: 

• Kontrahent rozpoznawany jest po numerze konta lub po nazwie (dokładnie taka sama), 

• Faktura zostanie rozpoznana, jeśli w opisie przelewu pojawi się dokładny numer dokumentu. 

W każdym innym przypadku, musimy wskazać ręcznie kontrahenta i płacone faktury (na dole widzimy faktury 

nie zapłacone, by zobaczyć wszystkie, znaczymy Pokaż zapłacone faktury. Po uzupełnieniu wszystkich 

brakujących informacji, wciskamy guzik Zaksięguj. Dane zostaną zarejestrowane w module Kasy-Rachunki 

bakowe i module Płatności! 

IMPORT FAKTUR KORYGUJĄCYCH DO DOSTAW  

W nowej wersji udostępniliśmy funkcjonalność importu faktur korygujących. Obsługa takich faktur jest taka 

sama, jak zwykłych dostaw. Niestety warunki są dwa, by korzystać z tej funkcjonalności: 

• Hurtownie udostępniają taką funkcjonalność wyłącznie w standardzie Kamsoft XML i tylko w tym 

standardzie można korzystać z tej funkcjonalności 

• Możliwość importu faktur korygujących dotyczy wyłącznie zwrotów ( wszystkie pozycje na minus). 

Oczywiście należy zwrócić się do hurtowni z prośbą o udostępnianie faktur korygujących na koncie ftp. 

KOSZTY UBOCZNE ZAKUPU 

Apteki coraz częściej korzystają z możliwości bezpośrednich zakupów u producentów. Takie zakupy, czasem 

wiążą się z dodatkowymi kosztami, wyszczególnionymi na fakturze – zwykle z kosztami transportu.  W nowej 

wersji programu, umożliwiliśmy pełne rozliczenie takich faktur, we wszystkich urządzeniach księgowych – w 

rejestrze dostaw, na magazynie, w rejestrach VAT, rozrachunkach i księdze przychodów i rozchodów. 
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Program, po prostu, pozwala na to, by dostawa zawierała usługę. Księgowanie takiej dostawy nie wpływa na 

stan magazynowy usługi, natomiast pozwala na rozliczenie pełnych kwot, wynikających z faktury. Kwota netto 

za usługę jest rejestrowana w PKPiR w kolumnie „Koszty uboczne zakupu”.  

W pierwszej kolejności zakładamy odpowiednią kartę towaru, ze statusem usługa, na przykład „Koszty 

transportu”. I wykorzystujemy ją w trakcie przyjmowania dostaw. Tyle! 


