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ECZACI PORTALI TANITIMI VE KULLANIM KILAVUZU
Eczacı portalı; kooperatif üyesi eczacıların, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak,
alış veriş yapmak, ürün bilgisi edinmek, finansal ve satış raporlarını incelemek gibi işlemleri
gerçekleştirmeleri amacıyla hazırlanmış bir uygulamadır.
Genel yapısı aşağıdaki gibidir.

ALIŞ VERİŞ
Kullanıcı adı ve şifre ile girilen ekranda; kullanıcı özelinde oluşan bilgi mesajları, otomatik olarak
görüntülenecektir. Aşağıdaki listede yer alan bu mesajlar; sayfanın sol üst köşesinde ve “Bilgi Duvarı”
bölümlerinde yer almaktadır.





Eczane – kullanıcı adı.
Eczaneye atanmış ilaç ve ıtriyat satış danışmanlarının (MSD) isimleri.
Eczanenin, bugün/yarın nöbetçi olması durumunda, hatırlatma mesajı.
Aidiyet sözleşmesi kapsamında olması durumunda, sözleşme kategori bilgisi.

Alış veriş ekranında, iki farklı yapı mevcuttur.
Bunlardan ilki; “Hızlı Sipariş” bölümü olup, ilaç, itrıyat dış sarf malzemelerine ait işlem yapmayı sağlar.
İkincisi ise; daha çok ıtriyat ürünlerinin, görsel öğelerle desteklenerek alış-veriş imkanı sunan “Vitrin”
uygulamasıdır.

HIZLI SİPARİŞ
MALZEME TÜRÜ SEÇİMİ
Alış veriş işlemine başlamadan önce, ilk adım olarak hangi malzeme türü ile çalışacağının belirtilmesi
gerekmektedir.

Hepsi seçeneği; tüm malzeme türleri ile işlem yapabilme imkanı sağlamaktadır.
Ürün arama alanına, bilgilerine ulaşılmak istenen ürün adı, ürün kodu ya da ürün barkodu girilerek
(barkod okuyucu ile okutularak) arama yapılabilmektedir.
Ürün adı ile arama yapılırken; ürün adının tamamını yazmak yerine, ürün adının ilk birkaç karakterini
girmek yeterli olacaktır.
Ayrıca; ürün adının başlangıç ya da bitiş harfleri yerine “*” karakteri kullanılarak ta, istenilen ürüne
erişim sağlanabilir.
Aranan İlaç

Apranax 500 mg 10 Tablet

Aramada Kullanabilecek Terimler
AP

AP ile başlayanlar

APR

APR ile başlayanlar

*nax

*nax ile bitenler (1.kelimede)

*nax 500*

Malzeme metininde nax 500 geçenler

*500 mg 10*

Malzeme metininde 500 mg 10 geçenler

Aşağıdaki örnek ekran görüntüsü, ürün adında APR harfleri bulunan ürünlerin listesini
göstermektedir.

Satın alınmak istenilen ürün seçildikten sonra, satış koşulları görüntülenecektir. Satış koşullarında
görülen sütunlar sırası ile ıskonto, vade, barem, mal fazlası ve net fiyattır. Net fiyat alanı; ürünün
varsa ıskonto ve mal fazlasının düşüldükten sonraki birim net maliyetini vermektedir.
Seçilen satış şartında, mal fazlası varsa, bu bilgi miktar yazılacak alana, otomatik olarak gelecektir.
Farklı adet girmek istendiğinde, manuel yazıp alış verişe devam edilebilir.
Satış koşulu seçimi ve adet girişinden sonra, seçilen ürün alış veriş sepetine eklenmiş olur. Sepete
atılan ürünün adını, satın alınan şubeyi, vadesini, ana miktar ve mal fazlasını, birim fiyatını, net fiyatını
ve satır bazında toplam tutarı görülecektir (Net fiyat; mal fazlasının düşülmüş halidir).
Sepete ekleme yaptıkça, vade ve tutarlar gruplanmış olarak görülür. Böylece; her sipariş satırı için
hangi vade ve tutarda alış veriş yapıldığı takip edilebilmektedir.

Sepete ekleme işlemi, satın alma onayının verildiği anlamına
gelmeyeceği için, işlemi tamamlamak ve siparişi kooperatife iletmek
için, mutlaka SİPARİŞİ ONAYLA butonuna basmak gerekir.

TESLİMAT VE SEVKİYAT TÜRÜ SEÇİMİ
Sipariş verilirken, her sipariş kalemi için, farklı sevkiyat türleri ve teslimat önceliği
belirlenebilmektedir. Bu işlem için, ürün ve klasman seçimi yapıldıktan sonra, ekranın sol tarafında
yer alan; “teslimat belirleme” ve “sevk türü” seçimleri kullanılmalıdır.

Teslimat belirleme seçenekleri

En yakın sevkiyat ile teslimat : Eczanenin bulunduğu rotaya özgü hazırlanan, nakliye planına
istinaden, siparişin verildiği zamana göre, en yakın sevkıyat ile teslim edileceği bilgisidir. Her hangi bir
seçim yapılmadığında, sürekli bu seçeneğin çalışması için, ön değer olarak atanmıştır.
Ertesi gün siparişi: Verilen siparişin, bir sonraki günün ilk sevkıyatı ile teslim edilmesi istendiğinin
belirtildiği seçenektir. Mevcut durumda; Bekpara uygulaması için, tespit edilmiş koşuldur.
En uygun sevkiyat ile teslimat : Verilen siparişin, aynı gün içerisindeki, herhangi bir sevkiyat ile teslim
edilebileceğini belirtmek için kullanılan seçimdir.
İleri tarihli teslimat : Siparişin verildiği günden itibaren, sonraki 6 günlük süre içerisindeki bir tarih ve
sevkıyat zamanı seçilerek, teslimat yapılması istendiğini belirmek amacıyla kullanılan seçimdir.
Acil : Verilen siparişin, acil olarak sevk edilmesi gerektiğini belirtmek amacı ile kullanılan seçimdir.
Acil seçimi, siparişteki her kalem için ayrı olarak yapılmaktadır. Dolayısı ile ; birden fazla kaleme sahip
siparişte sadece bir kalemin acil olarak işaretlenmesi mümkündür.
Acil uygulaması; kooperatiflerin belirlediği kısıtlara göre çalışmakta olup, aşağıdaki kriterleri
içermektedir.
Örneğin;
Sipariş sayısı: 5
Satır sayısı: 10
Kutu sayısı: 20

Olarak tanımlanmış ise; bir eczane henüz ilk yazdığı acil siparişte 10 satır ya da 20 kutuluk bir sipariş
verdiğinde, günlük limitini doldurmuş sayılacaktır. Dolayısı ile söz konusu limitlerden herhangi bir
tanesinin dolması, diğer tarifleri geçersiz kılacaktır.

Sevk türü seçenekleri

Normal sevk : Verilen siparişlerin, kooperatifin standart servis araçları ile sevk edileceğini belirten
sevk türüdür.
Kargo: Verilen siparişin normal sevk araçları ile değil, kargo ile gönderilmesi gerektiğini belirtmek
amacıyla seçilen sevk türüdür.
Otobüs: Verilen siparişin normal sevk araçları ile değil, otobüs ile gönderilmesi gerektiğini belirtmek
amacıyla seçilen sevk türüdür.
Uçak: Verilen siparişin uçak ile gönderilmesi gerektiğini belirtmek amacıyla seçilen sevk türüdür.
Gemi: Verilen siparişin , gemi ile gönderilmesi gerektiğini belirtmek amacıyla seçilen sevk türüdür.
Yerinde teslim: Verilen siparişin sevk edilmeyip, depodan teslim alınacağını belirtmek amacıyla
seçilen sevk türüdür.

ŞUBE SEÇİMİ
Sipariş sırasında belirlenebilecek bir başka seçim ise, şubedir. Şube seçimi; kooperatif tarafından
hangi şubelerin birbirinden alım yapabileceğine ve bu alıma dair yapılan tanımlama gereği, şube
seçim işleminin, manuel mi yoksa otomatik mi yapılacağı tarifine uygun çalışacaktır.
Şube seçimi otomatik olarak tanımlanmış ise; satın alınmak istenen ürünün, eczanenin birinci
öncelikli olarak tanımlandığı şubesinde olmaması durumunda, tanımlı diğer şubeye yönlendirilerek,
alım yapmasına imkan tanıyan bir yapıdır.
Manuel şube seçimine izin verilmesi durumunda, ekrandan ilgili şube seçilerek, siparişin bu şubeden
verilmesi sağlanmış olur.

ÜRÜN RAPORLARI
Alış veriş sırasında, herhangi bir ürünle ilgili ilave bilgi ihtiyacı olduğunda, ürün adının, sağında ve
solunda yer alan ikonlar tıklanarak, iki farklı rapora ulaşılabilmektedir.

Ürün bilgisi: Bilgi edinmek istenilen ürün için; firma bilgisi, malzeme türü, ambalajı, son fiyat tarihi,
barkodu, kurum ıskontosu, Kdv, etken madde, eşdeğer bilgilerinin görüntülendiği pencere açılacaktır.
Ayrıca; pencerenin sol üst köşesinde yer alan, “Fiyat tarihçesi” tıklandığında, ürünle ilgili fiyat
değişiklikleri görülebilir.

Ürün alım tarihçesi: Bilgi edinmek istenilen ürün için; istenilen tarih aralığında, yapılan alım
bilgilerinin raporlanması sağlanır.

BEKPARA
Sipariş sırasında kazanılan Bekpara ile bekleyen Bekpara miktarının izlenmesi ya da mevcut
Bekparanın istenilen kadarının kullanılması için, “Bekpara” butonuna basılması gerekir. Kazanılan
Bekparanın kullanılabilir statüsüne geçmesi için gereken süre, 15 gündür.
Açılan pencerede; hem sahip olunan Bekpara bilgisi , hem de kullanılmak istenen miktar bilgisi girişi
yer almaktadır.

SİPARİŞTE DEĞİŞİKLİK
Henüz onaylanmamış sipariş üzerinde istenilen değişiklikler yapılabilmektedir. Değişiklik işlemi;
“Sipariş İptal” ve “Ürün Değiştir” ikonları ile gerçekleştirilir.
Siparişten tamamen çıkartılmak istenen ürün seçilerek, “Ürün İptal” ikonu, ürünün satış koşulu ya da
miktarı ile ilgili değişiklik yapmak için ise; “Ürün Değiştir” ikonunu seçmek gerekir.

SİPARİŞİ TAMAMLAMA
Siparişi tamamlamak için, “Sipariş Onayla” butonuna basmak ve ekrana çıkan “Emin misiniz?”
sorusunu “evet” yanıtı vermek yeterlidir.
Onaylanan sipariş için ekranda bilgi mesajı
görüntülenecektir.

“Hayır” yanıtı ise; siparişe kaldığı yerden devam etme imkanı tanır.

Alış veriş sırasında, kullanılabilecek diğer başlıklar aşağıdaki gibidir.

YOK LİSTEM
Yok listem; sipariş sırasında, hem MSD ekranından, hem de internet şubesinden sorgulanan ürünün,
stoklarda bulunmaması durumunda, otomatik olarak yok listesine kayıt edilmesi prensibine bağlı
olarak çalışmaktadır.
Bununla birlikte; yok listesine bakıldığında, sadece stok girişi yapılmış olan ürünler görülecek ve “Sil”
ya da “Satınal” seçimleri yapılabilecektir.
“Sil” seçimi; ürünün listeden çıkartılmasını sağlarken, “Satınal” ile, malzemenin siparişe çevrilmesi
sağlanacaktır.
Yok listemde; hem ilaç hem de ilaç dışı ürünler birlikte yer aldığı için, alım yapılmak istenen ürüne
bağlı olarak malzeme türü seçiminin yapılması gerektiğine dair uyarı mesajı görüntülenerek, doğru
alana yönlendirecektir.
Yok listesi, sipariş ekranına girildiğinde otomatik olarak açılan bir pencere ile görülebileceği gibi,
sayfanın üst bölümünde yer alan buton ile de çağırılabilmektedir.

STOĞA YENİ GİRENLER
Stok girişi yapılan ürünlerle, daha önce kooperatifin ürün gamında yer almayıp, ilk kez stok girişi
yapılan ürünlerin listesidir. Malzeme kartı 30 gün içerisinde yaratılmış olan ürünler, yeni ürün olarak
tanımlanmış olup, raporda “X” işareti ile gösterilmiştir.. Liste üzerinden, satınal seçimi ile, sipariş
ekranına aktarılması sağlanabilmektedir.
ÖNEMLİ NOT- Ürünler, programa yeni tanıtıldığı için, bir süre, tüm ürünlerin karşısında “X” işareti
görülecektir.

EŞDEĞERLERİ İLE KARŞILAŞTIR
Herhangi bir ürün seçildikten sonra, “eşdeğerleri ile karşılaştır” butonuna basıldığında, ilgili ürün için
tanımlı eşdeğerler ve satış koşullarının incelenmesine imkan tanıyan bir bilgi penceresi açılacaktır.

İLAÇ KAMPANYALARIM
İlaç kampanyalarının incelenmesi için kullanılır.

ITRİYAT KAMPANYALARIM
Itriyat kampanyalarının incelenmesi için kullanılır

İADE –BEYAN GİRİŞİ
İade-Beyan başlığı altında 3 farklı işlem gerçekleştirilebilmektedir.




İade Beyanı Oluştur
İade ve Beyan işlemleri
Beyan Listesi

İade Beyanı Oluştur :
Eczacının çeşitli sebeplerden dolayı iade etmek istediği ürünler için, kooperatife iade beyanı
oluşturmasını sağlayan bölümdür. Eczacı tarafından yaratılan beyanlar için
“Beyan Tanımı” alanına, bir tanım girerek oluştur düğmesine basıldığında, sistem tarafından verilen
bir numara ile beyan kaydı yaratılmış olacaktır. ( Örneğin 01-09-11 Tarihli Aspirin Tablet İadesi
Beyanım)

İade ve Beyan İşlemleri :
Daha önce yaratılmış olan beyanın çağırılarak, ilgili işlemlerin yapılmasını sağlayan bölümdür.
(Örneğin, 3 adet Aspirin tablet iade etmek için, ürün ve miktar bilgisi, bu bölümden girilecektir.

Beyan Listesi :
Beyan listesi; eczacının girdiği ve /veya kooperatif tarafından açılan beyanların genel bilgilerinin de
yer aldığı bir rapor görüntüleyecektir.

Eczacı tarafından yaratılan beyanların geçerlilik süresi sistem tarafından otomatik olarak 1 yıl
tariflenmiştir.

VİTRİN

Alışveriş başlığı altında yer alan, ‘Vitrin’ seçimi ile, görsel öğelerle desteklenmiş olan, bir kısım ıtriyat
ürünlerine ait bilgilerin edinilebileceği ya da sipariş verilebileceği ekran açılacaktır.
Vitrinde sunulan ürünler; ürün hiyerarşisine bağlı olarak, belirlenmiş gruplar altında yer almaktadır.
Dolayısı ile; herhangi bir ürün grubu ve bu gruba bağlı alt ürünler incelenerek, aynı amaca hizmet
eden, farklı markaların ürünlerinin bir arada incelenmesine imkan tanımaktadır.

ÜRÜN ARAMA VE SİPARİŞ
Herhangi bir kategori başlığı altındaki ürünler incelenmek istendiğinde; ilgili başlık / alt başlık seçilirse,
ürünler, fotoğrafları ile birlikte görüntülenecektir. Fotoğraftaki “İncele” seçimi, ürünle ilgili daha
detay bilgilerin yer aldığı yeni bir pencere açarken, “Satınal” seçimi ise, doğrudan sipariş ekranına
yönlendirecektir.
Seçilen ürüne ait tanımlı PSF bilgisinin olması durumunda, sipariş ekranında bu bilgi görünürken, eğer
önerilen satış fiyatı tanımlanmışsa, PSF yerine ÖSF bilgisi görüntülenecektir.
Spesifik olarak tek bir ürün aranmak istendiğinde; ürün arama alanına daha önce hızlı siparişte
anlatıldığı biçimde, arama kriterine uygun giriş yapılırsa, ekranın sol tarafında ürünün yer aldığı
kategori ve alt başlıkları, sağ tarafta ise ürün fotoğrafları görülecektir.
Herhangi bir markanın ürünleri görülmek istendiğinde markanın adı yazılarak sonuca ulaşılabilir.
Alışveriş işlemleri, hızlı sipariş ekranındaki uygulama ile aynı olup, “Alışverişe devam et” butonu ile bir
sonraki ürün seçimine geçilebilmektedir.

ECZANE RAPORLARI
ÜRÜN / SİPARİŞ RAPORLARI
1. Sipariş Teslimat Saatleri
Eczaneye yapılacak sevkiyatlar için oluşturulan nakliye planına ait listeyi görüntüler.
Örnek ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

2. Fatura Detay Raporu / E-Fatura
Kullanıcının faturalarını görüntüleyip aktarabildiği rapordur. Raporlar menüsünde bulunan Fatura
Detay Raporu / e-Fatura bağlantısına tıklandığında ekrana gelen rapor parametreleri doldurularak
çalıştırılır. Rapor başlangıç ve bitiş tarihi belirtilerek ya da, fatura numarası girildikten sonra “çalıştır”
düğmesine basılarak sorgulama yapılır.

İstenilen fatura satırının üzerine çift tıklanarak fatura içeriği görüntülenebilir.

Oluşan fatura listesinden, fatura aktarımı yapılmak istenilen satırlar seçilerek ya da listedeki tüm
faturaları seçmek sureti ile e-fatura düğmesine basıldığında dosya aktarımı gerçekleşecektir.

Aktarma işlemi için, listedeki birden fazla faturanın seçimi; satır başında bulunan kutucukların
klavyeden Ctrl düğmesine basılı tutularak işaretlenmesi sureti ile yapılır. Yukarıdaki örnek ekran
görüntüsünde; 1,2 ve 3 ile işaretlenmiş satırlar, bu uygulamayı göstermektedir.
Listelenen tüm faturalar aktarılmak istendiğinde ise; raporun üst köşesinde bulunan ikonun
tıklanması yeterlidir.

Aktarılacak faturalar için fatura seçimi tamamlandıktan sonra, en üstte bulunan E-Fatura düğmesine
basılması gerekir. Fatura aktarımı tamamlandığında, raporun sol alt köşesinde aktarımın
tamamlandığı ile ilgili bilgi mesajı görüntülenecektir.

Bu adımlar tamamladıktan sonra, artık, eczane yazılımından aktarım işlemi başlatılabilir.

E-Fatura aktarımı gerçekleştirilen faturalar raporda tekrar listelendiğinde, aktarımın en son hangi
kullanıcı tarafından ve ne zaman yapıldığı bilgisi de görülebilmektedir.

3.Sipariş Durum Raporu
Kullanıcının, siparişlerinin durumunu takip ettikleri, (hazırlanıyor, sevk edilmiş, faturalanmış, vb),
siparişlerinin hangi dağıtım kanalı (doğrudan satış ya da internet) ve kim tarafından veril diğini kontrol
ettikleri rapordur.
Raporun sorgu ekranı, aşağıdaki gibidir.

Rapor sorgu ekranındaki tüm olası girişler butonu için; ilgili alana tıklandığında, hangi değerleri
girebileceğinize dair bir liste açacaktır. F4 tuşu ile aynı işleve sahiptir.




Belge Tarihi; istenilen tarih aralığındaki siparişleri sorgulamak için kullanılan alandır.
Malzeme Türü; ilaç ya da ıtriyat ürünlerini sorgulamanızı sağlar
Teslimatı Yapan Şube; kullanıcı hangi üretim yerinden (şubeden) verdiği siparişleri
sorgulamak istediğini belirttiği alandır.

Raporu çalıştırmak için

butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Rapor çalıştırıldığında aşağıdaki ekran açılmaktadır,

Satış belgesi numaralarında link yer almaktadır. Dolayısı ile; herhangi bir belgenin üzeri tıklandığında
aşağıdaki örnek ekran görüntüsündeki gibi, sipariş detayı açılacaktır.

4. Ürün Fiyat Listesi;
Kooperatif bünyesinde satılan ürünlerin fiyatlarının kullanıcıya listelendiği rapor grubudur.
Bunlardan ilki; sadece bir satıcıya bağlı ürünler için, rapor oluştururken, diğeri satıcıdan bağımsız
olarak sonuç üretmektedir.
İlk raporun sorgu ekranı, aşağıdaki gibidir.

Satıcı alanındaki olası girişler butona tıklandığında, firma adını girebileceğiniz bir liste açılacaktır. (F4
tuşu da aynı işleve sahiptir.)

F4 tuşu ile açılan pencerede; ilgili alana firma adı yazılabilir ya da, sadece birkaç harfini, “*” ile
yazarak, o harf grubu ile başlayan listeye ulaşabilirsiniz. (Yukarıdaki örnekte; “BİLİM İLAÇ” araması
için ‘’ BİL* ’’ şeklinde arama yaptırılmıştır)
Malzeme türü; ilaç ya da ıtriyat ürünlerini sorgulamanızı sağlar.
Malzeme; sadece belli bir ürüne ait bilgilere ulaşmak istediğinizde kullanmanız gereken alandır.
Raporu çalıştırmak için

butonuna basmanız yeterli olacaktır.

İkinci rapor ise; “ Son Hafta değişiklikler” butonu ile çalıştırılmaktadır.
Butona basıldığında; son 1 hafta içerisinde, PSF, Kurum ıskontosu veya ek kurum ıskontosunda
herhangi bir değişiklik olan ürünleri raporlar.

5. Sipariş Dökümü
Kullanıcının, siparişlerine ait detay döküm alabildiği rapordur.
Raporun sorgu ekranı, aşağıdaki gibidir.
Zorunlu alan

Zorunlu alan

Rapor sorgu ekranındaki tüm olası girişler butonu için; ilgili alana tıklandığında, hangi değerleri
girebileceğinize dair bir liste açacaktır. F4 tuşu ile aynı işleve sahiptir.



Müşteri Satış Bürosu; siparişin hangi üretim yerinden verildiğini belirterek sorgunun bu
ölçüde daraltılmasını sağlayan alandır.
Malzeme; sadece belli bir ürüne ait bilgilere ulaşmak istenildiğinde kullanılması gereken
alandır.

F4 tuşu ile açılan pencerede; ilgili alana ilaç adı yazılabilir ya da, sadece birkaç harfini “*” ile yazarak, o
harf grubu ile başlayan listeye ulaşabilirsiniz. (Aşağıdaki örnekte; “APRANAX” araması için ‘’ APR* ’’
şeklinde arama yaptırılmıştır) Bu arama şekli ürünü daha çabuk bulmanıza yardımcı olur.





Reçete Tipi; sorgunun hangi reçete tiplerinde (Psikotrop,Uyuşturucu,Kontrole Tabi vb.)
yapılacağını belirtmek için kullanılan alandır. Sorgu alanı boş bırakılarak tüm reçete tipleri
sorgulanabilir.
Malzeme Türü; ilaç ya da ıtriyat ürünlerinin sorgulanmasını sağlar.
Baz Miktar; sorgulamanın mal fazlalı ya da mal fazlasız tutar üzerinden yapılmasını sağlar.

Raporu çalıştırmak için

butonuna basmak yeterlidir.

6. Firma Alım Raporu
Eczanenin, belirli bir tarih aralığında, bir tedarikçiye ait ürünlerden yaptığı alımları görmek amacıyla
kullanılan rapordur.
Raporun sorgu ekranı aşağıdaki gibidir.

MALİ RAPORLAR
1. Vadeli belgeler
Eczacının vadeli belgelerini takip edebileceği rapordur. Rapor, 2 aylık zaman dilimi için çalışmaktadır.

2. Açık Faturalarım
Kullanıcının Açık Faturalarını sorgulamak için kullandığı rapordur. Raporun seçim ekranı aşağıdaki
gibidir.

Zorunlu Alan

Kayıt tarihi seçildikten sonra raporu çalıştırmak için

butonuna basmanız yeterli olacaktır.

3.Hesap Ekstresi
Kullanıcının hesap ekstresini sorguladığı rapordur. Raporlar menüsündeki Hesap Ekstresi tıklandığı
zaman aşağıdaki ekran görüntüsü karşınıza çıkar. Zorunlu alan ( check box ile gösterilen; Kayıt Tarihi )
girilmelidir.

Zorunlu Alan

Kayıt tarihi seçildikten sonra raporu çalıştırmak için

butonuna basmanız yeterli olacaktır.

4. Ödemelerim
Eczanenin kooperatiften yaptığı alımların vadelerine istinaden, haftalık ya da aylık bazda Kooperatife
hangi hafta ne kadar ödeme yapılacağının bilgisini veren rapordur.

YETKİ TARİFLERİ

Şifreli alanda kullanılabilecek alanlara ait genel başlıklar, yukarıdaki şemada gösterilmiştir. Her bir
uygulama ve alt başlıkları, kullanıcı bazlı yetkilendirmeye tâbi olup, sisteme tanıtılan yetki profilleri ile
yönetilmektedir. Böylece; her bir eczane için, yaratılan kullanıcılar, kendilerine tanınan yetki ile, işlem
yapabileceklerdir.
Sistemde dört farklı yetki profili tanımlanmıştır.
Eczacı
Eczacı Teknisyeni-1 (Kalfa-1)
Eczacı Teknisyeni-2 (Kalfa-2)
Muhasebeci

Aşağıdaki tablo; hangi yetki profillerinin, hangi işlemler için yetkilendirildiğini anlatmaktadır.
Kullanıcı Profili -1
ECZACI

Kullanıcı Profili -2
ECZ.TEKNİSYENİ-1

* Hızlı Sipariş

X

X

Yok Listesi

X

X

Stoğa Yeni Girenler

X

X

İlaç Kampanyaları

X

X

Itriyat Kampanyaları

X

X

Ürün Bilgileri

X

X

Ürün Alım Tarihçesi

X

X

Bekpara

X

X

* Vitrin

X

X

Yok Listesi

X

X

Stoğa Yeni Girenler

X

X

Bekpara

X

X

Sipariş Teslimat Saatleri

X

X

Fatura Detay Raporu / e-Fatura

X

X

Sipariş Durum Raporu

X

X

X

Sipariş Dökümü

X

X

X

Fiyat Listesi

X

X

X

Firma Alım Raporu

X

X

X

Kullanıcı Yetkileri

Kullanıcı Profili -3
ECZ.TEKNİSYENİ-2

Kullanıcı Profili -4
MUHASEBECİ

ALIŞ VERİŞ

RAPORLAR
*Ürün/Sipariş Raporları
X
X

*Mali Raporlar
Açık Faturalarım

X

X

Hesap EXtresi

X

X

Vadeli Belgeler

X

X

BA-BS Raporları

X

X

Ödemelerim

X

İlaç alım analizi

X

X

İADE/BEYAN
*İade İşlemleri

X

X

*Beyan İşlemleri

X

X

KULLANICI İŞLEMLERİ
Kullanıcı Yaratma/Düzenleme

X

Şifre İşlemleri

X

Kullanıcı Tanımları
Şifreli alanda işlem yapılabilmesi için, kullanıcı adı ve şifre tanımlarının yapılmış olması
gerekmektedir.
Üye eczacılar için kullanıcı tanımları, Bursa Ecza Koop. tarafından, portaldaki tüm uygulamalara
yetkilendirilmiş olacak şekilde yapılarak, şifreleri ile birlikte SMS yolu ile bildirilecektir.
Bununla birlikte; yaratılan eczacı hesabına bağlı olarak çalışacak, diğer kullanıcıların yaratılması ve
uygun yetki profilinin tanıtılması, eczacı tarafından gerçekleştirilecektir.
Örneğin:
Eczacı Kullanıcısı = 3333 olarak yaratılmışsa, eczaneye bağlı olarak çalışacak diğer kullanıcı hesapları
3333-01, 3333-02, 3333-n olarak ve yukarıda bahsedilen yetki profillerinden birisi ile yaratılacaktır.

Dolayısı ile; eczacı, her bir yetki profilinden istediği sayıda kullanıcı yaratabilecektir. Örneğin;
eczanesinde 5 teknisyen çalışan bir eczacı, bunlardan üçünü, Kalfa-1 yetkisi ile yaratırken, diğer ikisini
Kalfa-2 yetkisi ile yaratabilecektir.
Eczaneye bağlı yaratılmış hesaplar için, mevcut bilgilerin düzenlenmesi ve şifre yenileme işlemleri de,
yine eczacı tarafından gerçekleştirilecektir.

Özetle; kullanıcı tanımları yapılırken en önemli konu, yetki profilleri tablosuna uygun rol seçimidir.

