TÍNH NĂNG PHẦN MỀM PHARMA DELUXE
Tính năng

Kết nối Cơ sở dữ liệu Dược Quốc Gia
Quản lý sản phẩm và danh mục
Tạo và cập nhật thông tin sản phẩm:
Tên sản phẩm, mã, số đăng ký, hoạt chất, nồng độ/hàm
lượng, vị trí (ngăn/kệ), ngành hàng, nhà sản xuất, nước
sản xuất, đơn vị lẻ và đơn vị chẵn, điều kiện bảo quản,
cách dùng và giá bán.
Tìm kiếm sản phẩm
Khai báo nhiều đơn vị chẵn và các giá bán tương ứng
Cập nhật bảng giá các sản phẩm (theo danh sách)
Danh mục 5.500 thuốc mẫu thông dụng
Danh mục 40.000 thuốc lưu hành ở Việt Nam
Danh mục các thông tin liên quan sản phẩm
Hóa đơn nhập
Tạo và cập nhật hóa đơn nhập
Lưu tạm cho các hóa đơn nhập chưa hoàn tất
Hỗ trợ nhập với nhiều đơn vị khác nhau
In barcode cho các hàng hóa đã nhập
Điều chỉnh giá và thông tin sản phẩm khi nhập
Hỗ trợ định lại giá bán sản phẩm khi nhập hàng
Hỗ trợ so sánh giá nhập từ các NCC sản phẩm
Hỗ trợ nhập, phân bổ chiết khấu, VAT vào giá nhập
Hỗ trợ chỉnh sửa hóa đơn nhập khi đã xuất hàng
Hỗ trợ điều chỉnh, thay thế đơn vị đã nhập
Tìm kiếm hóa đơn nhập theo nhiều tùy chọn
Tìm sản phẩm đã nhập trong các hóa đơn nhập
Hóa đơn bán hàng
Tạo và cập nhật hóa đơn bán hàng
Lưu tạm các hóa đơn nhập khi chưa hoàn tất
Hỗ trợ bán hàng theo tên sản phẩm hoặc mã vạch
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Hỗ trợ chọn số lô sản phẩm khi bán hàng
Hỗ trợ bán lẻ, bán chẵn theo nhiều đơn vị
Hỗ trợ bán công nợ
Hỗ trợ phân quyền cho thay đổi giá bán khi bán
Hỗ trợ nhập chiết khấu, phí dịch vụ
Tìm sản phẩm bán theo tên, hoạt chất, mã vạch
Tìm khách hàng theo tên, số ĐT, địa chỉ, mã vạch
Tạo nhanh thông tin khách hàng mới khi bán hàng
Hỗ trợ xem và kiểm tra hàng tồn khi bán
Hỗ trợ bán hàng theo liều, toa
Hỗ trợ in bill bán hàng theo kích thước tùy chọn
Hỗ trợ phân quyền sửa, xóa hóa đơn bán hàng
Hỗ trợ tính năng nhận trả hàng từ khách hàng
Quản lý đơn đặt hàng
Tìm kiếm hóa đơn bán theo nhiều tùy chọn
Khách hàng
Tạo, cập nhật thông tin khách hàng
Quản lý khách hàng theo mã vạch
Tìm kiếm khách hàng theo nhiều thông tin tùy chọn
Chương trình khuyến mãi
Cấp thẻ khách hàng
Quản lý thẻ theo điểm số tích lũy
Tạo nhiều nhóm thẻ
Các chương trình khuyến mãi nâng cao
Nhà cung cấp
Tạo và cập nhật thông tin nhà cung cấp
Quản lý sản phẩm riêng của từng nhà cung cấp
So sánh giá nhập (trước và sau VAT) của các NCC
Tìm kiếm nhà cung cấp theo các thông tin tùy chọn
Quản lý kho
Tạo, cập nhật các địa điểm kinh doanh / kho hàng
Tạo phiếu chuyển kho giữa hai kho

Tạo phiếu hủy hàng, chỉnh kho, xuất trả NCC
Hỗ trợ qui trình duyệt chuyển, nhập kho, trả kho
Hỗ trợ đầy đủ thông tin thẻ kho, nhập xuất tồn
Quản lý tiền mặt và công nợ
Quản lý thu chi tiền mặt
Quản lý thông tin chi tiết công nợ khách hàng
Quản lý thông tin chi tiết công nợ nhà cung cấp
Quản lý hệ thống
Quản lý nhân viên theo từng kho hàng
Phân cấp tài khoản theo từng vùng truy cập
Phân quyền tài khoản theo các nhóm chức năng
Phân quyền truy cập chi tiết cho từng nhóm chức năng
Hỗ trợ log file ghi lại toàn bộ các thao tác truy cập
Điều trị
Quản lý liều/toa mẫu; bán cắt liều theo giá định sẵn
Quản lý các chuyên khoa
Tiếp nhận bệnh
Khám, ra toa, chỉ định các dịch vụ khác
Quản lý, in kết quả các dịch vụ cận lâm sàng
Quản lý hồ sơ điều trị, bệnh án điện tử
Quản lý hồ sơ điều trị trong ngày
Quản lý dịch vụ điều trị trong ngày
Quản lý lịch hẹn bệnh nhân
Quản lý các dịch vụ
Quản lý chi phí khám bệnh
Công cụ
Hỗ trợ tìm khách hàng nhanh theo tên, số điện thoại, địa
chỉ, mã khách hàng (quét mã vạch)
Tích hợp các công cụ tìm kiếm nhanh cho tất cả các danh
sách (tìm theo vị trí ngẫu nhiên, có hoặc không có dấu)
Tương tích giao diện Windows 10 và màn hình FullHD
Hỗ trợ giấy in bill đa dạng: 56, 70, 76, 80, A5, A4
Hỗ trợ giấy in mã vạch đa dạng: A4 (Tommy 145), giấy 1

cột, 2 cột, 3 cột cho tem 35x22, 4 cột 25x15.

Báo cáo
Danh mục thuốc, bảng giá
Báo cáo kho: tồn kho, thẻ kho và nhập xuất tồn
Báo cáo tổng hợp toàn bộ hoạt động của cửa hàng
Báo cáo doanh thu (theo ngày, theo nhân viên, cửa hàng)
Báo cáo bán hàng theo hóa đơn (theo ngày bán, theo
hàng bán và tỉ lệ lợi nhuận)
Báo bán hàng theo hàng hóa (nhóm theo hàng bán, số
lượng bán, bác sĩ ra toa)
Báo bán hàng theo dịch vụ (nhóm theo dịch vụ, số
lượngdịch vụ, bác sĩ phụ trách)
Báo cáo hóa đơn nhập hàng
Báo cáo hóa đơn nhập đến hạn thanh toán
Báo cáo công nợ nhà cung cấp
Báo cáo công nợ khách hàng
Báo cáo tổng hợp thu chi
Báo cáo hạn sử dụng sản phẩm
Cảnh báo hạn sử dụng sản phẩm
Báo cáo sản phẩm sắp hết hàng
Cảnh báo sản phẩm sắp hết hàng
Báo cáo dự trù hàng hóa
Báo cáo hỗ trợ khai thuế VAT

