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 مقدمه 1

 زنجیره تامین فرآورده های سالمت محور  مدیریت سامانهبرداری از این سند برای توصیف چگونگی بهره

به صورت مصور و با  کاربر شعب شرکت پخشتوسط ایجاد شده است. در این سند تمامی عملیات قابل انجام 

 تمام جزئیات تشریح شده است.

وظیفه ثبت و کنترل زنجیره تامین فرآورده های  حورزنجیره تامین فرآورده های سالمت م  مدیریتسامانه 

آرایشی و ، بیولوژیک، تجهیزات پزشکی، مکمل های غذایی، غذا، داروهای گیاهیسالمت محور شامل دارو، 

و ... را از طریق جابجائی مجموعه ای از اسناد مانند: حواله، فاکتور، رسید و ... بین مجموعه ای  بهداشتی

ازمتعاملین سازمانی و فردی حوزه سالمت مانند: تامین کننده، شرکت پخش، بیمارستان، پزشک، بیمار و ... 

 را در کشور عهده دار است.

رو می باشد و به صورت قدم به قدم بقیه فرآیندها نیز تحت شروع کار این سیستم با کنترل زنجیره تامین دا

 کنترل این سیستم در می آیند.

 هدف  1.1

 تنظیم شده است.  سامانهکارکردهای این برداری از سند راهنمای کاربری جهت تسهیل بهره

 محدوده 1.2

 است. مدیریت زنجیره تامین فرآورده های سالمت محورسامانه محدوده این سند پروژه 

 منابع  1.3

 مدیریت زنجیره تامین فرآورده های سالمت محورسامانه مهمترین منبع به کار رفته برای تولید این سند 

در ضمن از اطالعات افراد تیم فنی پروژه شامل: مدیر فنی، معمار نرم افزار و تحلیلگر سیستم نیز  است.

 استفاده شده است.

 مالحظات  1.4

 به صورت تفصیلی و مصور شرح داده شود. در تهیه سند سعی شده است تا مطالب ارائه شده

  



   

 

 ورود به سیستم 2

 می شود. زیر مشاهدهپس از ورود به سامانه صفحه 

 

 . صفحه ورود به سامانه1شکل                                                      

 

، با فشردن دکمه و کد امنیتی کلمه عبور نام کاربری، وارد کردنپس از با انتخاب گزینه ورود کاربر میتواند 

 د.شو مدیریت زنجیره تامین فرآورده های سالمت محورسامانه  ورود، وارد 

 

 
 

 

 

 

می  این صفحهاز طریق  سیستم کاربرگردد، می ظاهر سامانه به Loginصفحه نخست که بالفاصله بعد از 

 .ه باشد دسترسی داشت سامانه اینمختلف بخشهای به  د توان

اسناد، ، مدیریت اطالعات شرکت پخش :هایمنو  املش  ،شعب شرکت پخشسامانه برای کاربران این 

و اجزا آن  می باشد. که در ادامه هر یک از این منوها به همراه زیر منوهایشان  و سامانه های مرتبط تنظیمات

 شرح داده خواهند شد.

 
 



   

 
 سامانهصفحه ابتدائی پس از ورود به . 2شکل 

 پنل کاربری 3

در سمت چپ نوار باالی صفحه، پنل کاربری قرار دارد که شامل نام و نام خانوادگی کاربر، ورژن سیستم و 

 گزینه خروج از سیستم می باشد.
 

 
 . پنل کاربری 3شکل 

 

 فرم تغییر رمز عبور  3.1

بایست از طریق منوی تنظیمات، گزینه تغییر رمز عبور را برای دسترسی به فرم تغییر رمز عبور می 

 انتخاب کرد.

این فرم به منظور تغییر رمز عبور کاربر تهیه شده است. جهت تغییر رمز عبور باید مقدار رمز عبور کنونی، 

رمز عبور جدید و تاییدیه آن وارد شود، سپس با فشردن دکمه »ثبت«، عملیات تغییر رمز عبور انجام 

 ردد. گمی

 

 

 

 



   

 
 . تغییر رمز عبور4شکل 

 

 مدیریت اطالعات شرکت پخش 4
 

 شرکت پخش و شعب  4.1

 ه شرکت پخش که در حال حاضر به سیستم وصل شده استپخش به همراه شعب نام شرکتدر این فرم 

 این ساختار یه صورت درختی نمایش داده می شود. به چشم می خورد.

 دارند.، همراه مسئول و نام مسئول وجود HIXدر این لیست ستونهای: نام، کد 

 

 
 . شرکت پخش 5شکل

 

شرکت پخش، سیستم صفحه ویرایش شرکت پخش را  شعبهبا انتخاب گزینه ویرایش متناظر با 

و نام به صورت پیش  HIX)گزینه های کد شرکت پخش شعبه نمایش داده و کاربر با اصالح اطالعات

فرض لود شده اند و غیر قابل تغییر می باشند و فقط گزینه های اجباری نام مسئول و شماره همراه 

نموده و  شرکت پخش را ویرایش اطالعات شعبه ت،و انتخاب گزینه ثب مسئول قابل تغییر هستند(



   

 صفحهپخش را بسته و  شعبهصفحه ویرایش  "عملیات با موفقیت انجام شد "سیستم با نمایش پیغام 

 شرکت پخش و شعب را به صورت بروز شده نمایش می دهد. 

 

 
 ویرایش -شرکت پخش  شعبه .6شکل

 

 

   مدیریت موجودی محصول 4.2

 به همراه  وصل شده به سیستم(شعبه جاری )پخش شعبه شرکتدر این صفحه لیست کلیه محصوالت 

 موجودی قابل مشاهده است. 

 

 
 مدیریت موجودی محصول .7شکل

با تغییر دادن موجودی هر محصول و کلیک کردن در هر جائی بیرون از محل تعیین موجودی محصول 

را نمایش می  "عملیات با موفقیت انجام شد "منتخب، سیستم موجودی را ذخیره کرده و سیستم پیغام 

 دهد. 

 



   

وضعیت: موجود، ناموجود و  3اعالم موجودی متناظر با هر محصول میتوان  نوع نکته: با انتخاب گزینه

انتخاب نمود. رنگ متناسب با گزینه موجود، سبز می باشد. رنگ  می توان محدود را برای هر محصول

متناسب با گزینه ناموجود، قرمز و رنگ متناسب با گزینه محدود، نارنجی می باشد که پس از انتخاب هر 

و سیستم  رنگ مذکور در می آید  به آن مورد ستون نوع اعالم موجودی نه ها رنگ پس زمینهیک از گزی

 را نمایش می دهد. "عملیات با موفقیت انجام شد "پیغام 

 

نکته: انتخاب گزینه اعالم موجودی متناسب با هر محصول ارتباطی با تعداد)موجودی( تعیین شده آن 

 ثبت کرده و  10000ان مثال تعداد)موجودی( یک محصول را محصول ندارد و کاربر می تواند به عنو

 نوع اعالم موجودی آن را ناموجود ثبت کند.

 

)مربوط به باشد در بخش سفارش "ناموجود"نکته: در صورتی که وضعیت اعالم موجودی یک محصول 

موجودی محصول مورد نظر ناموجود نمایش داده خواهد  ،دسترسی دارند( سفارشکاربرانی که به بخش 

 میسر نخواهد بود. محصول برای آن شد و امکان سفارش

 

 

 

 
 وضعیت موجودی: موجود –مدیریت موجودی محصول  .8شکل

 



   

 
 وضعیت موجودی: محدود –مدیریت موجودی محصول  .9شکل

 
 
 

 
 وضعیت موجودی: ناموجود –مدیریت موجودی محصول .10شکل

 

 

 

 مشتریان مدیریت  4.3

 

 شعبه شرکت پخش می تواند مشتریان خود را مدیریت کند.در این صفحه 

 



   

 
 مشتریانمدیریت  .11شکل

 

 

 با جستجو و انتخاب مشتری مورد وارد صفحه اطالعات مشتری شده و کاربر با انتخاب گزینه ثبت مشتری 

 آن را ثبت کند. با انتخاب گزینه ثبت نظر خود می تواند 

 

 
 جستجوی مشتری .12شکل

 

 کاربر می تواند بر روی اطالعات ستونها فیلتر انجام دهد و اطالعات مورد نظر خود را پیدا کند که روش 

 آن به صورت مصور در عکسهای بعدی نشان داده شده است.



   

 

 
 جستجوی مشتری .13شکل

 

 

 
 جستجوی مشتری .14شکل

 

 



   

 
 مشتری انتخاب .15شکل

 
 

 در صورتی که مشتری فوق قبال برای شعبه دیگری از شرکت پخش انتخاب شده باشد سیستم در صفحه 

 نتایج عملیات مشتری پیغام خطا میدهد.

 

 
 خطا بخاطر انتخاب مشتری شعبه دیگر –ثبت مشتری  .16شکل

 

 

 در صورتی که مشتری قبال برای شعبه دیگری انتخاب نشده باشد عملیالت ثبت انجام نکته:  

 .می شود

 



   

 
 ثبت مشتری  .17شکل

 

 

 با ورود به صفحه ویرایش اطالعات مشتری، می تواند کاربر با انتخاب گزینه ویرایش متناظر با هر مشتری 

 ویرایش کند.مرتبط با مشتری منتخب را وضعیت و توضیحات اطالعات 

 

 
 ویرایش اطالعات مشتری .18شکل

 

 عیت و توضیحات قابل ویرایش هستند و کاربر با انتخاب در صفحه ویرایش اطالعات مشتری، موارد وض

 گزینه ثبت می تواند اطالعات مشتری را بروز رسانی کند.

 ود که جهت آن در سمت راست نام هر مشتری یک عالمت مثلث دیده می ش در صفحه مدیریت مشتریان 

 کادری در پایین ردیف مربوط به آن مشتری ظاهر می شود که  با انتخاب آن ،به سمت چپ می باشد 

 توضیحات مربوط به آن مشتری را در صورت وجود نمایش می دهد و در صورت عدم وجود توضیح برای

 توضیحات دیده می شود.مشتری مورد نظر فقط یک کادر خالی نمایش داده می شود که در آن واژه 

 



   

 
 توضیحات مشتری .19شکل

 
 

 اسناد 5

 

هریک از  اسناد امکان دسترسی به اسناد قابل تبادل بین متعاملین میسر می باشد.در منوی 

متعاملین با توجه به سطوح دسترسی تعریف شده برای آنها به بخشهای مختلف این منو دسترسی  

 دارند.

 فاکتور  5.1

 پیش نویس فاکتور 5.1.1

 فاکتور اصلی 5.1.1.1
 

 کاربر وارد صفحه پیش نویس فاکتور اصلی می شود.

 ارسال نشده اند را می بیند. HIXدر این صفحه کاربر لیست فاکتورهای خود را که به سیستم 

  

 



   

 
 . پیش نویس فاکتور اصلی20شکل 

 

 بر با انتخاب گزینه صدور فاکتور وارد صفحه پیش نویس فاکتور اصلی شده و می تواند فاکتور جدید رکا

 صادر کند.

 

 فاکتور صادر نماید. در این قسمت کاربر میتواند برای مشتریان خود

 
 

 

 
 فاکتور اصلی .21شکل

 
 



   

 تحویل گیرنده را مشخص کند. در ابتدا کاربر می بایست

 انتخاب تحویل گیرنده را نمایش می دهد.با انتخاب گزینه انتخاب سیستم صفحه 

 

 
 انتخاب تحویل گیرنده .22شکل

 

 

 و یا هر دو به  گیرنده HIXدر این صفحه کاربر با انتخاب نوع متعامل، نوع گیرنده، نام گیرنده و یا کد 

 ز مشتریان را می بیند.و انتخاب گزینه جستجو، لیستی ا صورت دلخواه

 ، نوع گیرنده، گیرنده و آدرس می باشد.HIXاین لیست مشتریان شامل اطالعات کد 

 متناظر با هر تحویل گیرنده یک گزینه انتخاب وجود دارد.

 

 
 لیست تحویل گیرنده .23شکل

 



   

ات تحویل گیرنده را بسته عگیرنده مورد نظر سیستم صفحه اطالبا انتخاب گزینه انتخاب متناظر با تحویل 

نوع گیرنده، کد گیرنده و  :موارد ،و صفحه اطالعات پیش نویس فاکتور اصلی را نمایش میدهد که در آن

 نام گیرنده پر شده است.

 تاریخ فاکتور و شماره فاکتور را پر کند.کاربر می بایست موارد اجباری 

 
 لیفاکتور اص .24شکل

 

 

 مک اطالع رسانی گردد، سیستم صدور فاکتور را از طریق پیامک به اطالع ابا انتخاب گزینه از طریق پی

 می رساند. مشتریفرد تعیین شده توسط 

 را به صورت نقدی در نظر می گیرد و در غیر اینصورت  با انتخاب گزینه پرداخت نقدی سیستم فاکتور

 فرجه فاکتور  ،سیستم از طریق یک فرمول راس گیری با توجه به فرجه موارد)اقالم دارو( مرتبط با فاکتور

 را تعیین می کند.

 

 ی کند.داروها و اقالم مورد نظر خود را به فاکتور اضافه م ،در ادامه کاربر با انتخاب گزینه افزودن دارو

 مشخصات دارو را نمایش می دهد.گزینه افزودن دارو سیستم صفحه با انتخاب 

 



   

 
 مشخصات دارو .25شکل

 

 

 می تواند داروی مورد نظر خود را جستجو کند و با IRCدر این صفحه کاربر با وارد کردن نام دارو یا کد 

 شود.انتخاب آن مورد اطالعات پایین صفحه به صورت اتوماتیک لود می 

 کاربر می بایست موارد اجباری مشخص شده با ستاره قرمز رنگ را پر نماید.

 با انتخاب گزینه ثبت، داروی منتخب به لیست اقالم فاکتور اضافه می شود و سیستم صفحه مشخصات 

 دارو را می بندد.

 ت هنگام ثبت نهائی در غیر اینصورد بزرگتر از تاریخ روز جاری باشد داروی منتخب بای نکته: تاریخ انقضا

 سیستم خطا می دهد. HIXیا ارسال به 

 

 

 
 اقالم فاکتور  .26شکل

 

 در کادر اقالم دارو متناظر با هر دارو گزینه های ویرایش و حذف وجود دارند.



   

ر می تواند اطالعات دارو مشخصات دارو را نمایش می دهد و کارببا انتخاب گزینه ویرایش سیستم صفحه 

 کند.یش را ویرا

 

 
 ویرایش دارو .27شکل

 

 

 آیا شما از حذف "سوال با انتخاب گزینه حذف متناظر با هر دارو سیستم با نمایش صفحه حذف و پرسش 

 داروی مورد نظر از و در صورت انتخاب جواب بله به این سوال توسط کاربر  "این مورد اطمینان دارید؟

  اقالم داروئی فاکتور حذف می شود.

 

 
 حذف دارو .28شکل

 

 

 



   

 حذف دارو .29شکل

 

 کامل کرد.تحویل دهنده اجباری نیستند و به صورت دلخواه می توان آن را گزینه های سایر هزینه ها و 

 کاربر با انتخاب گزینه هزینه جدید در بخش سایر  اطالعات پیش نویس فاکتور اصلی در ادامه در صفحه

 می تواند هزینه مورد نظر خود را به فاکتور اضافه کند. هزینه ها

 اکتور جدید به فو با پر کردن عنوان، مبلغ و انتخاب گزینه ثبت، هزینه کاربر با انتخاب گزینه هزینه جدید 

  اضافه می گردد.

 

 

 
 هزینه جدید .30شکل

 

 

 

 پس از ثبت متناظر با هر هزینه گزینه ویرایش و حذف دیده می شود که با انتخاب گزینه 

 و می توان آن را ویرایش کرد. آن مورد هزینه به حالت ویرایش و قابل تغییر در می آید ویرایش 

 مربوط به هزینه بروز رسانی می گردد.پس از ویرایش با انتخاب گزینه ثبت اطالعات 

 
 اصالح هزینه .31شکل

 

  

 



   

 اصالح هزینه .32شکل

 

 

 با انتخاب گزینه انصراف از عملیات ثبت هزینه یا بروز رسانی هزینه خارج می شویم.

که در پایین  جمع مبلغ قابل پرداختو  جمع مبلغ سایر هزینه هابا افزودن هر هزینه جدید گزینه های 

 صفحه هستند بروز رسانی می شود.

 

 با انتخاب گزینه تحویل دهنده با انتخاب گزینه تحویل دهنده می توان تحویل دهنده فاکتور را نیز ثبت نمود.

 سیستم صفحه تحویل دهنده را نمایش می دهد.

 

 
 تحویل دهنده .33شکل

 

 

 

عملیات با "با نمایش پیغام با انتخاب گزینه ثبت نهائی مراحل ثبت فاکتور به اتمام می رسد و سیستم 

 فاکتور اصلی شده و صفحه را بصورت بروز شده نمایش می دهد.وارد صفحه پیش نویس  ".موفقیت انجام شد 

 

 وجود دارند. HIXبه  گزینه های ویرایش، حذف و ارسالمتناظر با هر ردیف)هر فاکتور( در این صفحه 

 فاکتور منتخب را در حالت ویرایش نمایش می دهد و کاربر می تواند اطالعات فاکتور را  ،گزینه ویرایش

 ویرایش کند.

 

 
 ویرایش فاکتور .34شکل



   

 

 

 آیا شما از حذف این "سیستم با نمایش صفحه حذف سوال  ،با انتخاب گزینه حذف متناظر با هر فاکتور

توسط کاربر  سیستم با نمایش پیغام را می پرسد و در صورت انتخاب جواب بله  "فاکتور اطمینان دارید؟

فاکتور مورد نظر را حذف می کند و صفحه پیش نویش فاکتور اصلی را  "عملیات با موفقیت انجام شد "

 دهد. بصورت بروز شده نمایش می

 

 
 حذف فاکتور  .35شکل

 

 

   HIXمتناظر با هر فاکتور سیستم فاکتور مورد نظر کاربر را به سیستم  HIXبا انتخاب گزینه ارسال به 

 را نمایش می  "با موفقیت ارسال شد  ..…XXXXXXسند با کد پیگیری "سیستم پیغامارسال می کند و 

 دهد.

  …XXXXXXXسند با کد رهگیری "سیستم پیغام  HIXدر صورت انتخاب مجدد گزینه ارسال به 

 نمایش داده می شود. "ارسال شده است

 

 فاکتور مرجوعی 5.1.1.2
 

 ، خریدارتوسط  )رد کردن فاکتورقسمتی از یک فاکتور یا همه آن را نپذیرد )مشتری(در صورتی که خریدار

 نماید. برای خود شنده می بایست اقدام به ثبت فاکتور مرجوعیفرو (خریدارفاکتور توسط  رسید جزئی

 



   

 
 فاکتور مرجوعیلیست  .36شکل

 

 وارد صفحه اطالعات پیش  در صفحه پیش نویس فاکتور مرجوعی کاربر با انتخاب گزینه صدور فاکتور

 نویس فاکتور مرجوعی می گردد.

 

 
 فاکتور مرجوعی .37شکل

 

 

 مرجوعی شبیه به فاکتور اصلی می باشد که پیشتر توضیح داده شده است و فقط نکات شیوه ثبت فاکتور 

 متفاوت فاکتور مرجوعی با فاکتور اصلی شرح داده می شود.

 که در فاکتور اصلی  شماره درخواستو  تاریخ درخواستپس از انتخاب تحویل گیرنده به جای گزینه های 

 در فاکتور  کد رهگیری مرجعو  شماره مرجع، تاریخ مرجعگزینه های  ور مرجوعیموجود هستند، در فاکت

  HIXمنظور از آنها به ترتیب، تاریخ فاکتور مرجع، شماره فاکتور مرجع و کد مرجوعی وجود دارند که 

 می باشند. (شده رسید جزئیفاکتوری که توسط خریدار توسط خریدار، فاکتور رد شده )فاکتور مرجع

 

 



   

 فاکتورهای صادره 5.1.2

 

در ضمن ، را نمایش می دهد  HIXلیست فاکتور های ارسال شده به سیستم در این صفحه سیستم 

داده  توسط خود فروشنده تغییر وضعیت)ابطال شده اند( ارسال شده اند و  HIXفاکتورهایی که به سیستم 

( یافته اند نیز در این د کلی شدهیی شده، رس رد شده، رسید جزئتوسط مشتری تغییر وضعیت) و یا شده اند 

 .لیست نمایش داده می شود

 )هر ردیف در لیست( گزینه های مشاهده و چاپ وجود دارند.رمتناظر با هر فاکتو

 

 
 فاکتورهای صادره  .38شکل

 

 

اطالعات فاکتور فاکتور را نمایش می دهد که در این صفحه مشاهده با انتخاب گزینه مشاهده سیستم صفحه 

 را می توان مشاهده کرد.

 

 
 مشاهده فاکتور  –فاکتورهای صادره  .39شکل



   

 

 مثلث شکل دیده می شود که با انتخاب در صفحه مشاهده فاکتور در سمت راست نام هر دارو عالمت    

 آن کادری در زیر سطر منتخب دیده می شود که جزئیاتی از اطالعات دارو را نمایش می دهد.    

 دریافت اکسل می توان فاکتور را با فرمت اکسل ذخیره و یا مشاهده کرد.با انتخاب گزینه 

 

 
 دریافت اکسل  – مشاهده فاکتور .40شکل

 
 

 با انتخاب آن در صورت وجود گزینه سایر هزینه ها در فاکتور گزینه سایر هزینه ها فعال می باشد و 

 مشاهده سایر هزینه های فاکتور را نمایش می دهد.سیستم صفحه 

 

 
 سایر هزینه های فاکتور  – مشاهده فاکتور .41شکل

 

 



   

 باشد با انتخاب گزینه مشاهده  رد شدهو  ارسال شدهدر صورتی که فاکتور صادر شده در وضعیت های: 

 مشاهده می شود. ابطال فاکتورگزینه 

 آیا شما از ابطال این "ابطال فاکتور را نمایش داده و سوال با انتخاب گزینه ابطال فاکتور سیستم صفحه 

 را می پرسد. "فاکتور اطمینان دارید؟

 

 
 ابطال فاکتور  –مشاهده فاکتور  .42شکل

 

 

 را  ".فاکتور مدنظر ابطال گردید "انتخاب گزینه بلی سیستم فاکتور مورد نظر را باطل می کند و پیغام با 

 تورهای صادره را به صورت بروز شده نمایش می دهد و وضعیت کنمایش می دهد و سیستم صفحه فا

 فاکتور به صورت باطل شده نمایش داده می شود.

 

 باشد در صفحه  رسید کلییا  رسید جزئیدر صفحه فاکتورهای صادره در صورتی که فاکتور در وضعیت 

 دیده می شود. مشاهده رسید گزینه  فاکتور مشاهده

 

 



   

 
 مشاهده رسید –مشاهده فاکتور  .43شکل

 

 را نمایش می دهد. مشخصات رسید جزئی فاکتوربا انتخاب گزینه مشاهده رسید سیستم صفحه 

 
 مشاهده رسید –مشاهده فاکتور  .44شکل

 

 

  فاکتور( نمایش داده می شود. بر روی)که در این صفحه اطالعات رسید انجام شده توسط خریدار 

 انتخاب در صفحه مشاهده فاکتور در سمت راست نام هر دارو عالمت مثلث شکل دیده می شود که با     

 ر منتخب دیده می شود که جزئیاتی از اطالعات دارو را نمایش می دهد.آن کادری در زیر سط    

 

 نسخه چاپی فاکتور منتخب نمایش داده می شود و متناظر با هر فاکتور صادره  با انتخاب گزینه چاپ

 کاربر در صورت تمایل می تواند از فاکتور نسخه چاپی تهیه نماید.

 



   

 حواله 5.2

 حوالهپیش نویس  5.2.1

 انتقالیحواله  5.2.1.1
 

 در این صفحه لیست حواله های انتقالی به کاربر نمایش داده می شود.

 شعب شرکت پخش انجام می شود. حواله انتقالی حواله ای است که بین

 ارسال نشده اند HIXکه به سیستم  لیست حواله های انتقالی ،در صفحه پیش نویس حواله انتقالی    

  مشاهده می شود.    

  

 

 
 حواله انتقالی .45شکل

 

 وجود دارند. HIXگزینه های ویرایش، حذف و ارسال به متناظر با هر حواله)هر ردیف( 

 

 .سیستم صفحه پیش نویس حواله انتقالی را نمایش می دهد ،با انتخاب گزینه صدور حواله

 

 



   

 صدور حواله انتقالی .46شکل

 

 با انتخاب گزینه تحویل گیرنده که یکی از شعب شرکت پخش می باشد، سیستم اطالعات نوع گیرنده، کد 

 گیرنده،نام گیرنده، کد شعبه و نام شعبه را به صورت اتوماتیک پر می کند.

 

 
 صدور حواله انتقالی .47شکل

 

 اقالم دارو را می بایست تکمیل کند.کاربر موارد اجباری تاریخ حواله، شماره حواله و 

 سیستم صفحه مشخصات دارو را نمایش می دهد.با انتخاب گزینه افزودن دارو 

 کاربر با جستجو و انتخاب داروی مورد نظر خود و پر کردن موارد اجباری)مشخص شده با ستاره قرمز 

 ه ثبت داروی مورد نظر خود را به لیست اقالم دارو اضافه می کند.و انتخاب گزینرنگ( 

 د بزرگتر از تاریخ روز جاری باشد در غیر اینصورت هنگام ثبت نهائی داروی منتخب بای نکته: تاریخ انقضا

 سیستم خطا می دهد. HIXیا ارسال به 

 

 

 ، اطالعات تحویل دهنده، تحویل گیرنده و اطالعاتسایر کاربر در صورت دلخواه می تواند با انتخاب گزینه 

 و جزئیات حمل دارو را نیز وارد سیستم کند.

 سایر اطالعات حواله را نمایش می دهد.سیستم صفحه  ،با انتخاب گزینه سایر اطالعات

 



   

 
 سایر اطالعات حواله .48شکل

 

 اطالعات تحویل  -2اطالعات تحویل دهنده  -1بخش:  3با وارد کردن اطالعات در در این صفحه کاربر 

 جزئیات حمل دارو و انتخاب گزینه ثبت اطالعات، موارد وارد شده را در سیستم ثبت می کند. -3 گیرنده

 

 حواله انتقالی منتخب در حالت سیستم  ،در صفحه پیش نویس حواله انتقالی با انتخاب گزینه ویرایش

 ویرایش نمایش داده می شود و کاربر می تواند آن را اصالح کند.

 

 
 ویرایش -حواله انتقالی  .49شکل

 

 و سیستم صفحه پیش پس از ویرایش حواله با انتخاب گزینه ثبت نهائی عملیات اصالح به پایان رسیده 

 نویس حواله انتقالی را نمایش می دهد.

 

 آیا شما از حذف این "و سوال خاب گزینه حذف متناظر با حواله سیستم صفحه حذف را نمایش داده با انت

 را می پرسد.  "حواله اطمینان دارید؟

 در صورتی که کاربر گزینه بلی را انتخاب کند حواله فوق از سیستم پاک شده و صفحه پیش نویس حواله 



   

 .انتقالی به صورت بروز شده نمایش داده می شود

 امکان پذیر است. HIXنکته: ویرایش و حذف حواله انتقالی تا قبل از ارسال آن به سامانه 

 

 
 حذف -حواله انتقالی  .50شکل

 

 

در صفحه پیش نویس حواله انتقالی سیستم ضمن ارسال حواله به سامانه  HIXبا انتخاب گزینه ارسال به 

HIX  سند با کد پیگیری "، پیغام XXXXXXXX….. را نمایش می دهد و حواله فوق از  "ارسال شده است

 صفحه پیش نویس فاکتور انتقالی حذف می گردد و صفحه بصورت بروز شده نمایش داده می شود.

 

 حواله های وارده  5.2.2

 

 این صفحه لیست حواله های دریافت شده از بقیه شعب قابل مشاهده هستند.در 

 

 
 حواله های وارده .51شکل



   

 

 

 گزینه مشاهده وجود دارد.وارده متناظر با هر حواله 

 با انتخاب گزینه مشاهده سیستم صفحه مشاهده حواله را نمایش می دهد که در آن جزئیات حواله قابل 

 مشاهده است.

 

 
 مشاهده حواله .52شکل

 

 یک عالمت مثلث به سمت چپ وجود دارد که با انتخاب آن  هر ردیف از داروهای حواله راستدر سمت 

 .که اطالعات جزئی در مورد دارو را نمایش می دهد دارو ظاهر می شود که یک ردیف در زیر 

 وجود دارند. ثبت رسید جزئیو  ثبت رسید کلی، رد کردن حوالهدر مورد هر حواله وارده گزینه های: 

 بر می تواند از دریافت حواله منصرف شود و آن را به هر علتی نپذیرد.کار حوالهرد کردن با انتخاب گزینه 

 رد کردن حواله را نمایش می دهد که کاربر می تواند با صفحه با انتخاب گزینه رد کردن حواله سیستم 

 حواله "حواله مورد نظر را رد کند که سیستم با نمایش پیغام  وارد کردن توضیحات و انتخاب گزینه ثبت

 و صفحه حواله های وارده را بصورت بروز شده نمایش  صفحه رد کردن حواله را بسته ".ر رد گردید مدنظ

 می دهد.

 



   

 
 رد کردن حواله .53شکل

 

 رد شده دیده می شود.در صفحه فاکتور های وارده وضعیت حواله منتخب به صورت 

 

 رسید کلی کند.، کاربر می تواند حواله وارده را ثبت رسید کلیبا انتخاب گزینه 

  منظور از رسید کلی این است که تمام اقالم موجود در حواله مورد پذیرش قرار گرفته است.

 ، ثبت رسید کلی را نمایش می دهد.با انتخاب گزینه ثبت رسید کلی سیستم صفحه

  

 
 ثبت رسید کلی .54شکل

 

 

 در این صفحه گزینه شماره رسید به صورت اتوماتیک مقدار دهی شده اما توسط کاربر نیز قابل تغییر می 

 آیا از رسید کلی این "سیستم صفحه پیغام را نمایش داده و سوال با انتخاب گزینه ثبت توسط کاربر  باشد.

 را می پرسد. "حواله اطمینان دارید؟



   

 

 
 ثبت رسید کلی .55شکل

 

ی که کاربر گزینه بلی را انتخاب کند سیستم ضمن بستن صفحه پیغام و صفحه رسید کلی و  در صورت

 ثبت "است کلیرسید   …XXXXXXXXسند با کد پیگیری "صفحه مشاهده حواله و نمایش پیغام 

را انجام داده و صفحه حواله های وارده را بصورت بروز شده نمایش می دهد و ستون وضعیت  کلیرسید 

 را نمایش می دهد. "کلیرسید "در مورد حواله منتخب مقدار 

 

 ، کاربر می تواند حواله وارده را رسید جزئی کند.جزئیثبت رسید با انتخاب گزینه 

 جود در حواله مورد پذیرش قرار گرفته است. اقالم مو بعضیاین است که جزئی منظور از رسید 

 را نمایش می دهد.جزئی سیستم صفحه، ثبت رسید جزئی با انتخاب گزینه ثبت رسید 

  

 
 جزئیثبت رسید  .56شکل

 



   

 

 در این صفحه گزینه شماره رسید به صورت اتوماتیک مقدار دهی شده اما توسط کاربر نیز قابل تغییر می 

 باشد.

 در صورتی که کاربر هیچکدام از موارد تعداد بسته، تعداد در بسته و تاریخ انقضا را تغییر ندهد و گزینه 

 بسته، تعداد در بسته و تاریخ انقضاء،  با توجه به عدم تغییر تعداد"ثبت را انتخاب کند، سیستم پیغام 

 را نمایش می دهد. ".امکان رسید جزئی نمی باشد 

 در سمت راست هر ردیف از داروهای حواله یک عالمت مثلث به سمت چپ وجود دارد که با انتخاب آن 

 یک ردیف در زیر دارو ظاهر می شود که که اطالعات جزئی در مورد دارو را نمایش می دهد.

 می تواند ثبت فاکتور جزئی انجام  تاریخ انقضاءو  تعداد بسته، تعداد در بستههر یک از موارد تغییر با  کاربر

 دهد.

 این  جزئیآیا از رسید "با انتخاب گزینه ثبت توسط کاربر سیستم صفحه پیغام را نمایش داده و سوال  

 را می پرسد. "اطمینان دارید؟ مورد

 

 
 جزئیثبت رسید  .57شکل

 

 صفحه رسید جزئی و سیستم ضمن بستن صفحه پیغام و در صورتی که کاربر گزینه بلی را انتخاب کند 

 ثبت "رسید جزئی است  …XXXXXXXXسند با کد پیگیری "نمایش پیغام حواله و صفحه مشاهده 

ی دهد و ستون وضعیت در را بصورت بروز شده نمایش م حواله های واردهرسید جزئی را انجام داده و صفحه 

 را نمایش می دهد. "رسید جزئی"مورد حواله منتخب مقدار 

 

 

 

 

 

 ، کاربر می تواند حواله وارده را رسید جزئی کند.جزئیثبت رسید با انتخاب گزینه 



   

 منظور از رسید جزئی این است که بعضی اقالم موجود در حواله مورد پذیرش قرار گرفته است. 

 با انتخاب گزینه ثبت رسید جزئی سیستم صفحه، ثبت رسید جزئی را نمایش می دهد.

  

 
 ثبت رسید جزئی .58شکل

 

 

 بر نیز قابل تغییر می در این صفحه گزینه شماره رسید به صورت اتوماتیک مقدار دهی شده اما توسط کار

 باشد.

 در صورتی که کاربر هیچکدام از موارد تعداد بسته، تعداد در بسته و تاریخ انقضا را تغییر ندهد و گزینه 

 با توجه به عدم تغییر تعداد بسته، تعداد در بسته و تاریخ انقضاء، "ثبت را انتخاب کند، سیستم پیغام 

 ش می دهد.را نمای ".امکان رسید جزئی نمی باشد 

 در سمت راست هر ردیف از داروهای حواله یک عالمت مثلث به سمت چپ وجود دارد که با انتخاب آن 

 یک ردیف در زیر دارو ظاهر می شود که که اطالعات جزئی در مورد دارو را نمایش می دهد.

 می تواند ثبت فاکتور جزئی انجام  تاریخ انقضاءو  تعداد بسته، تعداد در بستههر یک از موارد تغییر کاربر با 

 دهد.

 آیا از رسید جزئی این "با انتخاب گزینه ثبت توسط کاربر سیستم صفحه پیغام را نمایش داده و سوال  

 را می پرسد. "مورد اطمینان دارید؟

 



   

 
 ثبت رسید جزئی .59شکل

 

پیغام و صفحه رسید جزئی و  در صورتی که کاربر گزینه بلی را انتخاب کند سیستم ضمن بستن صفحه 

ثبت  "رسید جزئی است  …XXXXXXXXسند با کد پیگیری "صفحه مشاهده حواله و نمایش پیغام 

رسید جزئی را انجام داده و صفحه حواله های وارده را بصورت بروز شده نمایش می دهد و ستون وضعیت در 

 را نمایش می دهد. "رسید جزئی"مورد حواله منتخب مقدار 

 

 

 

 "رسید کامل شد. .…XXXXXحواله با کد رهگیری "

 

 

 

 حواله های صادره 5.2.3

 

 در این صفحه لیست حواله های صادره برای بقیه شعب قابل مشاهده هستند.

 



   

 
 صادرهحواله های  .60شکل

 

 متناظر با هر حواله گزینه مشاهده و چاپ وجود دارد.

 جزئیات حواله قابل مشاهده حواله را نمایش می دهد که در آن با انتخاب گزینه مشاهده سیستم صفحه 

 مشاهده است.

 در این صفحه سمت راست نام هر دارو یک عالمت مثلث شکل مشاهده می شود که با انتخاب آن یک 

 رو می باشد.ردیف در زیر ردیف منتخب نمایش داده می شود که شامل اطالعات مربوط به دا

 

 
 مشاهده حواله .61شکل

 می توان می توان حواله منتخب را به صورت فایل اکسل مشاهده و یا  دریافت اکسلبا انتخاب گزینه 

 ذخیره نمود.

 



   

 
 دریافت اکسل .62شکل

 

 

 فرستنده می تواند آن را باطل کند به شرطی که توسط گیرنده رسید نشده  ابطال حوالهبا انتخاب گزینه 

 باشد.

 

 
 حواله ابطال .63شکل

 

 آیا شما از ابطال این حواله "با انتخاب گزینه ابطال سیستم صفحه ابطال حواله را نمایش می دهد و سوال 

 جواب بلی را انتخاب کند سیستم ضمن ابطال حواله را می پر سد. در صورتی که کاربر  "اطمینان دارید؟

 حواله به باطل شده تغییر  را نمایش می دهد و وضعیت آن ".حواله مدنظر ابطال گردید "منتخب، پیغام 

 می کند.

 نسخه چاپی حواله مورد نظر  کاربر با انتخاب گزینه چاپ، متناظر با یک حواله در صفحه حواله های صادره

 خود را مشاهده می کند و در صورت دلخواه می تواند از آن نسخه چاپی تهیه کند. 



   

 

 
 چاپ حواله .64شکل

 

 می تواند در در صورتی که حواله صادره توسط مشتری رسید جزئی شده باشد، صادر کننده حواله : نکته

  انجام دهد. مشاهده رسیدو  اصالح حواله ،مورد حواله صادره

 

 اگرکاربر در صفحه حواله های صادره گزینه مشاهده رسید مربوط به حواله ای را انتخاب کند که وضعیت 

 آن رسید جزئی می باشد، سیستم صفحه مشاهده حواله را نشان می دهد که در پایین صفحه گزینه های: 

 اصالح حواله، مشاهده رسید و دریافت اکسل وجود دارند. 

 

 
 رسید جزئی شده با وضعیت مشاهده حواله.65شکل

 

 گزینه دریافت اکسل در بخشهای پیشین توضیح داده شده است.

 این رسید توسط مشتری  انتخاب گزینه مشاهده رسید می تواند جزئیات رسید را مشاهده کند.کاربر با 

 انجام و ثبت شده است و هدف از نمایش آن در این قسمت آن است که صادر کننده حواله از پذیرش 



   

 مشتری آگاهی یابد.

 

 

 
 مشخصات رسید جزئی حواله.66شکل

 

 

 حواله صادر شده خود که توسط مشتری رسید جزئی برای  می تواندکاربر با انتخاب گزینه اصالح حواله 

 شده است اصالح حواله انجام دهد.

 با انتخاب گزینه اصالح حواله سیستم صفحه اصالح حواله را نمایش می دهد.

 

 

 
 اصالح حواله صادره .67شکل

 

 را اصالح  و تاریخ انقضا GTINموارد تعداد بسته، کد بچ،  هر کدام فقطمی تواند در این صفحه کاربر 



   

 انتخاب گزینه ثبت اصالح حواله را انجام پر کردن موارد اجباری تاریخ حواله و شماره حواله وکرده و با 

 دهد.

 را  "آیا از اصالح حواله اطمینان دارید؟"با انتخاب گزینه ثبت سیستم صفحه پیغام را نمایش داده و سوال 

 ، حواله اصالح شده و سیستم ی پرسد و در صورتی که کاربر در جواب گزینه بله را انتخاب کند م

 را نمایش می دهد."ارسال شده است …xxxسند با کد رهگیری "پیغام

 

 
 اصالح حواله صادره .68شکل

 

 

 پیش فاکتور  5.3

 پیش نویس  5.3.1

 

 .مشاهده می شوند ی صادر شدهنویس پیش فاکتور ها در این صفحه لیست پیش

 متناظر با هر پیش نویس پیش فاکتور)هر ردیف( گزینه های ارسال، ویرایش و حذف مشاهده می شوند.

  



   

 
 پیش نویس پیش فاکتور .69شکل

 

 پیش نویس پیش فاکتور، سیستم آن پیش نویس را در حالت  متناظر با هر ویرایشبا انتخاب گزینه 

 ویرایش نمایش می دهد و  کاربر می تواند پیش نویس فوق را اصالح کند.

 

 

 
 پیش نویس پیش فاکتورویرایش  .70شکل

 

 صفحه حذف را نمایش داده و متناظر با هر پیش نویس پیش فاکتور، سیستم  حذفبا انتخاب گزینه 

  را می پرسد." این پیش فاکتور اطمینان دارید؟ آیا شما از حذف"سوال 

 

 



   

 
 پیش نویس پیش فاکتور حذف .71شکل

 

 سیستم پیش نویس پیش فاکتور را حذف کرده و صفحه در صورتی که کاربر گزینه بلی را انتخاب کند 

 پیش نویس پیش فاکتور ها را به صورت بروز شده نمایش می دهد.

 

 ، سیستم صفحه در صفحه پیش نویس پیش فاکتورها با انتخاب گزینه ارسال متناظر با هر پیش نویس

 را می  "آیا شما از ارسال این پیش فاکتور اطمینان دارید؟"ارسال پیش فاکتور را نمایش داده و سوال 

 ارسال می کند  HIXانتخاب گزینه بلی توسط کاربر، سیستم پیش نویس را به سیستم پرسد و در صورت 

 د و صفحه را نمایش می ده "……XXXXXپیش فاکتور با موفقیت ارسال شد. کد رگیری: "و پیغام 

 بصورت بروز رسانی شده و بدون پیش نویس ارسال شده نمایش می دهد.پیش نویس پیش فاکتور را 

 

 
 ارسال پیش نویس پیش فاکتور .72شکل

 

 



   

 صادره 5.3.2

 را مشاهده می  HIXسیستم پیش فاکتور های ارسال شده به در این صفحه کاربر لیست پیش نویس های 

 گزینه های مشاهده و چاپ وجود دارند.پیش فاکتور صادره کند. متناظر با هر 

 

 
 ارسال پیش نویس پیش فاکتور .73شکل

 

 

 سیستم صفحه مشاهده پیش فاکتور را نمایش پیش فاکتور صادره گزینه مشاهده متناظر با هر با انتخاب 

 می دهد.

 

 
 مشاهده پیش فاکتور .74شکل

 

 با انتخاب گزینه بازگشت سیستم صفحه مشاهده پیش فاکتور را می بندد و صفحه پیش فاکتور های 

 صادره را نمایش می دهد.

 



   

 با انتخاب گزینه سایر هزینه ها سیستم صفحه مشاهده سایر هزینه های پیش فاکتور را نمایش می دهد.

 

 
 مشاهده سایر هزینه های پیش فاکتور .75شکل

 

 

 الکترونیک سفارش  5.4

 سفارش های وارده  5.4.1

 در خواستها یا سفارشات مشتریان در این بخش دیده می شوند.

 متناظر با هر سفارش دارای گزینه های مشاهده و چاپ می باشد. )سفارش های وارده(این لیست

 

 
 سفارشات وارده .76شکل

 

 

 نمایش چاپ را نمایش می دهدبا انتخاب گزینه چاپ متناظر با هر سفارش وارده، سیستم صفحه پیش 



   

 و کاربر می تواند از سفارش مورد نظر خود گزینه چاپی تهیه نماید.

 

 
 پیش نمایش چاپ .77شکل

 

 صفحه مشاهده سفارش را کاربر با انتخاب گزینه مشاهده، متناظر با هر سفارش وارده در لیست سفارشات 

 مشاهده می کند.

 ،صدور پیش فاکتور، بازگشتدر این صفحه جزئیات سفارش دیده می شود و در پایین صفحه گزینه های: 

 وجود دارند. اطالعات سفارش دهندهو  پیام های انتخاب شده ،رد سفارش، صدور فاکتور

 

 

 
 مشاهده سفارش .78شکل

 

 سفارش های وارده نمایش با انتخاب گزینه بازگشت سیستم صفحه مشاهده سفارش را می بندد و صفحه 

 داده می شود.

 با انتخاب گزینه صدور پیش فاکتور سیستم صفحه اطالعات پیش نویس پیش فاکتور را نمایش می دهد 

 تفاوت آن با فاکتور اصلی می باشد که قبال توضیح داده شده است و  که بسیار شبیه صفحه پیش نویس



   

 آن پیام  صفحه پیش نویس فاکتور اصلی آن می باشد که در صورت وجود پیام انتخاب شده در سفارش،

 نیز دیده می شود و کاربر می تواند برای سفارش فعلی پیش فاکتور صادر نماید.

 از ذکر بقیه نکات مشابه که قبال توضیح داده شده است در اینجا خود داری می کنیم.

 

 پیش نویش فاکتور سفارش را در صفحه مشاهده سفارش، سیستم صفحه با انتخاب گزینه صدور فاکتور 

 دهد و کاربر می تواند برای سفارش وارده فاکتور ثیت نماید.می نمایش 

 به جهت شباهت صفحه پیش نویش فاکتور سفارش با صفحه پیش نویش فاکتور اصلی که قبال توضیح 

 داده شده است از ذکر توضیحات تکراری خود داری می کنیم.

 ر زیر نام سفارش دهنده در صورتی که در صفحه سفارش های وارده در ستون سفارش دهنده د نکته:

 به این معنی است که سفارش از سمت دندانپزشک آمده و در چنین مشاهده شود  ")دندانپزشک("عبارت 

 سفارش هائی ستون داروخانه منتخب نیز مقدار دارد، چون هر دندانپزشک سفارش خود را از داروخانه 

 خش می تواند برای سفارش فاکتور منتخب خود دریافت خواهد کرد. در این سفارشات شعبه شرکت پ

 صادر کند و امکان صدور پیش فاکتور دیگر وجود ندارد و تفاوت فاکتور های مربوط به سفارشات 

 دندانپزشک با بقیه فاکتور ها در این است که، گیرنده فاکتورهای مربوط به سفارشات دندانپزشکان 

 ارش دهنده(.داروخانه منتخب دندانپزشک است، نه خود دندانپزشک)سف

 

 یر وضعیت سفارش را نمایش  تغیبا انتخاب گزینه رد سفارش در صفحه مشاهده سفارش، سیستم صفحه 

 انتخاب گزینه ثبت می تواند سفارش مورد نظر داده که کاربر در این صفحه با پر کردن گزینه توضیحات و 

 را رد نماید)نپذیرد(.

 

 
 رد سفارش .79شکل

 

 

 مشاهده پیام های در صفحه مشاهده سفارش، سیستم صفحه پیام های انتخاب شده با انتخاب گزینه 



   

 که در آن پیام های متناظر با سفارش)پیامی که از طرف شرکت پخش  داده کهانتخاب شده را نمایش 

 برای مشتریان ارسال شده بوده( دیده می شوند.

 

 

 
 پیام های انتخاب شده .80شکل

 

 

 با انتخاب گزینه اطالعات سفارش دهنده در صفحه مشاهده سفارش، سیستم صفحه سفارش دهنده را 

 نمایش داده که که در آن اطالعات سفارش دهنده شامل: نام ونام خانوادگی، تلفن تماس، کد پستی و 

 دیده می شوند. پستی آدرس

 

 

 
 دهندهاطالعات سفارش  .81شکل

 



   

 

 سامانه های مرتبط 6

 

 در این بخش لینک ارتباط به سامانه های مرتبط وجود دارد.

 پرتال سامانه های غذا و دارو 6.1

 لینک ارتباط به پرتال سامانه های غذا و دارو

 سامانه مدیریت امور داروخانه  6.2

 لینک ارتباط به سامانه مدیریت امور داروخانه

 


