Νέα έκδοση 4 του e-∆ΑΠΥ Παροχών µε άυλο barcode.
Το άυλο barcode έχει αποδοθεί μέσω της εφαρμογής μητρώου eopyynet μετά από αίτημα του εισαγωγέα και
χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε μια μοναδική εκτέλεση, καθότι είναι μοναδικό ανά συσκευασία/μονάδα
(ανάλογα με το αίτημα του εισαγωγέα). Οι εισαγωγείς θα ενημερώσουν τους διανομείς και τα φαρμακεία για τα
άυλα barcodes που έχουν λάβει τα προϊόντα τους.
Για να ενημερωθείτε για τα άυλα barcode των προϊόντων σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τους εισαγωγείςπρομηθευτές σας προκειμένου να σας τα διαθέσουν εάν υπάρχουν.
Για το μεταβατικό στάδιο, εφόσον δεν έχει αποδοθεί ακόμη άυλο barcode, χρησιμοποιείται ο κωδικός ΕΟΠΥΥΕΚΑΠΤΥ ο οποίος σε επόμενη έκδοση θα συνοδεύεται από τον ΑΦΜ του εισαγωγέα.
•

Η διαδικασία εκτέλεσης συνεχίζει να πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή γίνεται επιλογή υλικού
(Βήμα 1) και Ανάκτηση Επιλεγμένων (Βήμα 2). Στη συνέχεια γίνεται Προσθήκη Barcode (Βήμα 3) όπου
εμφανίζεται η Λίστα Κωδικών.

•

Πληκτρολογείται ο κωδικός από το άυλο barcode που έχει λάβει το συγκεκριμένο υλικό (Βήμα 4) και με
Tab το σύστημα ελέγχει και συμπληρώνει τον Κωδικό ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ, την Περιγραφή και την Τιμή
Μονάδος του υλικού. α) Σε περίπτωση που το άυλο barcode δεν είναι υπαρκτό, εμφανίζεται "Δεν
βρέθηκε ο κωδικός barcode». β) Σε περίπτωση που δεν έχει αποδοθεί άυλο barcode, πληκτρολογείται
μόνο ο κωδικός ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ είτε αναζητείται με το εικονίδιο «μπλε ερωτηματικό».
Με το εικονίδιο «μολύβι» μπορεί να μεταβληθεί η Τιμή Μονάδος και η Ποσότητα με άλλη μικρότερη
τιμή. Για επιβεβαίωση των αλλαγών επιλέγεται το εικονίδιο «ν»
Μετά τη συμπλήρωση της Λίστα Κωδικών, επιλέγεται το Κλείσιμο (Βήμα 5).

•
•

•

Στην αρχική οθόνη, συμπληρώνεται ο ΦΠΑ με το εικονίδιο «μολύβι» (Βήμα 6) και επιβεβαίωση με το
εικονίδιο «ν»

Αν διαθέτετε άυλα barcodes (κωδικοί οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κατάσταση που σας έχει δοθεί από τον
εισαγωγέα), τότε συμπληρώνετε τόσες γραμμές, όσες είναι οι συσκευασίες/μονάδες που διαθέσατε. Η ποσότητα
εμφανίζεται αυτόματα.
Αν δεν διαθέτετε άυλα barcodes αλλά έναν κωδικό, τότε αναφέρεστε σε κωδικό ΕΑΝ ή σε κωδικό ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ,
και αυτό το συμπληρώνετε σε μια γραμμή και προσαρμόζετε την ποσότητα.

