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S-Office Pharmacy 
 

 

Какво е S-Office Pharmacy ? 

Процесно информационна система за управление на обекти търгуващи с лекарства и  
химически материали: 

 
SS--Pharmacy е предназначен специално за управление на фармацевтични складови обекти. Обхваща широк 
спектър от процеси и възможности:  

• Доставка на лекарства по партиди 

• Директна продажба с касов бон, заявки от клиенти и фактуриране 

• Прехвърляне на наличности между аптеки и складове 

• Платежни документи – по банка, каса и авансови плащания 

• Следене на задълженията на клиенти и доставчици  
 

Развита система за работа с търговски представители и търговски агенти. Програмата има за цел 
максимално улеснение на търговския процес чрез удобния интерфейс за въвеждане на документи.  

Защо S-Pharmacy, а не друг продукт? 

Със S-Pharmacy Вие можете: 

 

• Да водите лесно наличности по партиди и срок на годност 
(лекарства, химически материали) 

• Да въвеждате стоките по код на НЗОК 

• Да търсите лекарство по част от кода или името                                                   

• Да поддържате минимални наличности 

• Да отчитане раздаването на мостри и дарения 
Да работите с POS терминали и да свържeте системата с фискални 
устройства 

• Да работите по EDI стандарт  

• Да следите множество търговски обекти и използвате автоматична 
синхронизация между тях 

• Да поддържате електронен магазин интегриран в системата 

• Да водите еквивалентни стоки 

• Да задавате автоматични отстъпки за група клиенти или артикули 
на промоция 

• Да заменяте продуктите (обратно закупуване) 

• Да подписвате документи чрез цифров подпис и да коригирате 

дизайна на разпечатките на документите 

• Да правите ревизия по партиди, бракуване 

• Да погасявате задължения от депозит 

Как S-Pharmacy ще Ви помогне ? 

S-Pharmacy  увеличава печалбите Ви като: 

 

• Повишава ефективността на работния процес във фирмата Ви. 

• Контролира движението на стоки и финансови инструменти. 

• Следи много точно задълженията на клиентите към Вас и вашите към 
доставчици 

• Позволи подробно да анализирате търсенето на всяка стока, за да можете 
бързо да си отговорите какво, кога, къде и колко трябва да поддържате 

• Обединява в единна информационна система доставки продажби, приходи 
разходи и всички останали дейности, който се осъществяват във Вашата фирма 

• Намалява възможността от неточности във всяка операция или процес.  

• Съкращава времето за обслужване на клиенти и дстрибутори.  
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Как S-Pharmacy ще Ви помогне ? 

Информираност. Задълбочени анализи. Сигурност: справките в S-Pharmacy 

 

SS--Pharmacy  ппррееддллааггаа  ррааззллииччннии  ииннссттррууммееннттии  ззаа  ппллааннииррааннее  ии  ооттччииттааннее  ннаа  ттъъррггооввссккааттаа  ддееййнноосстт..  ВВ  
ссииссттееммааттаа  ттееззии  ииннссттррууммееннттии  ффииггуурриирраатт  ккааттоо  ссппррааввккии  ии  ссаа  ннаадд  4400  ннаа  ббрроойй,,  ккааттоо  ннааппррииммеерр::    

 

• Доставка по стоки (т. 2) 

• Издадени документи по партида 

• Складова наличност по партиди (т.3) 

• Продажби по стоки 

• Продажби по дистрибутори 

 

• Задължения на клиенти (т. 1) 

• Плащания по видове 

• Продажби по регион и тип 

• Стокооборот по обекти 

• Печалба 

 
 
Справките са интерактивни, автоматични и са съвместими с Microsoft Excel, Microsoft Word,Outlook 
Express,HTML Ето някои примери: 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

Със справка можете да 

следите доставката на стоки, 

количества, доставна цена, 

доставчик и на кой обект е 

доставена стоката . 

 

Натискайки един бутон 

можете да пренесете 

спаравка, като тази, 

отчитаща фактурираните 

стоки, в MS Excel за 

допълнително оформление 
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Автоматизация на документацията – сърцето на S-Pharmacy 

Гъвкавостта на S-Pharmacy прави работата с него приятна, защото той: 

 

• Позволява неограничен брой наличности, валути и ценови групи (цени на едро и дребно), както и 
индивидуални клиентски ценови листи 

• Прави възможно отбелязването на артикулно описание, минимална наличност, основен 
доставчик и втора мерна единица 

• Пзволява да отбележите кредитни лимити и падежи за вашите контрагенти 

• Изгражда вериги от документи с автоматично рекапитулиране на разлики 

• С едно щракване дава достъп до всички основни функции на програмата: въвеждане на 
информация или извеждане на справка  

• Позволява анулиране и повторно отпечатване на документи 

• Включва гъвкава система, определяща правата на достъп на всеки потребител 

• Позволява всички методи на изчерпване (LIFO, FIFO, средна цена, партида) 

• Поддържа информация за множество контрагенти и няколко адреса за един контрагент 

• Позволява задаването на автоматични отстъпки по предварително зададени критерии 

• Автоматично номерира данъчните документи с отчитане на единната номерация по ЗДДС; 

• Позволява печатането и изпращането по е-поща на документи с перфектен изглед, внушаващ 
престиж и професионализъм (допълнителна възможност за настройка на печатната форма на 
документите за определени контрагенти) 

• Поддържа връзка с фискален принтер и касов апарат за по-бърза и точна обработка на артикулите 

• Дава възможност лесно да се въвеждат разходите по доставки като мито, транспорт и еко такси и 
формира реална себестойност на артикула 

• Позволява управлението на децентрализиран склад, автоматична синхронизация между 
обектите. 

• Гарантира сигурност на данните, благодарение на SQL сървър, в който продукта запазва данните 

• Подобрява вътрешно фирмената комуникация и отчетност 

• Дава възможност за изготвяне на приходен касов ордер и разходен касов ордер и касова книга за 
деня 

• Позволява обединението на търговско-складовата и счетоводната дейност на Вашата фирма като 
свързва информацията от S-Pharmacy със счетоводната система S-Account (при закупуването на S-
Account, система за счетоводство от марката S-Office)   

 

Справката Ви дава 

информация за складовата 

наличност на конкретен 

обект по партидния 
идентификатор. 
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Кой стои зад S-Pharmacy 

Фирма Степ-Софт ООД: мисия и корпоративни цели 

 
Да предоставим на клиента продукти с 
най-новите технологии при най-добро 
съотношение  
качество/цена и да предложим 
максимална индивидуализация в 
съответствие с конкретните нужди.  

 
Ние изповядваме две основни общочовешки ценности, а именно: 

 
Отговорност и съпричастност към проблемите на клиентите! 

 

Именно тeзи две неща ни накараха да основем през 1995 г. нашата фирма, разполагайки само с една идея, 
една мечта и разбира се с много енергия и ентусиазъм. Пътят бе дълъг и често не лек, но ние успяхме да 
го извървим и днес сме тук пред Вас с над 500 клиенти на ERP системата и над 4000 клиенти на отделни 
нейни части. 

 

Услуги, предлагани с продуктите от пакета S-Office 

• Степ-Софт предлага широка гама от продукти, които са специализирани за компании от различни 
отрасли и се стремят да обхванат всички страни на тяхната бизнес дейност. Освен S-Pharmacy, 
нашите продукти включват: S-Manufacture, за производствена дейност; S-Account, за счетоводна 
дейност; S-Bookstore, книгоиздаване; S-Advertising, за рекламни дейност; S-Motor, за бизнес с 
авточасти; за повече информация, посетете нашия уеб-сайт: www.stepsoft.bg  

• Закупувайки продуктите с марката S-Office нашите клиенти разчитат на постоянна, систематична и 
времево адекватна поддръжка и помощ от страна на нашите квалифицирани специалисти и 
дистрибутори в удобно за тях време и място, по начин избран от самите тях 

• Заедно с това клиентите на Степ-Софт получават едногодишна безплатна актуализация на продукта с 
нови версии съгласно гаранционните условия, както и техническа помощ, системно администриране 
и консултантски услуги           

Някой от нашите клиенти 

 

 

 
 

 
 Надяваме се, че повярвахте в нашата идея! 
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Бул. "Шипченски проход" 63, етаж 12 София 1574 

www.stepsoft.bg, office@stepsoft.bg 
Тел. (02) 971-1690; (02) 971-1691 

(02) 870-1021; (02) 870-7569 
(088) 543-9498; (089) 543-9498 

                                                                        Факс: (02) 8700197 


