Documentatia de utilizare a programului Prieteni
Instructiuni de utilizare a programului Prieteni. (Vers1.0)
Cap I.
Accesul in aplicatie
1. Se ruleaza Prieteni.EXE din calea unde a fost instalat (C:\PRIETENI\Prieteni.EXE)
2. Programul va cere identificarea pentru a permite accesul

Initial se vor intoduce Nume utilizator ADMIN si parola de acces 12345 .
Atentie : Se recomanda schimbarea parolei inca de la prima utilizare.
3. Se apasa butonul Cerere acces , si butonul Exit va deveni Acces Permis
In functie de gradul de acces vor fi active butoanele:
• Schimbare Parola – unde va puteti schimba parola (se cere reconfirmare)
• Adaugare Utilizatori – se pot adauga noi utilizatori (care initial primesc drepturile utilizatorului care i-a
creat)
• Alocare Drepturi ut. – se pot configura drepturile de acces la resursele aplicatiei ale utilizatorilor
• Reindexare date – este o operatie de intretinere a bazei de date care se recomanda a fi efectuata
periodic
4. Dupa apasarea butonului Acces Permis veti avea acces in aplicatie in functie de drepturile dvs. de acces.
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CapII.
Configurarea pentru utilizare
Meniul aplicatiei este cel prezentat in desenul de mai jos:
Pentru initializarea aplicatiei se va selecta din

meniu optiunea Intretinere cataloage ->Datele Societatii & Configurare mod de lucru
Va aparea formularul de mai jos:

Se vor introduce datele de identifiacare ale societatii , zilele in care unitatea isi desfasoara activitatea, numarul
maxim de programari pe care le va face sistemul pe zi, intervalul permis intre deparazitare si vaccinare.
Tot din acest meniu Intretinere cataloage ->Sarbatori legale si concedii se seteaza sarbatorile legale si zilele in care
societatea nu lucreaza pentru ca sistemul sa nu faca programari in aceste zile.
In catalogul de localitati si catalogul de strazi se introduc localitatile si strazile in functie de zona deservita de
cabinetul medical.
OBS: Daca un pacient sau proprietar locuieste la o adresa care nu figureaza in cataloag inainte de adaugarea in
baza de date, vor trebui introduse localitatea si strada in catalog.
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Cap III.
Incarcarea stocului de produse din gestiunea cabinetului.
Se face la punerea in functiune a aplicatiei conform inventarului.
Se apeleaza din meniul Actualizare Date-> Operare receptii produse formularul de receptie produse

Se introduce numarul NIR, data . Daca se doreste filtrarea produselor dupa categorii se alege o categorie si un
produs din categoria repectiva pentru a fi adaugat in stoc.
OBS. Ca regula generala a programului Prieteni
• butoanele de forma […] deschid formulare pentru adaugare in cataloage a altor obtiuni
• butoanele de forma [ + ] adauga articole in baza de date
• butoanele de forma [ - ] sterg articole din baza de date
Se alege furnizorul tastand prima litera sau apasand bara de spatiu sau daca nu exista se apasa butonul […] din
dreptul casutei furnizor si se adauga un furnizor nou.
Atentie NU adaugati un articol, fie el denumire produs, culoare,localitate, strada etc. pana nu verificati si sunteti
convins ca nu mai exista denumirea respective in catalog.
Se completeaza casutele: lot (numarul lotului de produs) , data expirarii, cantitate , unitatea de masura ( se
selecteaza apasand bara de spatiu , daca nu exista se adauga […]) si, pretul pe produs. Daca este un produs care
se poate vinde si fractionar se bifeaza casuta respectiva. Apoi se apasa butonul [ + ] si valorile vor trece in gridul
din partea dreapta Componenta NIR pentru transfer valori in stoc. Procedeul se repeta pana cand toate
produsele ce compun NIR-ul respectiv sunt adaugate.
Daca am adaugat gresit un articol si dorm sa-l stergem il selectam cu mouse-ul din gridul Componenta NIR
pentru transfer valori in stoc, butonul [ - ] se va activa si apasandu-l vom indeparta articolul din componenta
NIR-lei curent .
Cand NIR-ul este complet apasam butonul listare (iconita cu imprimanta) vizualizam, verificam si eventual listam
NIR-ul. Apasam butonul ESC (sau inchidem lista din coltul dreapta sus [x]) si se va activa butonul [Transfer intrari
in stoc] Apasand acest buton vom confirma NIR-ul si-l vom trimite articolele in stoc.
Atentie : Dupa confirmarea intrarilor in stoc acestea se pot scadea ca si consum pe pacienti si stocul nu poate fi
modificat decat cu drepturi speciale de acces.
Se vor adauga in stoc si ore de manopera (ex. Manopera dr. Popescu 500 ore) articol pentru care se va introduce
data expirarii in viitorul indepartat( ex. 01.01.2099) cu pretul practicat de medic pentru ora de manopera, pe un NIR
fictiv.
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OBS. Manopera se introduce in stoc pentru a putea fi scazuta pe consultatii fara ca manopera sa intre in
componenta inventarului de produse.
Pentru adaugarea unui produs nou in catalogul de produse se apasa butonul [ … ] din dreptul optiunii Alegere
produs de adaugat in stoc si se deschide formularul de adaugare denumiri noi de produse in catalog.

Se introduce Denumirea produsului nou de adaugat in casuta text corespunzatoare si se urmareste ca
denumirea lui sa nu se mai regaseasca in lista cu denumiri asemanatoare. ( de exemplu daca exista produsul
Penicilina 500 000 UN nu-l vom mai adauga dar vom putea sa adaugam Penicilina 1 000 000 UN ).
Se bifeaza optiunea Produsul NU este in lista cu denumiri asemanatoare aplicatia activeaza butonul [Adaug
denumirea in catalog ] si se confirma adaugarea denumirii . Pentru a parasi catalogul de denumiri se apasa
butonul [Iesire]
Tot din meniul Actualizare Date-> se pot lista :
• stocul la data de astazi ;
• stocul la o data anterioara ;
• vanzarea pe o perioada ;
• instiintari pentru prezentarea la vaccinare
Pentru siguranta se recomanda folosirea periodica a obtiunii Actualizare Date->Salvare date .
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Cap IV.
Actualizare date animal, client, programari, consultatii, tratamente
1. Actualizare date proprietar - animal
Din meniul Actualizare Date-> Actualizare date animal, client, programari ,consultatii, tratamente

se apeleaza formularul de actualizare date despre pacienti si consultatii.

Pentru identificarea unei perechi client-animal sunt disponibile doua obtiuni:
a) cautare dupa datele animalului. In partea de sus a formularului se introduce Numele animal sau
nr.inregistrare sau codul microcipului si se apasa butonul [Cautare->]. Animalele care corespund
criteriului de cautare vor fi trecute in lista din dreapta sus si cu un click se poate alege animalul dorit
b) cautare dupa client, se apasa butonul […] din linia Proprietar, ID, Adresa, si se va deschide catalogul de
clienti unde se identifica clientul iar la iesirea din catalogul de clienti in lista din dreapta sus in formularul de
Intretinere Date se vor gasi toate animalele clientului selectat.

Pentru adaugare sau modificare un nou animal se apasa butonul corespunzator aflat in partea de jos a
formularului Intretinere Date. Aplicatia va afisa formularul cu datele clientului unde fie se va identifica clientul (daca
exista in baza de date) fie se va introduce un nou client.
La parasirea formularului cu datele clientului, clientul selectat va fi proprietarul animalului ce se va introduce sau va
deveni noul proprietar al unui animal existent.
Atentie: Conditia respectata este ca in sistem pot exista clienti fara animale dar nu pot fi inregistrate
animale fara proprietar.
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Formularul de cautare/selectare , adaugare , modificare, stergere clienti.

Dupa ce clientul a fost selectat se completeaza datele despre animal din formularul Intretinere Date:

numele, data intrarii in evidenta, sexul, data fatarii, specia ,rasa (se poate apela catalogul de rase apasand
butonul […] ), blana, semne, observatii, datele despre microcip daca exista, datele despre adresa animalului si
se apasa butonul [ Salvez ]. La salvare programul verifica data fatarii si specia si programeaza urmatoarea
lucrare profilactica conform schemei generale de vaccinare a speciei respective.
Daca se apasa butonul cu iconita imprimanta se va genera fisa de implantare microcip.
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Daca in directorul c:\prieteni\poze exista o fotografie cu denumire ID_Animal.BMP ( exemplu’ pentru animalul
cu ID-ul = 78 fotografia trebuie sa se numeasca 78.BMP) aplicatia o va asocia si o va afisa in casuta pentru
fotografie. Prin Click-Dreapta pe fotografie aceasta se maximizeaza si prin click se minimizeaza.
2. Pentru actualizare programari, consultatii tratamente se intra in formularul de Intretinere Date din meniul
Actualizare Date-> Actualizare date animal,client,programari,consultatii,tratamente unde se identifica pacientul
conform prezentarii de la punctul 1.

Se apasa butonul pentru apelarea formularului de consultatii […] situat in partea dreapta jos a formularului
Intretinere Date . Aplicatia va apela formularul pentru Programari si Consultatii:

In partea de sus a formularului vor fi afisate datele de identificare ale animalului si proprietarului.
Sub acestea exista un selector de Operatii cu obtiunile:
• Programari
• Consultatii cu programare
• Consultatii fara programare
In cazul in care in sistem exista o programare sistemul va selecta automat obtiunea Consultatii cu Programare daca
nu exista programare se poate alege sa se faca o programare sau o consultatie fara programare.
Pentru obtiunea Operatii->Programari se activeaza elementele ce tin de actualizarea programarilor (adaugare,
modificare sau stergere) iar pentru obtiunea Operatii->Consultatii cu sau fara programare se activeaza
elementele ce tin de actualizarea consultatiilor.
Toate drepturile rezervate pentru SC Wiz Soft SRL Fagaras
(c) 2002—2014

7

Verificare : 14.01.2014

Documentatia de utilizare a programului Prieteni
Pentru a adauga o programare se alege obtiunea Operatii->Programari se apasa butonul [Adaugare] din partea
dreapta situat in partea de sus, corespunzator se introduc datele programarii si se apasa butonul [Salvez]
Pentru a adauga o consultatie (cu sau fara tratament ) se alege Operatii->Consultatii cu sau fara programari se
apasa butonul [Adaugare] , din partea de jos a formularului corespunzator consultatiilor.

Se introduc datele referitoare la consultatie, diagnostic, etc si se apasa butonul [Salvez]
Se la afisa fereastra detaliilor tratamentului aplicat .

Aici se aleg din stoc medicamentele folosite , se stabileste cantitatea si se apasa butonul [+] pentru a fi adaugate in
componenta tratamentului si bineanteles scazute din stoc. Se adauga si manopera pentru a stabili costul total al
tratamentului. In cazul in care am adaugat un produs gresit se selecteaza in grid si se apasa butonul [-] Cand
tratamentul este complet se apasa butonul [Iesire] si va fi afisata fisa consultatiei (care se poate tipari) si consultatia
se confirma si inchide.
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Cap. V.
Consultare istoric
Aplicatia Prieteni dispune de un puternic instrument de consultare a datelor si istoricului tuturor articolelor care se
gaseste in meniul Actualizare Date-> Identificari Consultari Diverse

Practic se pot vedea pentru un animal din baza de date, evolutia sa de la momentul inscrierii la cabinetul
medical: vaccinari, tratamente, proprietari, adrese etc.
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