
1. "Przy retaksacji recept brakuje mi mozliwości zmiany na kolejny dzień , po zakończeniu jednego 
dnia, musze wyjść i ponownie wstukac datę nastąpnego dnia sprawdzanego, a dobrze by było 
płynnie przejść do nastepnego dnia."  
Prosimy o zgłoszenie pomysłu w Apw62 Giełda pomysłów  

 
2. "czy adnotacje można dopisać? jeżeli nie było jej podczas fiskalizacji? czy można dopisać 

później?" 
Adnotację można dopisać po zafiskalizawaniu transakcji (należy pamiętać, że nowy DRR to 
kolejna jego wersja – wszystkie są w SIM). Należy wybrać w poprawie sprzedaży kombinację 
klawiszy Alt+R [Ent], a następnie F12 Adnotacje/ Oznaczenie statusu realizacji i ponowne 
wysłanie DRR. Można też dopisać adnotacje z poziomu Apw23 Kontrola/Obecność 
kodów/[F11] Wyślij DRR/ [F12] Adnotacje/ oznaczenie statusu realizacji i ponowne wysłanie 
DRR.  

 
3. "można wygenerować nowy DRR z inną/ pustą… adnotacją…" 

Można wygenerować nowy DRR z inną bądź pustą adnotacją. Podobnie, jak inne zmiany na 
DRR tak i ta generuje nową wersję DRR’a (wszystkie wersje są po stronie SIM). Aby dodać inną 
adnotację należy wybrać w poprawie sprzedaży kombinację klawiszy Alt+R [Ent], a następnie 
F12 Adnotacje/ Oznaczenie statusu realizacji i ponowne wysłanie DRR. Można też dopisać 
adnotacje z poziomu Apw23 Kontrola/Obecność kodów/[F11] Wyślij DRR/ [F12] Adnotacje/ 
oznaczenie statusu realizacji i ponowne wysłanie DRR. 
Aby usunąć/ zostawić pustą adnotację należy wykonać jedną z wybranych powyżej ścieżek i po 
wyświetleniu [F12] Adnotacje klawiszem Delete usunąć zapis.  

 
4. Dlaczego program nie informuje: wydajesz inny ean niż (wybrany przez Ciebie zamiennik) jeśli 

wybieramy zamiennik a następnie przez pomyłkę podłożymy pod czytnik np lek o innej dawce 

lub zupełnie inny lek. W retaksacji też nic nie widać że jest złe wydanie. 

Jeśli Użytkownik wybiera lek inny niż ordynowany program informuje go stosownym 

komunikatem. W Apw23 Kontrola/Kontrola sprzedaży/ Retaksacja recept takie pozycje 

podświetlone są kolorem różowym w kolumnie Kod EAN. W przypadku, gdy wydawane są 

zamienniki w oknie Realizacje takie pozycje oznaczone są w kolumnie Kod Ean kolorem 

niebieskim. Jeśli w Państwa aptece są rozbieżności między lekiem wybranym, a lekiem 

zeskanowym czytnikiem proszę o zgłoszenie problemu w systemie MRK osobiście (jeśli 

Państwo nie korzystali z tej formy komunikacji proszę o kontakt pod nr tel. 32 209 07 05 w.11) 

lub za pośrednictwem swojego serwisu. W zgłoszeniu proszę podać dokładną ścieżkę realizacji, 

abyśmy mogli tą sytuację odtworzyć i podjąć właściwe kroki.  

5. e-Rta realizowana po raz pierwszy po upływie 30 dni, kolejna realizacja po upływie 267 dni od 

wystawienia. Po realizacji pojawiło się ostrzeżenie na czerwono przy dacie. A z mojego 

wyliczenia wynika, że można jeszcze wydać 46 tabl. Wydano 56 tabl. ponieważ zaokrąglamy do 

pełnego opakowania w górę. Źle czy dobrze 

Program dla e-Recepty rocznej przy „Dacie wystawienia” lub „Dacie ralizacji od” sygnalizuje 

Użytkownikowi za pomocą trójkątów  (brak realizacji w ciągu pierwszych 30 dni)  

(realizacja w ciągu pierwszych 30 dni) w jakim czasie następiła lub nie realizacja, oraz odwołuje 

farmaceutę do Asystenta e-recepty, by sprawdził ile opakowań leku może wydać pacjentowi.  

6. E-recepta po podaniu PINu i peselu pacjenta nie zaczytała się z systemu (pin i pesel prawidłowy 

).Pacjentka twierdzi ze w poprzedniej aptece leku nie było.Czy jest możliwe zablokowanie PINu 



pacjenta przez aptekę jeżeli nie zostało wydane ani jedno opakowanie leku pod zamówienie 

na później ? 

e-Recepta blokowana jest przez SIM w sytuacji, gdy została zrealizowana w innej aptece. 

Wówczas pobranie jej powinno być możliwe, ale klawisz [F2] Realizuj nie będzie aktywny.  

 

7. Czy adnotacje można poprawiac? 

Adnotację można poprawić w znaczeniu nadać nową treść w nowej wersji dokumentu DRR 

(wszystkie wersje DRR’ów są w SIM). Należy wybrać w poprawie sprzedaży kombinację 

klawiszy Alt+R [Ent], a następnie F12 Adnotacje/ Oznaczenie statusu realizacji i ponowne 

wysłanie DRR. Można też dopisać adnotacje z poziomu Apw23 Kontrola/Obecność 

kodów/[F11] Wyślij DRR/ [F12] Adnotacje/ oznaczenie statusu realizacji i ponowne wysłanie 

DRR 

8. Prosimy o wprowadzenie rozróżniania przez program opakowań przy podsumowaniu realizacji 

opakowań wydanych. System wyświetla sume wydanych opakowań nie rozróżniając 

opakowan np. 30 i 60 tabletek. Przy rocznych receptach można się pomylić i wydać za dużo. 

Wątpliwości rozwieje Asystent e-Recepty. Skorzystanie z tego narzędzia wskaże wszystkie 

dotychczasowe realizacje z liczbą opakowań, dawką i liczbą jednostek.  

9. rejestracja i wydruk zestawienia wniosków importu docelowego pełny wg. ustawy , w KS jest 

niepełny jak ustawić pełny? 

Pytanie wymaga doprecyzowania. Czy chodzi o wydruk z APW14 Magazyn / Import/ 

Zestawienie dla NFZ? Proszę o zgłoszenie w systemie MRK osobiście (jeśli Państwo nie 

korzystali z tej formy komunikacji proszę o kontakt pod nr tel. 32 209 07 05 w.11) lub za 

pośrednictwem swojego serwisu. W zgłoszeniu proszę podać dokładną ścieżkę, z której 

Państwo drukują zestawienie oraz podstawę prawną, abyśmy mogli podjąć właściwe kroki. 
? 

10. Czy komentarze można poprawiać? 

Dodany komentarz można edytować w ciągu 24 godzin od chwili jego dodania za pomocą opcji 

[SHIFT+CTRL+W] Pokaż komentarze → [F4] Zmień (edycja jest możliwa tylko i wyłącznie przez 

autora danego wpisu). Więcej na ten temat w instrukcji umieszczonej w głównym oknie KS-

AOW w menu O Systemie/e-Recepta P1 w systemie KS-AOW (str.41) 

11. czy nie można dla ułatwienia realizacji recepty wprowadzić enter, a nie F2 czy realizuj???? 

Wszelkie sugestie/pomysły prosimy kierować w Apw62 Giełda pomysłów.  

12. Proponuję w komunikacie : wydajesz inny ean niż na recepcie dodać oprócz wymienienia 

EANOW obie nazwy leków a nie tylko EAN -bardzo to ułatwi pracę. 

Wszelkie sugestie/pomysły prosimy kierować w Apw62 Giełda pomysłów.  

13. jak zrobić jeden wydruk z drukarki fiskalnej wszystkich leków z pakiety e- recept, żeby je potem 

łatwiej znaleźć nie podchodząc za każdym razem do komputera? 

Specyfikacje e-Recepty (pakietu) moża wydrukować wybierając  

a) Ctrl+P – wydruk na drukarce fiskalnej 

b) Shift+Ctrl+P – wydruk na dowolnej drukarce  



c) Prawy klawisz myszy w oknie e-recepty/ wybór z menu kontekstowego Drukuj specyfikacje lub 

Drukuj specyfikacje gr. 

 

14. Sytuacja z mojej apteki: recepta została pomyłkowo zakończona, mimo że nie wydano 

wszystkich opakowań (kliknięta całkowita realizacja zamiast realizacja częściowa). Aby 

odblokować receptę wycofałam receptę zamykającą. I tu narodził się problem, ponieważ 

system nie widzi opakowań wydanych w czasie ostatniej realizacji (tej cofniętej, zamykającej) 

i podaje ilość opakowań pozostałych do wydania włącznie z tymi już wydanymi. Czy da się 

odblokować taką rp bez tego błędu? 

Zmiany statusu DRR można dokonać np. z poziomu poprawy sprzedaży wybierając Ctrl+R/[F11] 

Zmień rodzaj DRR  

15. Apteka powinna prowadzić comiesięczny rejestr np. zrealizowanych zapotrzebowań czy 

wystawionych recept farmaceutycznych. Jak można wydrukować ewidencję zrealizowanych 

zapotrzebowań za dany miesiąc jeśli w danym miesiącu nie było realizowane żadne 

zapotrzebowanie? Inne Programy mają taką opcję i można zrobić wydruk, który wykazuje że 

nie było realizowane żadne zapotrzebowanie czy recepta farmaceutyczna w danym miesiącu. 

Czy w Kamsofcie też jest taka opcja, aby wykazać że w danym miesiącu nie było realizowane 

żadne zapotrzebowanie? 

W systemie KS-AOW nie ma możliwości wydrukowania zestawienia bez zawartości danych. 

Jeśli w podanym przez Użytkownika okresie nie były realizowane zapotrzebowania, wówczas 

system informuje o tym stosownym komunikatem (Brak realizacji zapotrzebowania w okresie 

od….do…). 

16. Jeśli dwie osoby sprawdzają w kontroli realizację recept (jedna rano druga wieczorem )jak 

odróżnić które recepty są sprawdzone a które do sprawdzenia? 

Receptę, która została zweryfikowana można oznaczyć klawiszem [F2] Weryfik.  

17. Czy jest możliwość abym sam zmodyfikował (lub ewentualnie mój serwis) wydruk 

potwierdzający płatność kartą- obecnie wydruk jest zbyt długi : zbyt dużo wolnych linijek w 

wydruku, ponadto 2 razy jest na wydruku nazwa i adres apteki(każdy wydruk z kasy fiskalnej 

zawiera już nazwę i adres apteki!) A może bardziej ekologicznie : nie drukować potwierdzeń 

dla apteki - jest przecież opcja zapisywania logów do każdej płatności/ ewentualnie krótki 

wydruk tylko w przypadku odmowy. Dodam: często płatnik-pacjent rezygnuje z potweirdzenia 

płatności karta, kiedys była opcja "nie drukuj potweirdzenia", teraz drukuje sie z automatu, 

czemu? czy nie moze byc to co było czyli rezygnacja z potwierdzenia dokonanej płatności karta, 

jesli pacjent rezygnuje? szkoda i papieru i toneru 

Nie ma możliwości modyfikacji wydruku. Nie można zrezygnować z wydruków dla apteki. 

Można ustawić możliwość braku drukowania potwierdzenia z transakcji dla pacjenta jeśli 

pacjent rezygnuje z potwierdzenia płatności kartą. Parametry dotyczące wydruków dla 

transakcji terminalowych znajdują się na poziomie opcji modułu „APW11- Sprzedaż” w module 

„41 Admin ” w punkcie „12. Terminale płatnicze”.    

Pytanie o wydruk potwierdzenia zapłaty kartą/wyłączenie automatycznego drukowania kopii 
potwierdzeń (domyśle ustawienie „NIE”) –  zaznaczenie opcji spowoduje, że podczas realizacji 
transakcji terminalowej pojawi się zapytanie o wydruk kopii potwierdzenia zapłaty kartą. 
Domyślnie pytanie to się nie pojawia i następuje automatyczne drukowanie potwierdzeń.  



2x nazwa i adres apteki wynika z tego że: jeden wydruk to jest paragon, a drugi wydruk to jest 

potwierdzenie zapłaty kartą. 

Więcej pytań z zakresu terminali płatniczych prosimy kierować na platnosckarta@osoz.pl  
jak zrobić jeden wydruk z drukarki fiskalnej wszystkich leków z pakiety e- recept, żeby je potem łatwiej znaleźć era? 

18. jak zaznaczyć w kontroli w retaksacji recept, błędną receptę podczas sprawdzania np. na 

czerwono? Czy jest w ogóle taka opcja? 

W systemie nie ma funkcji umożliwiającej zaznaczenie danej pozycji kolorem. Użytkownik 

może dodać komentarz przez Ctrl+W lub prawym klawiszem myszy na „dymku” Dodaj 

komentarz.  

19. po wyczytaniu e-rp. przez przypadek z niej wyszłam do pustego ekranu, żeby ją z powrotem 

przywrócić to wybieram e-recepta i F11 czy inne opcja ? 

W oknie Kody e-Recepty można użyć klawisza [F11] Przywróć. System pokaże, jakie recepty 

zostaną przywrócone. Zalecana jest ostrożność, gdyż system przywraca ostatnio zaczyną e-

receptę (pakiet) w ramach ostatniego numeru klienta, dlatego farmaceuta powinien 

zweryfikować dane. 

20. "W jaki sposób można wyłączyć TurboBLOZ lub ustawić poprzednią wersję jako domyślną?"  

Aby włączyć lub wyłączyć TurboBLOZ należy kliknąć niebieską chmurkę, system pamięta 

ostatnie ustawienie, dlatego uruchamiając bazę BLOZ kolejny raz ustawi się ona zgodnie z 

poprzednim wyborem.  

21. "Dostępność wg Kto ma Lek to dostępność w Polsce , województwie czy miejscowości? 

Najlepiej gdyby były wszystkie informacje" –  

Dane dot. dostępności wg. KtoMaLek odnoszą się do dostępności w kraju. 

22. "Czy jest opcja, żeby w ewidencji recept farmaceutycznych pojawiało się dawkowanie z 

dawkomatu? Przydatne przy kontroli WIF" 

Uprzejmie proszę autora/autorkę pytanie o bezpośredni kontakt na adres 

mstafinska@kamsoft.pl z prośbą o szersze nakreślenie tematu. 

23. "5 czy 0,005 ?" 
W polu „Dawka jednostkowa” zawsze wpisujemy wartość taką jaka znajduje się tabeli 
„WYDAWANY LEK” (oznaczono na żółto na rysunku poniżej). 

 
 

24. Proszę powtórzyć jak sprawdzać według Grupex 

Kategoryzacji możemy używać na kilka sposobów w module Sprzedaży: albo znając kategorię 

np.: „Przeciwbólowe” wpisujemy zamiast produktu właśnie kategorię, a jak nie znamy nazwy 

kategorii to szukamy najpierw produktu, a w okienku Grupex – pojawia się kategoryzacja tego 

produktu. Wtedy zaznaczamy którąś z kategorii 1,2 lub 3 (kursorem) i klikamy na nią (myszką) 

– wyświetla się wtedy pełna kategoryzacja tego produktu (z magazynu naszej apteki). 

25. W jaki sposób włączyć GRUPEX z poziomu sprzedaży. 

Grupex nie włączamy w Sprzedaży. Demo można włączyć tutaj: OSOZ → Serwis Apteki → 

Wsparcie Biznesu. Wtedy w Sprzedaży mamy link lub możemy włączyć Grupex: Alt+G 

W celu zakupienia serwisów najlepiej kontaktować z Partnerem Handlowym Kamsoft lub 

Serwisantem Państwa Apteki. 

mailto:platnosckarta@osoz.pl
mailto:mstafinska@kamsoft.pl


26. Apteka to nie zyski, tylko pacjent i jego dobro…. 

Wydaje się, że bez zysków – trudno jest prowadzić Aptekę, ale oczywiście wszystko jest 

możliwe. 

GRUPEX działa dla pacjenta właśnie – podpowiada nie tylko całe kategorie w ramach 

leku/produktu, którego szuka pacjent, ale również postaci i drogę podania – przez co staje się 

narzędziem bardzo pomocnym w opiece farmaceutycznej 

27. GRUPEX – dobrze, aby była dodana data zakupu. 

Prosimy o informację: jak zostanie taka informacja wykorzystana? Do jakich wniosków będzie 

można dochodzić, dzięki dodaniu dodatkowej kolumny z datą zakupu? 

28. Czy szkolenie będzie możliwe do ponownego obejrzenia? 

Szkolenie zostało nagrane przez NIA, ale są też dostępne linki do filmików szkoleniowych. 

Dostępne są one tu gdzie włącza się te serwisy w wersjach DEMO: OSOZ→ Serwis Apteki→ 

Wsparcie Biznesu 

29. Czy jest kategoryzacja lek, suplement, Rx/sprzedaż odręczna 

Tak i pokazywałem tą kategoryzację w Module Zestawienia: Sprzedaż –> Zestawienie 

sprzedaży wg kategoryzacji GRUPEX. Tu w tabeli będą kolumny : Rx/Non Rx oraz Rodzaj wg 

Rejestracji 2 (tu jest ta kategoryzacja: Leki otc/suplementy/kosmetyki/homeopatia…) 

30. Czy GRUPEX dostępny jest w ZSA/Omnipharm 

W Omnipharm – tak - i jest dokładnie taki sam, w ZSA – nie. 

31. Co to są apteki z okolicy 

To 20 najbliższych aptek w promieniu do każdej apteki, która używa Serwisu, ale aptek 

raportujących do ABD. Zatem promienie są różne: w dużych miastach nawet około 1 km, w 

małych miejscowościach nawet kilkanaście-kilkadziesiąt km, ale nadal jest to okoliczny rynek. 

32. Ile kosztuje moduł RODmana 

Jeden moduł kosztuje 321 PLN netto rocznie. Ale 3 moduły (cały Dream Team) kosztują 720 

PLN netto rocznie. 

Jeśli apteka raportuje już do ABD – może uzyskać 3 serwisy w barterze (czyli Kamsoft nie płaci 

Państwu za raportowane dane, a Państwo nie płacicie wtedy za te 3 Serwisy). 

Jeśli apteka nie raportuje do ABD – może Serwis lub Serwisy zakupić. 

33. Jestem w Partner+. Czy mogę uruchomić Grupex? czy namiesza to w kategoryzacji Partner+ ?. 

Nie wiem jak działa kategoryzacja Partner+, ale DEMO GRUPEX powinno się dać uruchomić 

zawsze. 

Później Kamsoft musi sprawdzić Umowę z Państwa apteką – czy Apteka ma bezpośrednio 

umowę z Aptecznym Bankiem Danych, czy przez Partner+ 

Poniżej znajduje się grafika: 



 
 

34. "Turbobloz jest super!"  
 

Dziękujemy! 😊 
 

35. "czy takie prezentacje jak Pana lub poprzedniczki są/będą gdzieś dostępne żeby można było 
jeszcze raz obejrzeć?”  

 
Zapraszamy do oglądania OSOZ Tutor na naszym kanale szkoleniowym https://tutor.osoz.pl/  

 
36. "Czy asystent jest w każdej aptece?"   

 

https://tutor.osoz.pl/


Asystent e-Recepty jest dostępny w każdej Aptece.  Asystent e-Recepty jest dostępny w ramach 
aktualnej subskrypcji na moduł e-Recepta i DRR P1. 

 


