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1. Informacje ogólne 

Dokument został sporządzony w wersji zapoznawczej.  

Rozwiązanie APTIX składa się z funkcjonalności dostępnej z poziomu aplikacji KS-AOW  
oraz z poziomu aplikacji mobilnej instalowanej na urządzeniu. Korzystając z niej mamy możliwość 
wykonania mobilnej inwentaryzacji, mobilnej weryfikacji dostaw oraz kompletacji recepty. 

2. Instalacja i konfiguracja 

2.1 W systemie aptecznym 
Aby skorzystać z wersji próbnej konieczne jest zaktualizowanie systemu KS-AOW  

do najnowszej wersji (minimum 2021.2.4.2 / 2022.0.2.2). 

W weryfikacji dostawy oraz inwentaryzacji po aktywacji pojawi się dodatkowy panel,  
za pomocą którego będzie można uruchomić pracę mobilną oraz wczytać zwrotnie informację 
z urządzenia mobilnego. 

W celu aktywacji wersji próbnej należy skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl+Alt+M, 
w następujących miejscach programu KS-AOW: 

 

2.1.1 Inwentaryzacja 
Moduł 14 Magazyn → Różnice remanentowe 

 

 

2.1.2 Weryfikacja dostawy 
Moduł 12 Zakupy → Dokumenty → Shi  F5 Weryfikacja → (Wybór jednego lub wielu dokumentów) 

 → [Ent] Wybierz 

 

 

2.1.3 Kompletacja recepty 
Moduł 11 Sprzedaż → Podstawowa sprzedaż leków → e-Recepta → podajemy kod recepty → Enter 

Przy e-Recepcie mobilna kompletacja jest dostępna z prawego klawisza na liście leków 
z recepty. 

Aktywacja i dezaktywacja jest również dostępna w module administratora przez zmianę opcji: 
Wspólne → APTIS – mobilna aplikacja AOW.  
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2.2 Na urządzeniu mobilnym 
Aby zainstalować rozwiązanie na urządzeniu mobilnym należy skorzystać z opcji  

[F9] Konfiguruj urządzenia, a następnie należy postępować zgodnie z instrukcją na ekranie. 

 

Całość sprowadza się do trzech prostych kroków. 

 

Zainstalowana aplikacja oznaczona jest ikoną: 

 

 

2.3 Uruchomienie trybu online 
W celu uruchomienia komunikacji on-line z systemem aptecznym (potrzebne np. do weryfikacji 

leków w KOWAL) należy dodatkowo, przynajmniej na jednym stanowisku, uruchomić 
APW\APISERVICE\KSPcsApiService.exe 

Aplikacja wymaga trybu administratora. 

Aplikację można uruchomić w trybie konsoli (uruchamiamy aplikację wprost) bądź instalacji 
jako serwis w Windows (odpowiednio skrypty install.bat oraz uninstall.bat). 
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3. Instrukcja obsługi 

3.1 Mobilna inwentaryzacja 
Po wybraniu przycisku „[Ctrl-1] Uruchom” (inst. 2.1.1), wygenerowany zostanie kod QR dla aplikacji 

mobilnej, który należy zeskanować czytnikiem. 

 

Po zeskanowaniu kodu wyświetlona zostanie lista towarów pobranych z AOW.  

Dla każdego towaru prezentowane są informacje, takie jak: 

 

 Nazwa, postać, dawka, opakowanie, 

 Ilość sczytania/ilość dostępna w magazynie w systemie KS-AOW. 
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Można teraz rozpocząć inwentaryzację. Mamy możliwość odczytu kodu z opakowania zarówno 

za pomocą kodu EAN, jak i kodu 2D. 

Po kodzie EAN system wyświetli okno, na którym widoczna będzie m.in. nazwa towaru,  

kod EAN, zeskanowana ilość oraz stan. Mamy możliwość wprowadzenia numeru serii (poprzez jego 

wpisanie lub wybór z listy dostępnych serii), a także wybór daty ważności z kalendarza.  

Określamy również liczbę opakowań dla takiego produktu i wybieramy przycisk „Zaakceptuj”. 

 

Po akceptacji możemy przystąpić do wprowadzania kolejnych opakowań.  

Przy sczytywaniu kodu 2D z opakowania uzupełniony jest numer serii, data ważności oraz ilość. 

Pozostaje wybranie przycisku „Zaakceptuj”.  

W celu powrotu na listę wszystkich produktów, wybieramy przycisk „<”. 

Z poziomu listy, mamy możliwość wysłania synchronizacji danych do KS-AOW.  

W tym celu należy wybrać przycisk . Kolejnym krokiem jest odczyt danych w systemie KS-AOW. 

Dokonujemy tego w module 14 – Magazyn, po wyborze z menu „Różnice remanent.” [Ctrl + 7]. 

Po otwarciu okna, wybieramy przycisk „[Ctrl-2] Wczytaj” widoczny w górnej części okna (nie jest to 

wymagane, jeżeli włączony jest tryb online (apiservice). W listwie w oknie systemu aptecznego 

można odświeżać przez Ctrl+R). 
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Po pomyślnym wczytaniu raportu pojawi się podsumowanie. 

 

3.2 Mobilna weryfikacja dostaw 
Funkcjonalność mobilnej weryfikacji dostaw dostępna jest  poziomu okna „Przeglądanie 

i poprawki wprowadzonych dokumentów”  (moduł 13 – Zakupy, następnie „Dokumenty” [Ctrl + 1] 

i przycisk „Przegląd poprawki” [F12]). 

 

 

Po wybraniu przycisku „Weryfik.” (F5) pojawi się menu rozwijane, z którego wybieramy opcję 

„Weryfikacja wskazanych dokumentów” (Shift + F5). 
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Otwarte zostanie wtedy okno, z którego możemy wybierać dokumenty, jakie mają zostać 

szczegółowo zweryfikowane.  

Po zaznaczeniu dokumentu / dokumentów przyciskiem „Zaznacz” (Insert), należy wybrać 

przycisk „Wybierz” [Ent]. 

 

W górnej części okna zostanie wówczas wyświetlona funkcjonalność mobilnej inwentaryzacji. 

 

Po wybraniu przycisku „Uruchom” wygenerowany zostanie kod QR dla aplikacji mobilnej. 

 

 

 

Po sczytaniu kodu wyświetlona zostanie lista towarów pobranych z AOW: 
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Opakowania sczytujemy w ten sam sposób, jak podczas inwentaryzacji mobilnej.  

Po ich wprowadzeniu naciskamy na przycisk  , aby wysłać raport do systemu KS-AOW. 

W systemie KS-AOW wczytujemy taki raport przyciskiem „[Ctrl-2] Wczytaj (nie jest to wymagane,  

jeżeli włączony jest tryb online (apiservice). W listwie w oknie systemu aptecznego można odświeżać 

przez Ctrl+R). 
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3.3 Mobilna kompletacja recepty (e-Recepta) 
Aby uruchomić Mobilną kompletację recepty należy w module 11 „Sprzedaż” kliknąć w przycisk 

„e-Recepta” w lewym dolnym rogu ekranu. 

 

 

 

Wyświetli się okno zatytułowane „Kody e-Recepty”, w którym należy uzupełnić wymagane 
dane, a następnie kliknąć „[ENT] OK”. 

 

Wyświetli się zawartość e-Recepty pacjenta. Należy kliknąć na ekran prawym przyciskiem 
myszy. 
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Z dostępnych opcji wybieramy „Uruchom mobilną kompletację towaru [Ctrl+1]”. 

 

Po wybraniu tej opcji wyświetli się kod QR – tak jak w przypadku Inwentaryzacji oraz weryfikacji 
dostaw.  
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Po jego zeskanowaniu przez urządzenie mobilne wyświetla się lista do zaznaczenia 
skompletowanych pozycji. 

 

 

 

4. Wymagania techniczne 

Aptix wymagania minimalne: 

System operacyjny: Android 8.1 

Procesor: 64 bitowy, co najmniej z 8 rdzeniami i zegarem 1,4 GHz lub szybszym 

RAM: 2GB  

Rozdzielczość ekranu: 800 x 480  

Wymagany laserowy czytnik kodów kreskowych i 2D 

Rekomendowane urządzenia Zebra TC21 i TC26 
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5. Kontakt 

W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. 

Mail: 5430@kamsoft.pl 

Tel. 728 432 615 lub wew. +48 32 209 07 05 wew. 35. 

 


