MANUAL DO USUÁRIO

Projeto/Software/Programa
Farmácia Mais JunioNet

Objetivo desse manual
Elucidar o instrutor e/ou o utilizador final desse programa de computador.

Objetivo desse Projeto/Software/Programa
Esse programa permite o cadastro e acompanhamento completo de seus Clientes
farmacêuticos, EXCLUSIVAMENTE no que diz respeito aos medicamentos fornecidos
mensalmente à eles.

FARMÁCIA MAIS
( INICIANDO )

Entrada
Esse programa possui controle de usuários e um Super Usuário chamado ADMINISTRADOR.
Para entrar a primeira vez no programa, basta clicar na caixa Administrador Padrão e depois
no botão ENTRAR.
O Super Usuário ADMINISTRADOR, poderá definir todos os usuários que poderão acessar o
programa e quais opções poderão ser utilizadas por eles. Veja opção: Cadastros > Usuários.

Cadastros
Para dar início a utilização, deve-se fazer primeiramente os cadastros. Veja no menu superior
do programa, a opção CADASTROS.

Clientes:
Esse cadastro não vem preenchido com dados padrões. Você pode editar os dados (alterar,
incluir e excluir) quando quiser, entretanto, deve haver ao menos um cadastro para conseguir
utilizar o programa.
Ao entrar no cadastro de Clientes, você visualizará a ‘Listagem de Clientes cadastrados’. Se não
houver nenhum cadastro ainda, a lista aparecerá vazia.
Utilize o botão: NOVO para incluir um Cliente. Dentre as abas/ páginas disponíveis para o
cadastro, tem-se: Endereço, Contato, Outros contatos, Pessoal, Observação e Histórico
Médico.
Destaque especial e atenção à aba/ página: Histórico Médico. Nela, serão lançados todos os
dados do receituário médico do seu Cliente, incluindo: Nome do Médico, CRM, Lista de
medicamentos da receita juntamente com Posologia/ Modo de usar, Data da receita, Data da
última compra e finalmente, a função mais importante: A seleção dos dias em que o programa
avisará da necessidade de fornecer novamente ao Cliente o seu medicamento específico.
Repare que, para o programa avisar sobre a entrega dos medicamentos do Cliente no(s) dia(s)
do mês selecionado(s), a caixa: ‘Avisar ao vencer(em) o(s) dia(s) Abaixo’ deve estar marcada!
Você poderá selecionar até seis (6) dias diferentes de ‘Aviso de Entrega’ para um mesmo
Cliente da sua Farmácia.
Após o cadastro do novo Cliente, pressione o botão: SALVAR, o cadastro do Cliente estará
concluído.

Usuários:
Esse cadastro, já vem preenchido com dados padrões. Você pode editar os dados (alterar,
incluir e excluir) quando quiser. Lembrando que, cada usuário desse programa, poderá ter
definida, as funções que ele poderá acessar. Para isso, basta marcar, nesse cadastro, as
funções que ele poderá acessar.

Movimentos
Posteriormente, pode-se realizar as operações de movimentação nos dados do seu Cliente,
veja no menu superior do programa, a opção Movimentos.
Essa movimentação é, não mais do que: A localização de um Cliente e a ALTERAÇÃO da DATA
da ÚLTIMA COMPRA.
Essa movimentação, como sugestão, deverá ser realizada com o relatório impresso: ‘Clientes –
Por dia de vencimento’ em mãos.

Relatórios
O usuário poderá acessar diversos relatórios para obter as últimas informações do seu Cliente
Farmacêutico, veja a opção: Relatórios no programa.
Pode-se obter os seguintes relatórios:

Clientes: Os relatórios possíveis para os Clientes, incluindo: Listagem completa, Mala direta,
Por dia de vencimento da data de aviso de compra e Aniversariantes.

Usuários: O relatório dos usuários cadastrados que podem utilizar esse programa.

Configurações
O programa pode ser usado em rede, caso seja necessário. Veja opção: Configurações > Rede.
Todos os dados da empresa poderão ser cadastrados no programa, para simples informação
ou para utilização automática nos relatórios. Veja opção: Configurações > Dados da Empresa.
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