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Eczanem Otomasyon Sistemi

Takas İşlemleri

ECZANE
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ECZANE

GİRİŞ:
Takas eczanenizde bulunan bir ürünü başka bir eczaneye vermenizdir. İlaç Takip Sistemi
(İTS) ’ ne geçilmesi üzerine Takas işlemlerini İTS bildirimi yapılmadan ilacı vermiş olduğunuz
eczane ürünün satışını yapmamaktadır.
Eczanem Otomasyon Sisteminde eczanenizde bulunan bir ürünü başka bir eczaneye
Takas olarak vermek için;
 Takaslar modülünden eczane seçilir ve verilen takas olarak ürün girilir.
 İTS Onay ‐ Takas modülünden yapmış olduğumuz işlem seçilerek İTS’ ye bildirilir.
Eğer başka bir eczaneden ürünü Takas olarak alıyor iseniz;
 Takaslar modülünden eczane seçilir ve alınan takas olarak ürün girilir.
 İTS Onay ‐ Takas modülünden yapmış olduğumuz işlem seçilerek İTS’ ye bildirilir.
Bir başka eczaneye bildirim yapabilmeniz için o eczaneye ait GLN numarasına ihtiyacınız
vardır. Bu GLN numarası İTS tarafından verilen bir numaradır. Çalışmış olduğunuz eczaneden
bu numarayı isteyebilirsiniz veya aşağıdaki linkten şehir seçerek takas işlemi yapacağınız
eczanenin GLN numarasını öğrenebilirsiniz;
http://its.saglik.gov.tr/ITSListeler/EczaneListe.jsp
GLN Numarası öğrendikten sonra bu GLN numarasını eczane kartına girelim. Aşağıda yeni
bir eczane kartı açma işlemi anlatılmıştır;
1. Menülerden “Kartlar” menüsü altında “Cari kartı” modülüne girelim. Aynı şekilde
ekranda bulunan butonlardan “Cari” butonunu da kullanabiliriz.
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2. Açılan “Cari Kartlar” modülünden “Ekle” butonuna basalım.

3. Kart girişi ekranından “Cari Tipi” ni ECZANE seçelim takas işlemi yapacağımız
eczane için “Cari Kodu”, “Ünvanı” ve “GLN Kodu” bilgilerini girelim.
Önemli: Takas işlemi yapacağımız eczaneye ait GLN numarasını girelim.
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Takas işlemleri yapmış olduğumuz eczanelere ait kartları açtıktan veya kartlarını
düzelttikten sonra Takas işlemlerini yapabiliriz.
1.

Menülerden “Hareketler” menüsü altında “Takas” modülüne girelim. Aynı
şekilde butonlar bölümünden “Takas” butonunu da kullanabilirsiniz.

2. Ekrana “Takas” modülü gelecek. Buradan takas işlemini yapacağımız eczaneyi
seçiyoruz. Bu seçmiş olduğumuz eczaneye bir ürün veriyor isek alt bölümdeki
butonlardan “Verilen Takas” butonunu seçiyoruz. Aynı şekilde bu eczaneden bir
ürün alıyor isek “Alınan Takas” butonunu seçiyoruz.
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3. Karşımıza “Takas Seç” modülü gelecektir. Bu modüle Karekod okutabilir veya ürünü
seçtikten sonra “Karekod Girişi” bölümünden kare kodunu girebiliriz. Ürün girme
işlemi bittikten sonra sağ alt köşede “Kaydet” butonu ile işlemin kaydını
gerçekleştirir.
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Takas girme işlemi tamamlandıktan sonra bu takas işlemini İlaç Takip Sistemine gönderelim;
1. Ekranda bulunan butonlardan “İTS Onay” butonuna tıklayalım. Açılan “İTS Onay”
modülü ekranından “Takas” bölümüne girelim.

2. Takas işleminin satırına işaret koyarak sol alt bölümdeki “İts Onay” butonuna seçelim.

6

İTS Bildirim işlemi gerçekleştikten sonra “İTS Bildirim Raporu” ekrana gelecektir.
Göndermiş olduğumuz ürünlerin sistem tarafından onaylanıp onaylanmadığını gösterir. İşlem
onaylandıktan sonra ürünü diğer eczaneye verebilir.
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