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APATYKA SERVIS 
MÁ 1000 LÉKÁREN 
V červnu 2016 podepsali zástupci 
naší společnosti Servisní smlouvu 
zajišťující komplexní klientskou 
podporu, softwarové a hardwarové služby s lékárnou 
v obchodním centru Breda v Opavě, která se tím stala naším 
tisícím zákazníkem. Neustálý růst počtu lékáren, které se 
stávají našimi zákazníky, jen potvrzuje kvalitu našich produktů 
a poskytovaných služeb. 
Společnost Apatyka servis je aktuálně druhým největším 
dodavatelem informačních technologií do lékáren hned za 
společností Farmis, jejíž služby používá i největší lékárenský 
řetězec v zemi. Výhoda dlouhodobé orientace naší 
společnosti na progresivní nástroje a moderní řešení se plně 
projevila před dvěma lety, kdy společnost Microsoft oznámila 
ukončení podpory operačnímu systému DOS. Většina 
dodavatelů programů pro české lékárny tento systém 
používala a teď byly donuceny to změnit. Malí dodavatelé, 
jejichž firmu často tvoří jediný člověk, nestíhali změny 
naprogramovat. Velké společnosti dodávající desítkám či 
stovkám lékáren zase nebyly schopny rychle realizovat změnu 
u všech svých zákazníků. Společnost Apatyka servis měla v té 
době dětské nemoci migrace z prostředí DOS na Windows 
dávno vyřešené a na chybách konkurence profitovala 
získáním dalších zákazníků, jak je patrné z grafu. 

Přestože operační systém DOS není společností Microsoft 
podporován už více než dva roky, stále se při instalaci 
systému Mediox setkáváme s provozovnami, které používají 
program v tomto nepodporovaném prostředí. Důvodem jsou 
buď nevyhovující obchodní podmínky, kterými stávající 
dodavatel podmiňoval přechod z verze DOS na Windows, 
nebo snaha udržet při životě DOS verzi stůj co stůj. 

V příštím roce ale pravděpodobně 
čeká majitele lékáren zavedení 
elektronické evidence tržeb (EET). 
Ta představuje zvýšenou 
komunikaci dat po internetu a pro 
to prostředí DOS nebylo stavěno. 
Co udělají tvůrci dosovských 

lékárenských aplikací? Budou vymýšlet další obezličku, aby 
komunikace fungovala? Naprogramovat se dá téměř vše. 
Nebo poslední uživatele dosovských aplikací budou nutit 
k migraci na verzi Windows? V každém případě prodlužování 
souběžného vývoje a správy systémů ve dvou různých verzích 
je nákladnější a časově náročnější.  
Společnost Apatyka servis s tím má své zkušenosti, ale my 
jsme začali s migrací před více než deseti lety v dobách 
relativního klidu a bez vnějších tlaků. I proto měli naši 
uživatelé více času se s novým prostředím seznámit a 
naučit se ho využívat. Výsledkem je, že se za tu dobu 
počet lékáren využívajících našich služeb zdvojnásobil. 
K našemu úspěchu kromě vlastního moderního řešení 
lékárenského systému přispěly nepochybně i obchodní 
podmínky, za kterých naše služby dodáváme. Například 
možnost zapůjčení celého systému včetně hardwaru využila 
už čtvrtina našich zákazníků. I když se objevily pokusy náš 
systém zápůjček kopírovat, podmínky ApaRentu, především 
možnost kdykoliv bez sankcí zápůjčku ze strany lékárny 
ukončit a možnost na konci zápůjčky hardware odkoupit za 
symbolickou cenu, žádný plagiát nedostihl. 
V úvodu tohoto článku je citát amerického autora šesti knížek 
o úspěchu v životě. Máme dobré podmínky, možná nejlepší, 
za kterých lze pořídit lékárenský systém. Ale za vytvořením 
těchto podmínek stojí rozhodnutí být pro lékárny více 
partnerem než jen prodejcem informačních technologií. Každý 
dodavatel může být jen natolik úspěšný, nakolik jsou úspěšní 
jeho zákazníci. Pokud do lékárny budou chodit jen neúspěšní 
pacienti, kteří nejsou ochotni či schopni cokoliv hradit hotově 
a navíc jsou pojištěni u krachující zdravotní pojišťovny, ani 
tato lékárna nebude prosperovat.  
Tisící zákazník je jen číslo, milník na naší 
cestě úspěšného rozvoje. Stojí za ním téměř 
čtvrtstoletí kvalitní práce vývojářů, servisních 
techniků i ostatních pracovníků společnosti. 
Je to ale také závazek pro budoucnost a 
výzva zůstat minimálně stejně dobří nebo 
optimálně být ještě lepší. Zkrátka udělat vše 
proto, aby se tady certifikát dvoutisícého 
partnera objevil dříve než za deset let.  

„Životní úspěch nezávisí na 
podmínkách, které máme, ale 
na našich rozhodnutích.“ 

Hal Urban, americký spisovatel a učitel 

http://www.apatykaservis.cz/
mailto:OBCHOD@APATYKASERVIS.CZ
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 HARDWARE 
Kompletní služby – záruka kvality! 

 

 

„Hardware je ta část počítače, 
do které můžete kopnout, když 
nefunguje software.  
Je to tedy to hmotné a 
hmatatelné, co se nám válí na 
stole, vedle stolu či pod stolem.“ 

definice hardwaru od neznámého autora 

polečnost Apatyka servis je už téměř pětadvacet let 
dodavatelem především programového řešení 
lékárenských systémů. Kromě vlastního programu 
dodáváme zájemcům i potřebné technické 
vybavení. Jsme připraveni a schopni dodat 

kompletní informační technologie, které kromě vlastního 
softwaru představuje i hardware. To znamená ty železné 
krabice, monitory, klávesnice, myši, další periférie a spousta 
kabelů, které je vzájemně propojují. 
Při nově otevírané lékárně je logické, že budoucí provozovatel 
požaduje kompletní dodávku. Ale i výměna informačního 
systému v už provozované lékárně často vyžaduje i výměnu 
technického zařízení. Obvykle se totiž ke změně celého 
systému odhodláme až po hodně dlouhé době. A tak i když by 
původní hardware možná vyhovoval nárokům nového 
softwaru, je už zastaralý a to nejen morálně. 
Společnost Apatyka servis proto poskytuje kompletní služby a 
je samozřejmé, že máme i bohaté zkušenosti s dodáváním a 
instalací hardwaru. Jen za poslední rok naše společnost 
poskytla systém pro čtyřicet nově zřízených lékáren a pro 
dalších třicet devět, které se rozhodly vyměnit 
z jakéhokoliv důvodu nevyhovující systém od 
naší konkurence. V naprosté většině případů 
jsme s moderním systémem Mediox dodávali i 
nový hardware. 
Pořízení lékárenského systému, ať už pro nově budovanou 
lékárnu nebo pro stávající provozovnu, lze srovnat se stavbou 
nebo rekonstrukcí domu či bytu. Můžeme celou zakázku zadat 
jedné firmě, generálnímu dodavateli, „na klíč“, zaplatit a 
čekat, až bude hotovo. Nebo se můžeme aktivně zapojit, 
koordinovat práci a shánět si jednotlivé subdodavatele sami. 
Prostým součtem cen se druhá možnost zdá často výhodnější, 
ale když už se pasujeme do role stavebního dozoru, musíme 
započítat i náklady na naši angažovanost. A nejedná se jenom 
o náš čas, ale obvykle nám pro podobnou práci chybí know 
how. A pak se divíme, když zedník nepočítá s prací instalatéra 
nebo elektrikář rozbíjí nové obklady, protože jsme 
aktivně objednali obkladače jako prvního řemeslníka, 
protože v tom termínu byl nejlacinější.  
Minimální zkušenosti a znalosti stavebního oboru nás často 
vedou k tomu, že jediné kritérium je cena. Zapomínáme často 
a rychle na poučku, že nejsme tak bohatí, abychom si kupovali 
laciné věci.  Pokud někomu připadá srovnání se stavbou 
příliš vzdálené, můžeme použít bližší příklad i z oboru 
informačních technologií. Tiskárnu, která dosloužila, můžeme 
lehce nahradit hned dvěma způsoby. První jednodušší je 
zavolat servisní organizaci, která se nám stará o výpočetní 
techniku a její pracovník přiveze novou a na místě ji zapojí a 
zpravidla odveze staré zařízení k ekologické likvidaci.   

Nebo můžeme k pořízení nové tiskárny přistoupit aktivně a 
projít si nabídky různých výrobců na internetu. Možná 
nebudeme mít štěstí, tiskárna se už nedodává a budeme 
muset hledat podobnou a zjišťovat, zda je kompatibilní s tou 
vyřazenou. Třeba ale budeme mít štěstí a narazíme ještě na 
stejný typ, jako byla ta stará. Je ovšem perspektivní kupovat 
starý typ? Zvláště v oboru informačních technologií, který se 
tak dynamicky vyvíjí? 
Když všechno dobře dopadne, přivezeme si vlastním autem 
domů krabici s tiskárnou a začneme zjišťovat, zda součástí 
tiskárny jsou i propojovací kabely se správnou koncovkou a 
případně i plné náplně. Pokud ne, jedeme je zpátky do 
obchodu dokoupit. A když máme tiskárnu, potřebný kabel a 
náplně, zjistíme, že pro tento typ nám chybí ovladače – to 
jsou programy, které umožňují počítači komunikovat 
s jednotlivými zařízeními. Obvykle jsou na disketě součástí 
zařízení nebo se dají stáhnout z internetu a jejich instalace je 
pro zkušeného uživatele jednoduchá. Ale i když to zvládneme, 
zabírá nám to čas. Na druhou stranu nás může hřát vědomí, 
že jsme to zvládli možná stejně dobře jako odborníci a 
tiskárna nás stála méně i když její výměna lacinější nebyla.  
V Časopise českých lékárníků byl onehdy příspěvek lékárníka, 
který se dvě hodiny věnoval penzistce a řešil působení 
konkrétního přípravku. Na závěr paní poděkovala za informaci 
a prohlásila, že si tedy přípravek koupí naproti v lékárně 
v obchodním centru, kde ho mají o pět korun lacinější. 
Důchodkyni stály dvě hodiny za uspořenou pětikorunu a 
nepochybně taky měla dobrý pocit, že ušetřila.   

Naprostá většina našich zákazníků si ale uvědomuje 
význam odborného poradenství a požaduje od nás 
kompletní služby včetně dodávek počítačů a jejich 
periférií. Kromě hardwarového servisu, který je součástí naší 
klasické servisní smlouvy, nabízíme zájemcům pravidelnou 
kontrolu a profylaktickou údržbu veškeré výpočetní techniky 
v lékárně včetně záložních zdrojů (UPS). Po dobu případné 
opravy mimo provozovnu poskytujeme náhradní zařízení, aby 
činnost lékárny nebyla ani v nejmenším narušena. 

S  
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AISLP – CD nebo 
INTERNET? 
V červnovém Okénku do Apatyky jsme 
vyhlásili krátkou anketu, jak je pro vás 
nejlepší aktualizovat Automatizovaný 
informační systém léčivých přípravků. 
Jediná otázka ankety zněla, zda 
lékárnám vyhovuje stávající aktualizace 
prostřednictvím zasílaného CD nebo 
uvítáte aktualizaci přes internet, jak je 
to dnes už obvyklé u ostatních číselníků. 
V dnešní době, když si lehce zvykáme na 
fakt, že nám informační technologie 
podstatně usnadňují život, nikoho 
nepřekvapí, že stále více uživatelů 
preferuje automatickou aktualizaci přes 
internet. Neznámou byl jen poměr mezi 
zastánci stávajícího způsobu na CD a 
příznivci internetu. Přece jenom je to 
něco nového a znamená to nepochybně 
změnu zavedených postupů. 

Přesto, jak z přiloženého grafu vyplyvá, 
internet preferuje pětkrát více 
lékárníků. Výsledky ankety jsou 
podnětem tvůrcům i distributorům 
AISLP kam směřovat další vývoj. 
Společnost Apatyka servis děkuje všem 
respondentům a každému účastníkovi, 
který uvedl kontaktní údaje, posíláme 
slíbený reklamní předmět.  
 
 

VIDĚT A BÝT VIDĚN 
Už 66. Česko-slovenské farmakologické 
dny se konají 13. až 15. září 2016 v Brně 
a společnost Apatyka servis bude vidět i 
zde. Těšíme se na vaši návštěvu!    

NOVÁ ANKETA: 
JAK KOMUNIKUJETE? 

A je tu nová anketa od společnosti 
Apatyka servis, tentokráte na téma 
„elektronická komunikace“.  
Společnost Apatyka servis jako 
významný dodavatel informačních 
systémů pro lékárny je dlouhodobým 
propagátorem moderních řešení a 
iniciátorem pokrokových přístupů 
v oblasti informačních technologií.  
Celý náš život je změna. Některé změny 
přijímáme pasivně, jiné pomáháme 
aktivně realizovat. Některé změny 
akceptujeme hned, jiné až s odstupem 
času. Rychlost, s jakou nejrůznější 
změny přijímáme, závisí především na 
našich zkušenostech, znalostech a 
hlavně potřebách. A protože ty máme 
každý jiné, i nutným změnám se 
přizpůsobujeme různě. 
Nedílnou součástí naší práce je 
komunikace, a protože využíváme 
moderní nástroje, tedy komunikace 
elektronická. Období letních 
dovolených přímo vybízí k otázce: 
poslali jste příbuzným či známým ze 
svých cest klasickou pohlednici 
s poštovní známkou, nebo jste se 
omezili na jednoduchou textovou či 
multimediální zprávu prostřednictvím 
svého mobilu?  
Používání mobilů se stalo každodenní 
součástí naší komunikace. Stačí se jen 
trochu porozhlédnout na ulici nebo 
v jakémkoliv dopravním prostředku. 
Kolik lidí má přístroj u ucha, vyťukává 
zprávu, hraje nějakou hru nebo 
prostřednictvím smartphonu chatuje 
po internetu? 
Cílem nové ankety je zmapovat, k čemu 
nové technické prostředky používáme. 
Nahrazujeme jimi pouze papírovou a 
telefonickou komunikaci nebo je 
využíváme i způsoby, které by nás dříve 
ani nenapadly? Používáme například 
elektronickou poštu jen v rámci svých 
pracovních činností nebo jsme si zřídili i 
soukromou adresu, kterou pravidelně 
kontrolujeme, aby nám nic neuniklo? 
Využíváme sociální sítě ke sdílení svých 
pocitů, názorů, fotografií…?     

Sociální sítě jsou v podstatě místa na 
internetu, kde se setkávají nejen 
přátelé, ale i docela neznámí lidé a 
vyměňují si své názory a postřehy. 
Sociální sítě se dají přirovnat k jedné 
velké kavárně s nekonečným 
množstvím stolků, kde u každého je 
nespočet míst pro hosty. A uživatel si 
může ke kterémukoliv stolku přisednout 
a buď jenom poslouchat, nebo se i 
aktivně zapojit do debaty. Lákavou 
výhodou sociálních sítí je, že můžete 
sedět najednou u několika takových 
stolků, vést několik diskuzí a přitom se 
nehnout z domu od počítače.  
Motivy, proč se zapojit do sociálních 
sítí, jsou nejrůznější. Někteří účastníci 
tak šetří čas, jiní využívají možnost 
potkat lidi, které by v reálném světě 
potkali jen stěží. Někdo zde hledá 
ponaučení či zábavu nebo jen prohlíží 
fotky a videa, které zde umístili přátelé 
a členové rodiny. A nakolik tuto 
moderní formu elektronické 
komunikace využíváte vy? 
Máte například založený profil na tolik 
uctívaném i zatracovaném Facebooku? 
Nebo na jiné sociální síti? 
Už dávno před příchodem Facebooku 
do České republiky u nás existovaly 
sociální sítě jako například Spolužáci.cz 
nebo Lidé.cz. Ta dokonce od roku 1997. 
Sociální síť Facebook vznikla mnohem 
později - až v roce 2004. Postupně ale 
získala navrch. Podle některých odhadů 
dnes více než polovina návštěvníků 
sociálních sítí připadá právě na tuto síť. 
A jaký je aktuální vztah k sociálním sítím 
mezi českými lékárníky? 
Proto je tématem naší další ankety 
právě elektronická komunikace. 
Jednoduchý anketní formulář s šesti 
otázkami najdete na webové stránce: 

www.apatykaservis.cz 
Na vaše odpovědi se budeme těšit 
nejpozději do 15. září a jako obvykle 
odměníme každého respondenta.  

  

http://www.apatykaservis.cz/anketa_kom.php
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Gratulujeme! 
 

NEJLEPŠÍ PRACOVNÍCI MĚSÍCE 
Nejlepšími systémovými poradci června a července se stali 

Miroslav Laurin a Martin Dzik. 
 

 

 

VYMALOVÁNKY JSOU VDĚČNÉ 
i VĚČNÉ 
Během posledních dvou let distribuovala společnost Apatyka 
servis jako svůj marketingový materiál VYMALOVÁNKY, zábavu 
i poučení pro malé i velké. Zájem o omalovánky s tématikou 
léčivých rostlin doplněné o dětské říkanky byl mezi lékárnami 
obrovský. Aby vymalovánky mohly použít lékárny jako svůj 

vlastní propagační materiál, připravili jsme verzi 
bez loga společnosti zato s volným místem pro 
prezentaci konkrétní provozovny. Zájemci si je 

mohou objednat na webu vseprolekarny.cz . 
Právě uplynulé letní měsíce prázdnin nabídly vhodnou 
příležitost vyzkoušet si své znalosti léčivek přímo v přírodě. 
Díky Mgr. Miloslavě Blažkové si vymalovánky užívaly i děti na 
Příměstském táboře na Podskalním mlýně v Ostopovicích. 

 

Na táboře u koní s tématem Princezny a rytíři měli účastníci 
možnost nejen obrázky vymalovat, ale také je srovnávat 
s realitou a k jednotlivým zobrazeným rostlinám hledat při 
procházce ve volné přírodě květy a plody.  

Vymalovánky našly své využití i při celotáborové hře Cesty za 
pokladem. Všechny děti byly nadšené a v polední pauze si 
místo kreslených pohádek četly básničky a povídali si 
o léčivých účincích rostlin.   

Brožura básniček a vymalovánek od společnosti Apatyka servis 
tak dětem zpestřila prázdninovou výuku o léčivých rostlinách, 
které běžně vidíme okolo sebe. Díky tomu tak mohou na svých 
procházkách objevovat tyto poklady přírody mnohem snáze. 

Podobné využití našly vymalovánky i na táboře s tématem Víly, 
elfové a jednorožci, kde se z jednotlivých rostlin vařily i 
lektvary.  
Vymalovánky využívá i Rodinné centrum Studánka v Tišnově 

v rámci svého programu 
Zpívánky. Předškoláci spolu 
s rodiči poznávají podle obrázků 
různé rostlinky a současně za 
doprovodu klavíru a kytary 
zpívají zhudebněné básničky. 

Spojení obrázku, říkanky a pohybové aktivity je v tomto věku 
nejlepší forma k zapamatování. 
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Tajenku křížovky zašlete do 15. září 2016 na Okenko@apatykaservis.cz a uveďte své jméno a adresu lékárny nebo její 
Id u společnosti Phoenix LV. Prvních dvacet autorů správných odpovědí získá od společnosti Apatyka servis dárek.  

Tajenka křížovky z minulého Okénka do Apatyky: „APATYKA SERVIS MÁ TISÍCÍHO UŽIVATELE“.  

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme! 
 
MEDIOX - pochvala potěší 
Lekárenský program Mediox ponúka 
jednoduchú a intuitívnu prácu 
v prostredí, ktoré používateľ pozná 
vizuálne a zároveň pozná „logiku“ 
programu (Windows). Vďaka tomu nový 
užívateľ je schopný si osvojiť základné 
zručnosti potrebné na bežnú expedícii 
v priebehu cca 15 minút. 
Každý užívateľ si môže prispôsobiť vizuál 
programu podľa svojich potrieb – 
veľkosť písma, farbu. Zároveň si môže 
prispôsobiť svojim potrebám 
usporiadanie stĺpcov. Napr. na výdaji, 
v sklade apod. Takže preň ho dôležité 
informácie má hneď poruke. 
Práca s programom na výdaji je veľmi 
jednoduchá. Veľkou výhodou je možnosť 
priamo z výdaja sa pozrieť do skladu, na 
lieky s rovnakou účinnou látkou, AISLP. 
To dáva aj menej skúsenému užívateľovi 
dostatok informácií, ktoré sú dôležité 
pre správnu expedíciu a sú mu ľahko 
prístupné. Každý rozpracovaný recept je 
opatrený čiarovým kódom, ktorý po 
načítaní urýchľuje výdaj a zároveň recept  
. 

jednoznačne identifikuje, čím sa 
minimalizuje riziko zámen.  
Systém Mediox poskytuje 
jednoduchú a prehľadnú 
prácu s vydanými receptami 
– retaxáciu. Veľkou výhodou 
je možnosť vkladať recept v dávke 
na konkrétne užívateľom zvolené miesto 
v poradí. 
Široká škála filtrov poskytuje pri hľadaní 
konkrétnej informácie v programe 
prehľadnosť a rýchlosť. Veľmi dobrá je 
možnosť  zaškrtnúť vo filtre „OPAK“, 
ktorý vyfiltruje všetko okrem 
zaškrtnutého vo výbere filtru.  
Výjazdové zostavy sú fixne predrobené, 
ale je ich veľký počet s množstvom 
variant, takže pre bežné potreby sú 
úplne postačujúce. 
Každá výroba MS je opatrená čiarovým 
kódom, takže identifikácia výroby je 
jednoznačná. Zároveň je možné 
predvyplniť napr. Hlavičku receptu.     
Pri výdaji po zadaní kódu sa automaticky 
vyplnia zadané údaje, čo urýchľuje prácu 
na výdaji. 

Hlavné výhody Mediox sú: 
• intuitívna práca s programom, 
• podobný systém práce ako so 
systémom Windows + podobný vizuál, 
• rýchle osvojenie si základných úkonov, 
• jednoduché, prehľadné rozpracovanie 
receptu a načítanie rozpracovaného 
vďaka čiarovému kódu pri výdaji, 
• možnosť individuálneho prispôsobenia 
pre každého zamestnanca – veľkosť 
písma, farba, usporiadanie stĺpcov, 
• jednoduché vyhľadávanie prípravkov 
podľa účinnej látky priamo na výdaji, 
• zjednodušenie práce – prepojenie 
s externými systémami – distribútori, 
SUKL apod., 
• široká škála filtrov, 
• prehľadné zostavy s veľkým výberom, 
• jednoduchá inventúra, 
• jednoduchá retaxácia dokladov - 
možnosť vložiť recept na konkrétne 
miesto apod., 
• výroba – individuálna príprava 
opatrená čiarovým kódom – po načítaní 
sa doklad kompletne vyplní. 

Mgr. Sláva Dobiasová. 
Chytrá lékárna 

Brno 
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