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Úvod 
 

WebManager je manažerský nástroj pro sledování a řízení uskupení lékáren. 
 

WebManager je webová aplikace umožňující oboustrannou komunikaci mezi jednotlivými 
lékárnami a centrálou zákazníka. Je určen řídícím pracovníkům, kteří potřebují pro svá rozhodnutí 
aktuální údaje z jednotlivých provozoven, případně centrálně řídí a nastavují parametry ve všech 
spravovaných lékárnách. 

Pomocí tohoto nástroje je možno sledovat např. stavy skladu, ležáky, exspirací ohrožené 
zboží, nejprodávanější přípravky, denní tržby či nejprodávanější výrobky. Současně s tím lze 
i přímo nastavovat některé parametry v jednotlivých připojených lékárnách. Je možné z centrální 
úrovně ovlivňovat např. normy, pevné ceny sortimentní skupiny atd. 

Program umožňuje vytvoření účetních sestav v tištěné a elektronické podobě, a to jak 
souhrnně pro všechny lékárny, tak pro každou lékárnu zvlášť. 

WebManager funguje rovněž jako marketingový nástroj – obsahuje souhrnné údaje za celé 
uskupení lékáren pro jednání s dodavateli. K marketingovým účelům lze využít i lékové karty 
jednotné v rámci celého systému. 
K důležitým funkcím patří také export dat pro marketingové společnosti AMAR a IMS, 
které slouží jako nástroj financování provozu. 
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Technické řešení 
 

 
Technologie: 
Server WebManager je provozován na operačním systému Linux, což zaručuje bezpečnost, nízkou 
finanční náročnost a vysoký výkon. Aplikace WebManager je vyvinuta v jazycích C++, Perl a PHP 
nad databází Oracle 10 g, 11 g. Výstupy jsou generovány ve formátu XML. Aplikace WebManager 
umožňuje snadný export do jakéhokoliv formátu, v tomto okamžiku je k dispozici výstup do HTML, 
XLS, CSV. Pro optimální běh WebManager je vhodné pevné připojení k internetu u každé řízené 
lékárny. 
 
 
Rozhraní s lékárnou: 
Lékárna automaticky generuje ve stanoveném časovém intervalu soubor, který obsahuje všechna 
data potřebná pro centrálu, a přenese jej na centrálu. Na centrálu jsou přenášeny pouze rozdíly 
oproti předchozímu exportu, takže velikost souboru je při pravidelných přenosech zanedbatelná. 
Pro přenosy jsou používány webové služby a všechny požadavky na přenos vycházejí z lékárny, 
takže není třeba při připojení řešit žádná nová nastavení zabezpečení sítě. Právě z tohoto důvodu 
je komunikace mezi lékárnou a WebManager iniciována vždy z lékárny a pokud je třeba do lékárny 
z centrály přenést data, požádá o ně lékárna. 
 
 
Rozhraní pro uživatele: 
Uživatel má k dispozici webové rozhraní s exporty do aplikace MS Excel. 
Webové rozhraní je dostupné z jakéhokoliv místa ve světě, kde je připojení k internetu.  
Není tedy nutné instalovat žádnou speciální aplikaci nutnou k provozování, stačí pouze 
internetový prohlížeč a přístupové heslo. V tomto okamžiku jsou podporovány prohlížeče 
Microsoft Edge a Google Chrome. 
Je připraveno rozhraní pro WebServices, pomocí kterého se lze dotazovat na centrálu a získávat 
aktuální informace o jiných pobočkách nebo o kumulovaných datech přímo v informačním 
systému lékárny, není tedy třeba, aby se lékárna přepínala mezi svým informačním systémem a 
internetovým prohlížečem. 
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1. Základní ovládání systému. 
 

Každý uživatel má k dispozici své přihlašovací jméno a heslo. Po zadání internetové adresy v 
prohlížeči se zobrazí následující obrazovka. 
 

 
 

 

Zde zadáme své uživatelské jméno a heslo a máme možnost zvolit jazykovou mutaci, ve které 
chceme s WebManager pracovat. V tomto okamžiku jsou k dispozici česká, anglická a německá 
jazyková mutace. 
 
Po úspěšném přihlášení do systému se nám zobrazí následující obrazovka: 

 
Jak vidíme na obrázku má obrazovka dvě části, vlevo je nabídka sestav, vpravo je úvodní stránka, 
kde je zobrazena nástěnka s předvolenými statistikami. 
 
Pro přístup k jednotlivým sestavám a formulářům používáme nabídku vlevo. Dále je zde možnost 
full-textového vyhledávání z nabídky sestav. 
 
Po kliknutí na první úroveň se zobrazí jednotlivé formuláře dané sekce, v rámci každé sekce jsou 
k dispozici formuláře s kritérii pro výběr dat dané sestavy. 
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Na následujícím obrázku vidíme příklad formuláře "Nejprodávanější výrobky": 
 

 
 

 

Jak vidíme na obrázku, je k dispozici celá řada parametrů, význam jednotlivých parametrů si 
vysvětlíme později u jednotlivých sestav, nyní se budeme věnovat prvkům, které jsou společné 
pro většinu sestav. Jedná se o prvky "Pobočky", "Výrobky", "Skupiny", "Období". 
  
 
Dále je zde možnost naplánovat automatické výstupy, prostřednictvím tlačítka „Naplánovat“. 
Tato volba je dostupná u všech sestav. Lze nastavit kdy přesně, která sestava a v jakém formátu 
se má nebo nemá generovat, a zda má být odeslána na zadanou emailovou adresu nebo 
zobrazena v aplikaci. 
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Ve výchozím nastavení formuláře jsou parametry nastaveny vždy na období aktuálního měsíce, 
jsou zařazovány všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup, všechny přípravky, všechny 
skupiny přípravků. 

 
 
 

V okamžiku, kdy chceme spustit vyhodnocení pouze pro část poboček, zrušíme zaškrtnutí u pole 
"Pobočky všechny?" a vzhled formuláře se změní následovně: 
 

 
 

 
Nyní můžeme zvolit požadované pobočky, které chceme zařadit do vyhodnocení.  
 

 

 
V okamžiku, kdy chceme spustit vyhodnocení pouze pro část přípravků, zrušíme zaškrtnutí u pole 
"Všechny výrobky?" a vzhled formuláře se změní následovně: 
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Nyní můžeme zadat část názvu, kód PDK, APA, EAN, SUKL, PZT do editačního pole, po stisknutí 
klávesy "Enter" nebo kliknutím myši na tlačítko "Hledat", na obrazovce se zobrazí následující okno: 
 

 
 

 
V tomto okně se zobrazí nalezené přípravky. V rámci tohoto okna můžeme pokračovat v hledání, 
případně z něho můžeme přidávat přípravky do seznamu pomocí tlačítek "Přidat označené", 
"Přidat všechny", "Přidat napárované", "Přidat nenapárované". Po vybrání potřebných přípravků 
okno uzavřeme tlačítkem "Zavřít okno". V případě potřeby je možné vymazat zadání a to tlačítkem 
„RESET“, a provést nové vyhledání. 
 

 

K jednotlivým možnostem uvedeného okna: 
 
 1. Pole "Hledat": Slouží k zadávání části názvu (prohledává se full-textově), kódu PDK, APA, 
EAN, VZP, SUKL, PZT. Po stisknutí tlačítka "Hledat" se provede prohledání dle zadaných kritérií a 
následně se zobrazí výsledek v tabulce, jak je vidět na obrázku. Lze vyhledat i seznam výrobků, 
zkopírováním sloupce kódu (třeba z excelové tabulky), kdy první musí být druh kódu, např. PDK, 
pak se provede vyhledání všech přípravků dle zadání. 
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2. Soubor: Přípravky je možné do seznamu přidat i ze souboru (toto lze nejlépe využít při 
zakládání sortimentních skupin). Soubor musí mít následující strukturu (odpovídá struktuře, která 
vznikne při uložení souboru XLS jako CSV): 
Na prvním řádku jsou uvedena jména polí PDK, APA, EAN, SUKL, PZT (nemusí být uvedena 
všechna, stačí pouze použitá). Jednotlivá pole jsou oddělena znakem ";" (středník). Na 
následujících řádcích jsou pak uvedeny číselné hodnoty hledaných kódů opět oddělené 
středníkem, kódy musí být uvedeny vždy na stejné pozici, jako je jejich název v prvním řádku. 
 

3. Skupina výrobků: Slouží k načtení obsahu skupiny do filtru výrobků (používá se hlavně v 
případě, kdy formulář neobsahuje filtr pro skupiny, nebo pokud se mají skupiny kombinovat 
dohromady). 

 
4. Tabulka s výsledky: Po úspěšném vyhledání přípravků se pod vyhledávacími kritérii 

zobrazí tabulka s výsledky, kde na každém řádku je možné stisknout tlačítko "Přidat", případně 
použít hromadná tlačítka před tabulkou "Přidat všechny", "Přidat napárované", "Přidat 
nenapárované". 

 
 

Pro lepší dokreslení významu tlačítek "Přidat napárované", "Přidat nenapárované" si musíme 
nejprve vysvětlit správu číselníku přípravků a partnerů. 
 

Každý z těchto číselníků má dvě části, a to centrální část a pobočkovou část. Důvodem této 
organizace je možnost vyhodnocovat výstupy přes všechny pobočky kumulovaně po přípravcích 
či partnerech. V případě přípravků se systém pokouší provést napárování na centrální číselník 
automaticky a to tak, že postupně vyhledává párovací kódy uvedené u pobočkového přípravku v 
centrálním číselníku v pořadí PDK, APA, EAN, SUKL, PZT (pouze pokud je jeden na přípravku). 
 
 Protože tento postup není stoprocentní je při hledání přípravku přípravek hledán vždy v 
obou číselnících. Číselník, ve kterém je přípravek uložen je pak zobrazen vždy v prvním sloupci 
vyhledávání, pokud je zde uvedeno "(000) Centrála" - jedná se o centrální číselník, pokud je zde 
uvedeno číslo a název pobočky – jedná se o pobočkový číselník. 

Nyní se vrátíme k významu tlačítek. Pokud stiskneme tlačítko "Přidat napárované", zařadí 
se do vyhledávání pouze položky, které mají v prvním sloupci "(000) Centrála", v případě tlačítka 
"Přidat nenapárované" se zařadí přípravky, které mají v tomto sloupci uvedenou pobočku. 

 

 

 

 

V okamžiku, kdy chceme spustit vyhodnocení pouze pro část skupin přípravků, zrušíme zaškrtnutí 
u pole "Všechny skupiny?" a vzhled formuláře se změní následovně: 
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Zde si podobně jako u poboček můžeme zvolit skupiny, pro které chceme provést vyhodnocení. 
 
 
 
Posledním společným prvkem je období: 
 

 

 
 

 

Jak vidíme na obrázku je možné datum zadat buď přímo pomocí textového pole, nebo využít 
tlačítko kalendáře po pravé straně každého z polí, nebo můžeme využít odkazy uvedené u 
"Rychlého výběru" (tyto se používají nejčastěji). Možnosti jsou následující: 
Včera  ... do obou polí období od i do se nastaví včerejší datum 
Dnes  ... do obou polí období od i do se nastaví dnešní datum 
Tento týden ... do období od se nastaví pondělí aktuálního týdne, v období do bude dnešní den 
Minulý týden ... do období od se nastaví pondělí a do období do neděle minulého týdne 
Tento měsíc ... do období od se nastaví první den v měsíci, v období do bude dnešní den 
Minulý měsíc ... do období od se nastaví první den a do období do poslední den minulého měsíce 
3 měsíce ... do období od - do se nastaví interval 3 měsíců, který končí posledním dnem  
  minulého měsíce  
Letos  ... do období od se nastaví 1.1. aktuálního roku, v období do bude dnešní den 
Loni  ... do období od - do se nastaví celý loňský rok, tj. od 1.1. do  31.12. 
 
 

V okamžiku, kdy máme nastavena kritéria pro vyhodnocení sestavy, stiskneme tlačítko 
"Spustit", které zahájí tvorbu výstupu. Při opakovaném vyvolání formuláře jsou zachovány 
poslední zadané parametry. Pokud chceme vrátit kritéria do výchozího stavu, musíme stisknout 
tlačítko "Zrušit".  
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Po skončení vyhodnocení se zobrazí následující výstup, kde si popíšeme pouze prvky společné pro 
všechny sestavy. 
 

 
 

 
Ovládání v rámci sestav můžeme rozdělit na dvě části, a to na horní lištu a ovládání třídění ve 
sloupcích. 
 
V horní liště máme možnost výstupu do excelu, kdy po stisknutí tlačítka se vytvoří soubor ve 
formátu MS Excel, se kterým můžeme následně pracovat. Výstup do CSV vytvoří soubor ve  
formátu CSV. 
 

         
 

 

 

Máme možnost přesunout se na začátek nebo konec sestavy pomocí krajních posuvné lišty. 

Stisknutím názvu sestavy se zobrazí informace o vstupních kritériích sestavy (zobrazí se po stisku 

tlačítka, opakovaný stisk tlačítka informaci opět schová). 
 
V rámci sloupců výstupu 
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máme možnost ovlivnit třídění jednotlivých sloupců, pomocí tlačítek se šipkou, pokud je 
nastaveno třídění je tlačítko podsvícené modře. Při exportu do MS Excel a do CSV je zachováno 
třídění z výstupu. Dále lze vyhledávat vypsáním do volného pole pod názvem sloupce. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
V rámci sestavy se vyskytují také modře podtržené hodnoty, jedná se o odkazy. V případě kliknutí 
na takový odkaz se zobrazí větší detail sestavy nebo detailní informace o pobočce či přípravku. Na 
následujícím obrázku vidíme příklad informace o centrálním přípravku: 
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Jak je z obrázku patrné, je možné změnit v tomto formuláři přiřazení do skupin a případně 
nahlédnout do stavů skladu jednotlivých položek. 
 
Poslední důležitou informací u sestav je červený vykřičník "!", který upozorňuje na to, že data na 
uvedeném řádku nejsou pro dané období úplná (chybí přenos, období zasahuje do budoucnosti 
apod.). 
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1.1 Vyhledávání v nabídce dostupných sestav 
 

 

V levém horním rohu nad nabídkou sestav nalezneme řádek pro full – textové vyhledávání 
v seznamu dostupných sestav, a dvě ikony pro zobrazení podsložek nebo naopak jejich skrytí, jak 
můžeme vidět níže.   
   

    

            Řádek pro zadání vyhledávání 
            

                   Ikona pro skrytí všech podsložek 
            Ikona pro zobrazení všech podsložek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Takto jsou všechny podsložky skryté.     Takto jsou všechny podsložky zobrazené.          
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Vyhledávání pomocí zadání textu do řádku. V případě, že do vyhledávacího řádku zadáme alespoň 
část názvu libovolné sestavy, zobrazí se všechny sestavy odpovídající tomuto zadání.  
 

 

                    
                    

 

Podrobnější popisy k jednotlivým sestavám a funkcím jsou uvedeny v manuálu k aplikaci. 
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2. Sestavy 

2.1 Výdej 

Záložka Výdej nabízí následující sestavy: 
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2.1.1 Nejprodávanější výrobky 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží jako přehled všech prodejů přípravků v rámci lékáren, do sestavy se zařazují všechny prodeje 

v lékárně (volný výdej, recept, poukaz, žádanka). 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?": Slouží k výběru poboček v rámci uskupení, pokud je pole zaškrtnuto, jsou do 

sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení 

poboček je možné provést ve správě poboček. 

• "Období od - do":  Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést. 

• "Všechny výrobky ?":  Slouží k omezení výběru přípravků - pokud je pole zaškrtnuto. jsou do 

vyhodnocení zařazovány všechny přípravky. 

• "Všechny skupiny ?":  Slouží k omezení výběru přípravků na část skupin - pokud je pole 

zaškrtnuto jsou do vyhodnocení zařazovány všechny přípravky, jinak pouze přípravky ze zvolených 

skupin. Pokud není zvolena žádná skupina, provede se vyhodnocení pro přípravky, které nejsou v 

žádné centrální ekonomické skupině (bude vysvětleno dále). 

• "Druh pohybu":  Slouží k omezení prodejních kanálů. Je možné zvolit buď všechny (výchozí 

hodnota), nebo "Recept", "Poukaz", "Volný výdej", "Žádanka". 

• "Druh výstupu":  Určuje, zda budou zobrazené hodnoty bez nebo včetně DPH. 
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• "Výrobci všichni ?":  Umožňuje omezit výběr pouze pro určitého výrobce (přiřazení je 

prováděno dle číselníku SÚKL), údaje mohou být nepřesné. 

• "Po pobočkách": Pokud je pole zaškrtnuto, jsou údaje kumulovány po pobočkách, pokud 

není je proveden součet přes všechny pobočky dohromady. 

• "Po skupinách:" Pokud je pole zaškrtnuto, jsou údaje kumulovány po skupinách, ve kterých 

jsou přípravky zařazeny, nikoliv po přípravcích samotných. 

•  "Podrobně:"   Pokud je pole zaškrtnuto, jsou na každém řádku kromě hodnot celkových 

zobrazeny i hodnoty za jednotlivé prodejní kanály. 

• "Třídění:"  Určuje, jak budou data setříděna ve výchozím výstupu. 

 

2.1.2 Porovnání prodejů 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží k porovnání prodejů v rámci dvou měsíců. Ve výchozím nastavení je vždy nastaven poslední 

ukončený měsíc a stejný měsíc o rok dříve. 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?": Slouží k výběru poboček v rámci uskupení - pokud je pole zaškrtnuto jsou do 

sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení 

poboček je možné provést ve správě poboček. 

• "Minulý měsíc":  Slouží pro zadání staršího měsíce, který chceme porovnávat. 

• "Současný měsíc":  Slouží pro zadání novějšího měsíce, který chceme porovnávat. 
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• "Všechny výrobky ?":  Slouží k omezení výběru přípravků. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do 

vyhodnocení zařazovány všechny přípravky. 

• "Všechny skupiny ?":  Slouží k omezení výběru přípravků na část skupin. Pokud je pole 

zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všechny přípravky, jinak pouze přípravky ze zvolených 

skupin. Pokud není zvolena žádná skupina, provede se vyhodnocení pro přípravky, které nejsou v 

žádné centrální ekonomické skupině (bude vysvětleno dále). 

• "Druh výstupu": Určuje, zda má pro každou pobočku být zobrazen jeden řádek nebo zda se 

má zobrazit informace pro každý prodaný přípravek v rámci obou měsíců. 

 

2.1.3 Denní tržby 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží jako celkový přehled obratů po jednotlivých lékárnách. 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?": Slouží k výběru poboček v rámci uskupení, pokud je pole zaškrtnuto, jsou do 

sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba,  přiřazení 

poboček je možné provést ve správě poboček. 

• "Období od - do":  Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést. 

• "Druh výstupu":  Určuje, zda budou zobrazené hodnoty bez nebo včetně DPH. 
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2.1.3 Tržby do excelu 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží jako celkový přehled obratů po jednotlivých lékárnách a dnech. Počet řádků pro každou 

lékárnu a období je vždy konstantní, tj. v sestavě se zobrazují i dny, za které nejsou k dispozici žádná data. 

Tato sestava je vhodná např. pro navázání na plánovací tabulky. 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?": Slouží k výběru poboček v rámci uskupení - pokud je pole zaškrtnuto jsou do 

sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení 

poboček je možné provést ve správě poboček. 

• "Období od - do":  Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést. 

• "Mezisoučty":   Určuje, zda budou za každou pobočkou zobrazeny celkové součty 

jednotlivých polí za zvolené období. 

 

2.1.4 Přirážka Rx/OTC 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží jako celkový přehled vývoje přirážky u regulovaných přípravků. Přirážka je zobrazena pro 

jednotlivé výdejní kanály, aby bylo možno odlišit výdej na recept a volný výdej. Hodnoty jsou kumulovány 

po pobočkách. 
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Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?": Slouží k výběru poboček v rámci uskupení - pokud je pole zaškrtnuto, jsou 

do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba,  přiřazení 

poboček je možné provést ve správě poboček. 

• "Období od - do":  Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést. 

 

2.1.4 Nákupní koš RX/OTC 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží k zjištění průměrných cen nákupů klientů lékáren V rámci sestav je zobrazen i poměr mezi 

volným výdejem a recepty a jsou zde  zvlášť vyčísleny i regulované přípravky. 

 

 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?": Slouží k výběru poboček v rámci uskupení - pokud je pole zaškrtnuto, jsou 

do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba,  přiřazení 

poboček je možné provést ve správě poboček. 

• "Období od - do":  Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést. 
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2.1.5 Recepty 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží k zjištění obratů v závislosti na předepsaných receptech. V sestavě jsou k dispozici různé 

kumulace.  

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?": Slouží k výběru poboček v rámci uskupení - pokud je pole zaškrtnuto, jsou 

do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba,  přiřazení 

poboček je možné provést ve správě poboček. 

• "Období od - do":  Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést. 

• "Číslo pojištěnce":  Slouží k omezení výstupu pro určitého pojištěnce. 

• "IČZ lékaře":   Slouží k omezení výstupu pro určitého lékaře. 

• "Druh výstupu":  Určuje typy kumulace provedené nad zvolenými kritérii. 

o Detailně: 

Jednotlivé recepty jsou zobrazeny včetně expedovaných položek. 

o Sumárně: 

Na každém řádku je jeden recept s celkovou částkou úhrady ZP a prodejní ceny.  

o Seskupit dle pobočky, lékaře, měsíce 

Pro každou kombinaci pobočka, lékař, měsíc jsou zobrazena kumulovaná data. 

o Seskupit dle pobočky a lékaře 

Pro každou kombinaci pobočka, lékař jsou zobrazena kumulovaná data. 
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o Seskupit lékaře a měsíce 

Pro každou kombinaci lékař, měsíc jsou zobrazena kumulovaná data přes všechny 

pobočky. 

o Seskupit dle lékaře 

Pro každého lékaře jsou zobrazena kumulovaná data přes všechny pobočky. 

o Seskupit dle lékaře a přípravku 

Pro každého lékaře jsou zobrazena kumulovaná data po přípravcích. 

 

2.1.6 Poukázky 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží ke kontrole výdeje na poukázku Je možné sledovat celkový výdej za pobočku a detailní 

přehled plateb. 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?": Slouží k výběru poboček v rámci uskupení - pokud je pole zaškrtnuto. jsou 

do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba,  přiřazení 

pobočky je možné provést ve správě poboček. 

• "Období od - do":  Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést. 

• "Druh výstupu":  Určuje, zda budou za každou pobočku zobrazeny celkové součty 

jednotlivých polí za zvolené období nebo detailní platby. 
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2.1.7 Měsíční tržby 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží jako celkový přehled obratů po jednotlivých lékárnách - pokud za danou lékárnu není obrat 

k dispozici je zobrazen řádek s nulami. 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?": Slouží k výběru poboček v rámci uskupení - pokud je pole zaškrtnuto, jsou 

do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba,  přiřazení 

pobočky je možné provést ve správě poboček. 

• "Období od - do":  Slouží pro zadání období za které se má vyhodnocení provést. 

 

2.1.8 Obraty RX/OTC 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží pro porovnání obratů měsíců/kvartálů v rámci druhů sortimentu RX/OTC/Ostatní. 
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Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?":  Slouží k výběru poboček v rámci uskupení - pokud je pole zaškrtnuto, jsou 

do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba,  přiřazení 

pobočky je možné provést ve správě poboček. 

• "Období":   Slouží pro volbu délky období pro srovnání. 

• "Současný měsíc":  Slouží pro zadání novějšího měsíce. 

• "Minulý měsíc":  Slouží pro zadání staršího měsíce. 

• "Současný kvartál":  Slouží pro zadání novějšího kvartálu. 

• "Minulý kvartál":  Slouží pro zadání staršího kvartálu. 

• "bez omezení":  Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zahrnuty všechny pobočky, 

jinak jsou vynechány pobočky s neúplnými obdobími. 

 

 

2.1.9 Platby dle transakcí

 
 

Stručný popis: 

Sestava slouží ke kontrole tržeb dle typu platby (Hotově, Poukázkou, Platební kartou, Fakturou). 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?": Slouží k výběru poboček v rámci uskupení - pokud je pole zaškrtnuto, jsou 

do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba,  přiřazení 

pobočky je možné provést ve správě poboček. 

• "Období od - do":  Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést. 
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2.1.10 Prodeje dle zaměstnanců 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží k porovnání výkonu pracovníků v rámci jednotlivých poboček i v rámci celého uskupení. 

Sestava vyhodnocuje vždy  celý měsíc. 

 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?": Slouží k výběru poboček v rámci uskupení - pokud je pole zaškrtnuto, jsou 

do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba,  přiřazení 

pobočky je možné provést ve správě poboček. 

• "Měsíc od - do":  Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést. 

• "Druh výstupu":  Určuje, zda budou za každou pobočku zobrazeny celkové součty 

jednotlivých polí za zvolené období nebo zda bude kumulace provedena pro každého 

zaměstnance. 
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2.1.11 Prodeje po hodinách 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží ke sledování vytížení lékáren v rámci dne. Pro každou hodinu je vygenerován obrat, takže je 

možné určit, kdy je v lékárně největší obrat v rámci dne. 

 

 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?": Slouží k výběru poboček v rámci uskupení - pokud je pole zaškrtnuto, jsou 

do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba,  přiřazení 

pobočky je možné provést ve správě poboček. 

• "Období od - do":  Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést. 
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2.2 Příjem 

 

2.2.1 Vyhodnocení dodavatelů 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží k získání přehledu o příjmech od jednotlivých dodavatelů. Sestavu je možné získat buď jako 

kumulovaný výstup nebo až na úroveň jednotlivých přípravků. 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?": Slouží k výběru poboček v rámci uskupení - pokud je pole zaškrtnuto, jsou 

do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba,  přiřazení 

pobočky je možné provést ve správě poboček. 

• "Dodavatelé všichni ?": Slouží k omezení výběru dodavatelů. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do 

vyhodnocení zařazováni všichni dodavatelé. 

• "Období od - do":  Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést. 

• "Všechny výrobky ?":  Slouží k omezení výběru přípravků. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do 

vyhodnocení zařazovány všechny přípravky. 

• "Skupina výrobků ?":  Slouží k omezení výběru přípravků. Pokudje zvolena skupina, sestava je 

vyhodnocena pouze pro tuto skupinu. 
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• "Podrobně":   Pokud je toto pole zaškrtnuto, zobrazují se údaje až na úroveň přípravku, 

jinak jsou kumulované v závislosti na volbě třídění. 

• "Třídění":   Určuje setřídění dat pořadí kumulace. 

 

2.2.2 Příjmy podle výrobců 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží k získání přehledu o příjmech od jednotlivých výrobců. Sestavu je možné získat buď jako 

kumulovaný výstup nebo až na úroveň jednotlivých přípravků. 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?": Slouží k výběru poboček v rámci uskupení - pokud je pole zaškrtnuto, jsou 

do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení 

pobočky je možné provést ve správě poboček. 

• "Výrobci všichni ?":  Umožňuje omezit výběr pouze pro určitého výrobce (přiřazení je 

prováděno dle číselníku SÚKL), údaje mohou být nepřesné. 

• "Dodavatelé všichni ?":  Slouží k omezení výběru dodavatelů. Pokud je pole zaškrtnuto, 

jsou do vyhodnocení zařazovány všichni dodavatelé. 

• "Období od - do":  Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést. 

• "Všechny výrobky ?":  Slouží k omezení výběru přípravků. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do 

vyhodnocení zařazovány všechny přípravky. 

• "Skupina výrobků ?":  Slouží k omezení výběru přípravků. Pokud je zvolena skupina, sestava je 

vyhodnocena pouze pro tuto skupinu. 

• "Druh výstupu":  Určuje úroveň kumulace zobrazených dat. 
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2.2.3 Dodavatelské reklamace 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží k vyhodnocení reklamací za dané období vystavených na lékárnách, sestava je k dispozici 

pouze kumulovaná po pobočkách. 

 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?": Slouží k výběru poboček v rámci uskupení - pokud je pole zaškrtnuto, jsou 

do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení 

pobočky je možné provést ve správě poboček. 

• "Období od - do":  Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést. 

 

2.2.4 Dodavatelé dle objemu zboží 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží k vyhodnocení příjmů od dodavatelů. Údaje jsou k dispozici v kumulované podobě po 

pobočkách, a v případě, kdy je k dispozici centrální číselník partnerů, i přes všechny pobočky. 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?": Slouží k výběru poboček v rámci uskupení- pokud je pole zaškrtnuto, jsou do 

sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 
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• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení 

pobočky je možné provést ve správě poboček. 

• "Období od - do":  Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést. 

• "Druh výstupu":  Slouží pro zadání úrovně kumulace, buď jsou hodnoty zobrazeny za 

dodavatele a pobočku, nebo je výstup proveden pro dodavatele přes všechny pobočky.  

 

2.3 Sklad 

 

2.3.1 Stav skladu 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží jako přehled všech přípravků, které jsou aktuálně na skladě. 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?":  Slouží k výběru poboček v rámci uskupení-  pokud je pole zaškrtnuto, jsou 

do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 
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• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba,  přiřazení 

pobočky je možné provést ve správě poboček. 

• "Všechny výrobky ?":  Slouží k omezení výběru přípravků. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do 

vyhodnocení zařazovány všechny přípravky. 

• "Všechny skupiny ?":  Slouží k omezení výběru přípravků na část skupin. Pokud je pole 

zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všechny přípravky, jinak pouze přípravky ze zvolených 

skupin. Pokud není zvolena žádná skupina, provede se vyhodnocení pro přípravky, které nejsou v 

žádné centrální ekonomické skupině (bude vysvětleno dále). 

• "Dodavatelé všichni ?":Slouží k omezení výběru dodavatelů. V případě, kdy je pole zaškrtnuto, jsou 

do vyhodnocení zařazovány všichni dodavatelé. 

• "Podrobně":   Určuje jak budou data kumulována. 

• "Nulové stavy ?":  Pokud je zaškrtnuto, jsou zahrnuty i šarže, které mají nulové množství na 

skladě. 

• "Jen na recept ?": Pokud je zaškrtnuto budou zařazeny pouze přípravky, které jsou určeny 

pro výdej na recept. 

• "Třídění:"  Určuje jak budou data setříděna ve výchozím výstupu. 

 

2.3.2 Zásoby bez pohybu 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží jako přehled přípravků, které jsou po určitou dobu neprodejné. 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?":  Slouží k výběru poboček v rámci uskupení- pokud je pole zaškrtnuto, jsou 

do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 
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• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba,  přiřazení 

pobočky je možné provést ve správě poboček. 

• "Poslední pohyb před": Datum, které určuje počátek období, po které se stav přípravku na skladě 

nezměnil. 

• "Všechny výrobky ?":  Slouží k omezení výběru přípravků. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do 

vyhodnocení zařazovány všechny přípravky. 

• "Skupina výrobků":  Slouží k omezení výběru přípravků na určitou skupinu. 

• "Podrobně":   Určuje, jak budou data kumulována. 

• "Nulové stavy ?":  Pokud je zaškrtnuto jsou zahrnuty i šarže, které mají nulové množství na 

skladě. 

• "Pohyby na skladě": Pokud je zvolena varianta "Výdej", jsou do výstupu všechny položky, které 

se v daném období nevydávaly a současně byly přijaty před začátkem tohoto období. Pokud je 

zvolena varianta "Příjem" jsou zobrazeny přípravky, které nebyly přijaty ve zvoleném období. Je-li 

zvolena varianta "Příjem a výdej", jsou zobrazeny všechny přípravky, které nebyly v daném období 

ani přijaty ani vydány. 

• "Třídění:"  Určuje, jak budou data setříděna ve výchozím výstupu. 

 

2.3.3 Procházející šarže 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží ke zjištění zboží ohroženého exspirací, aby bylo možné předejít ztrátám. 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?":  Slouží k výběru poboček v rámci uskupení - pokud je pole zaškrtnuto, jsou 

do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení 

pobočky je možné provést ve správě poboček. 

• "Prochází po":   Datum, určující konec období, ve kterém zboží exspiruje. 



34 

 

• "Všechny výrobky ?":  Slouží k omezení výběru přípravků. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do 

vyhodnocení zařazovány všechny přípravky. 

• "Skupina výrobků":  Slouží k omezení výběru přípravků na určitou skupinu. 

• "Podrobně":   Určuje, jak budou data kumulována. 

• "Nulové stavy ?":  Pokud je zaškrtnuto, jsou zahrnuty i šarže, které mají nulové množství na 

skladě. 

• "Třídění:"  Určuje, jak budou data setříděna ve výchozím výstupu. 

 

2.3.4 Přehled pohybu zboží 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží ke kontrole pohybů v jednotlivých lékárnách. Tuto sestavu nedoporučujeme používat bez 

omezujících kritérií na období a výrobek - výstupy mohou být velmi rozsáhlé, je zobrazován pohyb každé 

šarže. 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?": Slouží k výběru poboček v rámci uskupení- pokud je pole zaškrtnuto, jsou do 

sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení 

pobočky je možné provést ve správě poboček. 

• "Období od - do":  Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést. 

• "Všechny výrobky ?":  Slouží k omezení výběru přípravků. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do 

vyhodnocení zařazovány všechny přípravky. 

• "Všechny druhy pohybu ?":  Slouží k omezení výběru druhů skladových pohybů na část. Pokud 

je pole zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všechny druhy pohybu, jinak zvolené. 

• "Skupina výrobků":  Slouží k omezení výběru přípravků na určitou skupinu. 

• "Druh výstupu":  Určuje, zda budou zobrazené hodnoty bez nebo včetně DPH. 

• "Třídění:"  Určuje, jak budou data setříděna ve výchozím výstupu. 
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2.3.5 Denní průměrná hodnota skladu 

 

Stručný popis: 

Výstupem této sestavy je počáteční, průměrný a koncový stav skladu každé pobočky. 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?": Slouží k výběru poboček v rámci uskupení - pokud je pole zaškrtnuto, jsou 

do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení 

pobočky je možné provést ve správě poboček. 

• "Období od - do":  Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést. 

 

2.3.6 Přehled inventur 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží k získání informací o inventurách, které byly v daném období provedeny v lékárnách. 
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Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?": Slouží k výběru poboček v rámci uskupení - pokud je pole zaškrtnuto, jsou 

do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení 

pobočky je možné provést ve správě poboček. 

• "Období od - do":  Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést. 

• "Všechny výrobky ?":  Slouží k omezení výběru přípravků. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do 

vyhodnocení zařazovány všechny přípravky. 

• "Všechny skupiny ?":  Slouží k omezení výběru přípravků na část skupin. Pokud je pole 

zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všechny přípravky, jinak pouze přípravky ze zvolených 

skupin.  

• "Prodejní skupina":  Slouží k omezení výběru přípravků dle prodejního kanálu: "Recept" ... 

přípravek je prodáván pouze na recept. "OTC" ... přípravek s kódem SÚKL, který je možné prodat i 

na volném výdeji, "Ostatní" ... vše co nespadá do předchozích dvou skupin.  

• "Druh výstupu":  Určuje úroveň detailu zobrazení dat. Je možné zobrazit buď pouze celkové 

hodnoty za pobočku, nebo hodnoty po přípravcích.  

 

2.3.7 Měsíční stav skladu 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží jako přehled všech přípravků, které jsou na skladě ke konci zvoleného měsíce. 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?":  Slouží k výběru poboček v rámci uskupení - pokud je pole zaškrtnuto, jsou 

do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení 

pobočky je možné provést ve správě poboček. 



37 

 

• "Měsíc":   Slouží k výběru měsíce, ze kterého budou zobrazeny hodnoty k 

poslednímu dni v měsíci. 

• "Všechny výrobky ?":  Slouží k omezení výběru přípravků. Pokud  je pole zaškrtnuto, jsou do 

vyhodnocení zařazovány všechny přípravky. 

• "Všechny skupiny ?":  Slouží k omezení výběru přípravků na část skupin. Pokud je pole 

zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všechny přípravky, jinak pouze přípravky ze zvolených 

skupin. Pokud není zvolena žádná skupina, provede se vyhodnocení pro přípravky, které nejsou v 

žádné centrální ekonomické skupině (bude vysvětleno dále). 

• "Podrobně":   Určuje, jak budou data kumulována. 

• "Jen na recept ?": Pokud je zaškrtnuto, budou zařazeny pouze přípravky, které jsou určeny 

pro výdej na recept. 

 

2.4 Účetnictví 

 

 

2.4.1 Dodavatelské faktury 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží jako přehled faktur od dodavatelů. 

Význam polí: 
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• "Pobočky všechny ?":  Slouží k výběru poboček v rámci uskupení - pokud je pole zaškrtnuto, jsou 

do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení 

pobočky je možné provést ve správě poboček. 

• "Dle data":  Určuje, dle kterého data bude proveden výstup. 

• "Období od - do":  Slouží k výběru období, za které budou zobrazeny hodnoty. 

• "Pouze připravené ?":  Omezí výstup pouze na faktury připravené pro export do účetnictví. 

• "Druh výstupu":  Určuje, jak budou data zobrazena. 

 

2.4.2 Odběratelské faktury 

 

Stručný popis: 

Sestava slouží jako přehled faktur vystavených na odběratele a pojišťovny. 

Význam polí: 

• "Pobočky všechny ?":  Slouží k výběru poboček v rámci uskupení - pokud je pole zaškrtnuto, jsou 

do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup. 

• "Regionální manažer?": Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení 

pobočky je možné provést ve správě poboček. 

• "Dle data":  Určuje, dle kterého data bude proveden výstup. 

• "Období od - do":  Slouží k výběru období, za které budou zobrazeny hodnoty. 

• "Pouze připravené ?":  Omezí výstup pouze na faktury připravené pro export do účetnictví. 

• "Druh výstupu":  Určuje, jak budou data zobrazena. 

3. Centrální řízení lékáren. 
V tomto okamžiku je možné v rámci produktu WebManager, ovládat: 

a. Číselník partnerů 

b. Zakládání přípravků do sortimentu. 
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c. Ovládání objednacích parametrů a cen přípravků. 

d. Řízení objednávek dle nejlepší ceny. 

e. Centrální správa uživatelů a vyhodnocení dat na základě těchto údajů. 

f. Přenositelné klientské karty 

g. Centrální správa časově omezených nabídek 

 

4. Správa a konfigurace WebManager. 
Zakládání uživatelů a nastavení přístupových práv provádí systémoví poradce, který je zákazníkovi 

přidělen.  

 

 


