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1. Koncepcja wielomagazynowości w KS-AOW 
 
 System KS-AOW umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury 
przedsiębiorstwa od najwyższego poziomu do najniższego to: 
 

1) Przedsiębiorstwo jako całość – reprezentowane przez wizytówkę firmy 
2) Klasy jednostek organizacyjnych – struktura drzewiasta 
3) Jednostki organizacyjne - lista 
4) Magazyny - lista 
5) Stanowiska - lista 

 
Znaczenie poszczególnych elementów jest następujące: 
 
 PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO CAŁOŚĆ – jego cechy określa wizytówka firmy, dostępna w module APW41 poprzez 
funkcję Ctrl+4 (Wizytówka). Przedsiębiorstwo jest elementem systemu, którego dane wykorzystywane są podczas 
tworzenia wszelkiego rodzaju sprawozdawczości (np. na wydrukach refundacyjnych czy na fakturach wystawianych 
pacjentom). 
 

 
Rys. 1) Wizytówka przedsiębiorstwa 

 
 KLASY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH – wykorzystywane w niektórych wydrukach do agregacji danych w 
obrębie jednostek organizacyjnych lub grup jednostek, (gdy posiadają wspólną klasę lub klasę nadrzędną). Klasy 
jednostek organizacyjnych definiuje się w module APW41 poprzez funkcję Ctrl+7 (Struktura firmy) → F3 (Klasy 
jednostek). Klasy są strukturą drzewiastą z możliwością zagnieżdżania do 3 poziomu. 
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Rys. 2) Klasy jednostek organizacyjnych 

 
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE – określają odrębne fragmenty przedsiębiorstwa.  
Możliwe jest wyodrębnienie jednostek w ramach pojedynczej apteki (np. część apteki zajmująca się tylko sprzedażą 
kosmetyków). Lista jednostek organizacyjnych dostępna jest w module APW41 poprzez funkcję Firma/Jednostki 
Organizacyjne lub poprzez funkcję Ctrl+7 (Struktura firmy) → F5 (Jednostki organizacyjne) 
 

 
Rys. 3) Jednostki organizacyjne 

 
Każda z jednostek może mieć przypisaną klasę (do jednej klasy może należeć wiele jednostek organizacyjnych). Do 

jednostki może być również przypisany magazyn, (ale nie musi). Na jednym magazynie operować może więcej niż 
jedna jednostka organizacyjna. Na karcie jednostki znajduje się znacznik „Zamiejscowa”. Ustawienie tego znacznika 
informuje system, że magazyn danej jednostki nie może być obsługiwany wprost (np. wygenerowanie przesunięcia 
MM do takiego magazynu nie spowoduje automatycznego zwiększenia stanów w tym magazynie). Typowo może to 
być inna apteka pracująca na osobnej (lokalnej względem siebie) bazie danych. 
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 MAGAZYNY – elementy systemu grupujące stany magazynowe towarów. Najczęściej odpowiadają fizycznie 
rozdzielnym magazynom. Możliwe jest również wyodrębnienie pewnych części asortymentu – np. kosmetyków do 
wydzielonej części apteki (np. samoobsługowej). Definicje magazynów dostępne są w module APW41 poprzez funkcję 
Ctrl+7 (Struktura firmy) → F4 (Magazyny). 
 

 
Rys. 4) Parametry magazynu 

 
Możemy modyfikować jedynie nazwę oraz konto w systemie FK dla danego magazynu. Jeden magazyn może być 

skojarzony z kilkoma jednostkami organizacyjnymi (można np. zdefiniować strukturę apteki zawierającą dwie jednostki 
organizacyjne – sprzedaż leków oraz sprzedaż kosmetyków, które będą pracowały na wspólnym magazynie). 
 
 STANOWISKA – elementy systemu najniższego poziomu. Każde stanowisko w aptece może być skojarzone z jakąś 
jednostką organizacyjną. Jedna jednostka może posiadać wiele stanowisk. Poprzez powiązanie z jednostką 
organizacyjną, stanowisko jest automatycznie kojarzone z odpowiednim magazynem apteki. Definicja stanowisk 
dostępna jest w module APW41 poprzez funkcję Ctrl+7 (Struktura firmy) → F6 (Stanowiska) lub poprzez funkcję Ctrl+8 
(Stanowiska). 
 

 
Rys. 5) Parametry stanowiska 

 
Dla każdego stanowiska określa się jakie są do niego podłączone drukarki (fiskalne oraz do wydruków taksacji, faktur 
itp.). 
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2. Definiowanie struktury organizacyjnej firmy 
 
 Definiowanie struktury realizuje się w module APW41 poprzez funkcję Ctrl+7 (Struktura firmy). Definiowanie 
struktury należy rozpocząć od zdefiniowania magazynów. Następnie definiuje się klasy jednostek organizacyjnych. 
Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie samych jednostek. Jako ostatnią czynność należy wykonać powiązanie jednostek 
z klasami oraz z magazynami. Uzupełnieniem procesu definiowania struktury jest przypisanie stanowisk, (których 
liczba wynika z licencji wykupionej przez aptekę) do jednostek organizacyjnych. 
 Typowo numer stanowiska określa się w module ApMan przy użyciu funkcji dostępnej poprzez funkcję Ustawienia 
→ Stanowisko. Standardowo jeden komputer odpowiada jednemu stanowisku. Możliwe jest jednak zdefiniowanie 
listy stanowisk obsługiwanych przy użyciu danego komputera. W tym celu w pliku apman.ini w sekcji [PARAMETRY] 
danego stanowiska (komputera) należy dokonać wpisu o postaci: 
 
LISTA_STANOWISK=1;2;3;5 
 
(wpis ten spowoduje obsługę stanowisk nr 1, 2, 3 oraz 5 na danym komputerze). Wpisu należy dokonać w sekcji 
[PARAMETRY] 
 
Po dokonaniu takiego wpisu poprzez funkcję Ustawienia → Stanowisko robocze możliwe jest przełączanie się na inne 
stanowisko (ze zbioru wyspecyfikowanego po parametrze LISTA_STANOWISK). 
 
 

 
Rys. 6) Dostęp do funkcji zmiany numeru stanowiska 

 
Dodatkowo dzięki opcji znajdującej się w module APW41 (Opcje modułów→Wspólne→5. Bezpieczeństwo→18. 

Zezwalaj na wybór jednostki organizacyjnej podczas logowania) zaznaczenie opcji pozwala na wybór jednostki 
podczas logowania do wybranego modułu. 

 

 
 

Rys. 7) Okno logowania z możliwością wyboru jednostki organizacyjnej 
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Jest również możliwość bezpośredniego logowania się na wybraną jednostkę zdeklarowaną na karcie pracownika 
(APW41 → Opcje modułów→Wspólne→5. Bezpieczeństwo: 19. Zezwalaj na logowanie tylko na jednostkę wybraną 
na karcie pracownika).  

 

 
Rys. 8) Okno zmian danych pracownika  

 
 

Kolejne opcje pozwalają określić, jakie towary mają być wyświetlane w danej jednostce organizacyjnej: 
(APW41 → Opcje modułów→APW22 Kartoteki→1. Ustawienia lokalne: 1. Wyświetlaj towary z następujących 
jednostek organizacyjnych; „Aktualnej (przypisanej do stanowiska)” lub „Wszystkich”. Wcześniej należy dokonać 
odpowiedniego przypisania na kartach towarów. 
 

     

 
Rys. 9) Okno karty towaru z możliwością wyboru jednostki organizacyjnej 
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3. Operacje magazynowe 
 
 Definicje typów dokumentów (APW41 → Definicje → Dokumenty finansowe) pozwalają na określenie domyślnych 
typów kontrahentów związanych z poszczególnymi dokumentami. Dostępne rodzaje kontrahentów to: 
 
- dostawcy 
- odbiorcy / klienci 
- jednostki organizacyjne (poradnie) 
 

Z punktu widzenia zagadnienia wielomagazynowości istotnym typem kontrahenta jest jednostka 
organizacyjna. Dokumenty, które są wystawiane dla jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa mogą być tworzone 
w modułach APW11 (dla operacji związanych z rozchodem towarów) oraz APW13 (dla operacji związanych z 
przychodem towarów). 

Typowym przykładem dokumentu, dla którego kontrahentem jest jednostka organizacyjna, jest przesunięcie 
międzymagazynowe MM.  

 
W trakcie wystawiania dokumentu MM dla jednostki organizacyjnej, która jest określona, jako „zamiejscowa” 

(na karcie jednostki w APW41) tworzony jest typowy dokument sprzedaży. Dokument ten można zapisać na dyskietce 
lub innym nośniku w poprawie sprzedaży przy użyciu funkcji „Plik”. Plik ze specyfikacją przesunięcia zapisywany jest w 
formacie XML i może być przyjęty w innej aptece jak zwykła dostawa towaru. 

 
 

 
Rys. 10) Okno przyjęcia dokumentów zakupów  

 
 

Inna sytuacja zachodzi, gdy jednostka docelowa, (do której przesuwany jest towar) jest jednostką lokalną, 
posiadającą zdefiniowany magazyn w bazie danych systemu. Wówczas wystawienie dokumentu MM oprócz 
dokumentu rozchodu tworzonego w jednostce źródłowej, powoduje wytworzenie dokumentu przychodu w jednostce 
docelowej i automatycznie aktualizuje stany magazynowe po obydwu stronach. 

UWAGA! Ze względu na fakt, iż w takiej sytuacji w tabeli DOKF (nagłówki dokumentów finansowych) 
tworzony jest tylko jeden nagłówek dokumentu, który posiada pozycje zarówno w tabeli SPRZ (sprzedaż) po stronie 
jednostki źródłowej, jak też i w tabeli KZAK (karty zakupu) po stronie jednostki docelowej – przesunięcia MM tego typu 
nie są widoczne w module APW13 jednostki docelowej, tylko są widoczne w operacjach magazynowych modułu 
APW11 jako dokumenty MM (mimo, iż dotyczą przychodu towarów a nie ich rozchodu). 

 
 
 
 

 



 

Instrukcja 

KS-AOW WIELOMAGAZYNOWOŚĆ 
 Dokument:  Wydanie: 1  Waga: 90 

 

WIELOMAGAZYNOWOŚĆ 
Wykonał: 
 

Sprawdził: 
 

Zatwierdził: 
 

Strona 8 z 10 

 

5. Przesunięcia międzymagazynowe 
 
 W przypadku aptek wielomagazynowych często zachodzi potrzeba dokonywania przesunięć 
międzymagazynowych. Dotychczas zgłoszenie potrzeby wykonania przesunięcia MM odbywało się poza systemem 
komputerowym (wymagało np. skorzystania z telefonu). W systemie KS-APW wprowadzony został tzw. mechanizm 
zapotrzebowań, przy pomocy, których poszczególne jednostki organizacyjne mogą zgłaszać zapotrzebowania na leki 
do innych jednostek. 
 
 Tworzenie zapotrzebowań realizowane jest w module APW12 – Zamówienia. Podczas tworzenia zapotrzebowania 
należy określić jednostkę docelową, (do której zapotrzebowanie jest kierowane). Następnie należy wskazać, które leki i 
w jakich ilościach powinny być „zamówione”. Podczas tworzenia specyfikacji zapotrzebowania stale widoczna jest 
informacja o tym, jaki jest stan leku w lokalnym magazynie oraz jaka jest ilość leku na magazynie docelowym. 
 
 
 

 
Rys. 11) Okno specyfikacji zapotrzebowania 

 
 

 
Rys. 12) Zapotrzebowania 

 
 Po stronie apteki docelowej, (czyli np. głównej) zapotrzebowania zgłaszane przez poszczególne jednostki 
organizacyjne mogą być obsługiwane również z poziomu modułu APW12 lub też z poziomu modułu APW11 z operacji 
magazynowych. 
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 W module APW12 zapotrzebowanie może zostać przyjęte za pomocą klawisza [F5] Przyjmij bądź odrzucone 
wybierając klawisz [F6] Odrzuć. Przyjęte zapotrzebowanie powoduje automatycznie wykonanie przesunięć 
międzymagazynowych, a informacja o ilościach: zamówionej i zrealizowanej widoczna jest w podglądzie zawartości 
zapotrzebowania. 
 
 W module APW11 w operacjach magazynowych pod klawiszem [F9] Zamówienia dostępna jest lista zgłoszonych 
zapotrzebowań. Po wyborze zapotrzebowania automatycznie tworzone jest przesunięcie MM, które jest wypełniane 
lekami z zapotrzebowania. 
 
 

 
Rys. 13) lista zapotrzebowań 

 
 

 Dodatkowo można sprawdzić zawartość zapotrzebowania wybierając klawisz [F3] Podgląd pod względem ilości 
zamawianej, wydanej do zrealizowania oraz stanem magazynowym. 

 

 
Rys. 14) Przegląd zapotrzebowania w APW11 

 
 

6. Przyjmowanie towaru dla określonej jednostki organizacyjnej w module APW13 Zakupy. 
 

 Moduł APW13 Zakupy umożliwia przyjmowanie towaru dla wybranej jednostki organizacyjnej (magazynu) 
dzięki opcji znajdującej się w module APW41 Opcje modułów→Wspólne→5. Bezpieczeństwo→18. Zezwalaj na wybór 
jednostki organizacyjnej podczas logowania. 
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Rys. 15) Okno logowania z możliwością wyboru jednostki organizacyjnej 

 
 
 
 

7. Wielomagazynowość a tabele bazy danych systemu KS-APW 
 
 
 W wielu tabelach systemu KS-APW występują pola określające magazyn źródłowy i docelowy (jednostkę źródłową i 
docelową). Typowo pola te posiadają następujące nazwy: 
 
ID_MAGZ - id magazynu źródłowego 
ID_MAGC - id magazynu docelowego 
 
IDPORA - id jednostki, której dotyczy operacja 
ID_PORZ - id jednostki źródłowej 
ID_PORC - id jednostki docelowej 
 
Ponadto z zagadnieniem wielomagazynowości związane są następujące tabele bazy danych systemu KS-APW: 
 
KLAS - klasy obiektów, rekordy o TPKLS = 3 oznaczają klasy jednostek organizacyjnych, 
MAGZ - magazyny, 
PORA - jednostki organizacyjne, 
STAN - stanowiska. 
 


