Què s’ha de fer amb l’ANDOFARMA a partir del 15/01/2016?
ASPECTES A TENIR EN COMPTE:
-La modificació és automàtica, i només afecta als medicaments francesos
reemborsables CASS de farmàcia i parafarmàcia.
-Aquest increment de preus (amb el que hi ha configurat per defecte) es farà tant
al vendre en un Full CASS com en una venda normal. Així doncs, a partir del 15 es
canviaran els preus dels medicaments francesos reemborsables cass. Es venguin
amb o sense recepta cass, canviaran el preu de venda (per defecte; sense
recepta cass tindran el preu venda de la tarifa del producte + increment preu en
funció del preu, si és amb recepta cass tindran el preu venda de la tarifa del
producte amb un 2% de descompte + increment preu en funció preu).
-Respecte a l’article 2, annex 1 del decret de govern, sobre principis actius, el
programa no fa cap canvi (Decret d’aprovació de preus de referència de
determinats medicaments reemborsats per la Caixa Andorrana de Seguretat
Social).
*Els productes reemborsables CASS s'han de carregar tinguin o no tinguin Resip,
ja que marca si és reemborsable cass o no, i si és medicament (des de l’opció
Utilitats/Marcar Reemborsables CASS).
SI CLIENT TÉ RESIP
El que s’hauria de fer és actualitzar els preus de venda segons França, i el més
fàcil és actualitzar el Resip canviant els preus de venda (des de utilitats/càrrega
bases dades/resip...OPCIONS CÀRREGA RESIP: marcar “Modificar Preu
Venda”).
SI CLIENT NO TÉ RESIP
Caldrà canviar els preus dels productes MEDICAMENTS FRANCESOS
REEMBORSABLES CASS manualment un per un (des del manteniment de
productes: fitxer/magatzem/productes). A més a més, a Tipus Producte (des del
manteniment de productes), caldrà indicar si es tracta de farmàcia o para-farmàcia
francesa.

SI NO VOLEN L’INCREMENT DE PREUS QUE ESTABLEIX LA CASS
TOT I QUE EL CLIENT POT SEGUIR LES INSTRUCCIONS QUE HI HA A
CONTINUACIÓ, ES RECOMANA CONSULTAR A ASSOES ABANS DE
PROCEDIR.
Si algun client vol desactivar aquest increment de preus i que no es produeixi en la
seva aplicació, té dues formes :
1) Esborrant totes les línies que hi ha en l’increment de preus (amb la goma de la
botonera) i acceptar.
ò
2) Creant dins del directori de l’aplicació el fitxer No_Inc_CASS.txt i al fer-ho es
desactivarà l’increment de preus, sense tocar la configuració i no tindrem
disponible la seva configuració
Qualsevol de les dues opcions requereix que es surti i torni a entrar a tots els
programes per què tinguin efecte.
Es recomana la segona opció, ja que és més fàcil de tirar enrere.
Nota, hi ha la possibilitat de desactivar l’increment de preus de la gestió i el TPV
individualment, és a dir, que es pugui desactivar en la gestió; però no en el TPV.
Per a qualsevol dubte, no dubteu en fer-nos la vostra consulta...
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