Com configurar Fedicom 3 (a partir d’Andofarma versió 3.67)
El protocol de comunicació Fedicom 3 és espanyol.
Consulteu al vostre proveïdor si permet rebre comandes amb Fedicom 3.
El vostre proveïdor us ha de subministrar les dades de connexió.

Configuració per a l’enviament de comandes mitjançant Fedicom 3.x
1) Cal que us poseu en contacte amb el vostre proveïdor de medicaments
espanyols i li demaneu d’enviar les comandes amb el protocol de comunicació
Fedicom 3. Aleshores us ha de subministrar les dades de connexió: Codi Client,
Adreça Servidor, Usuari i Contrasenya.
2) Un cop hagueu rebut les dades corresponents, ja podreu configurar vosaltres
mateixos el nou protocol de comunicació seleccionant el proveïdor que desitjat.
- En el manteniment de Proveïdors/Laboratoris de la Gestió d’Andofarma.

A Env. Comandes, escollirem el proveïdor espanyol amb el que volem treballar i
el nou protocol Fedicom 3. A l’opció Versió, enlloc d’ 1.x s’hi ha de posar 3.x.

Al seleccionar 3.x ja podrem introduir les dades demanades prèviament al nostre
proveïdor: Codi Client, Adreça Servidor, Usuari i Contrasenya.
Assegureu-vos que l’Adreça Servidor sempre contingui, a l’inici, https://
Podeu afegir-la vosaltres mateixos si el vostre proveïdor no ho ha fet.
Podeu deixar el camp Port Servidor a 1.
No us oblideu de validar la nova configuració.

-

a dalt i a baix.

Un cop introduïdes les dades anteriors també podrem seleccionar condicions
especials a través de la pestanya Fedicom 3.x (aquestes condicions les hem de
demanar, si és el cas, al propi proveïdor). ÉS OPCIONAL

Un cop fet això, ja podrem enviar les comandes, com fins ara, però usant el
nou protocol Fedicom 3.

Funcionament de Fedicom 3
- En el manteniment de comandes de proveïdor

El botó
s’utilitzarà per enviar la comanda al proveïdor. Un cop enviada, si tot ha
anat correcte, sortirà un llistat amb el retorn que ens ha donat el proveïdor de la
comanda.

Aquest format es pot configurar a Utilitats/Configuració Documents/Retorn
Enviament Comanda Proveïdor/Laboratori.

Si cliquem el botó
els següent menú :

en una comanda ja enviada utilitzant Fedicom 3.x ens sortirà

Imprimir Retorn Enviament Comanda -> S’utilitza per poder tornar a fer la
impressió del retorn del proveïdor a l’enviar la comanda.
Consultar Comanda al Proveïdor/Fabricant -> S’utilitza per tornar a
demanar el retorn de la comanda al proveïdor. Aquesta opció s’utilitza,
principalment en el cas que a l’enviar la comanda al proveïdor aquest no
ens hagi enviat el resultat de la mateixa sinó que ens hagi contestat amb
una incidència del tipus; PED-WARN-001 - Pedido recibido pero
pendiente de tramitar. Consulte o reintente más tarde para obtener
toda la información
Reenviar Comanda al Proveïdor/Fabricant -> Torna a enviar la comanda
al proveïdor, només l’hauríem d’utilitzar en cas de que el proveïdor/fabricant
ho indiqui.
- En la càrrega de comandes des de les recepcions, s’ha afegit el botó

Aquesta botó estarà disponible si hem enviat la comanda per Fedicom 3 i no s’ha
carregat res de la mateixa.

Al clicar-lo, buscarà l’albarà corresponent a la comanda (demanant-ho a Fedicom
3) i emplenarà la quantitat rebuda, preu i descompte en funció de la comanda (en
cas de trobar-la) i afegirà les línies (en vermell) que no estiguin en la comanda;
però si en l’albarà.

En les comandes, càrrega de comandes i recepcions...s’ha afegit el camp Qt.Bon.
que contindrà la quantitat bonificada que ha indicat el proveïdor. Només
s’emplenarà a l’enviar comanda amb Fedicom 3 o al recuperar un albarà dins la
càrrega de comandes

- En les recepcions s’ha afegit botó per descarregar el PDF de l’albarà associat
amb la recepció (només si hem demanat l’albarà al carregar comanda sobre
recepció).

Al clicar-lo demanarà el PDF al proveïdor i, un cop obtingut, demanarà on el volem
guardar.

