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Wprowadzenie 

Systematycznie zwiększająca się liczba osób korzystających z analiz on-line, stawia przed programem 

coraz większe wymagania, co do szybkości i wygody działania. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, 

ulepszyliśmy sposób działania funkcji Analizy w programie InfofarmPharmonia oraz opracowaliśmy 

nowy moduł udostępniający analizy w Internecie, o nazwie Infofarm eRaporty. 

Zmiany w funkcji Analizy 

Zasadnicza zmiana w programie InfofarmPharmonia, w funkcji Analizy, polega na tym, że każdy 

unikalny raport, wygenerowany dla danej analizy jest pamiętany i jest dostępny. Unikalny, to taki, który 

dotyczy określonego przedziału czasu i określonych parametrów. Wygenerowane raporty, dla 

wybranej analizy widoczne są w zakładce o nazwie Zapisane raporty. 

 

Za każdym razem, gdy teraz wydamy programowi polecenie obliczenia danej analizy, program najpierw 

sprawdzi, czy taki raport już nie był policzony. Jeśli był, otworzy go natychmiast.  

Najprościej, oczywiście, jest samemu sprawdzić w zakładce Raporty, czy takiego raportu już nie ma i  

jeśli jest, ustawić się na nim i wcisnąć guzik Pokaż. 

Na analogicznych zasadach działa nowy program Infofarm eRaporty. 

Okno logowania 

Całkowitej zmianie ulega strona, jak się pojawia po wpisaniu adresu dostępowego. Nadto istnieje 

możliwość jej zmiany na indywidualnie zaprojektowaną stronę firmową. 

 

Obsługa programu 

Zasadniczo zakres funkcjonalny programu nie ulega zmianie. Program, podobnie, jak poprzednia 

wersja, umożliwia w ramach posiadanych uprawnień: 

• Generowanie raportu. 
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• Przeglądanie raportu. 

• Zapisanie raportu do pliku Excel. 

Po wpisaniu loginu i hasła, przechodzimy na stronę główną programu.  

 

Ekran podzielony jest na dwie części. Górna – gdzie dostępne są analizy do wyboru oraz dodatkowe 

warunki do wygenerowania raportu. Dolna – gdzie dostępne są już wygenerowane raporty. 

W pierwszej kolejności wybieramy oczywiście analizę, która nas interesuje. 

 

Po wskazaniu interesującej analizy, możemy wykonać jedną z trzech operacji: 

• Wygenerować raport. 

• Wyświetlić raport. 

• Zapisać raport w plik Excel. 

Generowanie raportu 

Funkcja generuj raport ( ), jest odpowiednikiem funkcji Przygotuj programu 

InfofarmPharmonia. Nowe możliwości, to możliwość wskazania klasyfikacji filtrującej poprzez interfejs 

przeglądarkowy oraz apteki, przy raportach przeznaczonych do analizy danych z jednej apteki. 

Przeglądanie raportu 

Zasadniczej zmianie jakościowej uległa funkcja przeglądania raportów poprzez przeglądarkę 

internetową. Wybieramy raport, z widocznych w dolnej części ekranu ( ) 
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i wciskamy guzik . Zostaniemy przekierowani do nowej zakładki przeglądarki 

internetowej. Na ekranie pojawi się komunikat o przygotowaniu raportu i pasek akcji. 

 

Po chwili na ekranie pojawi się raport. 

 

Tu mamy następujące możliwości: 

• Możemy określić ilość wyświetlanych wierszy ( ). 

• Możemy ograniczyć widok do pozycji, w których występuje wpisany ciąg znaków  

( ). 

Nie musimy zamykać zakładki by wyświetlić inny, kolejny raport! Istnieje możliwość rozdzielenia 

operacji generowania (obliczania) raportu i wyświetlania. Generowanie może być wykonane z poziomu 

programu InfofarmPharmonia. 

Zapisanie raportu do pliku Excel 

Wciskamy . W lewym dolnym rogu pojawi się komunikat ….. Po chwili pojawi się sam 

plik. 
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