
Butlletí Setmanal
DEVOLUCIONS I ABONAMENTS

Nixfarma



En aquest butlletí veurem com realitzar devolucions d’articles als proveïdors. 

El mòdul de devolucions de Nixfarma facilita la gestió de devolucions d’articles caducats, defectuosos, 

etc. als proveïdors, tot rectificant l’estoc dels articles automàticament, generant albarans i guardant un 

històric dels moviments realitzats per poder consultar posteriorment.  

A més, ens permet indicar quins dels articles retornats, ja han sigut abonats per part del proveïdor, per 

tal de poder portar-ne un control. 
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Accedim a l’opció de menú Compres  Devolucions Mestre de devolucions.
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Un cop a la pantalla de Mestre de devolucions, fem F6 o Inserir, per crear una nova devolució i a 
continuació indiquem el proveïdor. 

Aquí veiem el número de
devolució i a quin majorista volem
retornar els articles.

En aquesta casella indiquem el preu que
volem que surti a la devolució:
- Preu compra Catàleg.
- Preu última compra.
- PVP.

Aquí ens indica l’import total
de la devolució.
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A continuació introduïm els articles que volem retornar

Articles que retornem.
Unitats que hi ha a la farmàcia
i unitats que retornem.

Import de l’article, segons
el que hem indicat a la
capçalera.

Confirmar per finalitzar la
recepció.
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· Un cop confirmada la devolució ens demanarà com volem actuar amb aquesta:

Actualitzar magatzem: Si volem
que resti les unitats de l’estoc.
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· Al finalitzar la devolució podem imprimir un albarà per entregar al proveïdor.
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· Una vegada el proveïdor ens hagi fet l’abonament de la devolució, ho indicarem a l’opció Abonar, en la
mateixa pantalla de Mestre de devolucions.
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· Aquí indiquem el proveïdor en qüestió i acceptem la consulta.

Indiquem el proveïdor que
ens ha fet l’abonament

Cliquem la icona per consultar tots els
abonaments pendents del proveïdor abans
indicat.
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· Només ens faltarà introduir la data i el número dels articles que ens hagin abonat. D’aquesta manera
podem portar un control dels abonaments pendents.

Aquí indiquem la data i el número de
l’abonament que ens ha realitzat el
proveïdor.

Aquí ens mostrarà la suma total de tots els
articles abonats per comprovar que és
correcte.



SEMPRE AL TEU SERVEI I BONA DIADA

Bon Treball

dijous, 10 setembre de 2020


