
INFORMES RESUM DE L’ANY
Butlletí Setmanal



Pel canvi d’any no cal realitzar cap acció a Nixfarma, però si que recomanem realitzar una sèrie

d’informes de l’any i aprofitar per realitzar algunes revisions que comentarem en aquest butlletí.

A més, posem al servei de tots els clients de Catfarma, l’aplicatiu CatAnual, una eina totalment gratuïta

que analitza l’evolució de la nostra oficina de farmàcia durant aquest últim any.
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Els informes que seria recomanable realitzar al finalitzar l’any són:

Inventari amb data de 31 de desembre: (Clica per veure butlletí d’inventaris)

 Inventari general.
 Inventari agrupat per famílies
 Llistat amb l’estoc dels productes ambmarge fixe.
 Llistat de productes amb estoc i PVP zero.

Resum de caixes: (Clica per veure butlletí de caixes)

 Resum de tot l’any per mesos.
 Caixes agrupades per mesos.

Estadístiques de vendes:

 Estadística de vendes general.
 Estadística agrupada per famílies.
 Estadística agrupada per Especialitats Genèriques.
 Estadística agrupada per Especialitats Publicitàries.
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https://www.catfarma.net/bulletins/descarrega/wmpc-151231caixes-inventaris.pdf
https://www.catfarma.net/bulletins/descarrega/wmpc-151231caixes-inventaris.pdf
https://www.catfarma.net/bulletins/descarrega/wmpc-151231caixes-inventaris.pdf
https://www.catfarma.net/bulletins/descarrega/wmpc-151231caixes-inventaris.pdf


Altres llistats o revisions que podem fer serien:

 Llistat dels deutes dels clients (Aquest és l'únic llistat que no es pot treure a posteriori del canvi de d’any)

 Revisar les fórmules de càlcul de PVP per si s’hanmodificat les condicions dels majoristes.

 Revisar que, dels articles propis, no es controla l’estoc.

 Articles sense moviment durant l'últim any.
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https://www.catfarma.net/bulletins/descarrega/nbvb-211015formulapvp.pdf
https://www.catfarma.net/bulletins/descarrega/nbvb-211015formulapvp.pdf
https://www.catfarma.net/bulletins/descarrega/exdl-stock-estadistiques.pdf
https://www.catfarma.net/bulletins/descarrega/exdl-stock-estadistiques.pdf
https://www.catfarma.net/bulletins/descarrega/gcnw-sinmov19.pdf
https://www.catfarma.net/bulletins/descarrega/gcnw-sinmov19.pdf


Unes altres dades que seria interessant revisar, serien les del CatAnual. Recorda que el CatAnual és un aplicatiu
totalment gratuït i desenvolupat per Catfarma que compara les dades de l’any que finalitza amb les de l’any anterior,
per tal d’analitzar l’evolució de la nostra oficina de farmàcia en un sol clic.
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Clica en aquest enllaç per descarregar el
CatAnual 2021 i analitzar les teves dades. CatAnual 2021

https://drive.google.com/file/d/1nb56uDVHA4KFm91qhzc3JuWZq6vYTjVY/view?usp=sharing


Un cop hem descarregat l’aplicatiu i l’executem, ens mostrarà la següent pantalla:
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Fem clic a Actualitzar per
carregar les dades.



Es començaran a carregar les dades, comparant les de l’any 2020 amb les de l’any 2021:
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Recorda que al panell superior és possible modificar els paràmetres i indicar quines dades són les que volemmostrar.
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Amb aquesta icona exportem les
dades a l’Excel.

Des d’aquí mostrem o ocultem
les dades del 2020 i el 2021



SEMPRE AL TEU SERVEI
Bon Treball


