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Prihlasovacia obrazovka
Táto obrazovka slúži k prihláseniu. Používateľ zadáva emailovú adresu a heslo pod ktorým sa

registroval. V prípade nesprávnych údajov bude upozornený. Taktiež je tu možnosť zobrazenia hesla pri

písaní, ktoré je vždy najskôr skryté. Na tejto obrazovke sa nachádzajú tlačidlá pre Registráciu zákazníka

alebo lekárne a Zabudnuté heslo.



Registrácia
zákazníka

Zákazník vypĺňa požadované údaje. Jednotlivé políčka

majú svoje overenia a povolené znaky. Vypĺňa sa aj adresa,

ktorá bude použitá aj ako Adresa doručenia. Mesto sa vyberá

zo samostatného okna (zobrazí sa po kliknutí na Mesto),

v ktorom používateľ zadáva písmená a aplikácia mu podľa

nich ponúka mestá alebo dediny. Aplikácia podporuje tiež

výber jazyka. Momentálne je dostupná Angličtina

a Slovenčina. Aby registrácia prebehla úspešne, zákazník musí

potvrdiť súhlas s pravidlami a podmienkami, ktoré si vie

zobraziť. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť pravidlá a podmienky.

Jazyk v ktorom sa zobrazia sa určuje na základe zvoleného

jazyka nachádzajúceho sa nad spomínaním tlačidlom.

Rovnakým spôsobom funguje aj zobrazenie GDPR.



Registrácia
lekárne

Registrácia lekárne je viacmennej totožná. Avšak

obsahuje pár rozdielnych políčok, napríklad: názov lekárne,

kontaktné číslo na lekáreň. Podmienky sa zobrazujú

obdobným spôsobom ako u zákazníka, no ich obsah je

rozdielny. Totožné so zákazníkom je zobrazenie GDPR.



Podmienky 
Lekáreň / Zákazník(Pacient) a GDPR



Prihlasovacia obrazovka
žiaden internet

V prípade spustenia prihlasovacej obrazovky bez internetového pripojenia je používateľ

upozornený správou Žiadne internetové pripojenie. Následne je potrebné pripojiť sa k internetu. Ak sa chce

používateľ registrovať alebo použiť tlačidlo zabudnuté heslo, tak musí kliknúť na tlačidlo obnoviť.



Obrazovka pre odoslanie 
kódu alebo zmenu hesla

V prípade zabudnutého hesla má možnosť používateľ poslať verifikačný kód na svoj email alebo

v prípade že týmto kódom už disponuje, zadať tento kód a zmeniť heslo.



Obrazovka pre zmenu hesla
Používateľ na tejto obrazovke zadá verifikačný kód, ktorý mu bol odoslaný na email a dvakrát zadá

nové heslo. Po úspešnej zmene hesla bude používateľ presmerovaný na prihlasovaciu obrazovku.



Obrazovka pre zadanie 
emailu pre odoslanie kódu

Na tejto obrazovke používateľ zadá email, na ktorý má byť odoslaný verifikačný kód, ktorý následne

použije pri zmene hesla.



Obrazovka pre verifikáciu 
používateľa

Zobrazuje sa po prvotnom prihlásení používateľa pre overenie emailovej adresy. Používateľ má

možnosť znovu odoslať verifikačný kód alebo zmeniť emailovú adresu. Po zadaní správneho kódu je

používateľ presmerovaný na domovskú obrazovku.



Rozhranie zákazník



Nová objednávka

Nová objednávka slúži ako domovská obrazovka. Používateľ má možnosť prejsť k objednaniu liekov

predpísaných lekárom, vojsť do obchodu pre objednanie voľno predajných liekov. Ak klikne na jednu zo

spomínaných možností, zobrazí sa mu Obrazovka výberu lekárne. Odtiaľ sa presunie pri e-receptoch ku

samotnému objednávaniu. Pri obchode najskôr k výberu tovaru a až potom do košíka resp. objednávaniu.

V prípade potreby pomoci, klikne na poslednú možnosť Potrebujem poradiť.



Sumár 
objednávky

Slúži k vykonaniu objednania. Ak má používateľ

pridanú aspoň jednu vernostnú kartu, tak sa mu zobrazí

možnosť jej zvolenia. To isté platí pre príbuzného, resp.

používateľ má možnosť mu objednať e-recept. Avšak musí ho

mať pridaného resp. jeho meno, priezvisko a rodné číslo.

Ďalšou možnosťou je priloženie fotky receptu (odfotením

alebo výberom fotky z galérie). Následne vyberá spôsob

doručenia. Pri zvolení doručenia na adresu, používateľ vidí

kam bude balík odoslaný a tiež cenu dopravy. Pred samotným

objednaním je potrebné súhlasiť s doručením zásielky jednou z

osôb zo zoznamu doručovateľov. Ten je možné aj zobraziť,

kliknutím na Zobraziť zoznam doručovateľov.



Sumár 
objednávky

Následne je tu ešte možnosť vyzdvihnúť si lieky ihneď

ako je to možné. Informáciu za aký čas, poskytuje text nad

tlačidlom objednať. V prípade, že si používateľ chce vybrať

vlastný dátum a čas, klikne na prepínač Vybrať vlastný dátum

a čas.



Potrebujem poradiť

Používateľ má možnosť vybrať si medzi pomocou s vytvorením objednávky pre e-recept alebo

objednávky v e-shope. Po potvrdení bude telefonicky kontaktovaný podporou.



Vernostné karty
Obrazovka slúžiaca k pridávaniu, editovaniu a mazaniu

vernostných kariet. Kartu je možné uplatniť pri objednávaní

e-receptu alebo voľno predajných liekov.



Profil
Používateľ môže meniť svoje osobné údaje. Po zmene

emailu je automaticky odhlásený. Pri zmene hesla musí zadať

staré aj nové a tiež ho odhlási. Adresa (použitá ako adresa

doručenia) taktiež obsahuje editovateľné políčka. Názov

okresu je doplnený automaticky, podľa toho aké mesto si

používateľ zvolil.



Obrazovka Notifikácie
Slúži k zobrazeniu nových notifikácií. Neprečítané majú čierne písmo, prečítané šedé. Po

kliknutí na niektorú zo zobrazených, je používateľ presmerovaný na chat objednávky ku ktorému patrí.



Obrazovka Chat
Používateľ má možnosť písať si s lekárňou kde má vytvorenú objednávku. Okrem klasických správ

sa zobrazujú aj automaticky generované správy pri zmene statusu.



Obrazovka výberu lekárne
Po kliknutí na tlačidlo pre vytvorenie obrazovky sa používateľovi zobrazí obrazovka s mapou,

na ktorej sú vyznačené všetky registrované a aktívne lekárne. Kliknutím na značku sa objaví názov

a adresa. Tiež sa môže zobraziť aj fotka. Avšak to len v prípade, že ju daná lekáreň nahrala.

V dolnej časti má používateľ možnosť prepínať sa medzi spomínanou mapou alebo zoznamom

svojich obľúbených lekární. Predvolene sa ako prvá zobrazuje mapa, no v nastaveniach je možnosť

zmeniť poradie. V prípade zmeny sa prioritne zobrazia obľúbené lekárne. Pri prvom spustení mapy

si aplikácia vyžiada prístup k službe polohy. To je potrebné odsúhlasiť, pretože inak sa nezobrazí.

Takisto musí povoliť samotnú službu polohy. Pre prejdenie k výberu produktov, musí byť jedna

z lekární označená. Zároveň je potrebné potvrdenie výberu tlačidlom vpravo dolu.







Na predchádzajúcich troch obrázkoch používateľ nepovolil aplikácií používať polohu zariadenia alebo

nemal túto službu zapnutú. V tomto prípade má dve možnosti:

• Zapne službu polohy, povolí aplikácií pristupovať k polohe a následne klikne na tlačidlo Zobraziť mapu

• Klikne na tlačidlo Pridať lekáreň, ktoré ho presmeruje na obrazovku pre výber lekárne a zároveň nastaví ako

predvolenú obrazovku pre výber lekárne zoznam s obľúbenými lekárňami. Keď používateľ neskôr opäť bude

vyberať lekáreň, ako prvé mu zobrazí na výber obľúbené lekárne. Táto možnosť je k dispozícií na oboch

obrazovkách pre výber lekárne (prostredníctvom mapy alebo obľúbených lekární).



Obrazovka s hlavnými kategóriami
Na tejto obrazovke môže používateľ vyhľadávať spomedzi všetkých tovarov, ktoré daná lekáreň ponúka.

A to prostredníctvom komponentu vo vrchnej časti obrazovky, kde môže písať názov produktu, ktorý hľadá.

Z načítaného zoznamu môže kliknúť na produkt a byť tak presmerovaný na jeho detail. V pravom hornom rohu sa

dá prekliknúť do košíka, ktorý obsahuje zvolenú lekáreň a položky, ktoré do neho používateľ vložil. Hlavným

obsahom tejto obrazovky sú hlavné kategórie, v rámci ktorých sú rozdelené všetky produkty. Tie sa ďalej môžu

deliť na ďalšie podkategórie, ktorých obrazovka vyzerá rovnako.





Obrazovka s produktami
Táto obrazovka obsahuje produkty podľa zvolených kategórií. Každý produkt má svoj názov, cenu

a obrázok. Po kliknutí na jedného z nich, je používateľ presmerovaný na detail, kde môže daný tovar

pridávať do košíka.



Obrazovka detail produktu
Obrazovka obsahuje podrobnejší popis daného produktu. Používateľ má k dispozícií tlačidlo pre

pridávanie predmetu do košíka. K dispozícií je aj rozbaľovacie menu pre výber počtu kusov, ktoré majú

byť umiestnené v košíku.



Obrazovka Košík
Na tejto obrazovke používateľ potvrdzuje objednávku. Nachádza sa tu tiež možnosť vymazať košík, ktorá presmeruje používateľa na

domovskú obrazovku a vymaže celý obsah košíka. Môže zvoliť vernostnú kartu, ktorú si ale musí pridať v sekcii Vernostné karty. Pod zvolenou

lekárňou sa nachádza tlačidlo pre návrat do kategórií, ktoré slúži pre pokračovanie v nákupe. Pri každej objednávke musí taktiež zvoliť typ

vyzdvihnutia. To má každá lekáreň zadefinované. Môže to byť doručenie na adresu alebo vyzdvihnutie v lekárni. V prípade, že lekáreň poskytuje

obe možnosti, musí si vybrať jednu z nich. Pokiaľ lekáreň poskytuje iba doručenie na adresu, táto možnosť je predvolená a používateľ tak nemusí

robiť nič. Pokiaľ jediná nie je, musí túto možnosť označiť. V prípade výberu vyzdvihnutia v lekárni, je tu možnosť vyzdvihnúť si tovar ihneď ako je

to možné. Čas koľko bude trvať príprava objednávky sa zobrazuje pri výbere možnosti vyzdvihnutia tovaru v lekárni. Pokiaľ používateľ nepotrebuje

tovar ihneď, môže si zvoliť možnosť výberu vlastného dátumu a času vyzdvihnutia. Jednotlivé položky v košíku je možné meniť. Pomocou výberu

z čísloviek 1 až 10 je možné zmeniť počet každého z tovarov. V prípade, že používateľ vyberie množstvo nula, tento predmet bude odstránený.

Taktiež sa položky dajú aj odstraňovať pomocou ikony červeného kríža v pravom hornom rohu.





Obrazovka s obľúbenými 
lekárňami
Uvedená obrazovka slúži k zobrazeniu, ukladaniu a mazaniu obľúbených lekární. Pridávanie je možné

troma spôsobmi:

• Prostredníctvom aktuálnej lokality

• Podľa oblasti (zákazník vyberá okres na základe ktorého dostane možnosť vyberať medzi mestami

z daného okresu v ktorých sa nachádza aspoň jedna aktívna lekáreň, následne sa mu zobrazia dostupné

lekárne)

• Skenovanie QR kódu (každá lekáreň má svoj QR kód uvedený na letáčiku napr. v lekárni)





Obrazovka s objednávkami
Uvedená obrazovka slúži k zobrazeniu objednávok zákazníka. Každá objednávka je zobrazená ako

kartička pozostávajúca z čísla, statusu, typu vyzdvihnutia, tlačidla pre chat (so zobrazením počtu nových

správ), tlačidla pre zrušenie objednávky (ak je objednávka v statuse NOVÁ), dátumu a času vyzdvihnutia

(ak ide o vyzdvihnutie v lekárni). Ten je zobrazený iba v prípade, že ide o vyzdvihnutie v lekárni. Pri

donáške nie je viditeľný. Ak používateľ klikne na objednávku, zobrazí sa mu jej detail. Objednávky sú

zoradené podľa statusov v poradí NA VYZDVIHNUTIE, PRIPRAVOVANÁ, NOVÁ a potom ostatné

statusy. V prípade, že je viac objednávok v rovnakom statuse, prioritu majú najnovšie objednávky. Ďalej je

tu možnosť skrytia objednávky ale len v prípade, že má status : ZAMIETNUTÁ, UZAVRETÁ,

ODSTRÁNENÁ, ZRUŠENÁ. Skrytie znamená permanentné schovanie objednávky v liste objednávok.



Obrazovka s detailom objednávky
Pri nasledovnej obrazovke sa zobrazujú detaily objednávky. Objednávka môže byť v nasledujúcich
statusoch:

• Nová

• Zrušená

• Odstránená

• Zamietnutá

• Pripravovaná

• Na vyzdvihnutie

• Uzavretá

Súčasťou obrazovku sú aj položky objednávky s ich jednotlivými cenami a celkovou cenou pokiaľ sa jedná
o objednávku s voľne dostupnými liekmi.





Obrazovka Príbuzní
Obrazovka vyzerá obdobne ako Obrazovka s obľúbenými lekárňami. Používateľ tu vidí zoznam

svojich príbuzných, ktorých si môže vybrať pri objednávaní liekov na recept ako ľudí, ktorí môžu

vyzdvihnúť danú objednávku. Tento zoznam je možné editovať, pridávať nových príbuzných alebo ich zo

zoznamu odstraňovať.





Obrazovka Nastavenia
Na obrazovke je možné zmeniť jazyk, veľkosť písma, ale aj to, ktorá obrazovka sa má zobraziť

pri výbere lekárne pri vytváraní objednávky.



Obrazovka pravidlá a 
podmienky

Obrazovka zobrazuje pravidlá a podmienky pre používateľa (pacienta).



Obrazovka GDPR
Obrazovka zobrazuje GDPR.



Rozhranie lekáreň



Obrazovka Notifikácie
Slúži k zobrazeniu nových notifikácií. Neprečítané majú čierne písmo, prečítané šedé. Po

kliknutí na niektorú zo zobrazených, je používateľ presmerovaný na chat objednávky ku ktorému patrí.



Objednávky
Domovská obrazovka rozhrania lekárne je list všetkých

objednávok s informáciami o objednávke ako je jej ID, status, typ

vyzdvihnutia alebo informácie o zákazníkovi. Objednávky sú zoradené

podľa statusu v poradí NOVÁ, PRIPRÁVOVANÁ, NA

VYZDVIHNUTIE, ODOSLANÁ. Ak sú objednávky v rovnakom

statuse, zoraďuje sa podľa najnovšej. Pri každej objednávke sa dá

prekliknúť do chatu prislúchajúcemu danej objednávke. Lekáreň má

možnosť filtrovať spomedzi objednávok podľa rodného čísla, dátumu jej

vytvorenia, statusu alebo typu vyzdvihnutia. Objednávky v statusoch

CLOSED, REJECTED, DELETED alebo CANCELLED sú viditeľné

v rámci zoznamu iba pri prvotnom spustení aplikácie a pre ich

zobrazenie neskôr je nutné použiť filter. Prednosť majú objednávky

v ostatných statusoch a tie sú zobrazované vždy. V pravom hornom rohu

je ikona pre vstup do obrazovky s novými notifikáciami.



Detail objednávky
Na tejto obrazovke lekáreň spracováva všetky

objednávky, ktorým môže meniť status a cenu. Tiež je možné

prekliknúť sa na chat prislúchajúcej objednávky.



Obrazovka Profil
Používateľ môže meniť svoje osobné údaje. Po zmene emailu je automaticky odhlásený. Pri zmene

hesla musí zadať staré aj nové a tiež ho odhlási. Adresa (použitá ako adresa doručenia) taktiež obsahuje

editovateľné políčka. Názov okresu je doplnený automaticky, podľa toho aké mesto si používateľ zvolil.

Na rozdiel od zákazníka, lekáreň má možnosť pridať logo alebo fotku svojej predajne.



Obrazovka Chat
Lekáreň má možnosť písať si so zákazníkom, ktorý si danú objednávku vytvoril. Okrem klasických

správ sa zobrazujú aj automaticky generované správy pri zmene statusu. V prípade, že objednávka je v
statuse UZAVRETÁ, lekáreň nemôže posielať správy (nezobrazí sa pole pre písanie správy).



Obrazovka Cenník
Na tejto obrazovke sa nachádzajú dve tlačidlá. Nahrať cenník slúži tak ako hovorí názov, k

nahratiu nového cenníka. Zo zariadenia sa navolí CSV súbor, ktorý sa nahrá na server. Sťahovanie

cenníka naopak stiahne súbor do zariadenia. Používateľ ho tak vie upravovať priamo napr. z tabletu

alebo si ho nakopíruje do počítača. Pre správne zobrazenie údajov je potrebné použiť Libre Office pre

laptop/desktop alebo pri mobilných zariadeniach napr. Csv File Viewer. Nemožno použiť Excel,

pretože nezobrazoval dáta korektne.

Po stiahnutí cenníka má používateľ k dispozícií CSV súbor ktorý sa skladá z troch stĺpcov

(identifikačné číslo produktu, názov produktu, cena), pre nahrávanie cenníku je potrebné použiť opäť

CSV súbor s rovnakou štruktúrou, teda rovnakým poradím stĺpcov. Dôležité je aby identifikačné čísla

a im prislúchajúce názvy produktov boli rovnaké ako zo stiahnutého súboru, to znamená že

používateľ môže editovať iba ceny produktov.



Obrazovka Nastavenia
Na obrazovke je možné zmeniť jazyk a veľkosť písma.



Obrazovka pravidlá a 
podmienky

Obrazovka zobrazuje pravidlá a podmienky pre používateľa (pacienta).



Obrazovka pravidlá a 
podmienky

Obrazovka zobrazuje pravidlá a podmienky pre lekáreň.



Obrazovka GDPR
Obrazovka zobrazuje GDPR.



Rozhranie sestrička



Obrazovka Pacienti
Na tejto obrazovka môže sestrička pridávať, editovať, odstraňovať ale aj vyhľadávať svojich

pacientov.





Sumár objednávky
Sestrička môže objednávať v mene pacientov, ktorých si na tejto obrazovke môže vyhľadať

prostredníctvom rodného čísla.




