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WETER, to program komputerowy dedykowany dla 
lekarzy weterynarii, dostępny w przeglądarce 
internetowej pod adresem www.weter.pl.  
 
Pozwala w sposób prosty i intuicyjny zarządzać: 

a) książkami leczenia zwierząt towarzyszących oraz gospodarskich; 
b) kartami obrotu detalicznego; 
c) magazynem leków (dodanie leków, stany leków, inwentura); 
d) szczepieniami; 
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g) historią klientów; 
h) Cennikami 
i) Finansami klienta 

 
Spis treści 
 

1 Wstęp 
2 Rejestracja 

2.1 Wstęp 
2.1.1 Jak rozpocząć pracę w programie Weter? 

1 

http://www.weter.pl/
http://www.weter.pl/


2.2 Formularz 
2.3 Płatności 

2.3.1 Okres próbny - 30 dni zawsze za darmo, bez zobowiązań 
2.3.2 Co dalej po okresie próbnym? 

2.3.2.1 Krok 1 
2.3.2.2 Krok 2 

2.3.3 Przypadek powrotu do płatności za abonament 
3 Logowanie 

3.1 Nie pamiętasz hasła - Co zrobić? 
4 Konto 

4.1 Ekran startowy 
4.2 Moje Dane 

4.2.1 Zmiana hasła 
4.3 Usunięcie Konta 
4.4 Wyloguj 

5 Wizyta 
5.1 Leczenie - karta leczenia - formularz 

5.1.1 Wstęp 
5.1.2 Karta leczenia, formularz, krok 1 / 3 - wypełnienie formularza 

5.1.2.1 Wybór książki leczenia 
5.1.2.2 Wybór klienta 
5.1.2.3 Ustalenie daty czynności oraz numeru karty leczenia 

5.1.2.3.1 Kiedy numer dokumentu nie wygeneruje się 
automatycznie? 

5.1.2.4 Ustalenie rozpoznania i listy leczonych zwierząt 
5.1.2.4.1 Dodanie nowego zwierzęcia 
5.1.2.4.2 Notatki zwierzęcia 
5.1.2.4.3 Jedno rozpoznanie, wiele zwierząt 
5.1.2.4.4 Ustalenie rozpoznania 

5.1.2.5 Ustalenie leków użytych dla wybranego rozpoznania 
5.1.2.5.1 Pole - nazwa leku 
5.1.2.5.2 Pole - Zastosowanie lub nabycie 
5.1.2.5.3 Pole - Ilość 
5.1.2.5.4 Pole - droga podania / okres leczenia 
5.1.2.5.5 Pole - okres karencji 
5.1.2.5.6 Pole - zabiegi lecznicze, zalecenia lekarskie, uwagi 
5.1.2.5.7 Samouczenie się 
5.1.2.5.8 Rozpoznanie leczone więcej niż jednym lekiem 

5.1.2.6 Pole - wyniki badań klinicznego / sekcyjnego / dodatkowych 
/ diagnostycznych 
5.1.2.7 Więcej niż jedno rozpoznanie na jednej karcie leczenia 
5.1.2.8 Przejście do kroku drugiego 

5.1.3 Karta leczenia, formularz, krok 2 / 3 - pobór leków z magazynu 
5.1.3.1 Automatyczny wybór leków 
5.1.3.2 Ręczny wybór leków 

5.1.4 Karta leczenia, formularz, krok 3 / 3 - zapis karty leczenia 

Weter - program dla lekarzy weterynarii, www.weter.pl 
2 

http://www.weter.pl/


5.1.4.1 Wydruk karty leczenia - leki zastosowane 
5.1.4.2 Wydruk karty leczenia - leki zastosowane i nabyte przez 
posiadacza zwierzęcia 
5.1.4.3 Wyślij kartę leczenia do klienta 

5.1.5 Karta leczenia - Co jeszcze warto wiedzieć? 
5.2 Szczepienie - formularz 

5.2.1 Szczepienie - formularz - krok 1 / 2 - wypełnienie formularza 
5.2.2 Szczepienie - formularz - krok 2 / 2 - wybór leków i zapis 

6 Magazyn 
6.1 Aktualizacja magazynu - dodaj fakturę z pliku 

6.1.1 Dodaj fakturę z pliku - Krok 1 / 2 - wybór pliku 
6.1.1.1 Jak wybrać plik i zapisać go w Serwisie Weter? 

6.1.2 Dodaj fakturę z pliku - Krok 2 / 2 - podgląd i uzupełnienie faktury 
6.1.2.1 Co zrobić, gdy Serwis Weter nie potrafi odczytać pliku z 
fakturą? 
6.1.2.2 Kiedy nie można zapisać faktury za leki do bazy Wetera? 

6.2 Aktualizacja magazynu - dodaj fakturę ręcznie 
6.3 Stan leku 

6.3.1 Wyniki wyszukiwania 
6.3.2 Wydruk stanów magazynowych 

6.4 Lista faktur 
6.4.1 Podgląd faktury za leki 
6.4.2 Usunięcie i edycja faktury za leki 

6.5 Inwentura 
6.5.1 Formularz 
6.5.2 Przyjęcie nadwyżek 

6.5.2.1 Co jeśli lek w naturze nie występuje na formularzu z listą 
leków? 

6.5.3 Rozliczenie braków 
6.5.4 Zapis inwentury 
6.5.5 Lista inwentur 

6.5.5.1 Przyjęcie nadwyżek - podgląd 
6.5.5.2 Rozliczenie braków - podgląd 
6.5.5.3 Opcja “Usuń” 
6.5.5.4 Opcja “Drukuj inwenturę” 

7 Szczepienia 
7.1 Szczepienia przeciwko wściekliźnie 

7.1.1 Lista szczepień 
7.1.1.1 Wydruk zaświadczenia o szczepieniu 
7.1.1.2 Szczegóły karty szczepienia 
7.1.1.3 Opcja - usuń kartę szczepienia 

7.1.2 Rejestr szczepień 
7.1.2.1 Dodaj rejestr - formularz 
7.1.2.2 Wydruk rejestru szczepień 

7.2 Szczepienia przeciwko innym chorobom 
7.2.1 Wydruk zaświadczenia 

Weter - program dla lekarzy weterynarii, www.weter.pl 
3 

http://www.weter.pl/


7.3 Planowane szczepienia 
7.3.1 Opcja Przypomnienie 

8 Książka leczenia zwierząt 
8.1 Zwierzęta gospodarskie 

8.1.1 Opcja Usuń - ograniczenia i konsekwencje 
8.1.4 Podgląd karty leczenia zwierzęta gospodarskie 

8.1.4.1 Akcja “Wyślij wiadomość” 
8.1.4.2 Akcja “Popraw” kartę leczenia 
8.1.4.3 Karta leczenia - podgląd na zawartość formularza 
8.1.4.4 Karta leczenia - podgląd na leki zastosowane i nabyte 

8.2 Zwierzęta towarzyszące 
8.2.1 Wydruk karty leczenia zwierząt towarzyszących 
8.2.2 Podgląd karty leczenia zwierząt towarzyszących 

8.3 Karty obrotu detalicznego 
9 Karty obrotu detalicznego 

9.1 Aktualizacja dokumentacji obrotu detalicznego 
9.1.1 Formularz - nagłówek formularza 
9.1.2 Formularz - leki nabyte przez posiadacza zwierzęcia 
9.1.3 Formularz - uzupełnienie danych na fakturach 
9.1.4 Formularz - uzupełnienie danych związanych z lekami 
9.1.5 Lista kart obrotu detalicznego 
9.1.6 Karta obrotu detalicznego - wydruk 

10 Karta klienta 
10.1 Lista klientów 
10.2 Szczegóły klienta 
10.3 Dokumenty klienta 
10.4 Zwierzęta klienta 

10.4.1 Dodaj zwierzę 
10.5 Notatki klienta 

11 Karta zwierzęcia 
11.1 Szczegóły zwierzęcia 

11.1.1 Daty najbliższych szczepień 
11.1.2 Dane zwierzęcia, edycja 

11.2 Szczepienia zwierzęcia 
11.2.1 Szczepienia przeciwko wściekliźnie 
11.2.2 Szczepienia przeciwko innym chorobom 
11.2.3 Planowane szczepienia 

11.3 Notatki zwierzęcia 
12 Historia leków 

12.1 Lista wyników 
12.2 Wydruk 

13 Faktury 
13.1 Lista faktur 
13.2 Wystawianie faktur 
13.3 Edycja faktury 
13.4 Wydruk faktury 

Weter - program dla lekarzy weterynarii, www.weter.pl 
4 

http://www.weter.pl/


14 Słowniki 
14.1 Słownik leków 

14.1.1 Lista 
14.1.2 Dodanie leku 
14.1.3 Szczegóły leku 

14.2 Pozostałe słowniki 
14.2.1 Lista 
14.2.2 Dodanie pozycji słownikowej 
14.2.3 Edycja 

 
 

 

  

Weter - program dla lekarzy weterynarii, www.weter.pl 
5 

http://www.weter.pl/


1. Wstęp 
Jeżeli chciałbyś poznać wygodny, intuicyjny i nowoczesny program dla 

lekarzy weterynarii do prowadzenia gabinetu weterynaryjnego, to 
doskonale trafiłeś. Weter to idealny program dla lekarzy weterynarii. Niniejszy 
dokument jest przejrzystym przewodnikiem po naszym Serwisie. Znajdziesz 
tutaj wszystko to, co potrzebujesz aby prowadzić gabinet weterynaryjny zarówno 
dla dużych jak i małych zwierząt.  

Weter, to program komputerowy dostępny z przeglądarki internetowej, w 
związku z tym nie wymaga żadnych instalacji na komputerze, a wiedza z 
zakresu obsługi komputera ogranicza się jedynie do uruchomienia przeglądarki 
internetowej. Wszelkie kopie bezpieczeństwa danych, darmowe 
aktualizacje Wetera, odbywają się po stronie Operatora, bez angażowania 
lekarza weterynarii. 

 
UWAGA! Wraz z darmową aktualizacją Wetera, aktualizowany jest 

również niniejszy przewodnik. Dlatego zawsze po uzyskanej od 
Operatora informacji aktualizacji warto ściągnąć najświeższą wersję 
dokumentacji, która dostępna jest na stronie http://www.weter.pl  

2. Rejestracja 

2.1. Wstęp 
Weter, to program, który nie wymaga instalacji na komputerze. 

 
Zalety takiego podejścia to: 
 

a) Aktualizacje wykonywane są automatycznie; 
b) Kopie bezpieczeństwa wykonywane są automatycznie; 
c) Nie ma problemu z uszkodzeniem dysku; 
d) Nie ma problemu z zarażeniem wirusem komputerowym; 
e) Dostęp do programu z dowolnego komputera po zalogowaniu się na 

stronie https://www.weter.pl/logowanie; 
f) możesz uruchomić Wetera na smartfonie lub tablecie w dowolnym miejscu 

(polu, oborze, stajni, samochodzie, na podwórku) - jedyny warunek do 
dostęp do Internetu; 

 
Program dostępny jest z dowolnej przeglądarki internetowej pod adresem 
http://www.weter.pl. Wszystkie funkcje, do których masz dostęp są 
uruchamiane w przeglądarce internetowej.  
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2.2. Rejestracja - formularz 
Rejestracja rozpoczyna się pod adresem: 
 
https://www.weter.pl/rejestracja  
 
Formularz rejestracyjny jest przedstawiony poniżej: 
 

 
Rys 1. Formularz rejestracji. 
 

W celu zarejestrowania się należy wypełnić formularz i zaakceptować 
regulamin Serwisu Weter. Należy podać login oraz hasło. Reguły dotyczące hasła 
znajdziesz w rozdziale [4.3.1. Zmiana hasła]. 
 
Należy również podać prawidłowy e-mail, na który otrzymasz informację o 
rejestracji. 
 
Kod promocyjny jest polem opcjonalnym podczas rejestracji. Osoby posiadające 
kod promocyjny wpisując go podczas rejestracji otrzymują dodatkowy rabat. 
 
Ważnym krokiem jest akceptacja regulaminu, który zawsze jest dostępny na 
stronie informacyjnej pod adresem 
http://www.weter.pl/regulamin.php#regulation_part. 
 
Jeżeli uzupełniłeś wszystkie wymagane pola (pola oznaczone gwiazdką są 
wymagane) i akceptujesz warunki regulaminu, to klikasz w przycisk “Rejestruj”. 
Pojawi się wówczas komunikat o prawidłowo wykonanej rejestracji. Na podany 
adres e-mail otrzymasz informacje potwierdzające rejestrację. 

Weter - program dla lekarzy weterynarii, www.weter.pl 
7 

https://www.weter.pl/rejestracja
http://www.weter.pl/
http://www.weter.pl/regulamin.php#regulation_part


 
W chwili akceptacji regulaminu i kliknięcia w przycisk “Rejestruj” następuje 
zawarcie elektronicznej umowy na odległość między Operatorem, a Tobą - 
lekarzem weterynarii prowadzącym działalność gospodarczą w formie praktyki 
weterynaryjnej.  

2.3. Płatności 

2.3.1. Okres próbny - 30 dni zawsze za darmo, bez zobowiązań 
Pierwszy miesiąc używania Wetera jest ZA DARMO. Po tym okresie 

możesz bez podania przyczyny, bez żadnych zobowiązań zrezygnować z 
dalszego korzystania z Serwisu Weter nie ponosząc żadnych opłat. 
 

Po okresie próbnym wymagana jest opłata abonamentowa za świadczenie 
usług polegająca na dostępie do pełnej funkcjonalności Serwisu Weter. Opłata 
abonamentowa ustalana jest zgodnie z cennikiem, który dostępny jest na stronie 
http://www.weter.pl/index.php#cennik  
 
Dostępne są trzy abnamenty: 
 

a) Abonament Półroczny - jest to abonament na pół roku, płatny z góry za 
cały okres tzn. 6 miesięcy; 

b) Abonament Roczny - jest to abonament na rok, płatny z góry za cały 
okres tzn. 12 miesięcy; 

c) Abonament Dwuletni - jest to abonament na dwa lata, płatny z góry za 
cały okres tzn. 24 miesiące; 

 

2.3.2. Co dalej po okresie próbnym? 
Po okresie próbnym, a także po każdym innym okresie abonamentowym 

Twoje konto jest aktywne przez okres 5 lat (możesz się nadal logować oraz 
przeglądać wprowadzone dokumenty). Jedyna rzecz jaka ulega zmianie to, że 
pewne kluczowe funkcjonalności takie jak tworzenie karty leczenia i 
wprowadzanie leków do magazynu, nie będą aktywne do czasu opłacenia 
abonamentu. 
 
Oto kroki, jakie występują po okresie próbnym, w przypadku gdy zdecydujesz 
się kontynuować z nami współpracę. 

2.3.2.1. Krok 1 

Po okresie próbnym, który wynosi zawsze 30 dni przesyłasz do nas mailowo dwie 
informacje: 
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1. Informację o wybranym abonamencie “Abonament półroczny”, 
“Abonament roczny”, “Abonament dwuletni”. 

2. Dane do faktury.  
 
Te informacje należy przesłać na adres e-mail kontakt@weter.pl  
 

2.3.2.2. Krok 2 

W zależności od wybranego abonamentu wystawiamy fakturę 
elektroniczną zgodnie z cennikiem. Konto w Serwisie Weter jest w pełni aktywne 
do terminu płatności, jeżeli abonament zostanie opłacony (tzn. dana kwota 
zostanie przelana na konto zgodnie z fakturą), wówczas aktywność konta z pełną 
funkcjonalnością w Serwisie Weter jest przedłużona na wybrany okres 
abonamentowy od dnia, w którym poprzedni okres abonamentowy lub okres 
próbny się zakończył. 

W przypadku gdy nie zechcesz wykupić abonamentu, wówczas Twoje 
konto nadal będzie aktywne, jednak pewne kluczowe funkcjonalności takie jak 
wystawianie kart leczenia lub kart szczepień nie będzie możliwe. Będzie za to 
możliwe wystawianie faktur, a także przeglądanie oraz drukowanie dotychczas 
wprowadzonych dokumentów. 

2.3.3. Przypadek powrotu do płatności za abonament 
Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że w pewnym cyklu rozliczeniowym nie 

będziesz płacił abonamentu, a później po długim czasie zdecydujesz się do nas 
wrócić, wówczas należy dokonać zaległej płatności - jednak nie będzie to kwota 
większa niż abonament z abonamentu dwuletniego. Innymi słowy, jeżeli nie 
opłacałeś abonamentu przez okres na przykład 5 lat, a po tym okresie będziesz 
chciał wrócić do nas, to zaległa opłata wyniesie nie więcej niż za okres 2 lat. 

3. Logowanie 
Bezpośrednio po zarejestrowaniu się  możesz zalogować się do Wetera. 

Należy wejść na stronę https://www.weter.pl/logowanie oraz w polu 
“Login” i “Hasło” podać odpowiednio login i hasło, które zostało ustalone podczas 
rejestracji. Gdy klikniesz w przycisk “Zaloguj”, to zostaniesz przekierowany do 
programu Weter. 
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Rys. 2. Logowanie. 
 

3.1. Nie pamiętasz hasła - Co zrobić? 
Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, wówczas zawsze możesz je 

przypomnieć. Wystarczy na ekranie logowania widocznego na rysunku 2 kliknąć 
w przycisk “Wygeneruj nowe hasło”, wówczas na ekranie pokazany zostanie 
formularz, w którym należy wprowadzić e-mail podany podczas rejestracji, a 
następnie kliknij przycisk “Generuj”. System wyśle na podany adres nowe hasło. 
Więcej informacji o tym jak zmienić hasło znajdziesz w rozdziale [4. Konto]. 
 

 
Rys 3. Generowanie nowego hasła. 
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4. Konto 

4.1. Ekran startowy 
Po zalogowaniu się, pojawi się ekran startowy jak na poniższym rysunku: 
 

 
Rys 4. Ekran startowy. 
 

W lewym górnym narożniku masz aktualną informację, do którego dnia 
Twoje konto będzie w pełni aktywne. W prawym górnym narożniku jest niebieski 
przycisk z nazwą Twojego konta. Widoczność tego przycisku wskazuje, że jesteś 
zalogowany w programie.  
 
Na ekranie startowym są dostępne opcje: 
 

a) START - przejście na ekran startowy; 
b) Wizyta - przejście na ekran wprowadzania wizyty - leczenie lub 

szczepienie; 
c) Magazyn - przejście do magazynu, dodanie leków, przeglądanie stanu 

leków, inwentura; 
d) Dokumenty - przejście do listy dokumentów, m.in. karty leczenia z 

książek leczenia zwierząt, dokumenty obrotu detalicznego, karty 
szczepień; 

e) Klienci - przejście do listy klientów; 
f) Faktury - przejście do listy wystawionych faktur; 
g) Słowniki - przejście do listy pozycji słownikowych stosowanych na 

formularzach w systemie; 
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Na ekranie startowym znajduje się również sześć najczęściej wykorzystywanych 
funkcji przez lekarza weterynarii. Są to: 

a) Nowa wizyta - przejście na formularz nowej wizyty; 
b) Wprowadzanie faktur za leki  - uzupełnianie magazynu nowymi lekami; 
c) Książka leczenia zwierząt - lista kart leczenia; 
d) Klienci - lista klientów; 
e) Stan leków - przegląd stanu leków w magazynie; 
f) Wystaw fakturę - wystawianie własnych faktur swoim klientom; 

 

4.2. Konto kierownika, konto pracownika 
Wyróżniamy dwie role w Serwisie weter: 

● Kierownik - osoba, która zarejestrowała się na stronie 
https://www.weter.pl/rejestracja lub na stronie 
https://www.weter.pl/serwis/public/index/register - jest to główna osoba 
zarządzająca kontami powiązanymi z magazynem. 

● Pracownik - osoba, która została utworzona przez kierownika w Serwisie 
Weter na stronie “Moja firma” -> “Lista lekarzy weterynarii” -> 
“Dodaj lekarza weterynarii” 

 

4.3. Moje Dane 
Dane jakie ustaliłeś podczas rejestracji możesz w każdej chwili zmienić w 

programie Weter. Jeżeli chcesz przejść do swoich danych firmy lub chcesz 
zmienić hasło, to kliknij w niebieski przycisk w prawym górnym narożniku 
ekranu.  
 
Wówczas pokaże się menu z opcjami do wyboru: 
 

a) Moje dane - jeżeli jesteś kierownikiem zakładu to pojawia się tekst “Moja 
firma” 

b) Usuń konto; 
c) Wyloguj; 

 

 
Rys 5. Opcje menu 
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Jeżeli jesteś kierownikiem zakładu, to po wejściu na opcję menu Moje dane 
pojawia się następujący ekran: 
 

 
Rys 6. Moje dane. 
 
Tutaj możesz wypełnić lub zmienić dane firmy, zmienić adres e-mail lub zmienić 
hasło.  

4.3.1. Zmiana hasła 
Na ekranie “Moje dane” kliknij w ikonę kłódki z napisem “Zmień hasło”, wówczas 
zostaniesz przekierowany na poniższy ekran: 
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Rys. 7 Zmiana hasła. 
 
Aby zmienić hasło należy podać stare hasło, a następnie nowe hasło oraz 
powtórzyć nowe hasło.  
 
Warunki jakie powinno spełniać hasło: 
 

a) składa się z co najmniej 6 znaków; 
b) zawiera litery oraz liczby; 
c) nie zawiera polskich znaków; 

 
Po prawidłowym wypełnieniu formularza kliknij w niebieski przycisk “Zmień 
hasło”. Jeżeli wszystko będzie OK, to otrzymasz na ekranie komunikat w zielonej 
ramce. 

4.4. Usunięcie Konta 
Opcja usunięcia konta dostępna jest w menu, które jest widoczne po 

kliknięciu w przycisk widoczny w prawym górnym narożniku (zobacz rysunek 5 
rozdział 4.2 Moje dane). 
 
Wówczas na ekranie zostanie wyświetlony następujący ekran: 
 

 
Rys. 8. Usunięcie konta. 
 
Jak widać, konto nie jest usuwane natychmiast po kliknięciu w opcję 
“Usuń konto”. Aby rzeczywiście usunąć konto w bazy danych Serwisu Weter 
należy wysłać maila na adres kontakt@weter.pl wpisując w treści maila prośbę o 
usunięcie konta.  
Po otrzymaniu maila, nasi administratorzy rozpoczną czynności usuwania konta z 
Serwisu Weter zgodnie z regulaminem Serwisu. 

4.5. Wyloguj 
Jest to ostatnia opcja dostępna w menu widocznym po kliknięciu w prawy 

górny niebieski przycisk z nazwą konta. Po kliknięciu w opcję “Wyloguj” 
następuje wyjście z programu. 
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4.6. Moje dane - konto kierownika gabinetu 
weterynaryjnego 
Jeżeli zalogowałeś się jako kierownik gabinetu weterynaryjnego, to masz dodatkową opcję 
na ekranie Moje dane. Tą opcją jest Lista lekarzy weterynarii pozwalająca przejść na listę 
lekarzy powiązanych z gabineterm weterynaryjnym, którzy korzystają z tego samego 
magazynu leków. 
 

 
Rys. 9. Moje dane - opcje dla kierownika gabinetu weterynaryjnego 
 

4.7. Moje dane - Lista lekarzy weterynarii 
Ekran dostępny jest jedynie dla kierownika gabinetu weterynaryjnego. Przedstawia on listę 
lekarzy powiązanych z gabinetem weterynaryjnym, którzy po zalogowaniu się na swoje 
konto mają dostęp do dokumentacji i magazynu leków w Systemie. 
 

 
Rys. 10. Moje dane - Lista lekarzy weterynarii. 
 
 

4.8. Moje dane - Dodaj lekarza weterynarii 
Opcja i ekran dostępny jedynie dla kierownika gabinetu weterynaryjnego. Ekran nie jest 
dostępny dla użytkownika utworzonego przez kierownika. 
 

Weter - program dla lekarzy weterynarii, www.weter.pl 
15 

http://www.weter.pl/


 
Rys. 11. Moje dane - Dodaj lekarza weterynarii. 
 
Kierownik ma możliwość dodania wielu lekarzy weterynarii określając unikalny login w 
Serwisie Weter. Na formularzu prezentowanym na rysunku 11 umieszczamy dane nowego 
lekarza weterynarii. 
Po prawidłowym wypełnieniu formularza i kliknięciu w przycisk “Zapisz” następuje wysłanie 
maila z informacją o utworzonym koncie na e-mail z formularza. 
Nowy użytkownik ma wygenerowane automatycznie hasło, jego konto nie jest aktywne do 
czasu gdy nie zaloguje się i zaakceptuje regulaminu. Informacja prezentująca akceptację 
regulaminu widoczna jest na Rysunku 12. 
 

 
Rys. 12. Moje dane - Nowy użytkownik - akceptacja regulaminu. 
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Po zaakceptowaniu regulaminu nowy użytkownik/lekarz weterynarii ma dostęp do 
dokumentacji i magazynu leków w danym gabinecie weterynaryjnym. 

5. Wizyta 
Po kliknięciu w Menu Głównym na opcję “Wizyta” wyświetli się ekran, na 

którym masz możliwość wyboru wprowadzenia karty leczenia lub kartę 
szczepienia. 
 

 
Rys. 13. Wizyta. 
 

1. Wybierając opcję “Leczenie” zostaniesz przekierowany na formularz karty 
leczenia (więcej w rozdziale 5.1. Leczenie - karta leczenia - formularz ). 

2. Wybierając opcję “Szczepienie” zostaniesz przekierowany na formularz 
karty szczepienia (więcej w rozdziale 5.2. Szczepienie - formularz ). 

5.1. Leczenie - karta leczenia - formularz 

5.1.1. Wstęp 
Formularz karty leczenia to najczęściej odwiedzane miejsce w programie, 

dlatego też zaawansowane rozwiązania, które są tutaj zastosowane pozwalają w 
szybki sposób wypełniać kartę z zachowaniem wszelkich niezbędnych norm 
wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 
września 2011 roku. 
 

5.1.2. Karta leczenia, formularz, krok 1 / 3 - wypełnienie 
formularza 

5.1.2.1. Wybór książki leczenia  

Na początku ustal, do której książki leczenia trafi karta leczenia. Rysunek 
14 przedstawia dwie możliwości: książka leczenia zwierząt towarzyszących lub 
książka leczenia zwierząt gospodarskich. 
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Rys 14. Karta leczenia - krok 1 - wybór książki leczenia. 
 

5.1.2.2. Wybór klienta 

Następnie ustal klienta - rysunek 15. 
 

 
Rys. 15. Nagłówek formularza - wybór klienta. 
 
Jeżeli rozpoczynasz pracę w programie, to w nagłówku formularza lista wyboru 
klienta jest pusta. Weter umożliwia dodanie nowego klienta bez wychodzenia z 
ekranu formularza. Wystarczy kliknąć w niebieski przycisk “Dodaj nowego 
klienta”,  wówczas na ekranie pojawi się okienko z dodatkowym formularzem. 
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Rys. 16. Karta leczenia - dodanie nowego klienta. 
 
Formularz dodania nowego klienta zawiera pola: 
 

● Nazwa skrócona klienta - robocza nazwa klienta wykorzystywana w 
Weterze; 

● Nazwa firmy lub imię i nazwisko klienta - pełna nazwa klienta 
wykorzystywana na wydrukach dokumentów z książki leczenia lub z 
wystawianych faktur; 

● Adres - adres klienta, również wykorzystywany na wydrukach 
dokumentów;  

● Numer siedziby stada - pole istotne na wydrukach kart leczenia z 
książki leczenia zwierząt gospodarskich; 

● Adres e-mail - pole wykorzystywane do wysyłki drogą elektroniczną 
wypełnionej karty leczenia; 

● Telefon - telefon kontaktowy do klienta; 
 
Po wypełnieniu wymaganych pól (oznaczonych gwiazdką) klikasz przycisk 
“Zapisz”, wówczas nowy klient pojawia się na liście wyboru na formularzu karty 
leczenia. 
 
Po wyborze klienta obok przycisku “Dodaj nowego klienta” dostępne są przyciski 
“Karta klienta” oraz “Notatki klienta”. 
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Rys. 17. Karta leczenia - notatki klienta. 

 
Po kliknięciu w przycisk “Karta klienta” następuje przekierowanie na ekran 
prezentujący szczegóły klienta - więcej informacji uzyskasz w rozdziale 10. Karta 
klienta. 
Po kliknięciu w przycisk “Notatki klienta” pojawia się następujący ekran: 
 

 
Rys. 18. Karta leczenia - notatki klienta. 
 

Rysunek 18 przedstawia przykładowe notatki dotyczące klienta. Mamy 
możliwość bez wychodzenia z formularza karty leczenia dodać kolejne notatki 
związane z klientem (np. zaległe płatności, inne istotne informacje o kliencie). 
Klikając w przycisk “Zarządzaj notatkami”  zostaniesz przekierowany na kartę 
klienta na zakładkę notatki klienta - w tym przypadku opuszczasz formularz 
karty leczenia, a dane które do tej pory umieściłeś na formularzu karty leczenia 
zostaną utracone. Na temat karty klienta dowiesz się więcej w rozdziale [10 
Karta klienta]. 

5.1.2.3. Ustalenie daty czynności oraz numeru karty leczenia 

Data czynności oraz godzina czynności ustalana jest przez program 
automatycznie w oparciu o aktualną datę. Numer dokumentu również 
generowany jest automatycznie. Wartości w tych polach mogą być zmienione - 
obowiązują jednak pewne reguły:  
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1. W przypadku daty czynności - format daty to YYYY-MM-DD, gdzie YYYY 
to rok, MM miesiąc, DD dzień; 

2. W przypadku numeru dokumentu - format numeru to NUMER 
PORZĄDKOWY/MIESIĄC/ROK, gdzie miesiąc oraz rok musi być 
zbieżny z miesiącem i rokiem daty czynności; 

3. Numer porządkowy to wartość unikalna - to znaczy, że numery 
dokumentów nie mogą się powtarzać w ramach wybranej książki leczenia; 

4. Numer porządkowy to liczba, która nie zawiera znaków alfabetycznych; 
 

5.1.2.3.1. Kiedy numer dokumentu nie wygeneruje się automatycznie? 

Numer dokumentu nie wygeneruje się automatycznie gdy istnieją 
karty leczenia w programie w ramach wybranej książki leczenia po dacie 
czynności ustalonej na formularzu.  

 

5.1.2.4. Ustalenie rozpoznania i listy leczonych zwierząt 

W dalszej części formularza określamy dane związane z rozpoznaniem 
oraz listą i liczbą leczonych zwierząt. Ta część formularza prezentuje się 
następująco: 

 
Rys. 19. Karta leczenia - rozpoznanie i lista leczonych zwierząt. 
 
Jak widać na rysunku 19 widoczne są następujące pola formularza: 
 

● Opis do leczonych zwierząt - jest to pole wymagane, tekstowe, które 
widoczne jest tylko w przypadku gdy wypełniamy kartę leczenia dla 
książki leczenia zwierząt gospodarskich - w tym polu masz możliwość 
wprowadzenia ogólnej informacji na temat leczonych zwierząt - np. całego 
stada krów/kurcząt/pszczół itp.; 

● Liczba zwierząt - pole wymagane, w którym określasz liczbę leczonych 
zwierząt w ramach jednej wizyty i danego rozpoznania; 

● Rozpoznanie - pole wymagane, rozpoznana choroba lub objawy wśród 
leczonych zwierząt w ramach danej wizyty; 

 
Na rysunku 19 widoczny jest również komunikat o treści “Brak listy 

zwierząt dla wybranego klienta. Dodaj nowe zwierzę aby wygodniej wypełniać 
formularz” - komunikat ten pojawia się w przypadku gdy wcześniej wybraliśmy 
klienta, który nie ma jeszcze określonych zwierząt w bazie danych Wetera. 
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Ustalenie listy zwierząt klienta znacznie przyśpiesza wypełnianie 
formularza - dlatego warto to zrobić nawet w przypadku zwierząt 
gospodarskich, gdzie często numery kolczyka oraz inne numery identyfikacyjne 
są wymagane przez Ustawę. 

5.1.2.4.1. Dodanie nowego zwierzęcia 

Bez opuszczania formularza karty leczenia możemy dodać nowe zwierzę - 
w tym celu klikamy w niebieski przycisk “Dodaj nowe zwierzę”. Pojawi się 
wówczas ekran jak na rysunku 20. 

 
Rys. 20. Karta leczenia - dodanie nowego zwierzęcia. 

 
Formularz dodania nowego zwierzęcia na karcie leczenia zawiera kilka pól 
opisujących dodawane zwierzę: 
 

● Nazwa lub numer ewidencyjny zwierzęcia - pole wymagane, tutaj 
możesz określić zarówno nazwę zwierzęcia jak i numer identyfikacyjny, 
który jest istotny do prezentacji informacji na wydrukach kart książki 
leczenia. 

● Właściciel zwierzęcia - w tym przypadku pole jest nieedytowalne, 
ponieważ na karcie leczenia wcześniej wybraliśmy klienta i właśnie w 
ramach tego klienta dodajemy nowe zwierzę. 

● Płeć - pole jest wymagane, lista wyboru “BRAK”,  “Płeć żeńska”, “Płeć 
męska”. Informacja o płci zwierzęcia będzie widoczna na wydrukach 
dokumentów weterynaryjnych. 

● Gatunek - pole wymagane, lista wyboru gatunków - jeżeli na liście nie 
widzisz gatunku, który potrzebujesz, to możesz go dodać klikając w 
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niebieski przycisk “Dodaj nowy gatunek”. Na ekranie pojawi się okienko z 
jednym polem, w którym wprowadzasz nowy gatunek. Po kliknięciu w 
przycisk “Zapisz” nowy gatunek będzie natychmiast widoczny na liście 
wyboru gatunków. Informacja o gatunku zwierzęcia będzie widoczna na 
wydrukach dokumentów weterynaryjnych. 

● Czy ustawić jako domyślne? - pole wymagane, lista wyboru “Tak” i 
“Nie”. Jeżeli w polu ustawisz wartość na “Tak”, to nowo wprowadzone 
zwierzę dla danego klienta będzie automatycznie wybierane podczas 
wypełniania kart leczenia w przyszłości. Innymi słowy, jeżeli kiedyś 
ponownie będziesz wypełniał kartę leczenia i wybierzesz tego samego 
klienta co teraz, to nie będziesz musiał określać zwierzęcia podczas 
leczenia, ponieważ zostanie ono automatycznie wybrane przez program. 

● Rasa - pole nie jest wymagane, lista wyboru ras, jeżeli na liście nie 
widzisz rasy, której potrzebujesz, to możesz ją dodać klikając w niebieski 
przycisk “Dodaj nową rasę”. Na ekranie pojawi się okienko z jednym 
polem, w którym wprowadzasz nową rasę. Po kliknięciu w przycisk 
“Zapisz” nowa rasa będzie natychmiast widoczna na liście wyboru ras. 
Informacja o rasie zwierzęcia będzie widoczna na wydrukach dokumentów 
weterynaryjnych. 

● Maść - pole nie jest wymagane, lista wyboru maści, jeżeli na liście nie 
widzisz maści, której potrzebujesz, to możesz ją dodać klikając w niebieski 
przycisk “Dodaj nową maść”. Na ekranie pojawi się okienko z jednym 
polem, w którym wprowadzasz nową maść. Po kliknięciu w przycisk 
“Zapisz” nowa maść będzie natychmiast widoczna na liście wyboru maści. 
Informacja o maści zwierzęcia będzie widoczna na wydrukach 
dokumentów weterynaryjnych. 

● Data urodzenia - pole nie jest wymagane, określasz datę urodzenia 
zwierzęcia. Informacja o dacie urodzenia zwierzęcia będzie widoczna na 
wydrukach dokumentów weterynaryjnych. 

● Znaki szczególne - pole nie jest wymagane, określasz dodatkowe dane, 
uwagi, znaki szczególne związane ze zwierzęciem. 

 
Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól klikasz w niebieski przycisk “Zapisz”. 
Okienko dodania nowego zwierzęcia zostanie zamknięte i na karcie leczenia w 
części dotyczącej opisu leczonego zwierzęcia pojawi się lista wyboru z nowo 
dodanym zwierzęciem. 

 
Rys. 21. Karta leczenia - dodane nowe zwierzę. 
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Jak widać na rysunku 21. pole “Opis leczonego zwierzęcia” poza polem 
tekstowym, znajduje się również lista wyboru zwierząt w ramach wybranego 
wyżej klienta. Na karcie leczenia masz możliwość określenia wagi oraz 
temperatury zwierzęcia. 

5.1.2.4.2. Notatki zwierzęcia 

Analogicznie jak w przypadku wyboru klienta, również w przypadku wyboru 
zwierzęcia pojawia się przycisk, który umożliwia przejście na ekran notatek oraz 
przycisk umożliwiający przejście na szczegóły zwierzęcia. Jeżeli chcesz zobaczyć 
notatki dotyczące wybranego zwierzęcia, to należy kliknąć w niebieski przycisk 
“Notatki zwierzęcia” - na ekranie pojawi się następujący przykładowy ekran: 

 
Rys. 22. Karta leczenia - notatki zwierzęcia. 
 
Podobnie jak dla notatek klienta, możesz przeglądać oraz dodawać nowe notatki, 
uwagi, ważne informacje związane ze zwierzęciem. Jeżeli chcesz zarządzać 
notatkami na karcie zwierzęcia, to kliknij w przycisk “Zarządzaj notatkami” - 
wtedy opuścisz formularz karty leczenia (utracisz wybrane dane na formularzu) i 
przejdziesz na ekran karty zwierzęcia na zakładkę Notatki zwierzęcia. 
 

5.1.2.4.3. Jedno rozpoznanie, wiele zwierząt 

W Weterze podczas wypełniania jednej karty leczenia masz możliwość 
ustalenia kilku zwierząt w ramach jednego rozpoznania. Aby tego dokonać 
należy dodać kolejne pozycje leczonych zwierząt. Kliknij w niebieski przycisk 
“Dodaj leczone zwierzę”, który umiejscowiony jest poniżej pola “Temperatura” - 
zobacz rysunek. 23. W ten sposób możesz dodać wiele zwierząt w ramach 
jednego rozpoznania. 
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Rys. 23. Karta leczenia - jedno rozpoznanie, wiele leczonych zwierząt. 
 
Rysunek 23. przedstawia w jaki sposób może wyglądać formularz gdy dodasz 
wiele leczonych zwierząt dla tego samego rozpoznania. Jeżeli chcesz usunąć 
pozycje na formularzu z listy leczonych zwierząt, to należy kliknąć w wybrany 
krzyżyk umiejscowiony nad polem “Temperatura”. 

5.1.2.4.4. Ustalenie rozpoznania 

Gdy już ustalisz leczone zwierzęta oraz ich liczbę, czas wybrać 
rozpoznanie. Jeżeli na liście wyboru brakuje pozycji, której szukasz to możesz ją 
dodać klikając w niebieski przycisk “Dodaj rozpoznanie”. 
 

5.1.2.5. Ustalenie leków użytych dla wybranego rozpoznania 

W tej części formularza ustalamy jakie leki są użyte podczas leczenia 
określonego przez lekarza weterynarii rozpoznania. Fragment formularza, na 
którym ustalamy leki wygląda następująco: 

 
Rys. 24. Karta leczenia - wybór leków. 
 
W dalszej części opiszemy szczegółowo wszystkie pola, które składają się na 
wiersz z użytym lekiem. 
 

5.1.2.5.1. Pole - nazwa leku 

W pierwszym polu ustalamy jaki lek zostanie użyty. Klikając w pole pojawia się 
lista wyboru leku. 
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Rys. 25. Karta leczenia - lista wyboru leków. 
 
Jak widać na rysunku 25, lista zawiera nazwę leku, nazwę opakowania, stan 
leku na dzień, w którym wykonywana jest czynność leczenia zwierzęcia 
oraz do kiedy ważne są leki. 
 
Program Weter automatycznie generuje listę stosując algorytm, który 
uwzględnia: 
  

● datę czynności na karcie leczenia; 
● datę sprzedaży na fakturach za zakupione leki - ta data determinuje czy 

lek znajduje się w magazynie na dany dzień, czy też nie; 
● datę ważności leku znajdującego się w magazynie - leki, których data 

ważności jest sprzed daty czynności ustalonej na karcie leczenia nie są 
pokazywane na liście; 

● stan leku w magazynie - leki, których stan jest równy zero nie są 
prezentowane na liście; 

 
Jeżeli wypełniasz pierwszy raz kartę leczenia i zauważasz, że na liście nie ma 
leku, który chciałbyś zastosować, to oznacza, że takiego leku nie wprowadziłeś 
wcześniej do magazynu. 
 
Aby móc wybierać leki na karcie leczenia w pierwszej kolejności należy 
wprowadzić faktury za leki do Systemu. W oparciu o wprowadzone faktury 
za zakupione leki uzupełniany są stany magazynowe w Systemie. Klikając w 
niebieski przycisk “Dodaj fakturę za leki” otrzymasz dodatkową informację w jaki 
sposób należy dodać leki do magazynu. 
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Rys. 26. Karta leczenia - dodaj fakturę za zakupione leki. 
 
Rysunek 26 przedstawia dwa sposoby dodania faktury za zakupione leki. 
Pierwszym sposobem jest dodanie faktury z pliku - to znaczy, że nie musisz 
ręcznie wypełniać faktury za zakupione leki aby znalazły się w magazynie w 
Weterze, wystarczy, że załadujesz plik z fakturą, a Serwis Weter automatycznie 
wczyta zawartość pliku.  
 
Plik z elektroniczną fakturą powinieneś otrzymać z hurtowni, w której 
kupujesz leki. 
 
Więcej na temat wprowadzania leków do magazynu znajdziesz w rozdziale [6.1. 
Aktualizacja magazynu - dodaj fakturę z pliku] i [6.2. Aktualizacja magazynu - 
dodaj fakturę ręcznie]. 

5.1.2.5.2. Po wyborze leku pod nazwą pojawia się dodatkowo opcja dotycząca 
cen leków. Przykład widoczny jest na rysunku 27 
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Rys. 27. Wybór leku - opcja cennik. 

 

 
Rys. 28. Przykład cennika dla wybranego leku. 
 
Rysunek 28 prezentuje przykład w jaki sposób przedstawiana jest cena jednostkowa 
wybranego leku oraz jaka marża ustalona przez lekarza weterynarii obowiązuje dla 
wybranego leku. 
Użytkownik może zmieniać marże ustalając albo cenę sprzedaży albo marżę w postaci 
procentowej. 

5.1.2.5.3. Pole - Zastosowanie lub nabycie 

Są do wyboru opcje: 
 

1) Zastosowanie - wybierasz tą opcję, jeżeli osobiście zastosowałeś lek na 
zwierzęciu; 

2) Nabycie przez posiadacza zwierzęcia - wybierasz tą opcję, jeżeli użyty 
lek na formularzu przekazujesz posiadaczowi zwierzęcia do zastosowania, 
natomiast osobiście go nie stosujesz; 

 

5.1.2.5.4. Pole - Ilość 

W tym polu określamy jaka ilość leku będzie użyta podczas leczenia. 
Wartość w tym polu ustalamy uwzględniając jednostkę miary stosowaną na 
danym leku.  
 
Przykład: 
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Załóżmy, że jednostką miary jest opakowanie (OP) oraz stan leku 
LEK_XYZ to 3 opakowania. Załóżmy, że chcemy użyć półtora opakowania, 
wówczas w polu “Ilość” wpisujemy wartość 1.5 . Część całkowitą od części 
ułamkowej oddzielasz kropką (.) . 
 

5.1.2.5.5. Pole - droga podania / okres leczenia 

W tym polu określasz w jaki sposób zostanie podany lek lub jaki jest okres 
leczenia. Jest to lista pozycji słownikowych, które użytkownik definiuje 
samodzielnie. Jeżeli na liście nie widnieje droga podania, którego szukasz, to 
należy dodać taką pozycję klikając w niebieski przycisk “Dodaj drogę podania”. 
 

5.1.2.5.6. Pole - okres karencji 

W tym polu określamy okres karencji obowiązujący dla wybranego 
wcześniej leku. Dla ułatwienia jest to lista wyboru, którą użytkownik określa 
samodzielnie. Jeżeli na liście nie widnieje pozycja, której szukasz, to należy ją 
dodać klikając w niebieski przycisk “Dodaj okres karencji”. 
 

5.1.2.5.7. Pole - zabiegi lecznicze, zalecenia lekarskie, uwagi 

W tym polu określamy dodatkowe informacje dotyczące użycia wybranego leku. 
 

5.1.2.5.8. Zapamiętywanie ostatnio wprowadzonych danych 

Aby usprawnić wypełnianie karty leczenia w przyszłości, Serwis Weter 
zapamiętuje dla każdego użytego wcześniej leku ostatnio wprowadzone dane 
dotyczące: drogi podania, okresu leczenia, okresu karencji, zabiegów 
leczniczych, zaleceń lekarskich, uwag. Oznacza to, że jeżeli na kolejnej karcie 
leczenia ponownie użyjesz tego samego leku, to pola droga podania, okres 
karencji, uwagi uzupełnią się automatycznie. Informacje te możesz edytować 
na szczegółach danego leku - więcej informacji uzyskasz w rozdziale [16.1.3 
Szczegóły leku]. 
 

5.1.2.5.9. Rozpoznanie leczone więcej niż jednym lekiem 

Formularz karty leczenia w Serwisie Weter umożliwia zastosowanie wielu 
leków w ramach jednego rozpoznania. Aby dodać więcej leków na formularzu w 
ramach jednego rozpoznania należy kliknąć w niebieski przycisk “Dodaj lek”. 
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Rys. 29. Karta leczenia - dodaj więcej niż jeden lek w jednego ramach 
rozpoznania. 
 
W ten sposób można dodać dowolnie dużą ilość leków jaka zostanie zastosowana 
podczas leczenia danego rozpoznania. Co ważne, jeżeli dodajemy wiersz z 
kolejnym lekiem, to należy wypełnić wszystkie wymagane pola oznaczone 
gwiazdką, w przeciwnym przypadku program uniemożliwi przejście do kolejnego 
kroku. 
 

5.1.2.6. Pole - wyniki badań klinicznego / sekcyjnego / dodatkowych / 
diagnostycznych 

Kolejne pole formularza to “Wyniki badań…”, jest to pole niewymagane, w 
którym lekarz weterynarii ma możliwość opisania przeprowadzonych 
dodatkowych badań diagnostycznych. 
 

5.1.2.7. Pole - Usługi 
Ostatnie pole na formularzu to Usługi. W ramach jednej wizyty możesz określić wiele 
dodatkowych usług oraz ich cenę brutto, która w ostatnim kroku zostanie uwzględniona w 
kwocie końcowej  
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Rys. 30 Dodaj usługę  
 

 

5.1.2.8. Więcej niż jedno rozpoznanie na jednej karcie leczenia 

W Weterze na formularzu karty leczenia podczas jednej wizyty masz 
możliwość również określenie więcej niż jednego rozpoznania. Aby tego dokonać 
należy kliknąć w niebieski przycisk “Dodaj leczenie kolejnego rozpoznania”. 
Przycisk znajduje się w prawej dolnej części formularza karty leczenia. W ten 
sposób możesz ustalić dowolną liczbę rozpoznań w ramach jednej wizyty. Co 
ważne w ramach kolejnych rozpoznań możesz określić zupełnie inne zwierzęta, 
które są leczone w trakcie wizyty. 
 
Podsumowując: 

● w ramach jednej wizyty możesz określić wiele rozpoznań; 
● w ramach jednego rozpoznania możesz określić wiele leczonych zwierząt; 
● w ramach jednego rozpoznania możesz określić wiele zastosowanych 

leków; 
i wszystko to może znajdować się na jednej karcie leczenia; 

5.1.2.9. Przejście do kroku drugiego 

 
Zanim Weter umożliwi przejście do kroku drugiego program weryfikuje 
następujące rzeczy: 
 

1) Sprawdzana jest poprawność formularza. Wszystkie pola oznaczone 
gwiazdką powinny być wypełnione.  

2) Weter weryfikuje, czy data czynności jest późniejsza niż data ostatniej 
inwentury. Jeżeli data czynności jest sprzed daty inwentury, to zapis karty 
nie będzie możliwy. Obowiązuje reguła, że nie można modyfikować stanu 
magazynu wprowadzając lub pobierając leki z magazynu z datą czynności 
sprzed inwentury. 

3) Program weryfikuje czy abonament na dzień wypełniania karty leczenia 
jest opłacony. Jeżeli nie jest, to Serwis Weter wstrzyma przejście do kroku 
drugiego, a także poinformuje komunikatem takim jak na rysunku 31. 
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Rys. 31. Karta leczenia - komunikat o nieopłaconym abonamencie. 

5.1.3. Karta leczenia, formularz, krok 2 / 3 - pobór leków z 
magazynu 

Jesteś na drugim kroku wypełniania karty leczenia. W tym kroku ustalasz 
precyzyjnie jakie leki z dokładnością do serii chcesz pobrać z magazynu. 
 
Pobranie leków z magazynu może odbyć się na jeden z dwóch sposobów: 
 

1) Automatyczny wybór leków. 
2) Ręczny wybór leków. 

 

5.1.3.1. Automatyczny wybór leków 

Domyślnie Weter zaznacza automatyczny wybór leków oraz prezentuje 
symulację pobrania leków z magazynu, zobacz rysunek 32. Symulacja 
pobrania leków znajduje się w ramce “Automatyczny wybór leków z magazynu”.  
 

W programie Weter zastosowany jest unikalny algorytm 
automatycznego wyboru leków z magazynu. Wybierane są leki z seriami, 
których data ważności jest najbliższa dacie czynności ustalonej w 
pierwszym kroku formularza karty leczenia. Do tego zachowana jest pełna 
spójność danych, w szczególności, numer faktury za leki, seria leku, data 
ważności, jednostka miary, użyta ilość, stany magazynowe. 
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Rys. 32. Karta leczenia - krok drugi. 
 
Automatyczny wybór leków przez Wetera powoduje, że wypełnianie 
karty leczenia nie wymaga wysiłku oraz dużych nakładów pracy. 
 

5.1.3.2. Ręczny wybór leków 

W przypadku automatycznego wyboru leków, Weter sugeruje jakie leki z 
dokładnością do serii należy pobrać z magazynu w ramach wypełnianej karty 
leczenia. Masz możliwość podglądu symulacji w drugim kroku formularza. Widząc 
sugerowany przez System sposób pobrania leków z magazynu możesz nie 
wyrazić zgody na to co sugeruje System. Wówczas aby ręcznie wybrać leki 
należy wybrać opcję “Wybierz leki ręcznie”  - opcja dostępna w ramce “Wybierz 
czynność” - zobacz rysunek 33. 

 
Rys. 33. Karta leczenia - wybierz czynność. 
 
Pojawia się wtedy formularz, na którym dla każdej pozycji leku jaki wybrałeś w 
pierwszym kroku, ustalasz ręcznie z jakiej faktury i z jaką serię leku należy 
pobrać z magazynu - zobacz rysunek 34. 
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Rys. 34. Karta leczenia - formularz ręcznego wyboru leków. 
 
Lista wyboru leków nadal jest zawężona tylko do tych, które na dzień 
wystawienia karty leczenia (data czynności) są dostępne w magazynie (data 
sprzedaży na fakturze za leki jest sprzed daty czynności) oraz nie są 
przeterminowane (termin ważności leku jest po dacie czynności).  
 
Jeżeli na liście nie widzisz leku, który zastosowałeś zweryfikuj stany 
magazynowe w systemie, a następnie spróbuj ponownie wypełnić kartę leczenia. 
 

5.1.3.3. Wybór usługi 
W drugim kroku wypełniania karty leczenia również masz możliwość określenia listy usług w 
ramach realizowanej wizyty wraz z możliwością ustalania indywidualnych cen usług. 
 

5.1.3.4. Podsumowanie finansów 
Zarówno w drugim jak i w trzecim kroku na dole strony uzyskujesz informację na temat 
kosztów wizyty z uwzględnieniem marż określonych na poszczególnych lekach na fakturach 
za leki jak i w przypadku kwot ustalonych za poszczególne usługi. Jeżeli dany lek nie ma 
określonej marży, to przyjmowana jest wartość zero. 
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Rys. 35 Podsumowanie finansów. 

5.1.4. Karta leczenia, formularz, krok 3 / 3 - zapis karty 
leczenia 
 
Ostatni krok, to zapis karty leczenia w Systemie. 
 

 
Rys. 36. Karta leczenia - krok 3 - zapis karty leczenia. 
 
 

W ostatnim kroku masz możliwość uzupełnienia dokumentacji obrotu 
detalicznego lub przejść do wprowadzenia kolejnej karty. Więcej na temat kart 
obrotu detalicznego dowiesz się w rozdziale [9.1. Aktualizacja dokumentacji 
obrotu detalicznego]. 
 
 
Będąc w 3 kroku masz możliwość wyboru jednej z kilku akcji, które tutaj są 
dostępne: 
 

1) Drukuj kartę leczenia - jeżeli klikniesz w tą opcję, to na nowej zakładce 
w przeglądarce ukaże się wydruk karty leczenia; 

2) Książka leczenia - jeżeli wybierzesz tą opcję, to zostaniesz 
przekierowany na na listę kart leczenia w książce leczenia zwierząt - 
więcej na temat książki leczenia dowiesz się w rozdziale [8 Książka 
leczenia zwierząt]; 

3) Wyślij wiadomość - jeżeli chcesz natychmiast wysłać kartę leczenia w 
formie pliku PDF do klienta, to należy podać e-mail klienta, a następnie 
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kliknąć w zielony przycisk “Wyślij wiadomość” - klient natychmiast 
otrzyma wypełnioną kartę leczenia na swoją elektroniczną skrzynkę 
pocztową; 

4) Aktualizuj karty obrotu detalicznego - opcja widoczna tylko wtedy gdy 
w pierwszym kroku formularza karty leczenia określiłeś co najmniej jeden 
lek jako nabyty przez posiadacza zwierzęcia - jeżeli wybierzesz tą 
opcję, to zostaniesz przekierowany na formularz uzupełniający 
dokumentację obrotu detalicznego - więcej dowiesz się w rozdziale [9.1. 
Aktualizacja dokumentacji obrotu detalicznego]; 

5) Dodaj kolejną kartę leczenia - jeżeli wybierzesz tą opcję, to zostaniesz 
przekierowany na pierwszy krok formularza karty leczenia - teraz możesz 
wypełnić formularz dotyczący kolejnej wizyty; 

5.1.4.1. Wydruk karty leczenia - leki zastosowane 

Wydruk karty leczenia prezentowany jest w formie pliku PDF w 
przeglądarce internetowej. Plik PDF, to powszechny standard przechowywania 
dokumentów, których zawartość nie może zostać zmodyfikowana. Format PDF 
jest na tyle powszechny, że jest możliwy do podglądu i wydruku właściwie na 
każdym urządzeniu takim jak komputer, laptop, tablet czy też smartfon, a także 
na każdym systemie operacyjnym: Windows, Linux, OSx.  
 

 
Rys. 37. Karta leczenia - wydruk PDF. 
 
Rysunek 37 przedstawia przykład wydruku PDF karty leczenia w przeglądarce 
internetowej Chrome. Każda nowoczesna przeglądarka pozwala odczytać plik 
PDF, a także posiada opcje zapisu pliku PDF na dysk komputera oraz opcję 
wydruku. W zależności od przeglądarki opcja ta widoczna jest w innym miejscu. 
Zazwyczaj jest to ona dostępna w jednym z narożników ekranu. 
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5.1.4.2. Wydruk karty leczenia - leki zastosowane i nabyte przez 
posiadacza zwierzęcia 

W przypadku gdy w pierwszym kroku formularza karty leczenia wybrałeś 
co najmniej jeden lek jako nabyty przez posiadacza zwierzęcia, wówczas ten lek 
na wydruku będzie znajdował się w III części dokumentu. Przykład 
zaprezentowany jest na rysunku 38. Tutaj występują dwa leki jeden, jest 
zastosowany - znajduje się w II części wydruku, drugi lek jest nabyty przez 
posiadacza zwierzęcia - znajduje się w III części wydruku. 

 
Rys. 38. Karta leczenia - wydruk - leki zastosowane i nabyte przez 
posiadacza zwierzęcia. 

5.1.4.3. Wyślij kartę leczenia do klienta 

Jak już wcześniej wspomniano, w trzecim kroku formularza karty leczenia 
masz możliwość natychmiastowego wysłania e-maila do klienta z załącznikiem 
zawierającym kartę leczenia w formie pliku PDF. Treść wiadomości wysyłana 
klientowi to: 
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Rys. 39. Karta leczenia - treść maila wysyłana do klienta. 
 
Treść maila, to krótki komunikat zwierający następujące informacje: 
 

● numer dokumentu; 
● załącznik z plikiem PDF, a w nim zawartość karty leczenia gotowej do 

wydruku; 
● Twoje imię i nazwisko, które określiłeś w Systemie na ekranie Moje Dane 

więcej w rozdziale [4.3. Moje Dane]; 
● Informacja o tym, z jakiego źródła wysłany został mail; 

 
Wysłanie maila z kartą leczenia może być doskonałym sposobem 

przekazania klientowi dokumentu potwierdzającego przebieg wizyty. Oczywiście 
w przypadku leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane 
tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi - zgodnie z Ustawą 
- lekarz weterynarii ma obowiązek własnoręcznie podpisać dokument i 
pozostawić w formie papierowej u swojego klienta. 
 

5.1.5. Karta leczenia - Co jeszcze warto wiedzieć? 
Formularz karty leczenia w Weterze, jest bardzo elastyczny i zawiera dużą 

liczbę mechanizmów usprawniających wypełnianie.  
 
Podsumujmy zalety formularza: 
 

1. Masz możliwość wypełnienia karty leczenia z datą z przeszłości z pełnym 
zachowaniem spójności poboru leków z magazynu - spójna dokumentacja 
książki leczenia zwierząt oraz kart obrotu detalicznego. 

2. Masz możliwość wypełnienia w ramach jednej karty leczenia wiele 
rozpoznań, w ramach każdego z rozpoznań określenie wiele zwierząt, a 
także wiele leków zastosowanych lub nabytych przez posiadacza 
zwierzęcia. 

3. Masz możliwość określenia dodatkowych usług realizowanych podczas 
wizyty oraz ustalenia cen wizyt 

4. Podczas wypełniania formularza możemy dodawać nowe pozycje 
słownikowe, nowego klienta oraz nowe zwierzęta bez opuszczania ekranu 
- jest bardzo wygodne i przyśpieszające pracę lekarza. 
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5. Podczas wypełniania formularza możesz zobaczyć notatki dotyczące 
klienta, notatki dotyczące zwierzęcia, a wszystko to bez opuszczania 
formularza. 

6. Program Weter zapamiętuje ostatnio wybrany okres karencji, uwagi lub 
drogę podania dla danego leku - co znacznie usprawnia wypełnianie karty 
leczenia w przyszłości. 

7. Weter automatycznie generuje numer dokumentu z zachowaniem 
chronologi w książce leczenia zwierząt. 

8. Weter automatycznie i dynamicznie dostosowuje listę leków oraz stany 
magazynowe w zależności od wybranej daty czynności na formularzu. 

9. Weter dba o spójność podczas pobierania leków z magazynu, 
uwzględniając takie czynniki jak: 

a. datę wprowadzenia leków do magazynu w postaci faktur za 
zakupione leki; 

b. datę ważności leku; 
c. datę czynności lekarsko weterynaryjnych; 
d. inwentury oraz spójność magazynu przed i po inwenturze; 
e. w odpowiednim momencie przypomina o obowiązku uzupełnienia 

dokumentacji obrotu detalicznego; 

5.2. Szczepienie - formularz 
Wybierając w głównym menu opcję “Wizyta”, masz dwie możliwości: 
 

1) Przejście na formularz karty leczenia z książki leczenia zwierząt - więcej 
szczegółów znajdziesz w rozdziale [5.1. Leczenie - karta leczenia - 
formularz].  

2) Przejście na formularz szczepienia. 
 
W tym rozdziale opiszemy sposób wypełniania formularza szczepienia, zobacz 
rysunek 40. 
 

 
Rys. 40. Szczepienie - formularz nowego szczepienia. 
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Dodanie nowego szczepienia do Systemu wymaga wykonaniu dwóch kroków: 
 

1) Krok 1 - wypełnienie formularza. 
2) Krok 2 - potwierdzenie automatycznego poboru leków lub wybór ręczny 

leku z magazynu oraz zapis formularza. 

5.2.1. Szczepienie - formularz - krok 1 / 2 - wypełnienie 
formularza 
 
Rysunek 40. prezentuje pierwszy krok. Jest to formularz, który zawiera 
następujące pola: 
 

1) Klient - lista wyboru klienta, jeżeli nie ma poszukiwanego klienta na liście 
to należy go dodać klikając w niebieski przycisk “Dodaj nowego klienta” - 
opis pól formularza dodania nowego klienta znajdziesz w rozdziale 
[5.1.2.2 Wybór klienta]. 

2) Szczepione zwierzę - lista wyboru zwierząt wybranego wcześniej 
klienta, jeżeli na liście nie możesz odnaleźć szczepionego zwierzęcia, to 
możesz go dodać klikając w niebieski przycisk “Dodaj nowe zwierzę” - opis 
pól formularza dodania nowego zwierzęcia znajdziesz w rozdziale 
[5.1.2.4.1 Dodanie nowego zwierzęcia]. 

3) Choroba - domyślnie zawsze wybrana jest “WŚCIEKLIZNA”, ale 
oczywiście jest możliwość wybrania innej choroby, na którą wykonane jest 
szczepienie. Jeżeli na liście wyboru nie ma porządanej choroby, to możesz 
ją dodać nie wychodząc z formularza szczepienia, klikając w niebieski 
przycisk “Dodaj nową chorobę”. UWAGA! Lekarz weterynarii ma 
obowiązek prowadzenia rejestru szczepień przeciwko wściekliźnie. Jeżeli 
na formularzu szczepienia zostanie wybrana inna choroba niż wścieklizna, 
to zapisana w drugim kroku formularza karta szczepienia nie będzie 
widniała w rejestrze szczepień. 

4) Data czynności - data wykonywanej szczepienia. 
5) Nazwa leku - lista wyboru leku zastosowanego podczas szczepienia. Lista 

jest generowana automatycznie i dynamicznie w zależności od ustalonej 
wcześniej daty czynności. Lista zawężana jest tylko do tych leków, które 
są dostępne w magazynie w dniu wykonywanej czynności oraz nie są 
przeterminowane w dniu wykonywanej czynności. 

6) Ilość - ilość zastosowanego leku podana w formie liczby gdzie część 
całkowita od części ułamkowej oddzielona jest kropką (.) Podczas 
ustalania ilości należy uwzględnić jestnostkę miary wybranego leku, a 
także dostępny stan w dniu wykonywania szczepienia. Jednostkę miary 
odczytasz na nazwie wybranego leku - w nawiasie określany jest stan oraz 
podana jest jednostka miary.  

7) Data następnego szczepienia - data, w której określamy kiedy powinno 
być wykonane kolejne szczepienie. 
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8) Uwagi - dodatkowe informacje związane ze szczepieniem danego 
zwierzaka. 

 
Jeżeli wszystkie pola wymagane są wypełnione prawidłowo, to po kliknięciu w 
przycisk “Kontynuuj” przejdziesz do kroku drugiego formularza. 
 
Akcja przejścia do drugiego kroku formularza może zostać wstrzymana z kilku 
powodów: 
 

1) Nie wypełniłeś prawidłowo formularza szczepienia. 
2) Data czynności jest sprzed daty ostatniej inwentury. Obowiązuje zasada, 

że nie można modyfikować stanu magazynu wprowadzając lub pobierając 
leki z magazynu z datą czynności sprzed jakiejkolwiek inwentury. 

3) Abonament w dniu wypełniania karty leczenia nie jest opłacony - w takim 
przypadku System poinformuje dodatkowym komunikatem takim jak na 
rysunku 29, zobacz rozdział [5.1.2.9 Przejście do kroku drugiego]. 

 

5.2.2. Szczepienie - formularz - krok 2 / 2 - wybór leków i 
zapis 

W drugim kroku formularza szczepienia, podobnie jak podczas wypełniania 
karty leczenia prezentowany jest ekran z wyborem serii leków jakie zamierzasz 
pobrać z magazynu w ramach wykonywanego szczepienia. 
 

 
Rys. 41. Szczepienie - formularz - krok 2 - wybór leków i zapis 
formularza. 
 

Szczegółowy opis ekranu prezentowanego na rysunku 41 znajdziesz tutaj 
[5.1.3 Karta leczenia, formularz, krok 2 / 3 - pobór leków z magazynu]. Co jest 
istotne, to fakt, że Serwis Weter sugeruje w jaki sposób można pobrać 
konkretne leki z magazynu. Domyślnie ustalona jest opcja automatycznego 
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wyboru leków, jednak również umożliwiony jest wybór ręczny leków. Po 
kliknięciu w niebieski przycisk “Zapisz” nastąpi: utworzenie karty szczepienia, 
zdjęcie z magazynu wybranych leków, a następnie przekierowanie na pierwszy 
krok formularza szczepienia, na którym można dodać kolejną kartę szczepienia. 
 
Funkcjonalności takie jak: 
 

● Lista szczepień przeciwko wściekliźnie i przeciwko innym chorobom. 
● Podgląd wybranego szczepienia. 
● Wydruk zaświadczenia szczepienia przeciwko wściekliźnie i przeciwko 

innym chorobom. 
● Dodanie rejestru szczepień. 
● Przegląd rejestrów szczepień. 
● Wydruk rejestru szczepień. 
● Planowane szczepienia. 

 
szczegółowo opisane są w rozdziale [7 Szczepienia]. 
 

6. Magazyn 
 

 
Rys. 42. Menu główne - MAGAZYN. 
 

Klikając opcję “Magazyn” w Menu Głównym zostaniesz przekierowany do 
tej części programu Weter, gdzie masz możliwość zarządzania stanem 
zakupionych leków w magazynie. 
 
Opcje dostępne w Magazynie to: 
 

1) Dodaj fakturę z pliku - rekomendowana forma uzupełniania magazynu 
zakupionymi lekami - więcej na temat bardzo wygodnej i szybkiej metody 
znajdziesz w rozdziale [6.1.1 Dodaj fakturę z pliku - Krok 1 / 2 - wybór 
pliku]. 

2) Dodaj fakturę ręcznie - jeżeli nie otrzymujesz ze swojej hurtowni plików 
z fakturami za zakupione leki, to masz możliwość wprowadzenia ręcznie 
takiej faktury - zapisując fakturę aktualizujesz stan leków w Twoim 
magazynie - wiecej na temat ręcznego wprowadzania faktury za 
zakupione leki znajdziesz w rozdziale [6.2 Aktualizacja magazynu - dodaj 
fakturę ręcznie]. 
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3) Stan leku - tutaj masz możliwość przeglądania stanów leków w swoim 
magazynie - więcej na temat stanu leków znajdziesz w rozdziale [6.3 Stan 
leku]. 

4) Lista faktur - tutaj zarządzasz fakturami za zakupione leki, które 
wprowadziłeś ręcznie lub za pomocą pliku znajdującego się na dysku, 
dyskietce lub pendrivie. Więcej na temat listy faktur dowiesz się w 
rozdziale [6.4 Lista faktur]. 

5) Inwentura - w tej części programu Weter masz możliwość 
przeprowadzenia inwentury, więcej informacji w rozdziale [6.5 
Inwentura]. 

 

6.1. Aktualizacja magazynu - dodaj fakturę z pliku 
Co pewien czas należy uzupełnić magazyn odpowiednim lekami, które 

lekarz weterynarii kupuje w hurtowni. Leki umieszczone w magazynie 
wykorzystywane są z dokładnością do nazwy, serii i daty ważności, opakowania 
na formularzach karty leczenia oraz karty szczepienia. Jeżeli rozpoczynasz pracę 
z programem Weter, to zapewne Twój magazyn jest pusty - w konsekewencji nie 
masz możliwości wypełnienia karty leczenia lub karty szczepienia, ponieważ z 
punktu widzenia Systemu, nie masz leków. Aby uzupełnić stany magazynowe o 
faktycznie zakupione leki należy wprowadzić je do bazy Wetera. Program 
Weter umożliwia w sposób bardzo wygodny uzupełnianie stanu leków w 
magazynie. Wystarczy wskazać w Weterze plik z zawartością faktury za 
zakupione leki - rysunek 43. 
 

6.1.1. Dodaj fakturę z pliku - Krok 1 / 2 - wybór pliku 
 

 
Rys. 43. Magazyn - Dodaj fakturę z pliku. 
 
Plik z elektroniczną fakturą otrzymujesz podczas zakupu w hurtowni. Zawsze 
masz możliwość uzyskania z hurtowni takiego pliku w momencie zakupu leków w 
hurtowni.  
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6.1.1.1. Jak wybrać plik i zapisać go w Serwisie Weter? 

1) Na ekranie widocznym na rysunku 54. należy kliknąć w ikonkę dyskietki 
lub w przycisk “Wybierz plik”. 

2) W oknie, które się pojawi należy poszukać pliku z fakturą, który chcesz 
zapisać w Weterze. Wybierz plik i kliknij w przycisk “Otwórz”. 

3) Gdy poprawnie wybrałeś plik, to w Weterze zobaczysz pozycję z nazwą 
pliku oraz następujące opcje: 

a) Podgląd faktury - przejście na ekran z zawartością pliku z fakturą. 
b) Usuń - usunięcie wyboru pliku (plik nie jest usuwany z dysku, 

jedynie nie jest prezentowany na ekranie w Weterze). 

 
Rys. 44. Magazyn - Dodaj fakturę z pliku - wybrany plik. 

 

6.1.2. Dodaj fakturę z pliku - Krok 2 / 2 - podgląd i 
uzupełnienie faktury 
 
Jeżeli klikniesz w niebieski przycisk “Podgląd faktury” (przykład na rysunku 44), 
to program Weter automatyczne odczyta zawartość pliku jaką wcześniej 
wskazałeś. 
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Rys. 45. Magazyn - Dodaj fakturę z pliku - Podgląd faktury. 
 

Rysunek 45. prezentuje przykładową zawartość faktury z pliku. Zanim 
zapiszesz fakturę w Systemie, masz możliwość poprawienia niektórych pól 
widniejących na formularzu.  

 
Są to pola: 
 

1) Dostawca - pole obowiązkowe; 
2) Numer faktury - pole obowiązkowe, numer faktury powinien być 

unikalny; 
3) Data sprzedaży - pole obowiązkowe, bardzo ważne pole, data 

sprzedaży ma bezpośredni wpływ na to jakie stany i jaka lista leków jest 
do wyboru podczas dodawania nowej karty leczenia i karty szczepienia; 

4) Data wystawienia - pole obowiązkowe, pełni funkcję informacyjną; 
5) Termin zapłaty - pole obowiązkowe, pełni funkcję informacyjną; 
6) Data ważności - pole obowiązkowe, bardzo ważne pole, data ważności 

ma bezpośredni wpływ na to jakie stany i jaka lista leków jest  do wyboru 
podczas dodawania nowej karty leczenia i karty szczepienia; 

7) Seria - pole obowiązkowe, ważne pole, którego wartość prezentowana 
jest na dokumentach książki leczenia zwierząt, na kartach obrotu 
detalicznego, a także na zaświadczeniach o szczepieniu; 

8) JM - pole obowiązkowe, jednostka miary, ważne pole, którego wartość 
prezentowana jest na dokumentach książki leczenia zwierząt, na kartach 
obrotu detalicznego, a także na zaświadczeniach o szczepieniu; 
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9) Ilość - ilość wprowadzonego leku, wprowadzana ilość ustalana jest z 
uwzględnieniem wybranej jednostki miary, bardzo ważne pole, właśnie 
tutaj określasz stan magazynowy wprowadzanego leku; 

10) Cena jednostkowa netto 
11) Cena jednostkowa brutto 
12) Marża - tutaj masz możliwość określenia konkretnej marży dla 

konkretnej pozycji na fakturze 
 
Zmiana jednostki miary 
Jeżeli wiersz z lekiem określoną ma jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową 
brutto i netto, to System prezentuje dodatkową opcję dla jednostki miary - 
“Zmień jednostkę”. Kliknięcie w opcję wyświetla  okno, na którym w prosty 
sposób można wykonać zmianę jednostki miary. Przykład widoczny na rysunku 
46 

 
Rys. 46. Zmiana jednostki miary. 

 
System automatycznie oblicza ilość oraz ceny jednostkowe dla nowo wybranej 
miary. Dodatkowo o zmienionej jednostce zostanie zapamiętana i użyta w 
przyszłości podczas wczytywania automatycznego faktur za leki. 
 
 
Jeżeli wszystkie wymagane pola są uzupełnione prawidłowo, to klikasz na 
niebieski przycisk “Zapisz fakturę” i faktura zostaje zapisana w Systemie, a Twój 
magazyn leków zostanie zaktualizowany o stany leków jakie znajdowały się na 
fakturze.  
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6.1.2.1. Co zrobić, gdy Serwis Weter nie potrafi odczytać pliku z fakturą? 

Serwis Weter podczas odczytu pliku stosuje zaawansowane algorytmy, które 
rozpoznają format pliku, często zdarza się, że pliki same w sobie zawierają 
niepełne dane np. 
 

a) brak serii na pewnym leku; 
b) nieprawidłowa data ważności leku; 
c) brak lub nieprawidłowa jednostka miary; 

 
Niepełne dane są efektem specyficznej konfiguracji programu znajdującego się w 
danej hurtowni. Zazwyczaj są efektem błędu ludzkiego. System Weter robi 
wszystko aby odczytać taki plik, dlatego też w kroku 2 dodania faktury, 
użytkownik ma możliwość uzupełnienia danych zanim zapisze zawartość w 
Weterze. 
Pomimo dużej elastyczności odczytu pliku z fakturą przez System, program 
może nie być w stanie rozpoznać formatu pliku, mimo że plik jest prawidłowym 
plikiem z fakturą za zakupione leki. W takim przypadku na ekranie wyświetli się 
komunikat jak na rysunku 47. 
 

 
Rys. 47. Magazyn - Dodaj fakturę z pliku - Nierozpoznawalny format 
pliku. 
 

W przypadku nierozpoznawalnego formatu pliku otrzymanego z hurtowni 
należy skontaktować się z Zespołem Serwisu, informując o problemie wczytania 
pliku. Nasi programiści dostosują Serwis Weter do odczytywania nowego formatu 
plików z fakturą. Czynność tą wykonujemy za darmo z najwyższym 
priorytetem realizacji.  
Są jednak pliki, dla których nie ma technicznych możliwości odczytania formatu i 
przystosowania do tego programu tak aby automatycznie pobrał dane z pliku i 
zaprezentował zawartość na ekranie.  
 
Są to: 
 

1) pliki w formacie PDF; 
2) zdjęcia faktur; 
3) skany faktur; 
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6.1.2.2. Kiedy nie można zapisać faktury za leki do bazy Wetera? 

 
Jest kilka przypadków, kiedy dodanie faktury do magazynu nie jest możliwe: 
 

1) Jeżeli nie wypełnione są prawidłowo wszystkie wymagane pola w drugim 
kroku dodania faktury; 

2) Jeżeli istnieje faktura o identycznym numerze w Systemie. Weter 
uniemożliwia dodanie faktury o istniejącym numerze - pozwala to na 
jednoznaczne przechowywanie danych dokumentacji dotyczącej książki 
leczenia zwierząt, dokumentów obrotu detalicznego oraz zaświadczeń o 
szczepieniu; 

3) Jeżeli data sprzedaży ustawiona na fakturze jest sprzed inwentury - 
System Weter dbając o spójność danych pomiędzy stanem magazynu a 
dokumentacją lekarsko-weterynaryjną uniemożliwia dodanie takiej 
faktury; 

6.2. Aktualizacja magazynu - dodaj fakturę ręcznie 
Rekomendowanym sposobem aktualizacji stanu magazynu jest dodanie 

faktury za zakupione leki poprzez automatyczne wczytanie pliku z fakturą - 
więcej znajdziesz w rozdziale [6.1 Aktualizacja magazynu - dodaj fakturę z 
pliku]. Jednak jeżeli nie posiadasz elektronicznej faktury w postaci pliku, a 
chcesz zaktualizować stany magazynu o nowe leki, to zawsze masz możliwość 
ręcznego dodania leków do magazynu. Opcja ta dostępna jest w menu głównym 
“Magazyn” -> “Dodaj fakturę ręcznie”. 
 

 
Rys. 48. Magazyn - Dodaj fakturę ręcznie. 
 
Kliknij w opcję “Dodaj fakturę ręcznie” aby wyświetlić formularz. 
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Rys. 49. Magazyn - Dodaj fakturę ręcznie - Formularz. 
 
Formularz na rysunku 49 zawiera następujące pola: 
 

a) Dostawca - pole obowiązkowe, wykorzystywane w dokumentacji obrotu 
detalicznego [9. Karty obrotu detalicznego]; 

b) Numer faktury - pole obowiązkowe, numer powinien być unikalny; 
c) Data sprzedaży - pole obowiązkowe, bardzo ważne pole, data 

determinuje od kiedy lek jest dostępny w magazynie; 
d) Data wystawienia - pole obowiązkowe, data wystawienia faktury; 
e) Termin zapłaty - pole obowiązkowe, termin zapłaty za fakturę; 
f) Nazwa towaru - pole obowiązkowe, lista wyboru leków ze słownika, 

jeżeli na liście nie znajdujesz pożądanej pozycji to kliknij w niebieski 
przycisk “Dodaj lek” aby dodać nową pozycję słownikową; 

g) Data ważności - pole obowiązkowe, bardzo ważne pole, data ważności 
leku - data determinuje do kiedy lek jest dostępny w magazynie; 

h) Seria - pole obowiązkowe, seria leku; 
i) JM - pole obowiązkowe, jednostka miary; 
j) Ilość - pole obowiązkowe, ilość leku, ilość należy ustalać z 

uwzględnieniem jednostki miary; 
k) Cena jednostkowa netto (w zł.) - pole nieobowiązkowe, pełni funkcję 

informacyjną dla lekarza weterynarii; 
l) Cena jednostkowa brutto (w zł.) - pole nieobowiązkowe, pełni funkcję 

informacyjną dla lekarza weterynarii; 
 
Jeżeli w ramach uzupełnianej faktury za leki występuje więcej niż jeden lek, 
który chciałbyś dodać, to należy kliknąć w niebieski przycisk “Dodaj następny 
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wiersz” - pojawi się kolejny wiersz z możliwością określenia danych opisujących 
kolejny lek. 
 
Warunki zapisu faktury za leki w bazie Wetera są analogiczne jak podczas 
dodania faktury z pliku - szczegółowy opis znajdziesz w rozdziale [6.1.2. Dodaj 
fakturę z pliku - Krok 2 / 2 - podgląd i uzupełnienie faktury]. 

6.3. Stan leku 

 
Rys. 50. Magazyn - Stan leku. 
 

Ekran “Stan leku” wyświetlany jest jako pierwszy po kliknięciu w opcję 
“Magazyn” w Menu Głównym. Tutaj masz możliwość zweryfikowania stanu leków 
nie tylko na dzień dzisiejszy, ale również na dowolną datę w przeszłości. 

 
Rys. 51 Magazyn - Stan leku - filtry wyszukiwania. 
 
Wśród filtrów wyszukiwania są pola: 
 

1) Lek - wybór jednego lub wszystkich leków; 
2) Stan większy niż - stan powyżej którego chcesz zobaczyć wyniki 

wyszukiwania, domyślnie stan większy od zera; 
3) Stan na dzień - dzień na który chcesz sprawdzić stan - podczas 

wyszukiwania, Serwis Weter porównuje datę sprzedaży widniejącą na 
fakturze za leki z datą “Stan na dzień” i na tej podstawie wyświetla 
wszystkie te leki w magazynie, dla których data sprzedaży jest sprzed 
daty “Stan na dzień”. 
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6.3.1. Stan leków - Wyniki wyszukiwania 

 
Rys. 52. Magazyn - Stan leku - Wyniki wyszukiwania. 
 
Po określeniu kryteriów wyszukiwania i kliknięciu w niebieski przycisk “Wyświetl” 
poniżej prezentowane są wyniki wyszukiwania, zobacz rysunek 52. 
 
Lista zawiera następujące pola: 
 

1) Lek - nazwa leku w magazynie, kliknięcie w nazwę leku przekierowuje na 
szczegóły pozycji słownikowej leku, więcej w rozdziale [14.1.3. Szczegóły 
leku]; 

2) JM - jednostka miary; 
3) Seria - seria leku; 
4) Data ważności - data ważności leku; 
5) Data wystawienia faktury - data wystawienia faktury za zakupione leki, 

na której widnieje dany lek; 
6) Nr faktury - numer faktury za zakupione leki, na której widnieje dany 

lek, kliknięcie w numer faktury przekierowuje na podgląd faktury za leki - 
więcej szczegółów dowiesz się w rozdziale [6.4.1. Podgląd faktury za leki]; 

7) STAN - stan leku na dzień ustalony w filtrach wyszukiwania. Podczas 
liczenia stanu leków brane pod uwagę są wszystkie faktury za leki gdzie 
data sprzedaży jest sprzed daty “Stan na dzień” oraz nie są uwzględniane 
wystawione karty leczenia lub karty szczepienia, których data czynności 
jest po dacie “Stan na dzień”. 

8) WAŻNY - Wartość “Tak” lub “Nie”. System wylicza czy w dniu “Stan na 
dzień” lek jest ważny, czy nie jest ważny. Ważna uwaga - wartość może 
zmienić się, jeżeli pole “Stan na dzień” zmieni się.  

 

6.3.2. Wydruk stanów magazynowych 
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Mając wyświetloną listę wyników masz do dyspozycji opcję “Drukuj 
zaznaczone”. Zaznaczasz wybrane pozycje, a następnie klikasz w opcję “Drukuj 
zaznaczone”. Program wyświetli zawartość wydruku w formie pliku PDF - 
przykład na rysunku 53. 

 

 
Rys. 53. Magazyn - Stan leku - Wydruk zaznaczonych leków. 
 
W związku z tym, że stan magazynu może ulegać ciągłej zmianie w toku 
wystawianych kart leczenia lub kart szczepienia przez lekarza weterynarii, na 
wydruku widoczna jest data oraz godzina wygenerowanego dokumentu PDF. 

6.4. Lista faktur 

 
Rys. 54. Magazyn - Lista faktur - menu gówne. 
 

Wybierając opcję “Lista faktur” w Menu Głównym na ekranie wyświetlona 
zostanie lista aktualnie dodanych faktur zarówno tych dodanych z pliku (zobacz 
rozdział [6.1 Aktualizacja magazynu - dodaj fakturę z pliku]), jak i tych 
dodanych ręcznie (zobacz rozdział [6.2 Aktualizacja magazynu - dodaj fakturę 
ręcznie]). Przykładowa lista znajduje się na rysunku 55. 
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Rys. 55. Magazyn - Lista faktur. 
 
Lista zawiera następujące kolumny: 
 

1) Numer faktury - numer faktury, klikając w numer faktury zostaniesz 
przekierowany na podgląd faktury, więcej w rozdziale [6.4.1 Podgląd 
faktury za leki]; 

2) Data sprzedaży - data sprzedaży determinuje, czy dany lek jest 
widoczny na formularzu nowej karty leczenia, czy też nie jest widoczny; 

3) Termin płatności - termin płatności, pole pełniące rolę informacyjną; 
4) Nazwa dostawcy - nazwa hurtowni, w której nastąpił zakup leków; 
5) Adres dostawcy - adres hurtowni, w której nastąpił zakup leków; 

 
Dostępne są następujące opcje: 
 

1) Dodaj ręcznie - przejście na formularz dodania ręcznego faktury za leki, 
więcej w rozdziale [6.2 Aktualizacja magazynu - dodaj fakturę ręcznie]; 

2) Doda z pliku - przejście na formularz dodania z pliku faktury za leki, 
więcej w rozdziale [6.1.1 Dodaj fakturę z pliku - Krok 1 / 2 - wybór pliku]; 

3) Usuń zaznaczone - akcja usunięcia wybranych faktur na liście; 
4) Podgląd - przejście na szczegóły faktury za leki; 
5) Usuń - akcja usunięcia wybranej, jednej faktury; 
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6.4.1. Podgląd faktury za leki 

 
Rys. 56. Magazyn - lista faktur - podgląd faktury. 
 

Na liście faktur klikając w opcję “Podgląd” na wybranej pozycji, program 
Weter przekierowuje na ekran szczegółów dotyczących faktury za leki - przykład 
na rysunku 56.  

Dla każdego leku widniejącego na fakturze występuje jeszcze jedna 
kolumna o nazwie “Aktualny stan” - wartość ta reprezentuje aktualny stan 
konkretnego leku w magazynie. Kolor pomarańczowy oznacza, że stan jest 
inny niż był pierwotnie w momencie zapisywania faktury za leki (wskazuje na to 
kolumna “Ilość”). Oznacza, to że dany lek jest użyty na jednym z dokumentów 
lekarsko-weterynaryjnych (karcie leczenia lub karcie szczepienia). Oznacza to 
również, że ta faktura za leki nie może być usunięta, ani nie może być 
modyfikowana przez użytkownika - wszystko po to aby zachować spójność stanu 
magazynowego z istniejącą w Systemie Weter dokumentacją. 

 
Na ekranie podglądu faktury za leki dostępne są opcje: 
 

1) Usuń - akcja usunięcia faktury za leki, akcja zmienia stan w magazynie, 
akcja nie jest dozwolona w przypadku gdy:  

a) data sprzedaży widniejąca na fakturze jest sprzed daty inwentury; 
b) aktualny stan leku jest inny niż początkowa ilość leku widniejąca na 

fakturze; 
2) Popraw - akcja przejścia na formularz edycji faktury za leki, akcja nie 

jest dozwolona w analogicznych przypadkach jak dla akcji “Usuń”; 
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3) Lista faktur - akcja przejścia na listę faktur; 
4) Dodaj ręcznie - akcja przejścia na formularz dodania ręcznego faktury za 

leki; 
5) Dodaj z pliku - akcja przejścia na formularz dodania z pliku faktury za 

zakupione leki; 
 

6.4.2. Usunięcie i edycja faktury za leki 
Usunięcie faktury powoduje zmianę stanów magazynowych, dlatego aby 

zachować spójność między stanem leków w magazynie, a tym co zostało 
umieszczone w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej (karty leczenia z książki 
leczenia zwierząt, karty obrotu detalicznego, karty szczepień) System Weter 
nakłada następujące restrykcje: 
 

1) Nie można usunąć faktury, jeżeli leki z tej faktury zostały użyte na 
przynajmniej jednej karcie leczenia lub jednej karcie szczepienia - w takim 
przypadku otrzymasz komunikat informujący na jakich dokumentach 
wykorzystywane są leki z faktury. 

2) Nie można usunąć faktury, jeżeli data sprzedaży na fakturze jest 
sprzed inwentury - innymi słowy nie można modyfikować historycznych. 
stanów magazynowych jeżeli została przeprowadzona inwentura. 

3) Podczas edycji faktury zawsze można zmienić cenę jednostkową oraz 
marżę. 

4) Podczas edycji faktury nie można zmieniać nazwy leku, daty ważności, 
serii, jednostki miary, ilości - jeżeli data sprzedaży na fakturze jest sprzed 
inwentury lub lek został zastosowany na kartach leczenia. 

5) Podczas edycji faktury nie można usuwać lub dodawać nowych leków 
jeżeli data sprzedaży na fakturze jest sprzed inwentury. 

 

6.5. Inwentura 

 
Rys. 57. Magazyn - Inwentura - Menu Główne. 
 

Inwentura to czynność polegająca na weryfikacji stanów magazynowych 
znajdujących się w Systemie ze stanem leków w naturze (rzeczywisty stan 
leków). Wszelkie rozbieżności wynikające z różnicy stanów ma swoje 
odzwierciedlenie w grupie wygenerowanych dokumentów. W Serwisie Weter 
reprezentowane są w postaci dokumentów o nazwach: 
 

1) Przyjęcie nadwyżek - dokument powstaje w przypadku gdy w 
programie Weter na stanie jest mniej leków niż w rzeczywistości. W 
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celu zwiększenia stanów w Systemie do poziomu stanów leków w naturze 
- generowany jest dokument “Przyjęcie nadwyżek”; 

2) Rozliczenie braków - dokument powstaje w przypadku gdy w programie 
Weter, na stanie jest więcej leków niż w rzeczywistości. W celu 
zmniejszenia stanów w Systemie do poziomu stanów leków w naturze - 
generowany jest dokument “Rozliczenie braków”. 

 

6.5.1. Formularz 
Aby przejść na formularz nowej inwentury należy kliknąć w opcję “Przeprowadź 
inwenturę”. 
 

 
Rys. 58. Magazyn - inwentura - formularz. 
 
W polu “Inwentura w dniu” ustalamy dzień inwentury - System Weter przeliczy 
stany magazynu na wybrany dzień i wyświetli na ekranie listę leków dla 
wybranej daty. Rysunek 58 prezentuje przykładowy formularz inwentury z listą 
leków.  
 
Lista przedstawia następujące pola: 

1) Nazwa leku; 
2) Data ważności - data ważności leku; 
3) Seria - seria leku; 
4) Łączna wartość netto - jest to łączna kwota netto ze wszystkich leków 

w magazynie na dzień “Inwentura w dniu”, które posiadają taką samą 
nazwę leku, datę ważności oraz serię. Należy zwrócić uwagę, że ten sam 
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lek, z tą samą datą ważności i serią może występować wielokrotnie na 
różnych fakturach za leki. 

5) Łączna wartość brutto - analogicznie jak w polu “Łączna wartość netto”, 
dotyczy kwoty brutto; 

6) Stan w magazynie - sumaryczny stan leku o tej samej dacie ważności i 
serii; 

7) Rzeczywisty stan - pole edytowalne, domyślnie ustawiona wartość jak 
pole “Stan w magazynie”. Wartość w polu “Rzeczywisty stan” należy 
zweryfikować z rzeczywistym stanem leków posiadanych przez lekarza 
weterynarii dla konkretnej nazwy leku, konkretnej daty ważności i serii 
leku. 

 
Każdy wiersz zawiera również opcję “Szczegóły”, która umożliwia szczegółowy 
podgląd na rozmieszczenie danego leku o tej samej dacie ważności i serii wśród 
wprowadzonych faktur za leki. A także umożliwia podgląd na cząstkowe ceny 
brutto i netto wybranego w wierszu leku. 
 

 
Rys. 59. Magazyn - Inwentura - Formularz - Szczegóły leku. 
 
UWAGA. 
Należy zwrócić uwagę, że data inwentury powinna być ustalona tak aby po tej 
dacie nie istniały żadne dokumenty takie jak karty leczenia, karty szczepienia, 
faktury za zakupione leki czy też inne inwentury. W takim przypadku program 
uniemożliwi zapisanie inwentury. To ograniczenie w Systemie zabezpiecza 
przed potencjalną utratą spójności stanów magazynowych z zawartością 
dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej. 

6.5.2. Przyjęcie nadwyżek 
Jak już wspomniano wcześniej, dokument przyjęcia nadwyżek powstaje w 

przypadku gdy w programie Weter na stanie jest mniej leków niż w 
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rzeczywistości lub występują zupełnie nowe leki, których nie ma w 
Systemie Weter.  

Rozważmy przypadek, gdzie leku (o konkretnej serii i dacie ważności) w 
Systemie Weter jest  mniej niż leku w rzeczywistości. W takim przypadku gdy w 
polu “Rzeczywisty stan” wprowadzimy nowy, wyższy, rzeczywisty stan leków, to 
konieczne jest określenie ceny jednostkowej netto oraz ceny jednostkowej brutto 
dla leków będących różnicą stanu w magazynie ze stanem rzeczywistym. 
Teoretycznie ta cena może być inna, dlatego program umożliwia wprowadzenie 
takiej ceny, zobacz rysunek 60. 
 

 
Rys. 60. Magazyn - Inwentura - Formularz - przyjęcie nadwyżek - 
uzupełnienie ceny jednostkowej. 
 

Podczas uzupełniania nadwyżek poza ceną jednostkową należy również 
uzupełnić nazwę i adres dostawcy tego leku, który stanowi nadwyżkę. Jeżeli 
program Weter nie jest w stanie pobrać nazwy i adresu dostawcy z poprzednich 
faktur dla konkretnej serii leku (bo na poprzednich fakturach również nazwa i 
adres dostawcy nie był uzupełniony), to prezentowany jest rozszerzony 
formularz związany z nadwyżką leku - zobacz rysunek 61. 
 

 
Rys. 61. Magazyn - Inwentura - Formularz - przyjęcie nadwyżek - 
uzupełnienie nazwy i adresu dostawcy. 
 
Na rysunku 61 widoczne są dwa dodatkowe pola: 
 

1) Nazwa dostawcy leku - pole wymagane; 
2) Adres dostawcy leku - pole wymagane; 

 
W takim przypadku należy uzupełnić dla każdego leku o konkretnej dacie 
ważności i serii dodatkowe cztery pola: 
 

1) Cena jednostkowa netto; 
2) Cena jednostkowa brutto; 
3) Nazwa dostawcy leku; 
4) Adres dostawcy leku; 

6.5.2.1. Co jeśli lek w naturze nie występuje na formularzu z listą leków? 

Jeżeli w naturze mamy lek o danej serii i danej dacie ważności, którego 
nie widzimy na liście leków na formularzu inwentury, to należy w dolnej części 

Weter - program dla lekarzy weterynarii, www.weter.pl 
58 

http://www.weter.pl/


formularza o nazwie “Dodatkowe leki” kliknąć na niebieski przycisk “Dodaj lek” i 
wprowadzić zupełnie nowy lek, podając wszystkie niezbędne pola jakie 
standardowo widnieją na fakturze za zakupione leki. Przykład przedstawiony na 
rysunku 62. 
 

 
Rys. 62. Magazyn - Inwentura - Formularz - Przyjęcie nadwyżek - Dodaj 
lek. 
 
 

6.5.3. Rozliczenie braków 
Dokument powstaje w przypadku gdy w programie Weter, na stanie jest 

więcej leków niż w rzeczywistości. Na karcie w kolumnie “Rzeczywisty stan” 
wprowadzona jest wartość, która jest niższa niż aktualny stan w Systemie - 
rysunek 63. 
 

 
Rys. 63. Magazyn - Inwentura - Formularz - Rozliczenie braków. 
 
 

6.5.4. Zapis inwentury 
Jeżeli został zakończony przegląd wszystkich leków w naturze i 

odpowiednie stany zostały wprowadzone na formularzu inwentury, to klikamy w 
niebieski przycisk “Wykonaj inwenturę”. Na ekranie otrzymamy okienko 
informujące o ograniczeniach jakie napotkamy po zapisaniu inwentury w 
programie Weter.  
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Rys. 64. Magazyn - Inwentura - zapis. 
 
Są to: 
 

1) Brak możliwości wystawiania kart leczenia z datą czynności sprzed daty 
inwentury. 

2) Brak możliwości wystawiania kart szczepień z datą czynności sprzed daty 
inwentury. 

3) Brak możliwości wprowadzania faktur za zakupione leki z datą sprzedaży 
sprzed daty inwentury. 

 
Powyższe ograniczenia program nakłada po to aby zachować pełną spójność 
w magazynie i w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnych. 
 
Po kliknięciu w niebieski przycisk “Tak, wykonaj inwenturę”, jeżeli wszystko 
przebiegnie prawidłowo, to otrzymamy komunikat: 

 
Rys. 65. Magazyn - Inwentura - poprawny zapis. 

 
 

Weter - program dla lekarzy weterynarii, www.weter.pl 
60 

http://www.weter.pl/


6.5.5. Lista inwentur 
Wszystkie dotychczas przeprowadzone inwentury widnieją na “Liście inwnetur”. 
 

 
Rys. 66. Magazyn - Inwentura - Lista. 
 
Rysunek 66. prezentuje listę inwentur zawierającą jedną pozycję. Jak widać na 
liście dany wiersz składa się z jednego dokumentu “Przyjęcie nadwyżek” oraz 
jednego dokumentu “Rozliczenie braków”. Klikając w nazwę dokumentu 
przyjęcia nadwyżki lub w nazwę “Szczegóły rozliczenia” masz możliwość 
przejścia do szczegółów danego dokumentu. 
 
Należy zwrócić uwagę również na fakt, że na przeprowadzoną jedną inwenturę 
może składać się więcej niż jeden dokument z przyjęcia nadwyżek - 
przykład prezentuje Rysunek 67. 
 

 
Rys. 67. Magazyn - Inwentura - Jedna inwentura, dwa dokumenty 
przyjęcia nadwyżek. 
 
Co wpływa na to, że w ramach jednej inwentury może być kilka pozycji 
związanych z przyjęciem nadwyżek? 

W programie Weter zastosowano rozwiązanie, w którym przyjęcie 
nadwyżek, to nic innego jak specyficzna faktura za zakupione leki, której 
unikalność określają cztery pola w nagłówku.  

 
Są to: 

1) Numer dokumentu - na zwykłej fakturze za leki odpowiednik “Numeru 
faktury”; 

2) Data przyjęcia - na zwykłej fakturze za leki odpowiedni “Data 
sprzedaży”; 

3) Nazwa dostawcy; 
4) Adres dostawcy; 

 
W związku z tym, że podczas uzupełniania formularza inwentury, pewne leki 
stanowiące nadwyżkę w naturze mogą mieć różnych dostawców - konieczne jest 
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utworzenie dla każdego dostawcy oddzielnego dokumentu przyjęcia nadwyżki. 
Dokumenty takie przyjmują numery w formacie INWENTURA YYYY-MM-DD 
LICZBA_PORZĄDKOWA gdzie YYYY-MM-DD to odpowiednio rok, miesiąc i dzień 
przeprowadzanej inwentury, a LICZBA_PORZĄDKOWA to kolejne liczby 
rozpoczynające się od 1. 
 
Czy dokumentów związanych z rozliczeniem braków może być więcej niż 
jeden? 

Nie. W programie, rozliczenie braków to jeden dokument, w którym 
zawarte są wszystkie te leki, których było mniej w naturze w odniesieniu do 
stanu leków w magazynie Wetera. 
 
Czy może powstać inwentura, w której nie powstanie ani jeden 
dokument z przyjęciem nadwyżek oraz z rozliczeniem braków? 

Tak. W szczególnym przypadku gdy stan magazynu prezentowany w 
Systemie Weter jest identyczny ze stanem leków w naturze. W takim przypadku 
przeprowadzona inwentura nie będzie posiadać dokumentów dotyczących korekt 
stanów magazynowych w Systemie ze stanami leków w naturze. 

 
Rys. 68. Magazyn - Inwentura - Brak przyjęcia nadwyżek, brak 
rozliczenia braków. 
 

6.5.5.1. Przyjęcie nadwyżek - podgląd 

 
Rys. 69. Magazyn - Inwentura - Przyjęcie nadwyżki - podgląd. 
 
Jak widać na rysunku 69, szczegóły przyjęcia nadwyżki jest łudząco podobne do 
faktury za zakupione leki - porównaj z rysunkiem 69 oraz opisem pól w rozdziale 
[6.2. Aktualizacja magazynu - dodaj fakturę ręcznie]. 
 
Kliknięci w opcję “Drukuj” spowoduje otworzenie nowej zakładaki w przeglądarce 
z podglądem pliku PDF prezentującego częściowy wydruk inwentury zawężony 
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do informacji związanych z wybranym dokumentem opisującym przyjęcie 
nadwyżki. 
 

 
Rys. 70. Magazyn - Inwentura - Przyjęcie nadwyżki - wydruk. 
 
 

6.5.5.2. Rozliczenie braków - podgląd 

 

 
Rys. 71. Magazyn - Inwentura - Rozliczenie braków - podgląd. 
 

Na podglądzie rozliczenia braków widzimy uwzględnione w rozliczeniu leki 
oraz ich ilość o jaką ówczesny (tzn. stan z dnia wykonania inwentury) stan 
magazynu został umniejszony. W drugiej części ekranu zaprezentowana jest 
szczegółowa sekwencja operacji wykonanych na magazynie z dokładnością do 
numery faktury za leki, daty ważności, serii oraz zastosowanej ilości danej 
pozycji. 
 
Kliknięcie w opcję “Drukuj” spowoduje otworzenie nowej zakładki w przeglądarce 
z podglądem pliku PDF prezentującego częściowy wydruk inwentury zawężony 
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do informacji związanych z wybranym dokumentem opisującym rozliczenie 
braków. 
 

 
Rys. 72. Magazyn - Inwentura - Rozliczenie braków - wydruk. 

6.5.5.3. Opcja “Usuń” 

 
Kilknięcie w opcję “Usuń” spowoduje, że dokumenty rozliczenia braków 

oraz przyjęcia nadwyżek zostaną usunięte, a stan magazynu zostanie 
przywrócony do  stanu sprzed inwentury. 
 
System Weter stoi na straży spójności dokumentacji i stanów magazynowych, 
dlatego też istnieją przypadki, w których usunięcie inwentury nie jest możliwe. 
 
Nie można usunąć inwentury, jeżeli po dacie inwentury zostały 
utworzone jakiekolwiek dokumenty modyfikujące stan magazynu.  
 
Do takich dokumentów zaliczamy: 
 

1) Faktury za zakupione leki z datą sprzedaży po dacie inwentury. 
2) Karty leczenia z datą czynności po dacie inwentury. 
3) Karty szczepienia z datą czynności po dacie inwentury. 
4) Inne inwentury z datą wykonania, po dacie usuwanej inwentury. 

 

6.5.5.4. Opcja “Drukuj inwenturę” 

 
Jeżeli klikniemy w opcję “Drukuj inwenturę”, to w nowej zakładce w 

przeglądarce zostanie przedstawione wszystkie dokumenty związane z 
inwenturą. Czyli lista dokumentów z przyjęcia nadwyżek oraz - o ile istnieje - 
dokument z rozliczeniem braków, zobacz rysunek 73. 
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Rys. 73. Magazyn - Inwentura - Wydruk inwentury. 

7. Szczepienia 
 

 
Rys. 74. Menu główne: Dokumenty -> Szczepienia. 
 

Moduł szczepień dostępny jest po przejściu w Menu Głównym na 
“Dokumenty”, a następnie “Szczepienia”.  Jako pierwszy ekran wyświetla się lista 
szczepień przeciwko wściekliźnie. W górnej części ekranu na panelu widoczne są 
dodatkowe opcje. 
 

 
Rys. 75. Szczepienia - lista szczepień. 
 
Na pierwszym panelu masz możliwość przełączenia się między trzema listami: 
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1) Lista szczepień przeciwko wściekliźnie. 
2) Lista szczepień przeciwko innym chorobom. 
3) List planowanych szczepień. 

 
Każda z opcji zostanie opisana w dalszych rozdziałach. 
 

7.1. Szczepienia przeciwko wściekliźnie 

7.1.1. Lista szczepień 
 

 
Rys. 76. Szczepienia - przykład listy szczepień przeciwko wściekliźnie. 
 
Wybierając na pierwszym panelu opcję “Szczepienia przeciwko wściekliźnie” 
pojawia się nam drugi panel, na którym możesz wybrać: 
 

1) Lista szczepień - lista wszystkich szczepień przeciwko wściekliźnie; 
2) Rejestry szczepień - lista rejestrów szczepień; 

 
Będąc na liście szczepień - rysunek 76 - prezentowana jest tabela, na której 
widnieją informacje: 
 

1) Data szczepienia - data czynności przeprowadzonego zabiegu - 
kliknięcie w datę szczepienia na liście spowoduje przejście na ekran 
szczegółów szczepienia [7.1.1.2 Szczegóły karty szczepienia]; 

2) Nazwa klienta - właściciel szczepionego zwierzaka - kliknięcie w nazwę 
klienta na liście spowoduje przejście na ekran karty klienta [10 Karta 
klienta]; 

3) Nazwa zwierzęcia - nazwa szczepionego zwierzaka - kliknięcie w nazwę 
zwierzęcia na liście spowoduje przejście na ekran karty zwierzęcia [11.1 
Szczegóły zwierzęcia]; 
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4) Rejestr - pole jest puste jeżeli szczepienie nie znajduje się w rejestrze - 
kliknięcie w nazwę rejestru na liście spowoduje otworzenie nowej zakładki 
w przeglądarce, na której znajdować będzie się plik PDF z zawartością 
danego rejestru [7.1.2.2 Wydruk rejestru szczepień]; 

5) Opcje - możliwość usunięcia wybranego szczepienia lub przejścia na 
szczegóły szczepienia; 

 
Dodatkowo na ekranie “Lista szczepień” dostępne są opcje: 
 

1) Dodaj szczepienie - gdy wybierzesz tą opcję, to nastąpi przejście na 
formularz dodania nowego szczepienia. Więcej na temat dodania 
szczepienia znajduje się w rozdziale [5.2 Szczepienie - formularz]; 

2) Dodaj rejestr - po kliknięciu w tą opcję na ekrane pojawi się formularz 
dodania nowego rejestru szczepień. Więcej na temat dodania nowego 
rejestru znajduje się w rozdziale [7.1.2.1 Dodaj rejestr - formularz]; 

3) Drukuj zaświadczenia - należy wybrać z listy szczepień jedno lub więcej 
pozycji, a następnie po kliknięciu w opcję “Drukuj zaświadczenia” pojawi 
się zawartość pliku PDF z zaświadczeniami szczepień wybranych z listy. 
Plik jest gotowy do wydruku lub zapisania na dysku komputera.  

4) Usuń - wybierz jedną lub więcej pozycji, a następnie kliknij w opcję 
“Usuń”. Po potwierdzeniu operacji wybrane karty szczepień zostaną 
usunięte; 

 

7.1.1.1. Wydruk zaświadczenia o szczepieniu 

Chcąc wydrukować zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie 
należy wybrać karty szczepień na liście szczepień.  
 
Ważna informacja. 
Aby móc wydrukować zaświadczenie, to szczepienie powinno zostać dodane do 
odpowiedniego rejestru. O tym czy dane szczepienia na liście znajduje się w 
rejestrze świadczy wpis w kolumnie “Rejestr”. Jeżeli pole jest puste, oznacza to, 
że szczepienie nie zostało dodane do rejestru. Więcej na temat dodania 
szczepienia do rejestru znajdziesz w rozdziale [7.1.2 Rejestr szczepień]. Jeżeli 
szczepienie znajduje się w rejestrze, to wydruk zaświadczenia jest możliwy. 
Przykład wydruku znajduje się na rysunku 77. 
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Rys. 77. Szczepienie - wydruk zaświadczenia o szczepieniu psa. 
 
 

7.1.1.2. Szczegóły karty szczepienia 

Każdy wiersz na liście szczepień posiada dwie opcje: “Szczegóły” oraz 
“Usuń”. W przypadku gdy klikniesz w opcję szczegóły nastąpi przekierowanie na 
ekran szczegółów karty szczepienia, zobacz rysunek 78. 
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Rys. 78. Szczepienie - podgląd karty szczepienia. 
 

Na karcie szczepienia masz podgląd na dane wprowadzone podczas 
dodawania szczepienia, a także masz dokładną informację o nazwie, serii oraz 
ilości zastosowanego podczas szczepienia leku. 

 
Na szczegółach szczepienia dostępne są opcje: 
 

1) Dodaj szczepienie - szybkie przejście do formularza dodania nowego 
szczepienia; 

2) Dodaj rejestr - szybkie przejście do formularza dodania nowego rejestru; 
3) Drukuj zaświadczenie - możliwość wydrukowania zaświadczenia o 

szczepieniu (o ile szczepienie znajduje się w rejestrze szczepień); 
4) Usuń - możliwość usunięcia szczepienia; 

 
Na ekranie szczegółów szczepienia masz również możliwość szybkiego przejścia 
na: 
 

1) Kartę klienta - kliknij w nazwę klienta, więcej na temat karty klienta w 
rozdziale [10 Karta klienta]; 

2) Kartę zwierzęcia - kliknij w nazwę zwierzęcia, więcej na temat karty 
zwierzęcia w rozdziale [11 Karta zwierzęcia]; 

3) Fakturę za zakupione leki - kliknij w numer faktury w sekcji “Leki 
zastosowane”, więcej na temat faktur za zakupione leki w rozdziale [6 
Magazyn]; 

 
 

7.1.1.3. Opcja - usuń kartę szczepienia 

Będąc na liście szczepień lub na szczegółach szczepienia, masz możliwość 
usunięcia karty szczepienia. Czynność usunięcia karty szczepienia ma wpływ na: 
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1) Zawartość rejestru szczepień, o ile karta szczepienia znajduje się w 

pewnym rejestrze. 
2) Na magazyn - leki, które były zastosowane podczas szczepienia wrócą z 

powrotem do magazynu. 

7.1.2. Rejestr szczepień 

 
Rys. 79. Szczepienia - Rejestry szczepień. 
 

Zgodnie z Ustawą, w przypadku przeprowadzania szczepień przeciwko 
wściekliźnie na lekarzu weterynarii ciąży również obowiązek prowadzenia 
cyklicznych rejestrów szczepień. W Serwisie Weter masz możliwość zarządzania 
rejestrami szczepień. Rysunek 79 prezentuje listę rejestrów szczepień, a także 
opcje dostępne na liście. 
 
W przypadku listy rejestrów szczepień prezentowane są kolumny: 
 

1) Data utworzenia - data utworzenia rejestru; 
2) Okres - przedział dat, dla których został przygotowany rejestr szczepień; 
3) Liczba kart - informacja o ilości kart szczepień ujętych w danym 

rejestrze; 
 

7.1.2.1. Dodaj rejestr - formularz 

Po kliknięciu w opcję “Dodaj rejestr”, na ekranie pojawia się następujący 
formularz z wymaganymi polami do przygotowania wydruku rejestru.  
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Rys. 80. Rejestr szczepień - formularz dodania nowego rejestru. 
 
Formularz zawiera następujące pola: 
 

1) Data założenia - dzień od którego obowiązuje rejestr; 
2) Data zakończenia - dzień do którego obowiązuje rejestr; 
3) Imię lekarza weterynarii; 
4) Nazwisko lekarza weterynarii; 
5) Miejscowość - pole obowiązkowe wystepujące również na wydruku 

rejestru szczepień; 
6) Nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt; 
7) Adres zakładu leczniczego dla zwierząt; 

 
Pola z punktu 3, 4, 6, 7 uzupełniane są automatycznie jeżeli na ekranie “Moje 
Dane” (więcej w rozdziale [4.3 Moje Dane]) prawidłowo uzupełniłeś dane swoje i 
swojej firmy. 
 

Jeżeli wszystkie obowiązkowe pola będą wypełnione oraz nie będzie istniał 
rejestr między datą założenia a datą zakończenia nowego rejestru, to po 
kliknięciu w niebieski przycisk “Utwórz rejestr”, Serwis Weter wykonuje 
następujące czynności: 
 

1) Tworzy nowy rekord na liście “Rejestry szczepień”; 
2) Wszystkie szczepienia, których data czynności ujęta jest w przedziale dat - 

od data złożenia do data zakończenia rejestru - zostają przypisane do 
rejestru, a także każdemu takiemu szczepieniu nadany jest numer 
porządkowy, który na zaświadczeniu o szczepieniu stanowi numer 
zaświadczenia, natomiast w rejestrze szczepień stanowi liczbę 
porządkową; 
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Ważna informacja. 
Jeżeli dodasz szczepienie z datą czynności, która objęta będzie w pewnym 
rejestrze (tzn. data czynności wykonanego szczepienia będzie późniejsza niż 
data założenia rejestru i wcześniejsza niż data zakończenia rejestru), to taka 
karta szczepienia zostanie automatycznie dodana do rejestru, a sam rejestr 
zostanie automatycznie zaktualizowany o nową kartę szczepienia - innymi 
słowy zawartość rejestru ulegnie zmianie. Analogiczna sytuacja jest w przypadku 
gdy usuniesz kartę szczepienia - w takim przypadku również zawartość rejestru 
ulegnie zmianie. 

 

7.1.2.2. Wydruk rejestru szczepień 

Na liście rejestrów masz możliwość wydruku jednego lub wielu 
zaznaczonych rejestrów. Przykładowa postać wydruku widoczna jest na rysunku 
81. 

 

 
Rys. 81. Rejestr szczepień - przykładowy wydruk. 
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7.2. Szczepienia przeciwko innym chorobom 

 
Rys. 82. Szczepienie przeciwko innym chorobom - lista. 
 
Lista szczepień przeciwko innym chorobom zawiera następujące kolumny: 
 

1) Data szczepienia - data czynności, kliknięcie w datę na liście pozwala 
przejść na szczegóły karty szczepienia [7.1.1.2. Szczegóły karty 
szczepienia]; 

2) Nazwa klienta - kliknięcie w nazwę klienta na liście pozwala przejść na 
kartę klienta [10. Karta klienta]; 

3) Nazwa zwierzęcia - kliknięcie w nazwę zwierzęcia na liście pozwala 
przejść na kartę zwierzęcia [11. Karta zwierzęcia]; 

4) Rozpoznanie - choroba, na którą zostało przeprowadzone szczepienie; 
 
W odróżnieniu do listy szczepień przeciwko wściekliźnie, na liście szczepień 
przeciwko innym chorobom nie ma zarządzania rejestrem szczepień. Zgodnie z 
Ustawą - rejestr szczepień obowiązuje jedynie w przypadku szczepień przeciwko 
wściekliźnie. 

7.2.1. Wydruk zaświadczenia 
Wydruk zaświadczenia szczepienia przeciwko innym chorobom niż 

wścieklizna ma formę informacyjną. W tytule zaświadczenia nie występuje 
numer zaświadczenia, który jak w przypadku szczepień przeciwko wściekliźnie 
powiązany jest z rejestrem szczepień (zobacz  rysunek 48). 

 
Rys. 83. Szczepienie p. innym chorobom - wydruk zaświadczenia - tytuł. 
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7.3. Planowane szczepienia 
 

 
Rys. 84. Planowane szczepienia 
 
Ostatnia opcja dostępna w module szczepień, to “Planowane szczepienia”. Ekran 
z przykładową listą jest widoczny na rysunku 85. 
 

 
Rys. 85. Planowane szczepienia - lista. 
 
W polach “Data od” oraz “Data do” ustalasz przedział dat, w których chcesz 
sprawdzić zbliżające się szczepienia. Domyślne po wejściu na ekran “Planowane 
szczepienia”  prezentowane są zbliżające się szczepienia z dwumiesięcznym 
wyprzedzeniem. 
 
Lista planowanych szczepień zawiera następujące kolumny: 
 

1) Data szczepienia - data ostatnio wykonanego szczepienia, kliknięcie w 
datę szczepienia pozwala przejść na szczegóły karty szczepienia [7.1.1.2 
Szczegóły karty szczepienia]; 

2) Data następnego szczepienia - jest to data, kiedy należy wykonać 
kolejne szczepienie; 

3) Choroba - nazwa choroby, na którą zaplanowane jest szczepienie; 
4) Nazwa klienta - nazwa właściciela zwierzęcia, kliknięcie w nazwę klienta 

pozwala przejść na kartę klienta [10 Karta klienta]; 
5) Nazwa zwierzęcia - nazwa szczepionego zwierzęcia, klikniecie w nazwę 

zwierzęcia powoduje przejście na kartę zwierzęcia [11.1 Szczegóły 
zwierzęcia]; 
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6) Przypomnienie - liczba określająca ile przypomnień wysłałeś do klienta w 
związku ze zbliżającym się szczepieniem. Przypomnienie wysyłane jest w 
formie e-mail  na adres klienta; 

7) Ostatnio wysłane przypomnienie - data ostatnio wysłanego 
przypomnienia; 

8) Opcja “Przypomnienie" - po kliknięciu w opcję “Przypomnienie” na 
ekranie wyświetlony zostanie formularz z treścią maila, jaka zostanie 
wysłana do klienta; 

 

7.3.1. Opcja Przypomnienie 
Po kliknięciu w opcję “Przypomnienie” na wybranym wierszu listy 

planowanych szczepień pojawi się ekran jak na rysunku 86. 
 

 
Rys. 86. Planowane szczepienia - email z przypomnieniem. 
 
Rysunek 86. przedstawia formularz z treścią przypomnienia, którą możesz 
modyfikować zanim wyślesz do klienta. Treść maila generowana jest 

Weter - program dla lekarzy weterynarii, www.weter.pl 
75 

http://www.weter.pl/


automatycznie przez program Weter. W treści maila ujętych jest kilka danych 
takich jak: 
 

1) Data najbliższego szczepienia; 
2) Nazwa zwierzęcia; 
3) Imię i nazwisko zalogowanego lekarza weterynarii - dane pobrane z 

ekranu “Moje dane” - więcej na temat ekranu Moje dane w rozdziale [4.3 
Moje Dane]; 

4) Adres e-mail zalogowanego lekarza weterynarii - dane pobrane z ekranu 
“Moje dane” - więcej na temat ekranu Moje dane w rozdziale [4.3 Moje 
Dane]; 

5) Adres e-mail klienta - pole pobrane z karty klienta, jeżeli nie określiłeś 
jeszcze adresu e-mail klienta na karcie klienta, to pole będzie puste. 
Należy je uzupełnić zanim wyślesz mail do klienta; 

 
W ostatnim polu formularza należy określić adres e-mail Twojego klienta, 

do którego masz zamiar wysłać przypomnienie.  
 

8. Książka leczenia zwierząt 
 

 
Rys. 87. Książka leczenia - Menu Główne. 
 

Lekarz weterynarii prowadzący praktykę weterynaryjną zgodnie z Ustawą 
ma obowiązek prowadzić dokumentację lekarsko-weterynaryjną w postaci 
“Książki Leczenia Zwierząt”. Należy prowadzić oddzielnie książkę leczenia 
zwierząt gospodarskich oraz oddzielnie książkę leczenia zwierząt 
towarzyszących. Program Weter umożliwia prowadzenie obu książek z 
zachowaniem pełnej spójności dokumentacji ze stanami leków w 
magazynie. 
 

Aby przejść na ekran z listą kart leczenia z wybranej książki leczenia 
należy wybrać opcję w Menu Głównym “Dokumenty”, a następnie “Książka 
leczenia” - zobacz rysunek 87.  
Po wejściu na opcję “Książka leczenia” na panelu pojawiają się kolejne opcje do 
wyboru. Są to: 
 

1) Książka zwierząt TOWARZYSZĄCYCH - wyświetlenie listy kart leczenia 
zwierząt towarzyszących; 

2) Książka zwierząt GOSPODARSKICH - wyświetlenie listy kart leczenia 
zwierząt gospodarskich; 
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1) Dokumenty obrotu detalicznego - wyświetlenie listy dokumentów 
obrotu detalicznego; 

8.1. Zwierzęta gospodarskie 

 
Rys. 88. Książka leczenia zwierząt gospodarskich. 
 
Na panelu, w którym wybieramy typ książki leczenia lub karty obrotu 
detalicznego przejdźmy na listę kart leczenia zwierząt gospodarskich. Po 
wyborze tej opcji mamy możliwość przeglądania kart leczenia od początku roku z 
możliwością ustalenia dowolnego zakresu dat. 
 

 
Rys. 89. Książka leczenia zwierząt - lista dokumentów bieżących. 
 
Lista zawiera kolumny: 
 

1) Numer dokumentu - numer dokumentu widniejący na karcie leczenia, 
kliknięcie w numer dokumentu spowoduje przejście na szczegóły karty 
leczenia; 

2) Klient - właściciel zwierzęcia lub grupy zwierząt, które były leczone w 
ramach danej wizyty - kliknięcie w nazwę klienta spowoduje przejście na 
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szczegóły klienta. Więcej na temat karty klienta w rozdziale [10.3. 
Szczegóły klienta]; 

3) Data czynności - data czynności lekarsko-weterynaryjnych widniejąca na 
karcie leczenia; 

4) Rozpoznanie - jedno lub więcej rozpoznań zapisanych na karcie leczenia 
w ramach danej wizyty; 

 
Dostępne są również opcje: 
 

1) Drukuj - możliwość wydrukowania wybranej karty lub grupy kart 
leczenia. Kliknięcie w opcję spowoduje otworzenie dokumentu w formacie 
PDF gotowym do wydrukowania lub zapisania na dowolnym nośniku 
pamięci (dysk, pendrive, płyta CD); 

2) Usuń - możliwość usunięcia wybranej karty lub grupy kart leczenia. 
Kliknięcie w opcję spowoduje usunięcie dokumentu, a zastosowane leki na 
karcie leczenia wrócą do magazynu (stany leków w magazynie w Systemie 
Weter ulegną zmianie); 

 

8.1.1. Opcja Usuń - ograniczenia i konsekwencje 
Należy być świadomym, że usunięcie karty leczenia w książce leczenia 

zwierząt spowoduje, że zastosowane leki wrócą do magazynu i w konsekwencji 
stany leków w magazynie ulegną zmianie. 

Należy również pamiętać, że nie ma możliwości usunięcia karty leczenia, 
jeżeli data czynności na karcie jest sprzed dowolnej inwentury.  
 

W Serwisie Weter obowiązuje główna zasada - nie można usuwać 
dokumentów (takich jak karty leczenia, karty szczepienia, faktury za 
zakupione leki) z datą czynności sprzed dowolnej inwentury. Nie można 
tego robić, ponieważ na tych dokumentach widnieją leki, które były pobierane 
lub dodawane do magazynu. Czynność usunięcia takiego dokumentu powoduje 
zmianę stanu magazynów, w konsekwencji inwentura przeprowadzona po dacie 
czynności z dokumentu będzie nieprawidłowa. W dniu nieprawidłowej 
inwentury stan leków będzie inny od stanu leków z uwzględnieniem usuniętych 
dokumentów - co staje się informacją niespójną - dlatego System Weter 
zapobiega takim przypadkom. 
 

8.1.2. Podgląd karty leczenia zwierzęta gospodarskie 
 
Ekran podglądu karty leczenia możemy podzielić na trzy części: 
 

1) Część I - opcje jakie są dostępne w ramach przeglądanej karty leczenia: 
a) Książka leczenia - powrót do listy kart leczenia; 
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b) Usuń - usunięcie dokumentu - więcej na temat usuwania kart 
leczenia w rozdziale [8.1.1. Opcja Usuń - ograniczenia i 
konsekwencje]; 

c) Popraw - edycja niektórych pól karty leczenia - więcej na temat 
edycji w rozdziale [8.1.4.2. Akcja “Popraw” kartę leczenia]; 

d) Drukuj - wydruk karty leczenia; 
e) Wyślij wiadomość - akcja wysłania karty leczenia do klienta na 

podany adres e-mail; 
2) Część II - przegląd zawartości wypełnionego formularza: klient, 

zwierzęta, rozpoznania, leki, uwagi itp. 
3) Część III - podgląd na szczegółowe zdjęcie leków z magazynu, 

podzielone na sekcje: 
a) Leki zastosowane; 
b) Leki nabyte przez posiadacza zwierzęcia - widoczne gdy na 

formularzu karty leczenia oznaczyłeś lek jako “nabyty przez 
posiadacza zwierzęcia”; 

 
 

8.1.2.1. Akcja “Wyślij wiadomość” 

 
Rys. 90. Karta leczenia - podgląd - wyślij wiadomość. 
 

W tej części formularza masz możliwość wysłać kartę leczenia w formie 
pliku PDF do klienta podając odpowiedni adres e-mail klienta. Po kliknięciu w 
zielony przycisk “Wyślij wiadomość” zostanie wysłany e-mail wraz z załącznikiem 
zawierającym plik PDF z kartą leczenia klienta. Rysunek 94 przedstawia przykład 
takiej wiadomości: 

Weter - program dla lekarzy weterynarii, www.weter.pl 
79 

http://www.weter.pl/


 
Rys. 91. Karta leczenia - przykładowa treść wysłanej do klienta 

wiadomości z załącznikiem zawierającym kartę leczenia. 
 

Po ponownym przejściu na podgląd karty leczenia, będzie widoczna informacja 
zawierająca datę ostatniej wysyłki dokumentu do klienta. 

8.1.2.2. Akcja “Popraw” kartę leczenia 

Czasami jest potrzeba aby poprawić zawartość zapisanej wcześniej karty 
leczenia. W tym przypadku Serwis Weter nakłada pewne ograniczenia, które 
stanowią zabezpieczenie przed ludzkim błędem, który może doprowadzić do 
niespójności jaka może zaistnieć między dokumentacją lekarsko-weterynaryjną a 
stanem leków w magazynie. Weryfikacja przez System stanów magazynowych 
poprzez edycję starych kart leczenia z uwzględnieniem historii leków jest na tyle 
skomplikowana, że nie została dotychczas wdrożona w Weterze. 
 
Ograniczenie I 
Podczas edycji karty leczenia nie można wykonać operacji, które mogą 
wpłynąć na zmianę stanu magazynu.  
 
To znaczy, że nie można: 
 

a) zmienić ilości aktualnie wprowadzonych leków; 
b) dodać lub usunąć lek na formularzu; 
c) dodać lub usunąć pozycję na formularzu (pozycja dotyczy rozpoznania i 

grupy leków użytych w leczeniu); 
 
Ograniczenie II 
Dodatkowo nie można zmienić daty czynności na karcie leczenia. 
Powodem jest również związek z magazynem. Wybierając inną datę czynności 
potencjalnie stan magazynu może być inny i w konsekwencji konieczna byłaby 
zmiana również pól związanych z lekami, a to odnosi się do “Ograniczenia I”. 
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Jakie pola można poprawiać na karcie leczenia? 
 
Oto lista pól na formularzu karty leczenia, które można poprawić: 
 

1) Klient; 
2) Godzina, Minuta; 
3) Numer dokumentu; 
4) Dane uzyskane z wywiadu lekarskiego; 
5) Opis leczonego zwierzęcia, lista leczonych zwierząt, waga, 

temperatura zwierzęcia; 
6) Liczba leczonych zwierząt; 
7) Rozpoznanie; 
8) Droga podania; 
9) Okres karencji; 
10) Zabiegi lecznicze, zalecenia lekarskie, uwagi; 
11) Wyniki badań klinicznego (...); 

 
Czy można poprawić kartę leczenia z datą czynności sprzed inwentury? 
Tak. W związku z tym, że dane modyfikowane na karcie leczenia nie mają 
związku z magazynem, to można edytować dowolną kartę leczenia. 
 

8.1.2.3. Karta leczenia - podgląd na zawartość formularza 

Druga część podglądu karty leczenia prezentuje dokładnie te pola, jakie 
zostały wybrane w pierwszym kroku wypełniania formularza karty leczenia 
(zobacz rozdział [5.1. Leczenie - karta leczenia - formularz]). 

Weter - program dla lekarzy weterynarii, www.weter.pl 
81 

http://www.weter.pl/


 
Rys. 92. Karta leczenia - podgląd na zawartość formularza. 
 

8.1.2.4. Karta leczenia - podgląd na leki zastosowane i nabyte 

Kolejna część podglądu karty leczenia to sekwencja szczegółowych kroków 
wykonanych przez System Weter podczas, których następuje ściąganie 
konkretnych leków o konkretnej ilości z magazynu. 

 
Rys. 93 - Karta leczenia - podgląd na leki zastosowane i nabyte. 
 

8.1.2.5. Karta leczenia -  podsumowanie finansów 
Ostatnia część podglądu karty leczenia to podsumowanie finansów - występują tutaj dane 
związane z kosztami usługi oraz kosztami za leki z uwzględnieniem marży. 
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8.2. Zwierzęta towarzyszące 
Zarówno wyświetlana lista, a także opcje “Usuń” działają w sposób analogiczny 
jak w przypadku książki leczenia zwierząt gospodarskich, to w poniższym 
rozdziale omówimy jedynie różnice, a są nimi: 
 

a) Wydruk karty leczenia; 
b) Drobne różnice na szczegółach karty leczenia; 

 

8.2.1. Wydruk karty leczenia zwierząt towarzyszących 

 
Rys. 94. Książka zwierząt towarzyszących - wydruk. 
 
Na rysunku 94 widać, że wydruk karty leczenia zwierząt towarzyszących 
znacznie różni się od wydruku karty leczenia zwierząt gospodarskich. 
 

8.2.2. Podgląd karty leczenia zwierząt towarzyszących 
Na podglądzie karty leczenia zwierząt towarzyszących nie jest określany 

okres karencji dla wybranych leków, natomiast pojawia się dodatkowe pole 
tekstowe “Dane uzyskane z wywiadu lekarskiego”. 
 

 
Rys. 95.  Książka leczenia zwierząt towarzyszących - podgląd - fragment 
ekranu. 
 

8.3. Karty obrotu detalicznego 
Uzupełnieniem dokumentacji gromadzonej w postaci kart leczenia w książce 
leczenia są dokumenty związane z obrotem detalicznym leków. Ten obszerny 
temat został szczegółowo opisany w rozdziale [9. Karty obrotu detalicznego]. 
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9. Karty obrotu detalicznego 
 

 
Rys. 96. Karty obrotu detalicznego - panel. 
 

Dla każdego leku znajdującego się na karcie leczenia należy przygotować 
odpowiednie dokumenty związane z obrotem detalicznym leku. Serwis Weter 
znacznie upraszcza tą czynność, wspierając lekarza weterynarii na każdym 
etapie tworzenia dokumentacji. Podczas wypełniania formularza karty leczenia 
(zobacz rozdział [5.1. Leczenie - karta leczenia - formularz]), w trzecim kroku 
System Weter informuje o uzupełnieniu kart obrotu detalicznego, również po 
wejściu na listę kart obrotu detalicznego w miejscu “Dokumenty” -> “Książka 
Leczenia” -> “Karty obrotu detalicznego”, użytkownik uzyskuje bieżącą 
informację o aktualnym statusie spójności dokumentacji dotyczącej kart obrotu 
leczenia z dokumentacją dotyczącą kart leczenia z książki leczenia. Jeżeli istnieją 
karty leczenia z nabyciem leku przez posiadacza zwierzęcia, które nie są 
uwzględnione w aktualnej dokumentacji obrotu detalicznego, to na ekranie 
pojawi się informacja jak na rysunku 97 - “Twoje Karty Obrotu Detalicznego nie 
są aktualne”. 

 
Rys. 97. Karty obrotu detalicznego - nieaktualna dokumentacja. 
 
W takim przypadku masz dwie możliwości: 
 

1) Kliknąć w niebieski przycisk “Aktualizuj karty obrotu” - zostaniesz 
przekierowany na ekran aktualizacji dokumentacji obrotu detalicznego. 

2) Kliknąć w link “Pokaż nieaktualne dokumenty” - zostaniesz przekierowany 
na listę aktualnych kart obrotu detalicznego - jednak należy mieć 
świadomość, że przeglądana lista w tym przypadku będzie nieaktualna 
względem tego co znajduje się na kartach leczenia w książce leczenia 
zwierząt. 

 

Weter - program dla lekarzy weterynarii, www.weter.pl 
84 

http://www.weter.pl/


9.1. Aktualizacja dokumentacji obrotu detalicznego 
Wydruk karty obrotu detalicznego zawiera w sobie wiele informacji, które 

nie zawsze są uzupełnione podczas wprowadzania kart leczenia, wprowadzania 
faktur za zakupione leki, czy też dodawania nowych leków do Systemu. Aby 
czynność generowania kart obrotu detalicznego przebiegała sprawnie i bez 
przeciążenia ilością wprowadzanych danych przez lekarza weterynarii, na ekranie 
aktualizacji kart obrotu detalicznego wyświetlane są tylko niezbędne pozycje do 
uzupełnienia związane jedynie z lekami nabytymi przez posiadacza zwierzęcia, 
użytymi na kartach leczenia. Dodatkowo, na ile jest to możliwe, program Weter 
automatycznie uzupełnia pola, dla leków lub faktur, które były wcześniej 
uzupełniane przez lekarza. Mowa tutaj o takich polach formularza jak: 

 
1) Dostawca na fakturze; 
2) Postać farmaceutyczna ; 
3) Podmiot odpowiedzialny; 
4) Zawartość opakowania bezpośredniego; 
5) Kategoria dostępności; 

 
Poniżej opiszemy szczegółowo sekcje, z których składa się pojedynczy ekran 
aktualizacji kart obrotu detalicznego.  
 

9.1.1. Formularz - nagłówek formularza 

 
Rys. 98. Karty obrotu detalicznego - nagłówek formularza. 
 

Aktualizacja kart obrotu detalicznego odbywa się w ten sposób, że 
obliczana jest liczba kart leczenia, na których istnieją leki nabyte przez 
posiadacza zwierzęcia i które nie są uwzględnione w dokumentacji obrotu 
detalicznego. Dla każdej karty leczenia prezentowany jest oddzielny formularz 
aktualizacji karty obrotu detalicznego. 

Nagłówek formularza informuje nas o dwóch istotnych informacjach. 
Mianowicie o tym, która z kolei karta leczenia jest przeglądana - przykład na 
rysunku 98 pokazuje tekst  “karta leczenia 1 z 3” - to znaczy, że uzupełniamy 
dokumentację dla pierwszej karty leczenia z trzech kart, które System Weter 
znalazł w bazie. Druga informacja prezentowana w nagłówku, to numer karty 
leczenia - na rysunku 99 to “3/09/2015”. 
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W nagłówku formularza jest również przycisk pozwalający przejść do 
kolejnej karty leczenia, nazwa przycisku to “Zapisz i kontynuuj”. Klikając w 
niebieski przycisk “Zapisz i kontynuuj” powoduje natychmiastowe zapisanie 
danych z kroku bieżącego i przejście do formularza aktualizacji kart obrotu 
detalicznego dla kolejnej karty leczenia. Przejście do kolejnego kroku nie jest 
możliwe, jeżeli nie zostaną uzupełnione wymagane pola na formularzu. 
Opuszczenie formularza spowoduje, że tylko bieżący krok nie będzie zapisany w 
Systemie, wszystkie wcześniejsze kroki są zapisane w bazie. 

 

9.1.2. Formularz - leki występujące na karcie leczenia

 
Rys. 99. Karty obrotu detalicznego - aktualizacja. 

 
 

Dla każdego leku należy określić: 
 

1) Rodzaj opakowania PLW - rodzaj opakowania produktu leczniczego 
weterynaryjnego np. ampułka, tubostrzykawka, flakon, blistry itp. Jeżeli 
lista jest pusta, to należy dodać nową pozycję klikając w niebieski przycisk 
“Dodaj rodzaj opakowania”. 

2) Kategoria stosowania PLW - kategoria stosowania produktu leczniczego 
weterynaryjnego. Są trzy możliwości: 

a) do podania wyłącznie przez lekarza weterynarii; 
b) do podania pod nadzorem lekarza weterynarii; 
c) do podania przez właściciela lub opiekuna zwierząt; 

3) Czy wystawiono receptę? - opcje tak lub nie, w przypadku wyboru opcji 
“Tak” należy dodatkowo określić pole “Miejsce realizacji recept”. 

9.1.3. Formularz - uzupełnienie danych na fakturach 

 
Rys. 100. Karty obrotu detalicznego - aktualizacja - uzupełnienie danych 
na fakturach. 
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W tej części formularza prezentowana jest lista faktur za zakupione leki, z 
których zostały ściągnięte leki. Niektóre faktury za leki nie posiadają 
uzupełnionych danych związanych z nazwą i adresem dostawcy. Dane te są 
niezbędne do utworzenia karty obrotu detalicznego, dlatego wymagają 
uzupełnienia. 

9.1.4. Formularz - uzupełnienie danych związanych z lekami 

 
Rys. 101. Karty obrotu detalicznego - aktualizacja - uzupełnienie danych 
związanych z lekami. 
 
W tej części formularza uzupełniane są dane, które dotyczą leku i wymagane są 
na karcie obrotu detalicznego. Są to: 
 

1) Postać farmaceutyczna - na przykład tabletki, roztwór, zawiesina, 
maść, żel itp.; 

2) Podmiot odpowiedzialny - nazwa przedsiębiorcy, który uzyskał 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 
weterynaryjnego; 

3) Zawartość opakowania bezpośredniego - zawartość podana w 
sztukach, mililitrach lub gramach. Na przykład 100ml, 2 tabletki, 10 
kapsułek, 500g, 1kg, itp.; 

4) Kategoria dostępności - obowiązują dwie możliwości: 
a) produkt wydany z przepisu lekarza; 
b) produkt wydany bez przepisu lekarza; 

 
Po zaktualizowaniu dokumentacji dla wszystkich kart leczenia uzyskamy 
komunikat jak na rysunku 102. 

 
Rys. 102. Karty obrotu detalicznego - końcowy komunikat. 
 
W ten sposób dokumentacja obrotu detalicznego jest spójna i aktualna z 
zawartością kart leczenia w książce leczenia zwierząt. 
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9.1.5. Lista kart obrotu detalicznego 

 
Rys. 103. Lista kart obrotu detalicznego. 
 
W przypadku aktualnej dokumentacji obrotu detalicznego, lista będzie widoczna 
- przykład na rysunku 103. 
Domyślnie lista kart wyświetlana jest w przedziale czasu od początku roku. Datę 
od oraz datę do można dowolnie zmieniać w celu wyszukania kart obrotu 
detalicznego z poprzednich lat. 
 
Akcje jakie można wykonać na liście to: 
 

1) Drukuj - wydrukowanie zaznaczonych dokumentów - zobacz rysunek 
104; 

2) Usuń - usunięcie zaznaczonych dokumentów. Jeżeli wybierzesz tą opcję i 
potwierdzisz wybór, to ponownie pojawi się ekran podobny do rysunku 98, 
na którym otrzymasz informację o tym, że dokumentacja obrotu 
detalicznego ponownie jest nieaktualna i należy uzupełnić dokumentację; 

 

9.1.6. Karta obrotu detalicznego - wydruk 
 

Weter - program dla lekarzy weterynarii, www.weter.pl 
88 

http://www.weter.pl/


 
Rys. 104 - Karta obrotu detalicznego - wydruk. 
 

Wybierając opcję “Drukuj”, uzyskasz  w przeglądarce dokument gotowy do 
wydruku w formie pliku PDF - zobacz rysunek 104. Widnieją na nim wszystkie 
informacje jakie zostały uzupełnione w toku aktualizacji dokumentacji obrotu 
detalicznego, ale także te informacje jakie widnieją na karcie leczenia, na leku 
oraz na fakturach za zakupione leki. Numer karty generowany jest 
automatycznie. Każda pozycja w części “Zużycie produktu leczniczego 
weterynaryjnego” na wydruku karty prezentuje leki zgodne i spójne z 
dokumentacją znajdującą się w książce leczenia zwierząt.  

 

9.1.7. Karta obrotu detalicznego - podgląd i edycja 
Dla każdej utworzonej karty jest możliwość podglądu zawartości oraz możliwość zmiany 
danych dotyczących nagłówka karty. Są to pola: 

● Numer karty 
● Nazwa podmiotu odpowiedzialnego 
● Postać farmaceutyczna produktu leczniczego weterynaryjnego 
● Rodzaj opakowania produktu leczniczego weterynaryjnego 
● Okres karencji produktu leczniczego weterynaryjnego 
● Kategoria stosowania PLW 
● Kategoria dostępności PLW 
● Czy wystawiono receptę? 
● Miejsce realizacji recepty 
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Rys. 105 Podgląd i edycja karty obrotu detalicznego. 

10. Karta klienta 

 
Rys. 106. Klienci - menu główne. 
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10.1. Lista klientów 

 
Rys. 107. Klienci - lista 
 

Po wejściu na opcję “Klienci” w Menu Głównym pojawia się lista klientów 
wprowadzonych do programu Weter. Lista wykorzystywana jest na formularzach 
w programie podczas wypełniania karty leczenia, karty szczepienia, faktur lub 
dodawania nowych zwierząt do bazy danych Wetera. 
 
Lista zawiera następujące kolumny: 
 

1) Nazwa skrócona - nazwa skrócona klienta, kliknięcie w nazwę klienta 
spowoduje przejście na kartę klienta; 

2) Nazwa klienta i adres - pełna nazwa klienta wraz z adresem siedziby; 
3) Telefon - telefon do klienta; 
4) Opcje - akcje jakie można wykonać w ramach wybranej pozycji na liście: 

a) Szczegóły - przejście na kartę klienta; 
b) Usuń - usunięcie klienta z listy; 

 
Poza akcjami dostępnymi dla każdej pozycji na liście, są również akcje ogólne: 
 

1) Dodaj klienta - przejście na ekran dodania nowego klienta; 
2) Usuń zaznaczone - akcja usunięcia wielu zaznaczonych klientów; 
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10.2. Dodaj klienta 

 
Rys. 108 Dodaj klienta 
Na formularzu dodania klienta widoczne są następujące pola: 
 

1) Nazwa skrócona klienta - nazwa wykorzystywana na listach wyboru 
klienta na formularzach w Serwisie Weter 

2) Nazwa firmy lub imię i nazwisko - jeżeli klientem jest firma, to 
podajemy pełną nazwę firmy, jeżeli klientem jest osoba fizyczna, to 
podajemy jego imię i nazwisko; 

3) Adres - adres klienta lub siedziba firmy klienta; 
4) Telefon - telefon klienta; 
5) Adres e-mail - e-mail klienta, wykorzystywany w przypadku 

powiadomień klienta o zbliżającym się szczepieniu lub do wysłania 
klientowi karty leczenia zwierzęcia; 

Weter - program dla lekarzy weterynarii, www.weter.pl 
92 

http://www.weter.pl/


6) Numer siedziby stada - ważna informacja w przypadku wystawiania kart 
leczenia zwierząt gospodarskich; 

7) NIP - nip klienta, pole wykorzystywane w przypadku wystawiania faktur 
klientowi w module faktur - zobacz rozdział [13. Faktury]; 

8) Domyślne zwierzę przypisane do klienta - tutaj ustalasz, które ze 
zwierząt klienta ma automatycznie zostać wybrane podczas wypełniania 
karty leczenia lub karty szczepienia. Ustalenie domyślnego zwierzęcia 
zwiększa wygodę wypełniania formularzy w programie. Jeżeli lista jest 
pusta lub klient ma nowe zwierzę, to możesz je dodać klikając w niebieski 
przycisk “Dodaj zwierzę” - w takim przypadku pojawi się formularz 
dodania nowego zwierzęcia - więcej dowiesz się w rozdziale [5.1.2.4.1. 
Dodanie nowego zwierzęcia]; 

9) Zaznacz klienta jako sprzedawcę dla faktury - oznaczenie tej opcji 
spowoduje, że klient będzie widoczny na liście sprzedawców podczas 
dodawania faktur np. faktur VAT. 

10.3. Szczegóły klienta 
Na karcie klienta widoczne są cztery zakładki powiązane z klientem. Są to: 
 

1) Szczegóły klienta; 
2) Dokumenty klienta; 
3) Zwierzęta klienta; 
4) Notatki klienta; 

 
W tym rozdziale szczegółowo omówimy szczegóły klienta. 

 
Rys. 109. Karta klienta - zakładka szczegóły klienta. 
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Rys. 110. Karta klienta - szczegóły klienta. 
 
Opis i znaczenie pól znajduje się w rozdziale [10.2. Dodaj klienta]. Jak widać na 
rysunku 110, wszystkie dane związane z klientem są edytowalne, czyli masz 
możliwość ich zmiany oraz zapisu w bazie Wetera. 
 
Co jeśli chcesz zmienić dane klienta, ale pozostawić archiwalne 
dokumenty bez zmian nazwy klienta na wydruku? 
Weter umożliwia taką opcję. Jeżeli zmianie ulegają dane osobowe klienta takie 
jak nazwa, imię, nazwisko, adres, numer siedziby stada, nip - to pojawia się 
dodatkowe okienko przez zapisem, na którym znajdują się wszystkie dokumenty 
na których widnieje klient. Na tym ekranie masz możliwość zdecydowania, które 
z tych dokumentów należy zaktualizować, a które pozostawić ze starymi danymi 
klienta. Zobacz rysunek 111. 
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Rys. 111. Karta klienta - szczegóły klienta - zapis 
 
Jeżeli chcesz zaktualizować dane klienta na konkretnych dokumentach, to 
zaznacz odpowiednie  checkboksy, a następnie kliknij przycisk “Kontynuuj”. 

10.4. Dokumenty klienta 
 

 
Rys. 112. Karta klienta - dokumenty klienta. 
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Kolejna zakładka dostępna na karcie klienta, to dokumenty klienta. Tutaj 

masz możliwość przeglądania dokumentów w kontekście jednego klienta. Masz 
szybki podgląd na karty leczenia w książkach leczenia zwierząt zarówno 
towarzyszących jak i gospodarskich, masz również możliwość przeglądania kart 
szczepień powiązanych z klientem. 
 
W przypadku kart leczenia z książek leczenia zwierząt prezentowane są 
następujące kolumny: 
 

1) Numer dokumentu - klikając w numer dokumentu zostaniesz 
przekierowany na szczegóły karty leczenia - wiecej w rozdziale [8.1.2. 
Podgląd karty leczenia zwierzęta gospodarskie]; 

2) Data czynności - data czynności widniejąca na karcie leczenia; 
3) Książka leczenia  - informacja, z której książki leczenia pochodzi karta; 
4) Leczone zwierzę - informacja, jakie zwierzęta były leczone w ramach 

danej karty leczenia, kliknięcie w nazwę zwierzęcia spowoduje przejście na 
kartę zwierzęcia - więcej w rozdziale [11.1. Szczegóły zwierzęcia]; 

5) Leczone choroby - informacja jakie choroby były leczone w ramach 
danej karty leczenia; 

6) Opcje - Dostępna opcja “Drukuj” - kliknięcie w opcję spowoduje 
otworzenie pliku PDF w nowej zakładce przeglądarki - plik PDF, to gotowy 
do wydruku dokument karty leczenia; 

 
W przypadku kart szczepienia prezentowane są następujące kolumny: 
 

1) Data szczepienia - data szczepienia, kliknięcie w datę szczepienia 
spowoduje przejście do szczegółów karty szczepienia - więcej w rozdziale 
[7.1.1.2. Szczegóły karty szczepienia]; 

2) Zwierzę - szczepione zwierzę, kliknięcie w nazwę spowoduje przejście na 
kartę zwierzęcia - więcej w rozdziale [11.1. Szczegóły zwierzęcia]; 

3) Rejestr - informacja, w którym rejestrze znajduje się karta szczepienia; 
4) Uwagi - dodatkowe uwagi, jakie lekarz wprowadził na formularzu karty 

szczepienia; 
5) Opcje - dostępna jest  opcja “Drukuj zaświadczenie” - kliknięcie w opcję 

spowoduje otworzenie nowej zakładki w przeglądarce z plikiem PDF, 
gotowym do wydruku zaświadczeniem o szczepieniu; 
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10.5. Zwierzęta klienta 

 
Rys. 113. Karta klienta - zwierzęta klienta. 
 

Na zakładce “Zwierzęta klienta” wyświetlana jest lista zwierząt dodanych 
w ramach klienta. Lista zawiera kolumny: 

 
1) Nazwa - nazwa zwierzęcia, kliknięcie w nazwę spowoduje przejście na 

kartę zwierzęcia - więcej w rozdziale [11.1. Szczegóły zwierzęcia]; 
2) Gatunek - gatunek zwierzęcia; 
3) Płeć - płeć zwierzęcia; 
4) Data urodzenia - data urodzenia zwierzęcia; 
5) Opcje - dostępne dwie opcje: 

a) Usuń - usunięcie wybranego zwierzęcia; 
b) Szczegóły - przejście na kartę zwierzęcia - więcej w rozdziale 

[11.1. Szczegóły zwierzęcia]; 
 

10.5.1. Dodaj zwierzę 
Będąc na karcie klienta, na każdej zakładce jest dostępna opcja “Dodaj 

zwierzę”. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno z formularzem - zobacz rysunek 
114. 
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Rys. 114. Karta klienta - dodaj zwierzę. 
 
Formularz zawiera następujące pola: 
 

1) Nazwa lub numer ewidencyjny zwierzęcia - pole obowiązkowe, należy 
podać nazwę, numer ewidencyjny, numer chipa lub numer kolczyka; 

2) Właściciel zwierzęcia - pole wymagane, automatycznie zostanie 
wybrany klient, na którego karcie klienta jesteś; 

3) Płeć - pole wymagane, płeć zwierzęcia; 
4) Gatunek - pole wymagane, gatunek zwierzęcia, jeżeli na liście nie 

widnieje gatunek, który chciałbyś wybrać, to należy go dodać klikając w 
niebieski przycisk “Dodaj nowy gatunek”; 

5) Czy ustawić jako domyślne? - pole wymagane, opcje do wyboru to 
“Tak” lub “Nie”. Jeżeli wybierzesz opcję “Tak”, to podczas wypełniania 
karty leczenia lub karty szczepienia program Weter automatycznie 
zaznaczy to zwierzę klienta. Ustawienie opcji na “Tak” sprawia, że 
wypełnianie formularzy jest szybsze i wygodniejsze. 

6) Rasa - pole niewymagane, rasa zwierzęcia,  jeżeli na liście nie widnieje 
rasa, którą chciałbyś wybrać, to należy ja dodać klikając w niebieski 
przycisk “Dodaj nową rasę”; 

7) Maść - pole niewymagane, maść zwierzęcia,  jeżeli na liście nie widnieje 
maść, którą chciałbyś wybrać, to należy ją dodać klikając w niebieski 
przycisk “Dodaj nową maść”; 

8) Data urodzenia - pole niewymagane, data urodzenia zwierzęcia; 
9) Znaki szczególne - pole niewymagane, znaki szczególne zwierzęcia lub 

uwagi i istotne informacje na temat zwierzęcia; 
 

Weter - program dla lekarzy weterynarii, www.weter.pl 
98 

http://www.weter.pl/


Jeżeli wypełniłeś wszystkie pola, to należy kliknąć w niebieski przycisk “Zapisz” 
aby dodać do bazy Wetera nowe zwierzę. Po przejściu na zakładkę “Zwierzęta 
klienta”, na liście będzie widnieć dodana pozycja. 

10.6. Notatki klienta 
 
Ostatnią zakładką dostępną z na karcie klienta są “Notatki klienta”. 
 

 
Rys. 115. Karta klienta - notatki klienta. 
 

Notatki klienta, to jedna z ważnych funkcjonalności pozwalający w różnych 
punktach aplikacji szybko dodać lub przeglądać istotne informacje na temat 
klienta. W przypadku gdy lekarz weterynarii ma bardzo wielu klientów trudno 
jest pamiętać o wszystkich ustaleniach, zobowiązaniach, umowach ustnych jakie 
lekarz weterynarii ma z klientami. Notatki to doskonałe miejsce na gromadzenie 
takich informacji.  
 
Notatki można wprowadzać w kilku ważnych miejscach w aplikacji Weter: 
 

1) Na karcie klienta - czyli niniejsza zakładka “Notatki klienta”; 
2) Na formularzu karty leczenia - czyli podczas najczęstrzej czynności 

wykonywanej w trakcie prowadzenia praktyki weterynaryjnej - 
wypełnianie kart leczenia; 

3) Na formularzy karty szczepienia - czyli podczas wykonywania 
szczepienia na zwierzęciu klienta; 

 
Jak widać na rysunku 113 jest to prosty ekran z listą ostatnio dodanych notatek, 
z dokładnością do godziny dodania, posortowane od najnowszych do 
najstarszych. Jest możliwość usunięcia wybranej notatki lub grupy zaznaczonych 
notatek, a także opcja dodania nowej notatki do istniejących. Aby dodać notatkę 

Weter - program dla lekarzy weterynarii, www.weter.pl 
99 

http://www.weter.pl/


należy wprowadzić tekst w polu “Notatka”, a następnie kliknąć w niebieski 
przycisk “Dodaj notatkę”. 

11. Karta zwierzęcia 
Będąc na karcie klienta na zakładce “Zwierzęta klienta” prezentowana jest 

lista zwierząt wybranego klienta. Klikając w nazwę zwierzęcia lub w opcję 
“Szczegóły” zostaniesz przekierowany na “Kartę Zwierzęcia”. 

11.1. Szczegóły zwierzęcia 

 
Rys. 116. Karta zwierzęcia - szczegóły zwierzęcia. 
 
Domyślnie otwierana jest zakładka “Szczegóły zwierzęcia”, na której występuje 
podział na: 
 

1) Daty najbliższych szczepień - lista przedstawiająca zbliżające się 
szczepienia zwierzęcia; 

2) Dane zwierzęcia - podstawowe informacje na temat zwierzęcia; 
 
Zobacz rysunek 117. 
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Rys. 117. Karta zwierzęcia - szczegóły zwierzęcia. 
 

11.1.1. Daty najbliższych szczepień 
W pierwszej części zakładki “Szczegóły zwierzęcia” prezentowana jest lista 

zbliżających się szczepień zwierzęcia. Lista zawiera pola: 
 

1) Choroba - choroba, na którą jest szczepienie; 
2) Data najbliższego szczepienia; 
3) Opcje - dostępna jest tylko jedna opcja “Przypomnienie” umożliwiająca 

wysłanie wiadomości e-mail do właściciela zwierzęcia z informacją o 
zbliżającym się szczepieniu. Więcej informacji na temat wysyłki 
przypomnień do klienta znajdziesz w rozdziale [7.3.1. Opcja 
Przypomnienie]; 

 
Ważna uwaga. 
Podczas prezentacji zbliżających się szczepień prezentowane są wszystkie 
zbliżające się szczepienia oraz te, które mają opóźnienie nie większe niż jeden 
miesiąc. Jeżeli data najbliższego szczepienia jest sprzed ponad miesiąca od 
aktualnej daty, to informacja nie jest wyświetlana na zakładce “Szczegóły 
zwierzęcia” - w takim przypadku jeżeli chcemy poznać więcej szczegółów na 
temat szczepienia należy przejść na zakładkę “Szczepienia zwierzęcia”. 
 
Szczepienia, które nie są spóźnione prezentowane są w kolorze zielonym, 
natomiast szczepienia opóźnione prezentowane są w kolorze różowym. 
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11.1.2. Dane zwierzęcia, edycja 
Druga część zakładki “Szczegóły zwierzęcia”, to podstawowe dane 

zwierzęcia. Widnieją tutaj wszystkie te pola, jakie znajdują się również na 
formularzu dodania nowego zwierzęcia. Zobacz rozdział [10.5.1. Dodaj zwierzę]. 
 
Ważna informacja dotycząca edycji. 
Czasami chcemy zmienić dane związane ze zwierzęciem. Możemy tego dokonać 
oczywiście na zakładce “Szczegółu zwierzęcia”. Należy jednak pamiętać, że 
dane nie ulegają zmianie na dotychczas wystawionych kartach leczenia 
natomiast ulegają zmianie na kartach szczepienia. 
 

11.2. Szczepienia zwierzęcia 
Drugą zakładką widniejącą na karcie zwierzęcia jest “Szczepienie 

zwierzęcia”. Użytkownik na panelu opcji ma możliwość wyboru: 
 

1) Szczepienia przeciwko wściekliźnie - lista szczepień przeciwko 
wściekliźnie zawężona do zwierzęcia, na którego karcie jesteśmy; 

2) Szczepienia przeciwko innym chorobom - lista szczepień przeciwko 
innym chorobom zawężona do zwierzęcia, na którego karcie jesteśmy; 

3) Planowane szczepienia - lista planowanych szczepień; 
 

11.2.1. Szczepienia przeciwko wściekliźnie 
 

 
Rys. 118. Karta zwierzęcia - Szczepienia zwierzęcia - Szczepienia 
przeciwko wściekliźnie. 
 
Wyświetlane są następujące kolumny na liście: 
 

1) Data szczepienia - kliknięcie w datę szczepienia zwierzęcia 
przekierowuje na podgląd karty szczepienia; 
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2) Rejestr - rejestr, do którego należy karta szczepienia, jeżeli pole jest 
puste to znaczy, że karta szczepienia nie została dodana do żadnego 
rejestru; 

3) Uwagi - dodatkowe uwagi jakie lekarz weterynarii może dodać podczas 
wypełniania formularza karty szczepienia; 

4) Opcje - dostępna opcja “Drukuj zaświadczenie” - wydruk nie pojawia się 
jeżeli karta szczepienia nie jest ujęta w żadnym rejestrze; 

 

11.2.2. Szczepienia przeciwko innym chorobom 

 
Rys. 119. Karta zwierzęcia - Szczepienia zwierzęcia - Szczepienia p. 
innym chorobom. 
 
Wyświetlane są następujące kolumny na liście: 

1) Data szczepienia - kliknięcie w datę szczepienia zwierzęcia 
przekierowuje na podgląd karty szczepienia; 

2) Choroba - nazwa choroby, na którą zostało wykonane szczepienia; 
3) Uwagi - dodatkowe uwagi jakie lekarz weterynarii może dodać podczas 

wypełniania formularza karty szczepienia; 
4) Opcje - dostępna opcja “Drukuj zaświadczenie” - kliknięcie w opcję 

spowoduje otworzenie się nowej zakładki w przeglądarce z plikiem PDF 
zaświadczenia gotowego do wydrukowania; 

 

11.2.3. Planowane szczepienia 
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Rys. 120. Karta zwierzęcia - Szczepienia zwierzęcia - Planowane 
szczepienia. 
 
Na tym ekranie masz możliwość szybkiego podglądu na najbliższe szczepienia 
danego zwierzęcia. Na liście występują następujące kolumny: 
 

1) Data szczepienia -  kliknięcie w datę szczepienia zwierzęcia 
przekierowuje na podgląd karty szczepienia; 

2) Data następnego szczepienia - ustalona podczas wypełniania 
formularza karty szczepienia lub zmieniona na zakładce “Szczegóły 
zwierzęcia”; 

3) Choroba - nazwa choroby, której szczepienie dotyczy; 
4) Przypomnienia - liczba przypomnień wysłanych do klienta dotyczaca 

danego szczepienia; 
5) Ostatnio wysłane przypomnienie - data ostatnio wysłanego 

przypomnienia; 
6) Opcje - dostępna opcje “Przypomnienie”, kliknięcie w tą opcję powoduje 

otworzenie okienka z treścią wiadomości jaką można wysłać do klienta - 
więcej na temat przypomnień znajdziesz w rozdziale [7.3.1. Opcja 
Przypomnienie]; 

11.3. Notatki zwierzęcia 
Ostatnią zakładką dostępną na “Karcie zwierzęcia” są “Notatki zwierzęcia”. 

Weter - program dla lekarzy weterynarii, www.weter.pl 
104 

http://www.weter.pl/


 
Rys. 121. Karta zwierzęcia - Notatki zwierzęcia. 
 

Notatki zwierzęcia to ciekawa funkcja pozwalająca w różnych punktach 
aplikacji Weter szybko dodać lub przeglądać istotne informacje na temat 
zwierzęcia. W przypadku gdy lekarz weterynarii ma bardzo wielu klientów i 
bardzo wiele zwierząt w bazie, to trudno jest pamiętać o wszystkich ważnych 
kwestiach związanych ze zwierzakiem. Notatki to doskonałe miejsce na 
gromadzenie takich informacji. Notatki można wprowadzać w kilku ważnych 
miejscach w aplikacji. Są to: 
 

1) Na karcie zwierzęcia- czyli niniejsza zakładka “Notatki zwierzęcia”; 
2) Na formularzu karty leczenia - czyli podczas najczęstrzej czynności 

wykonywanej w trakcie prowadzenia praktyki weterynaryjnej - 
wypełnianie kart leczenia; 

3) Na formularzu karty szczepienia - czyli podczas wykonywania 
szczepienia na zwierzęciu klienta; 

 
Jak widać na rysunku 119 jest to prosty ekran z listą ostatnio dodanych notatek, 
z dokładnością do godziny dodania, posortowane od najnowszych do 
najstarszych. Jest możliwość usunięcia wybranej notatki lub grupy zaznaczonych 
notatek, a także opcja dodania nowej notatki do istniejących. Aby dodać notatkę 
należy wprowadzić tekst w polu “Notatka”, a następnie kliknąć w niebieski 
przycisk “Dodaj notatkę”. 
 

12. Historia leków 
 

 
Rys. 122. Historia leków - menu główne. 
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Klikając w menu głównym w opcję “Dokumenty”, a następnie “Historia leków” 
znajdziesz się na ekranie, na którym masz możliwość przeglądania historii 
wybranego leku, w wybranym przedziale czasowym - zobacz rysunek 123. 
 

 
Rys. 123. Historia leku - filtry wyszukiwania. 
 
Filtry wyszukiwania historii leków to pola: 
 

1) Lek - wybrany lek, dla którego chcemy wygenerować historię; 
2) Data od - data, od której brane są pod uwagę karty leczenia i karty 

szczepienia (znaczenie ma data czynności na karcie leczenia); 
3) Data do - data, do której brane są pod uwagę karty leczenia i karty 

szczepienia (znaczenie ma data czynności na karcie leczenia); 
 
 

12.1. Lista wyników 
Historia leku generowana jest w oparciu, o to w jaki sposób były 

pobierane podczas dodawania kart leczenia i kart szczepienia. Data czynności na 
kartach ma znaczenie jeżeli w filtrach określamy “Datę od” oraz “Datę do”.. Na 
liście wyników masz możliwość podglądu na to, w jaki sposób lek został przyjęty 
oraz w jaki sposób lek został zdjęty z magazynu. Zobacz rysunek 124. 
 

 
Rys. 124. Historia leku - przyjęcie i zużycie wybranego produktu. 
 
Na liście wyników znajdują się następujące kolumny: 
 
PRZYJĘCIE PRODUKTU: 
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1) Data zakupu - data zakupu leku, wartość ta widnieje również na fakturze 
za zakupione leki; 

2) Liczba opakowań - liczba opakowań leku jaka została zakupiona i taka 
też widnieje na fakturze za zakupione leki; 

3) Seria - seria leku - wartość odczytana z faktury za zakupione leki; 
4) Data ważności - data ważności leku - wartość odczytana z faktury za 

zakupione leki; 
5) Numer faktury - numer faktury za leki, na której znajduje się ten 

konkretny lek. Klikając w numer faktury zostaniesz przekierowany na 
szczegóły faktury za zakupione leki - więcej na temat szczegółów faktury 
znajdziesz w rozdziale [6.4.1. Podgląd faktury za leki]; 

 
ZUŻYCIE PRODUKTU: 

1) Data sprzedaży - data czynności na wystawionej karcie leczenia lub 
karcie szczepienia, na której ten konkretny lek został zastosowany; 

2) Nr dokumentu - numer dokumentu karty leczenia lub karty szczepienia  
- kliknięcie w numer dokumentu spowoduje przejście na szczegółowy 
podgląd danego dokumentu; 

3) Ilość - ilość użytego leku na karcie leczenia lub karcie szczepienia; 
4) Klient - nazwa klienta, dla którego karta leczenia lub karta szczepienia 

została wystawiona. Kliknięcie w nazwę klienta spowoduje przejście na 
kartę klienta. 

 
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku jednej pozycji po stronie “Przyjęcia 
produktu” może być więcej niż jeden wpis po stronie “Zużycia produktu”. 
Przykład na rysunku 124 przedstawia przypadek jednej pozycji po stronie 
przyjęcia produktu oraz dwóch pozycji po stronie zużycia produktu. 

12.2. Wydruk 

 
Rys.125. Historia leku - wydruk. 
 
Dla danego wyniku jest opcja pozwalająca wydrukować historię leku. Po 
kliknięciu w opcję “Drukuj” zostanie otworzona nowa zakładka w przeglądarce z 
zawartością pliku PDF dokumentu gotowego do wydruku - zobacz rysunek 125. 
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13. Cenniki 
Cenniki to moduł w Systemie umożliwiający: 

a) określanie cen leków oraz marży 
b) Wyliczanie podsumowania finansowego wizyty w oparciu o określone ceny i marże 

 
Ceny i marże ustalasz podczas dodawania lub edycji faktur za zakupione leki. 
 
W trakcie wypełniania formularza wizyty, gdy lek zostanie wybrany pojawia się opcja 
“Cennik”. Po kliknięciu w opcję prezentowane jest okno ze szczegółami dotyczącymi cen i 
marż wybranego leku. 
 

 
Rys. 126 - Szczegółowy cennik dla wybranego leku na formularzu karty leczenia. 

 
Rysunek 126 przedstawia przykład rozmieszczenia leku na fakturach za leki oraz 
przedstawia jakie ceny jednostkowe obowiązują na poszczególnych fakturach oraz jaka 
marża została ustalona dla poszczególnych pozycji z faktur. 
 
Po wypełnieniu karty leczenia następuje prezentacja podsumowania finansowego, na którym 
lekarz może dodatkowo ustalić koszt przeprowadzonej wizyty (rysunek 127) 
 

 
Rys. 127 - Podsumowanie finansów podczas wypełniania karty leczenia. 
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14. Faktury 
 

 
Rys. 128. Faktury - menu główne. 
 

W Serwisie Weter masz możliwość wystawiania własnych faktur swoim 
klientom. Gdy wybierzesz opcję w menu głównym “Faktury”, to domyślnie 
zostaniesz przekierowany na listę bieżących faktur, które dotychczas wystawiłeś. 
Rysunek 128 przedstawia przykładową listę. 

14.1. Lista faktur 

 
Rys. 129. Faktury - lista. 
 
Lista zawiera następujące kolumny: 
 

1) Lp. - liczba porządkowa; 
2) Numer faktury - numer faktury, kliknięcie w numer faktury spowoduje 

przejście na edycję faktury; 
3) Data sprzedaży - data sprzedaży wprowadzona na fakturze; 
4) Data wystawienia - data wystawienia faktury, wprowadzona na 

fakturze; 
5) Nabywca - nabywca widniejący na fakturze, kliknięcie w nazwę nabywcy 

spowoduje przejście na kartę klienta [10. Karta klienta]; 
6) Wartość brutto - sumaryczna wartość brutto faktury; 
7) Opcje - akcje jakie można wykonać na wybranym wierszu na liście: 

a) Szczegóły - przejście na szczegóły faktury; 
b) Drukuj oryginał - otworzenie pliku PDF z dokumentem oryginału 

faktury gotowym do wydruku; 
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c) Drukuj kopie - otworzenie pliku PDF z dokumentem kopii faktury 
gotowym do wydruku; 

d) Usuń - usunięcie faktury; 

14.2. Wystawianie faktur 
Klikając w opcję “Wystaw fakturę”, która zarówno jest dostępna z poziomu 

menu głównego jak i menu ekranu, zostajemy przekierowani na ekran jak na 
rysunku 130. 
 

 
Rys. 130. Faktury - wystaw fakturę - formularz. 
 
Formularz składa się z następujących pól: 
 

1) Numer faktury - numer faktury, wartość unikalna; 
2) Data wystawienia - data wystawienia faktury; 
3) Data sprzedaży - data sprzedaży z opcją “Uwzględnij dzień” - jeżeli 

checkbox jest zaznaczony, to na wydruku faktury będzie widoczna data 
wraz z dniem, jeżeli checkbox nie jest zaznaczony, to na wydruku dla daty 
sprzedaży widoczny jest jedynie rok i miesiąc; 

4) Termin zapłaty - termin zapłaty za towar/usługę; 
5) Sprzedawca - lista wyboru spośród tych klientów, którzy oznaczeni są 

jako “Sprzedawca” - więcej dowiesz się w rozdziale poświęconym karcie 
klienta [10.3. Szczegóły klienta]. Jeżeli na liście nie widnieje klient, 
którego chcesz wybrać, to możesz dodać nowego klienta klikając w 
niebieski przycisk “Dodaj nowego sprzedawcę”; 

Weter - program dla lekarzy weterynarii, www.weter.pl 
110 

http://www.weter.pl/


6) Nabywca - lista wyboru klienta. Jeżeli na liście nie widnieje klient, 
którego chcesz wybrać, to możesz dodać nowego klienta klikając w 
niebieski przycisk “Dodaj nowego nabywcę”; 

7) Sposób zapłaty - lista wyboru sposobu zapłaty. Jeżeli na liście nie 
widnieje sposób zapłaty, który chcesz wybrać, to możesz dodać nową 
pozycję klikając w niebieski przycisk “Dodaj sposób zapłaty”; 

8) W banku - lista wyboru nazw banków. Jeżeli na liście nie widnieje nazwa 
banku, którą chcesz wybrać, to możesz ją dodać klikając w niebieski 
przycisk “Dodaj bank”; 

9) Numer konta - lista wyboru numerów kont. Jeżeli na liście nie widnieje 
numer konta, który chcesz wybrać, to możesz go dodać klikając w 
niebieski przycisk “Dodaj numer konta”; 

10) Miejscowość - lista wyboru miejscowości. Jeżeli na liście nie widnieje 
miejscowość, którą chcesz wybrać, to możesz ją dodać klikając w niebieski 
przycisk “Dodaj miejscowość”; 

11) Nazwa towaru lub usługi - lista wyboru towarów lub usług. Jeżeli na 
liście nie widnieje nazwa towaru lub usługi, którą chcesz wybrać, to 
możesz ją dodać klikając w niebieski przycisk “Dodaj towar lub usługę”; 

12) Symbol klasyfikacji statystycznej - lista wyboru symboli klasyfikacji 
statystycznej. Jeżeli na liście nie widnieje symbol, który chcesz wybrać, to 
możesz go dodać klikając w niebieski przycisk “Dodaj klasyfikacje”; 

13) Jednostka miary - lista wyboru jednostek miar. Jeżeli na liście nie 
widnieje jednostka miary, którą chcesz wybrać, to możesz ją dodać 
klikając w niebieski przycisk “Dodaj jednostkę miary”; 

14) Ilość - ilość towaru lub usługi; 
15) Cena jednostkowa - cena jednostkowa towaru lub usługi; 
16) Brutto/netto - wybór w jaki sposób została podana cena 

jednostkowa, czy jako wartość brutto czy netto; 
17) Stawka podatku - lista wyboru stawek podatków. Jeżeli na liście nie 

widnieje stawka podatku, którą chcesz wybrać, to możesz ją dodać 
klikając w niebieski przycisk “Dodaj stawkę podatku”; 

 
Jeżeli chcesz na jednej fakturze dodać więcej niż jeden towar lub usługę, to 
należy kliknąć w niebieski przycisk “Dodaj kolejny wiersz”. 
 
Jeżeli wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione, to kliknij w przycisk 
“Zapisz fakturę” aby zapisać fakturę w Systemie. 

14.3. Edycja faktury 
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Rys. 131. Faktury - Edycja faktury - formularz. 
 

Przechodząc z listy faktur na szczegóły faktury otwiera się formularz 
faktury z możliwością edycji danych. Możesz edytować dowolne pole na fakturze, 
jedynym ograniczeniem jest zachowanie unikalności numeru faktury. Po 
wprowadzeniu korekt na fakturze kliknij w przycisk “Zapisz zmiany” aby zapisać 
zmiany w Systemie. 
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14.4. Wydruk faktury 

 
Rys. 132. Faktury - wydruk. 
 
Zarówno z poziomu listy faktur jak i ze szczegółów danej faktury masz 
możliwość wyświetlenia dokumentu w postaci pliku PDF gotowego do wydruku. 
Rysunek 132 przedstawia przykładową zawartość faktury w formie dokumentu 
PDF. 
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15. Finanse 

 
Rys. 133 Finanse klientów. 
 
Finanse, to moduł dostępny w sekcji “Dokumenty”, pozwala w szybki sposób na przegląd 
przychodu jaki generują klienci lub wybrany klient w ustalonym przez Ciebie czasie. Podczas 
obliczeń brane są pod uwagę wystawione karty leczenia, a w nich wyszczególnione usługi 
oraz leki i ich marże. Dla leku, który nie ma określonej marży przyjmujemy wartość zero. 
Finanse również są możliwe do podglądu na szczegółach wybranego klienta. 

 
Rys. 134 Szczegóły klienta - finanse 
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16. Słowniki 

 
Rys. 135. Słowniki - menu główne. 
 
Słowniki to nic innego jak określone listy wyboru, które stosowane są na 
formularz w Serwisie Weter aby usprawnić sposób wypełniania formularzy.  
 

16.1. Słownik leków 
Słownik leków zdecydowanie odróżnia od pozostałych słowników, dlatego też 
został opisany oddzielnie w niniejszym rozdziale. 

16.1.1. Lista 

 
Rys. 136. Słownik leków - lista. 
 
Lista leków zawiera kolumny: 
 

1) Nazwa leku; 
2) W magazynie - informacja określająca czy lek ma być widoczny w 

magazynie czy też nie; 
3) Opcje - dostępne opcje to: 

a) Szczegóły - przejście do szczegółów leku, edycji; 
b) Usuń - usunięcie wybrane pozycji; 

 
Poza opcjami dla każdego wiersza również dostępne są ogólne opcje: 
 

1) Usuń zaznaczone - usunięcie zaznaczonych na liście leków; 
2) Dodaj - przejście na formularz dodania nowego leku; 
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16.1.2. Dodanie leku 

 
Rys. 137. Słownik leków - dodaj - formularz. 
 
Podczas dodania leku podajemy jedynie nazwę leku, która będzie unikalna 
względem istniejących leków. Podczas weryfikacji unikalności nazwy leków znaki 
takie jak gwiazdka (*), myślnik (-), spacja ( ) są ignorowane. 

16.1.3. Szczegóły leku 

 
Rys. 138. Słownik leków - edycja. 
 
Podczas edycji leku na formularzu jest zdecydowanie więcej pól niż podczas 
dodania nowego leku. Poniżej opiszemy szczegółowo znaczenie każdego z pól. 
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1) Nazwa leku - nazwa leku. 
2) Czy pokazać w magazynie? - do wyboru jest “Tak” lub “Nie”. Jeżeli 

wybierzesz opcję “Nie”, to lek będzie traktowany tak jakby go nie było. 
Nie będzie uwzględniany podczas wyświetlania leków na formularzu karty 
leczenia, czy też na formularzu karty szczepienia, nie będzie również 
widoczny na ekranach z odczytem stanu leków oraz historii leków. 

3) Domyślny rodzaj opakowania - lista wyboru ze słownikiem rodzajów 
opakowania. Domyślnie wartość jest pusta, możesz ją zmienić podając 
jaki rodzaj opakowania domyślnie powinien być ustawiony dla danego 
leku. Wartość “Domyślny rodzaj opakowania” wykorzystywana jest 
podczas aktualizacji dokumentacji obrotu detalicznego.  

4) Ostatnio użyty okres karencji leku - jest to okres karencji jaki ostatnio 
został użyty podcza wypełniania formularza karty leczenia dla tego 
konkretnego leku. Wartość można zmienić, jednak należy pamiętać, że 
wartość automatycznie ulegnie zmianie jeżeli dla tego konkretnego leku 
podczas wypełniania karty leczenia określimy inny/nowy okres karencji. 

5) Ostatnio użyta droga podania dla leku - jest to droga podania jaka 
została ostatnio użyta podczas wypełniania formularza karty leczenia dla 
tego konkretnego leku. Wartość można zmienić, jednak należy pamiętać, 
że wartość automatycznie ulegnie zmianie jeżeli dla tego konkretnego leku 
podczas wypełniania karty leczenia określimy inną/nową drogę podania. 

6) Ostatnio wprowadzone zabiegi lecznicze, zalecenia lekarskie, 
uwagi -  jest to wartość jaka została ostatnio użyta podczas wypełniania 
formularza karty leczenia dla tego konkretnego leku. Wartość można 
zmienić, jednak należy pamiętać, że automatycznie ulegnie zmianie jeżeli 
dla tego konkretnego leku podczas wypełniania karty leczenia określimy 
inną treść w zabiegach leczniczych, zaleceniach lekarskich, uwagach. 

 
Punkt 4, 5 oraz 6 zostały umieszczone w programie Weter po to aby zmniejszyć 
liczbę kliknięć podcza wypełniania karty leczenia. 
 

16.2. Pozostałe słowniki 
Za wyjątkiem słowniku leków pozostałe słowniki mają analogiczne działanie.  
 
Do pozostałych słowników leków zaliczamy: 
 

1) Rozpoznania;  
2) Okresy karencji; 
3) Drogi podania; 
4) Jednostki miary; 
5) Miejscowości; 
6) Sposoby zapłaty; 
7) Nazwy banków; 
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8) Numery kont; 
9) Towary i usługi; 
10) Symbole klasyfikacji statystycznej; 
11) Stawki podatku; 
12) Usługi 
13) Rodzaje opakowań PLW (produkt leczniczo weterynaryjny); 
14) Postacie farmaceutyczne PLW; 
15) Podmioty odpowiedzialne PLW; 
16) Maście; 
17) Rasy; 
18) Gatunki; 
19) Dostawcy 

16.2.1. Lista 

 
Rys. 139. Lista. 
 
Lista składa się z kolumn: 
 

1) Lp. - liczba porządkowa; 
2) Nazwa - nazwa słownika; 
3) Opcje - dostępne opcje: 

a) Popraw - przejście na ekran edycji pozycji słownikowej; 
b) Usuń - akcja usunięcia pozycji słownikowej; 

 
 

16.2.2. Dodanie pozycji słownikowej 
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Rys.140. Słowniki - Dodanie słownika - przykład Dodanie rozpoznania. 
 
Klikając w opcję “Dodaj” pojawia nam się okno z formularzem dodania nowej 
pozycji słownikowej. Na rysunku 133 zaprezentowany jest przykład dodania 
słownika rozpoznań. Jedynym ograniczenie podczas dodania pozycji słownikowej 
jest unikalność nazwy w ramach danego słownika. 

16.2.3. Edycja 

 
Rys. 141. Słowniki edycja. 
 
Po kliknięciu w opcję “Popraw” na wybranej pozycji słownikowej w danym 
słowniku, zostajemy przekierowani na ekran edycji pozycji słownikowej. Rysunek 
141 przedstawia przykład edycji słownika rozpoznań o pozycji słownikowej 
“przemieszczenie trawieńca”. 
 

17. Informacje końcowe 
 

W Przewodniku odnosiliśmy się do Ustaw jakie obowiązują lekarza 
weterynarii są to: 
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1) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 
r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji 
lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej 
dokumentacji i ewidencji. 

2) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 
2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego 
produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji. 

3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 
r. w sprawie wzoru i szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru psów 
zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o 
szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie. 

 
W przypadku pytań lub uwag odnośnie Przewodnika po Weterze oraz 

odnośnie funkcjonowania programu Weter proszę kierować na adres 
kontakt@weter.pl. Niniejszy dokument będzie aktualizowany, a aktualizacja 
będzie dostępna na stronie www.weter.pl. 
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