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O nás
 
Společnost Lekis s.r.o. patří téměř 30 let mezi přední poskytovatele informačních systémů pro lékárny a 
výdejny PZT v České republice. Hlavním produktem je lékárenský informační systém Lekis pro Windows, na 
který navazují další nadstavby. Mezi hlavní patří manažerský systém pro řízení sítě lékáren CML (Centrální 
management lékáren), analytický systém CML BI, objednávkový systém Pluto, internetový rezervační systém 
pro erecepty a epoukazy, a mnoho dalších.

Lekis pro Windows je vyvíjen více než 12 let profesionály ve svém oboru. Je ověřen v praxi stovkami lékáren 
a mnoha tisíci aktivních uživatelů farmaceutů. Je nainstalován ve třetině lékáren a výdejen PZT v celé ČR od 
malých až po velké nemocniční lékárny s výdejnami PZT. Z desítek českých nemocnic, jejichž jak lékárny tak 
samotné nemocnice využívají služeb našich programů, můžeme zmínit např. např. IKEM - Institut klinické a 
experimentální medicíny nebo Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze.

Po seznámení se situací a provozem nabízíme našim zákazníkům řešení, které je přizpůsobeno přesně na 
míru potřebám jak personálu lékárny resp. výdejny PZT, tak i managementu. Spolu s programy poskytujeme i 
služby spojené se školením, hotline a servisem.
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Lekis pro Windows se představuje

Lekis pro Windows je komplexní informační systém pro lékárny a výdejny PZT. Řeší veškeré činnosti, které s 
provozem souvisí. Od objednání zboží, přes přesnou evidenci ve skladu, výdej zboží pacientům, až po fakturaci 
pojišťovnám či jiným subjektům. Poskytuje celou řadu možností k analýze ekonomických výsledků provozovny 
nebo celé sítě provozoven. Obrovské množství implementovaných funkcí pomáhá personálu v každodenním 
provozu. Řada doplňkových modulů dělá z Lekisu pro Windows nástroj pro efektivní řízení. Je neustále vyvíjen 
ve spolupráci s uživateli z praxe a doplňován o nové funkce.

V Lekisu pro Windows je použita nová vize pohledu na data, se kterými uživatel pracuje. Ta je v České repub-
lice mezi programy unikátní a je výsledkem práce týmu analytiků a vývojářů společnosti Lekis s.r.o. Toto nové 
originální uživatelské rozhraní poskytuje v daný okamžik ucelený pohled na všechna data související s danou 
problematikou. Tím poskytuje uživateli mnohonásobně více času pro jeho profesní práci. Používá mnoho gra-
fických prvků, ikon, barev a fontů k zjednodušení a intuitivnosti ovládání programu.

Lekis pro Windows se zásadně odlišuje od ostatních systémů možností práce ve více modulech programu v 
jeden okamžik. Není problém na jednom počítači např. připravovat objednávku zboží, retaxovat a zároveň 
přeskočit do modulu výdeje, odbavit zákazníka a pak se vrátit k rozdělané práci.

Vývoj Lekisu pro Windows zajišťuje tým zkušených programátorů a analytiků. Vývojový tým je kompaktní a již 
několik let stabilní. Všichni vývojáři procházejí školeními u společnosti Microsoft, jejichž produktů je pro vývoj 
použito.

Lekis s.r.o. je členem partnerského programu společnosti Microsoft, kde jsme dosáhli nejvyšší úrovně Gold 
Certified Partner. Již několikrát byla naše společnost použita jako referenční a to nejenom na české úrovni, ale 
i na celosvětové.
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Evidence sortimentu ve skladu

Lekis pro Windows nabízí komplexní pohled na sklad. V jednom okně jsou vidět informace o sklado-
vých kartách, SÚKL kódech, množství, organizačních skupinách, do kterých lze dle libosti skladové 
karty zařadit, posledních příjmech, prodejnostech, cenách, včetně detailních informací o naskladně-
ných položkách.

Nad skladovými kartami je možné provádět hromadné úpravy, jako například přecenění nebo nasta-
vení stálých cen. 

Má-li výdejna PZT více skladů, je možné je jednoduše spravovat v jedné instanci Lekisu. Na každém 
počítači je možné nastavit, s jakým skladem bude pracovat. Sortiment lze snadno přesouvat mezi 
sklady, či jednoduše při výdeji změnit sklad, ze kterého se vydává. 

Majitelé vícero provozoven PZT mohou využít vzdálené nahlížení do skladů mezi jednotlivými provo-
zovnami.
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Příjem zboží PZT

Modul příjem přináší ucelený pohled na přijímaný sortiment. 

V horní části jsou vidět jednotlivé dodací listy, případně dobropisy s údaji o dodavateli, označení, ceně, datu 
vystavení, s možností zvolit sklad, na který má být sortiment naskladněn.
Ve spodní části se pracuje s položkami aktivního dodacího listu včetně možnosti porovnání poslední použité 
ceny, kontrolou exspirace a šarže, kdy je možné zobrazovat pouze položky s krátkou dobou exspirace.

Díky modemové komunikaci je možné několika kliknutími stáhnout a naimportovat dodací listy od všech do-
davatelů, případně jednoduše přetažením naimportovat dodací list z emailu.

Na poškozené, nedodané nebo nesprávně dodané zboží je možné na příjmu vytvořit přímo vratku.

Příjem umožňuje také zpracovat cenovky či etikety pro přijímané zboží. 

Přijímaný dodací list nebo jeho položky je možné převést přímo do výdeje nebo zarezervovat pro zákazníka.
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Výdej PZT na poukaz,e-poukaz a volný prodej

Lekis pro Windows poskytuje uživateli na výdejním místě komfortní a uživatelsky jednoduchou obrazovku, 
která umožňuje rychlý výdej zdravotnických prostředků s maximální informační podporou.

Obrazovka může být dotyková a její vzhled se automaticky přizpůsobuje velikosti a rozlišení monitoru. Pro 
okamžitý přehled o výdeji je k dispozici tzv. nekonečná účtenka, která umožňuje rychlou opravu, popřípadě 
storno libovolného dokladu v rámci dne. Ovládání probíhá kombinací klávesnice, myši a dotykové obrazovky.

Platba zákazníka je umožněna libovolným platidlem (hotovost, platební karty, stravenky, poukázky, aj.) nebo 
jejich kombinací. Terminál platebních karet je přímo propojen s výdejním místem a tím se eliminují chyby při 
přepisu částek. Výdejní místo lze doplnit malým informačním displejem, který přehledně informuje pacienta o 
výdeji a může poskytovat informace o akčních produktech.

Výdejní místo nabízí plnou podporu pro výdej e-poukazu, poukazu i volného prodeje. V případě potřeby vy-
stavování certifikátů pro zaměstnance jsme schopni celou agendu provést našimi proškolenými a certifikova-
nými pracovníky přímo ve vaší provozovně, tudíž zaměstnancům odpadá povinnost řešit tyto nezbytnosti na 
úřadech.
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Editace a prohlížení poukazů

Lekis pro Windows umožňuje provádět kontrolu vydaných dokladů v modulu nazvaném retaxace. Tento 
modul je možné mít otevřený zároveň s výdejním místem (a dalšími moduly). Pokud tedy vydávající provádí 
kontrolu dokladů, může se přepnout do režimu výdeje, odexpedovat pacienta a ke kontrole se opět vrátit.

V modulu retaxace je možné provádět opravy a změny hlaviček dokladů (ČP, IČZ, …), případně daný doklad 
rovnou přesunout do okna výdeje a editovat jeho položky. V modulech výdeje i retaxace lze zobrazovat detaily 
e-poukazu.

Pokud byl při výdeji do Lekisu pro Windows zadán špatný typ platby, je možné ho jednoduše změnit. Veške-
ré úpravy dokladů související se změnou množství na skladu či financemi se automaticky provádějí pomocí 
stornovatele vytvořeného k aktuálnímu datu. Tím je zajištěno to, aby se nezasahovalo zpětně do uložených 
stavů skladu či pokladních uzávěrek. Je tak zachována transparentnost a historie, jak bylo s daným dokladem 
nakládáno.

Při kontrole dokladů je možné z menu zobrazit informace o vydávaném zdravotnickém prostředku z číselníku.
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Předávání pojišťovnám

Předávání pojišťovnám se v Lekisu pro Windows provádí v samostatném modulu. Zretaxované poukazy stačí 
přenést do pojišťoven koncem období, které se má fakturovat. V pojišťovnách dochází k tvorbě a rozdělení 
dávek, poukazy je zde ještě možné upravit. Nad skupinou dávek existuje kontrolní mechanismus, který dávku 
zkontroluje a vyznačí případné chyby. Samotnou fakturaci a předání dávek na pojišťovnu je možné provést 
jedním kliknutím, kdy dojde automaticky k vytvoření kdávky, jejímu ověření programem VZP kontrol, vytisknutí 
potřebných protokolů, vytvoření faktury, fdávky a odeslání dávek rovnou na portál pojišťovny.
Zpětnou vazbou uživatel ihned vidí, zda byla dávka pojišťovnou v pořádku přijata.

V případě, kdy pojišťovna některé poukazy neproplatí, je možné s těmito vrácenými doklady pracovat dál v 
tomto modulu, např. přesunem dokladu do jiné pojišťovny, nebo vytvořením dobropisu. 
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Řešení pro více prodejen ZP se serverem v cloudu

Novinkou v nabídce společnosti Lekis je provoz Lekisu pro Windows v cloudovém prostředí s využitím tzv. 
tenkých klientů. Toto inovativní řešení provozu HW infrastruktury rapidně snižuje náklady na správu systému z 
hlediska zálohování, IT dohledu, bezpečnosti a velmi rychlé a jednoduché eliminace případných závad výpo-
četní techniky.

Varianta sdíleného využití serveru, který běží ve zcela jiné lokalitě, než je fyzická prodejna ZP, je dobře využi-
telná pro řetězce prodejen jednoho majitele či provozovatele. Díky tomu, že systém Lekis pro Windows jako 
jediný lékárenský program v ČR umožňuje v jedné tzv. instanci provozovat více skladů, je možné velice efek-
tivně v jednom systému spravovat celou síť prodejen, objednávat zboží, evidovat, jednoduše provádět přesuny 
zboží a zejména mít o všem z hlediska manažerského velmi dobrý přehled.

Podmínkou je samozřejmě kvalitní rychlé a stabilní internetové připojení.
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Centrální management lékáren – CML

Centrální management lékáren (dále jen „CML“) je nadstavbou informačního systému Lekis pro Windows a 
slouží k hromadnému řízení více provozoven a přehledu o jejich nejen ekonomických výkonech.

Mezi primární funkce patří centrální sběr, zpracování a uchování ekonomických dat, řízení sortimentu a správa 
centrálního klientského systému. Počet přistupujících uživatelů není omezen.

K nejvyužívanějším sestavám CML se řadí seznamy výdejů, tržeb, příjmů, stavy skladů, agenda týkající se fak-
turace, výtěžnosti (záchytu) vlastní epreskripce, vše dle podrobných filtrů zobrazované v tabulkách či grafech 
a jednoduše exportovatelné do Excelu k další analýze. Každou výslednou tabulku nebo graf lze „připíchnout“ 
na dashboard, kde se požadované informace zobrazují ihned po přihlášení daného uživatele. Každý filtr lze 
uložit a vyvolat ho později tak, aby se uživatel dostal ke srovnatelným informacím.

Silným nástrojem je správa centrálního klientského systému. Jsou zde uložena všechna data o klientech, jejich 
bodová konta či jiné bonusy, které síť lékáren používá. Tento registr je uložen mimo lékárny a je tudíž jedno, 
jakou prodejnu ze sítě pacient navštíví.

Další významnou funkcionalitou je řízení sortimentu a marketingových akcí. Pomocí CML je možné přímo v lé-
kárnách automaticky nastavovat akční resp. letákové ceny, vytvářet akční balení více produktů a jiné podobné 
akce. Systém pak celou kampaň vyhodnotí.
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CML – Business intelligence (BI)
Centrální management lékáren Business Intelligence (dále jen „CML BI“) je nástroj pro vyhodnocování opravdu 
velkého objemu dat z lékáren (desítky až stovky). Zdrojem dat pro CML BI je databáze CML. CML BI je provozo-
váno v rámci vlastního virtuálního stroje na Microsoft SQL Server BI řešení.
Pro zákazníka (management) viditelnou a prakticky použitelnou součástí nabízeného řešení je klientská část 
vytvořená záměrně v široce rozšířeném a používaném MS Excel. Jako klienta je však možné použít jakýkoliv 
pokročilý nástroj kompatibilní s SQL Server BI, například Tableau.
Výhodou CML BI pro uživatele Lekisu pro Windows oproti vlastním BI řešením („datovým skladům“) je zejména 
to, že jsme na základě našich mnohaletých zkušeností připravili dimenze a parametry pro zpracování dat tak, 
aby co nejlépe odrážely potřeby vyhodnocení prodejů, nákupů a dalších marketingových ukazatelů v prodejně.
Součástí připraveného robustního excel sešitu je mnoho předdefinovaných výstupů, které lze editovat. Vý-
stupy pro další scénáře je možné jednoduše vytvářet na základě vlastních požadavků definováním vlastních 
kritérií a parametrů.
CML BI je jediné řešení na trhu, které umožňuje realizovat BI scénáře v reálném čase, včetně porovnání mezi 
libovolnými časovými úseky, klidně v řádu let. Všechny ostatní konkurenční systémy jsou ekvivalentní s námi 
dodávaným CML, kde reportování probíhá na základě dotazů do klasické relační databáze. V běžném provozu 
takové řešení brzy narazí na limity použité technologie versus množství zpracovávaných dat.
Serverová část CML a CML BI je provozována v prostředí MS Azure formou dvou samostatných virtuálních stro-
jů (VM) včetně serverových a klientských licencí na MS Windows Server a SQL Server v požadovaných edicích.

Klientské systémy
Lekis pro Windows disponuje komplexním a velmi dobře škálovatelným klientským systémem. Slevové systé-
my lze zjednodušeně rozdělit takto:
• bodový systém
• přímé slevy na konkrétní přípravky
• sleva z doplatku při vyúčtování zákazníka
• kreditový systém
• kombinovaný systém
Lze nastavit jaké slevy se poskytují z částečně hrazených výdejů, nehrazených výdejů a volných prodejů. Tyto 
slevy je navíc možné škálovat dle prodejních cen. Např. na položky s cenou od 1 Kč do 1000 Kč poskytovat 
slevu 5%. Od 1000 Kč do 2000 Kč 4%. Pro přípravky dražší než 2000 Kč slevu 3%. Poskytnutí či neposkyt-
nutí slevy je možné též určovat i dle věku pacienta. Pro více provozoven jednoho majitele či řetězce lze zřídit 
jednotný registr klientů (viz CML).
Lekis pro Windows umožňuje propojení v rámci různých věrnostních programů. Jako příklad můžeme uvést 
sítě MojeLékárna, PharmaPoint, Magistra, Lemon, Medesa aj.
Společnost Lekis s.r.o. zajišťuje pro desítky obchodních partnerů i fyzický tisk klientských plastových karet.
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Marketingové akce

Marketing se v posledních desetiletích stal nedílnou součástí a oblastí zájmu každého obchodníka, který vstu-
puje na otevřený trh. Nejen v prodejnách zdravotnických potřeb je jedním ze základních cílů získání (a udržení) 
zákazníků a z toho vyplývající udržení nebo zvýšení podílu na trhu a zvýšení zisku. K dosažení tohoto cíle vede 
několik strategií – návrh a vývoj výrobku či služby, výběr cílového trhu, způsoby komunikace se zákazníky, 
stanovení ceny nebo volby distribučních cest. 
Lekis pro Windows spolu s modulem Centrálního managmentu lékáren umožňují definovat, upravovat a 
vyhodnocovat marketingové akce tak, aby jejich realizace v prodejně ZP byla co nejjednodušší, aby obsluhu 
systému co nejméně zatížila a aby zákazník odešel z prodejny spokojený a rád se opět vracel. Z konkrétních 
možností a vlastností nastavení různých akcí je možno jmenovat např.:
• Časové omezení akce
• Definování sortimentu (skladových karet), kterých se akce týká
• Stanovení počtu podmínek pro uplatnění akce
• Forma akční nabídky (výše procentuální slevy nebo slevy v korunách)
• Možnosti akcí typu 2+1 zdarma, nejlevnější produkt ze 3 zdarma apod.
• Pro koho je akce (sleva) určena (klienti, všichni zákazníci apod.)
• Na jaké produkty je možno slevu uplatnit (hrazené, nehrazené)
• Definice textu s upozorněním na výdejním místě





Eshop
Pro řadu našich klientů je stále důležitější částí prezentace jejich prodejny a pochopitelně dalším významným prodejním 
kanálem existence, provoz a propagace vlastního eshopu. Ve spolupráci s oXy Online s.r.o. byla vytvořena platforma pro 
on-line prodej produktů. Propojení e-shopů oXyShop Ready2Go a informačního systému Lekis pro Windows umožňuje 
uživatelům velmi rychle nastartovat vlastní on-line prodej sortimentu ZP.
Mezi největší přednosti celého řešení patří vedle uživatelsky přívětivé a jednoduché administrace vlastního e-shopu 
především možnost okamžitě vystavit na e-shop ohromné množství výrobků z vlastní databáze společnosti Lekis s.r.o., 
včetně jejich aktualizace. Kompletní administraci e-shopu je možné provádět přímo v IS Lekis pro Windows, takže perso-
nál lékárny pracuje se systémem, který důvěrně zná a nemusí se učit žádné další postupy. Veškerá data jsou evidována 
pouze v jednom systému a jsou snadno dostupná. Mezi e-shopem a Lekisem pro Windows probíhá on-line přenos dat, 
který zajišťuje vystavování produktů na eshopu včetně cen, stahování objednávek, nastavování akcí atd.
Kvalitu tohoto řešení ocenila i odborná porota soutěže IT Produkt roku 2013 a propojení obou systémů se stalo finalistou 
druhého kola této soutěže v kategorii „On-line a související služby“.
Pochopitelně spojení s oXy Online není jediným řešením, které nabízíme. Na základě komunikace s vývojáři daných 
eshopových řešení jsme schopni nastavit konektory i do jiných eshopů (ADVIN, Shoptet aj.).

MDR – MedicalDeviceRegulation
Jednou ze služeb společnosti Lekis je nepřetržité sledování vývoje legislativy a její včasná implementace do fungování 
informačního systému Lekis pro Windows. Na prodejny ZP v nejbližší době dopadne zásadní změna, srovnatelná se 
zavedením evidence léčivých přípravků v lékárnách formou FMD kódů, konkrétně jde o nařízení Evropského parlamentu a 
Rady EU, které se promítne do nového způsobu evidence zboží v prodejnách ZP.
Cílem nového zákona o zdravotnických prostředcích (č. 89/2021 Sb.) je přijetí právní úpravy, která plně implementuje 
obsah nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích 
(MDR) do právního řádu České republiky. Nařízení EU má také přímý vliv na činnost lékáren a prodejen ZP při zacházení se 
zdravotnickými prostředky.
V rámci EU je již také schváleno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro (IVDR), ale to má odloženou platnost a mělo by vstoupit v účinnost o rok později 26. května 2022.
K tomu, aby se provozovatel prodejny ZP nemusel prokousávat složitými paragrafy, stačí jediné – pořídit si do své pro-
dejny systém, který pracuje přesně podle platných zákonů. Navíc bude mít k dispozici konzultanta, který mu poskytne 
veškeré dostupné informace a případně i konkrétní pomoc.
 
Rezervace epoukazů
V souvislosti s elektronizací poukazů dojde z hlediska pacientů k realizaci velmi praktické vlastnosti systému. Totiž bude 
možné (podobně jako u ereceptu) si dané zboží v prodejně zarezervovat případně objednat bez nutnosti osobní návštěvy 
prodejny. Personál při dostupnosti zboží pak jen informuje pacienta o možnosti vyzvednout si ho v prodejně. Systém tak 
poskytuje konkurenční výhodu v podobě vyššího komfortu pro zákazníky. 

Vzdálené sklady
Sítě prodejen ZP mohou využít velmi praktickou vlastnost systému v podobě efektivního sdílení informací o dostupnosti 
konkrétního zboží na skladech celého řetězce. Lekis umožní zobrazit v prodejně A sklad prodejny B a naopak, přičemž 
jejich počet není nijak omezen. Díky tomu může personál poskytnout informaci o dostupnosti zboží v jiné prodejně, pří-
padně zajistit jeho přesun na místní pobočku.
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Služby a servis, aktualizace číselníků, převod

Nabídka instalace je koncipována vždy na základě konkrétní ana-
lýzy požadavků vedení prodejny. Často se řeší stav a použitelnost 
stávajícího HW vybavení, zda provozovatel vlastní nebo dodá pou-
žitelný hardware a zda disponuje vlastními IT silami a prostředky, 
jimiž zabezpečuje provoz hardware a související IT infrastruktury.

Základem podpory a poskytovaných služeb je podpis Smlouvy o 
softwarové a datové podpoře.

Smlouva o softwarové a datové podpoře

Smlouva obsahuje souhrn softwarových a datových služeb k pro-
gramu Lekis, které zajišťují jeho provoz. Její uzavření je nezbytnou 
součástí každé instalace, neboť bez uvedených služeb není možné 
software kvalifikovaně a dlouhodobě používat. Předmětem této 
smlouvy je závazek společnosti Lekis s.r.o. udržovat programové 
vybavení v souladu s legislativními změnami a závazek pravidelně 
aktualizovat nezbytná data pro zachování aktuálnosti systému.
Obsah smlouvy:
• všechny aktualizace programu Lekis určené k instalaci
•  naprogramování nových běžných funkcionalit a udržování 

systému v souladu s legislativou
• 24 vzdálených servisů ročně v běžnou pracovní dobu
• 1 návštěva konzultanta ročně v běžnou pracovní dobu
• telefonická podpora nonstop
•  automatická aktualizace všech číselníků nutných pro provoz 

systému (VZP, SÚKL, ...)
V prodejně je provedena detailní analýza vhodnosti stávajícího 
hardware a v případě kladného vyjádření je provedena instalace. 
Provozovatel uzavře Smlouvu o softwarové a datové podpoře, v 
případě využití vlastních sil při údržbě, servisu a instalaci HW není 
třeba uzavírat Servisní smlouvu. Stručný obsah Servisní smlouvy a 
Servisní smlouvy Premium je přesto pro informaci uveden.



Servisní smlouva

Smlouva obsahuje souhrn servisních služeb k dodané (i třetí stranou) výpočetní technice, které přispívají k jejímu bezpro-
blémovému provozu. Služby ve smlouvě obsažené garantují provozovateli včasnou pomoc při vzniklých problémech s 
provozem dodaného hardware. Významnou službou je pohotovost do 3 hodin od nahlášení závady, což prodejně může 
výrazně pomoci snížit ušlý zisk z důvodu uzavření provozovny.
Obsah smlouvy:
• 2 návštěvy servisního technika ročně v běžnou pracovní dobu
• zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy
• telefonická podpora HW v běžnou pracovní dobu
• pohotovost do 3 hodin od ohlášení závady v běžnou pracovní dobu
Doplňující možností rámcové nabídky může být dodávka HW formou Servisní smlouvy Premium. V této variantě provo-
zovatel vůbec neřeší nákup nového hardware. Kompletní hardware je pronajmut a pravidelně obměňován ve 4 nebo 5 
letém cyklu. Prodejna uzavírá tzv. Smlouvu Premium, jejímž obsahem je jak Smlouva o softwarové a datové podpoře tak 
Servisní smlouva. Navíc obsahuje dodávku kompletního hardware.

Servisní smlouva Premium

Tato smlouva nabízí prodejně komplexní komfort v užívání informačního systému Lekis. Její součástí je dodávka individu-
álně vybrané výpočetní techniky pro celou provozovnu, která zajistí bezproblémový chod informačního systému. Garan-
tuje pravidelnou výměnu počítačů a potřebných periférií po uplynutí 48-60 měsíců. Mezi důležité služby patří pohoto-
vostní zásah do 3 hodin od ohlášení závady.
Obsah smlouvy:
• kompletní dodávka výpočetní techniky
• všechny aktualizace programu Lekis určené k instalaci
• naprogramování nových běžných funkcionalit a udržování systému v souladu s legislativou
• neomezený počet vzdálených servisů v běžnou pracovní dobu
• 5 návštěv konzultanta nebo technika ročně v běžnou pracovní dobu
• telefonická podpora nonstop
• automatická aktualizace všech číselníků nutných pro provoz systému (VZP, SÚKL, ...)
• zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy
• telefonická podpora HW v běžnou pracovní dobu
• pohotovost do 3 hodin od ohlášení závady
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Minimální a doporučené HW požadavky
Pracovní stanice
Komponenta	 Minimální	konfigurace	 Doporučeno
Procesor Intel i3  Intel i5
Operační paměť 4 GB 8 GB
HDD 150 GB SATA 7,2K 250 GB SSD/M.2
LAN         1 Gbits 1 Gbits
Operační systém Windows 8.1 Pro Windows 10 Pro
Monitor 19“ (1024/768) 24“ (1920/1080)
Nevyhrazený / vyhrazený server
Komponenta	 Minimální	konfigurace	 Doporučeno
Procesor Intel i5 Intel i7 / Xeon 
Operační paměť 8 GB DDR 16 GB DDR 
HDD 2x 250 GB SATA 7,2K RAID1 2x 250GB SAS/SSD/M.2 RAID1
LAN 1 Gbits 1 Gbits
Operační systém Windows Server 2016 Windows Server 2019
SQL server 2016 Express 2019 Express, Standard

Doporučené periferie a dodávaný HW
•  Pracovní stanice: HP Lekis ProDesk 400G7 MT i5-10500, 256GB M.2 SSD, 8GB, DVDRW, Win10Pro x64 

(RS232,LPT,PS2,VGA) + dotykový monitor 22“ Philips 222B9T nebo klasický monitor min. 24“
•  All in One s dotykovým monitorem: HP Lekis ProOne 600G6 21.5 AiOTouch i5-10500, 8GB, 256GB M.2 SSD, Win10Pro x64
•  Server:
  HPE PL ML30G10 E-2224 (3.4G/4C/8M/2666) 16G S100i 8SFF HP M2 500W1/2 fan+baffle iLo5 NBD311 + 2x SATA 

1TB 7,2K nebo 2xSSD 240GB ReadIntensive (2xSSD 480GB Mixed Use)
 HPE MicroServer Gen10 SFF NHP SATA ConverterKit (to accommodate SFF NHP HDD into LFF NHP cage)
 Operační systém serveru: HPE Microsoft Windows Server 2019 Essentials Edition1-2P CZ (25user/50dev) OEM
• Periferie
 Tiskárna účtenek Star Micronics TSP143IIU USB + řezačka, TSP654IIU USB – řezačka (+zdroj)
 Pokladní zásuvka Star CB-2002, Virtuos FEC POS 420 - RJ12
 Zákaznický displej STAR DSP 840 – USB, Virtuos FV-2030B 2x20 9mm, USB, černý, Ditto PD800 displej 800x600 USB
  Snímač čárového kódu 2D: Zebra DS2208, DS9208, DS2278 BlueTooth a pultový snímač Zebra MP7000/7010, Virtuos 

HT-855A USB, Virtuos HW-855A USB bezdrátová
• Záložní zdroj:
 APC Back-UPS 650VA, 230V, 1USB charging port (české a polské balení) (400W)
 APC Smart-UPS 750VA LCD 230VwithSmartConnect (500W)
• Tiskárna čárového kódu:
 Zebra GK420, 203dpi, USB, RS-232, LPT, TT
 Zebra ZT230, 203dpi, RS-232, LAN, USB, ZPL, TT
• Tiskárny A4 – různé typy s podporou instalace a tisku ve Windows.

Veškerý HW a periferie je nutné před jejich zakoupení dopředu konzultovat s našimi konzultanty.



Technické údaje, konfigurace

Lekis pro Windows je provozován na platformě Microsoft a programován v prostředí .NET. Samotný fakt, že Lekis pro 
Windows je vyvinut v .NETu, ho přímo předurčuje k účasti na zajímavých projektech. Použité technologie umožnují na-
pojení na různé systémy, integrace dle požadavků. Není náhodou, že např. projekt B2B kanálu VZP na online ověřování 
rodných čísel vznikl ve spolupráci se společností Lekis s.r.o.  

Serverová část Lekisu využívá vlastního aplikačního serveru Lekis pro Windows a databázového serveru Microsoft SQL 
Server, v menších provozech postačuje ve volné verzi SQL Express, ve větších je nasazena varianta SQL Standard. Tech-
nická infrastruktura umožňuje efektivní využití virtuálních serverů, samozřejmě je kladen důraz na maximalizaci výkonu 
a rychlosti aplikace. Velmi zajímavou možností pro práci IT oddělení je využití možností přihlašování uživatelů do Lekisu 
prostřednictvím synchronizace s Active Directory, což snižuje na minimum práci se správou uživatelských účtů a přidělo-
váním práv. 

Pracovní stanice běží pod operačními systémy Microsoft verze 10,11. Běžným předpokladem je připojení celé sítě k inter-
netu a využití všech souvisejících rozšiřujících možností jak při práci na výdejních místech, tak na pracovištích v zázemí. 

Ke zvýšení efektivity a rychlosti práce jsou integrovány moderní prvky, které nabízí dnešní hardwarové vybavení, jako 
např. dotykové monitory, plně grafické zákaznické displeje, LED čtečky čárových kódů, které dovedou snímat i 2D QR kódy 
např. z displejů mobilních telefonů, pultové snímače zrychlující práci při evidenci související s nařízeními vyplývajícími z 
protipadělkové směrnice, zařízení pro hromadné načítání dat apod. 

Novinkou v nabídce společnosti Lekis je provoz Lekisu pro Windows v cloudovém prostředí s využitím tzv. tenkých klientů. 
Toto inovativní řešení provozu HW infrastruktury rapidně snižuje náklady na správu systému z hlediska zálohování, IT 
dohledu, bezpečnosti a velmi rychlé a jednoduché eliminace případných závad výpočetní techniky. 

Jednou z dosti zásadních otázek provozu informačního systému, které se nedostává příliš vysokého akcentu v řadách 
provozovatelů, ale o to živější diskusi by měla vyvolat u pracovníků IT, potažmo u managementu, je otázka bezpečnosti 
dat. Společnost Lekis v této oblasti spolupracuje s renomovanými firmami, které nabízejí jednak ukládání záloh dat mimo 
strukturu provozovny a jednak aktivní a spolehlivou ochranu před v poslední době tolik omílanými šifrovacími viry. 

Pozornosti laskavého čtenáře doporučujeme výtisky oblíbeného pravidelného občasníku Magazín Lekis, kde jsou kromě 
rozhovorů se zajímavými osobnostmi z branže i důležité aktuální informace k vývoji ve farmaceutickém prostředí a v 
neposlední řadě i nabídky užitečných HW (např. přenosné Android terminály pro inventuru, firewally) i SW (antivirová 
ochrana) produktů a služeb. 
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Reference

Patříme k největším dodavatelům zdravotních a laboratorních pomůcek na českém trhu s více než 25 lety zkušeností. 
Spolupracujeme s lékaři, odbornými zařízeními, lékárnami i nadacemi. Nabízíme širokou škálu kompenzačních, zdravot-
ních a rehabilitačních pomůcek. Jsme výhradním dodavatelem belgické firmy Vermeiren a společnosti LIW care. Speci-
alizujeme se na mechanické a elektrické invalidní vozíky, polohovací postele, vertikalizační zařízení, chodítka a veškeré 
příslušenství. V síti servisních center zajišťujeme záruční i pozáruční servis, včetně bezpečnostních kontrol BTK. V našich 
kamenných výdejnách a prodejnách zdravotnických potřeb provádíme odborné poradenství, výběr a zaměření kompen-
začních a rehabilitačních pomůcek. Tým odborných konzultantů tyto služby poskytuje také v domácím prostředí našich 
klientů a v odborných zařízeních.

Lucie, obchodní ředitelka MEDESA care

Informační systém Lekis pro Windows jsme si vybrali hlavně kvůli mnoha vyspělým funkcím, které nabízí. Pozitivně hod-
notíme zejména přímé napojení systému na číselník PDK kódů, které výrazně ulehčuje zakládání nových katalogových 
karet, dále možnost importu elektronických dodacích listů, práci s cenami produktů na úrovni jednotlivých skladů, více 
způsobů nastavení prodejních cen, možnost podrobného filtrování či dohledávání historie pohybů jednotlivých produktů 
včetně šarží  či výrobních čísel.
Celkově systém Lekis pro Windows hodnotíme jako velmi propracovaný program.

Tomáš, vedoucí oddělení logistiky

V naší společnosti jsme zvolili implantaci Lekisu do cloudového prostředí Microsoft Azure. Toto rozhodnutí nám výrazně 
zjednodušilo proces implementace, kde jsme největší pozornost  a nejvíce času věnovali propojení systému Lekis s naším 
ERP Helios Inuvio. Díky cloudovému řešení jsme schopni zajistit jak vysokou dostupnost systému Lekis, tak spolehlivý a 
zabezpečený přenos dokladů mezi systémy. To, čeho jsme se obávali, byly lokální instalace Lekisu včetně záloh na jed-
notlivých výdejnách bez jakéhokoliv dohledu. Cloudové řešení nám vyřešilo i tento problém. Takže nyní máme centrálním 
způsobem spravovaná a také zálohovaná data včetně samotné databáze Lekisu. V neposlední řadě nám toto řešení 
umožnilo online sdílení dat z Lekisu mezi klíčovými kolegy. Myslím, že se nám podařilo zvládnout proces implementace 
a přechod na Lekis z původního sytému dobře, bez větších komplikací. To vše se odehrávalo samozřejmě za podpory 
implementačního teamu ze strany firmy Lekis.

Radek, vedoucí oddělení IT



Spolupráce MAXIS a.s. a Lekis s.r.o.
V roce 2020 jsme se rozhodli zřídit vlastní výdejnu zdravotnických potřeb, kterou jsme chtěli využívat jako naši ukázkovou 
prodejnu zdravotnických prostředků a malé školicí centrum v Praze. S ohledem na tehdejší nové požadavky legislativy v 
ČR a na avizovanou účinnost nového nařízení EU o zdravotnických prostředcích MDR 745 jsme byli postaveni před výzvu 
volby kvalitního SW vybavení. Rozhodli jsme se, že půjdeme cestou osvědčeného lékárenského SW, který má již mnoho 
odzkoušených funkcionalit, hlavně pro léčiva. Nové požadavky kladené legislativou na výdejní praxi, skladování a zpětnou 
sledovatelnost PZT mají spoustu společných atributů s léčivy.
Provedli jsme výběrové řízení, ve kterém jsme se finálně rozhodli pro společnost Lekis.

Co nás vedlo k tomuto rozhodnutí?
• profesionálně připravená prezentace při výběrovém řízení včetně návrhu možného řešení vznesených požadavků
• vzájemné pochopení a snaha o společný vývoj pro výdej PZT

Jaký byl průběh implementace a dnešní stav?
•  velmi dobrá spolupráce při výběru a dodání HW a SW vybavení a spuštění výdejny, vše dodáno „na klíč“ včetně zaško-

lení obsluhy
• velice rychlé vyřešení individuálních požadavků a případných problémových situací na prodejně
• individuální programové úpravy a funkcionality pro naši potřebu, zajišťující napojení pravidelných reportů do našeho ERP
• napojení skladových zásob výdejny na náš e-shop a pravidelná synchronizace
• společný zájem na zdokonalení SW pro potřeby výdeje PZT tak, aby byly naplněny požadavky MDR 745
•  personál prodejny oceňuje zejména pravidelnou denní aktualizaci všech potřebných informací formou „elektronické 

nástěnky“ po spuštění programu a intuitivní ovládání programu

Co nás ještě čeká?
Napadá nás ještě celá řada funkcionalit, které by bylo možné zdokonalit a specificky upravit pro výdej PZT. Praxe ukazuje, 
že ne všechny zavedené funkcionality pro výdej léčiv jsou ideální i pro výdej PZT. Z tohoto pohledu ale vnímáme velkou 
vstřícnost a ochotu na tomto projektu spolupracovat. Určitě novou a společnou samostatnou výzvou pro všechny je 
příprava a implementace ePoukazu.

Mgr. Michal JURA
Ředitel/Director
MAXIS a.s.,medi group company
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