
1 
 

Instrukcja konfiguracji KS-EWD (Elektronicznej Wymiany Danych), dla 
„Przedsiębiorstwa Dystrybucji Farmaceutycznej SLAWEX Sp. z o.o.” 

1. Przed przystąpieniem do konfiguracji 

Aby system wymiany danych z hurtownią SLAWEX był możliwy, apteka powinna posiadać licencję na moduł 
KS-EWD w swoim programie aptecznym KS-AOW. 

W celu sprawdzenia licencji w głównym oknie programu aptecznego, należy kliknąć na przycisk Licencja, a 
następnie Zawartość. 

 

W oknie pojawią się informacje dotyczące licencji, dostępności modułów, oraz funkcji dodatkowych. 
W sekcji Funkcje dodatkowe znajduje się informacja o tym, do kiedy dana apteka posiada wykupioną 
subskrypcję na moduł KS-EWD. 
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Numer licencji Kamsoft apteki musi się zgadzać z tym, który jest obecny w naszym systemie. W programie 
aptecznym numer licencji znajduje się w lewym dolnym rogu, w głównym oknie programu aptecznego. 

 

2. Konfiguracja EWD 

 
W celu skonfigurowania EWD przechodzimy do modułu 22-KARTOTEKI, a następnie 2-DOSTAWCY. 
 

    
 
Jeżeli apteka posiada kartę dostawcy, należy ją zaznaczyć i kliknąć F4 Zmień. 
Jeżeli apteka nie posiada karty dostawcy, należy ją utworzyć przez F2 Dodaj. 

 
 
Może się zdarzyć, że karta dostawcy jest założona, ale jest ukryta w kartotekach. W takim przypadku w prawym 
górnym rogu okna z dostawcami klikamy w filtr „Pokaż ukryte”: 

 
Wyszukujemy kartę dostawcy SLAWEX i za pomocą przycisku F8-Przywróć, przywracamy ukrytą kartę. 
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Przy zakładaniu nowej karty wpisujemy nazwę np. SLAWEX i uzupełniamy pole identyfikator. 
Jeżeli karta już istnieje, należy sprawdzić jej poprawność. 
 

 
 
Każdy oddział P.D.F. SLAWEX posiada swój unikalny identyfikator: 
 

LUBLIN  ........................................ 435023 
BIAŁYSTOK ................................... 035003 
KATOWICE  .................................. 920030 
NOWY SĄCZ  ................................ 495016 
POZNAŃ ...................................... 889932 
WARSZAWA  ................................ 015344 

 

UWAGA: Po każdej modyfikacji/zaktualizowaniu karty dostawcy należy ją zapisać [F2]. 
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W celu uniknięcia błędów, warto taką kartę zaktualizować przez F12 Aktualizuj > Pobierz dane z CBH, lub 
Wyświetl różnice. 

 

 
 
 
Jeżeli karta dostawcy będzie zawierała błędne dane, lub będzie zawierała braki, pola zostaną podświetlone 
na czerwono. 
Należy wtedy kliknąć F4-Aktualizuj wszystkie, a następnie Ent OK. Wszystkie komunikaty z zapytaniami 
należy potwierdzić. Jeśli karta będzie poprawna klikamy Ent OK. 

Zmiany zapisujemy [F2] i następnie ponownie otwieramy kartę przez F4 Zmień. 
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Ostatnim etapem konfiguracji jest przejście na zakładkę Ctrl+2 Komunikacja. 

 
 

 
Hasło do EWD należy wpisać w sekcji KS-EWD / ApwiRap, pod adresem internetowym.  
 
Informacje dodatkowe: 

- Alternatywną metodą skonfigurowania dostępu jest pobranie karty z Centralnej Bazy Hurtowni (w oknie z 
listą dostawców klikamy F5 Z bazy). 

- W przypadku problemów z połączeniem warto zweryfikować pole adres internetowy, gdyż dla każdego 
oddziału jest on inny: 

LUBLIN  ........................................... https://ewd.slawex.com.pl/ap-synch-hr/ 
BIAŁYSTOK ...................................... https://bialystok.slawex.com.pl:450/ap-synch-hr/ 
KATOWICE  ..................................... https://katowice.slawex.com.pl:452/ap-synch-hr/ 
NOWY SĄCZ  ................................... https://nowysacz.slawex.com.pl:448/ap-synch-hr/ 
POZNAŃ ......................................... https://poznan.slawex.com.pl:454/ap-synch-hr/ 
WARSZAWA  ................................... https://warszawa.slawex.com.pl:446/ap-synch-hr/ 


