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PharmMob – aplikacja do przeglądania komunikatów ZSMOPL 

funkcjonująca na urządzeniu przenośnym z systemem Android 
 

 

 

 

 

 

1. Wstęp – zastosowanie aplikacji 

 

Aplikacja PharmMob umożliwia monitorowanie komunikatów ZSMOPL na urządzeniu przenośnym (np. 

telefonie komórkowym) o dowolnej porze, bez konieczności dostępu do systemu w hurtowni. Zakres 

prezentowanych informacji opisuje zarówno status komunikatu w momencie jego wysyłki z systemu 

hurtowni, jak i status komunikatu z serwisu CSIOZ określany po odbiorze komunikatu.  

 

2. Instalacja aplikacji 

 

W celu zainstalowania aplikacji na urządzeniu przenośnym z systemem Android dostarczamy plik apk do 

wgrania na urządzenie przenośne. W trakcie procesu instalacji apki na systemie android, pokażą się 

komunikaty ostrzegawcze informujące że aplikacja może być potencjalnie niebezpieczna itd. Proszę 

zignorować komunikaty i sugestie dot. pobrania aplikacji ze sklepu. 
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3. Okno startowe aplikacji 

 

Okno startowe aplikacji pokazuje stan komunikatu za ostatni dzień: 

- Linijka „Arialis” pokazuje status komunikatu w systemie hurtowni w momencie wysłania do ZSMOPL - OK / 

Error / Fatal Error 

- Linijka „ZSMOPL” pokazuje status komunikatu w serwisie CSIOZ – Poprawny / Poprawny z ostrzeżeniami / 

Błędny 

- Linika „Opis” pokazuje opis komunikatu z systemu hurtowni – Zakończono generowanie pliku XML 

poprawnie / Brak transakcji (W przypadku braku transakcji, status komunikatu ZSMOPL jest pusty, 

ponieważ nie nastąpiło wysłanie komunikatu do serwisu CSIOZ) 

- Przycisk „Ostatnie 30 komunikatów” wyświetla najnowszą historię przesłanych komunikatów 
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3. Historia komunikatów 

 

Każdy komunikat opsiywany jest czterema linijkami: 

- Dzień transakcji 

- Status komunikatu w serwisie CSIOZ – Poprawny / Poprawny z ostrzeżeniami / Błędny 

- Status komunikatu w systemie hurtowni w momencie wysłania do ZSMOPL - OK / Error / Fatal Error 

- Opis komunikatu z systemu hurtowni – Zakończono generowanie pliku XML poprawnie / Brak transakcji 

(W przypadku braku transakcji, status komunikatu ZSMOPL jest pusty, ponieważ nie nastąpiło wysłanie 

komunikatu do serwisu CSIOZ) 

 


