
Receptnyomtatás átirányítása PDF fájlba Ixnet programban 

Windows 7 és Windows 8 operációs rendszerek esetén, amennyiben Ön még nem használ PDF 

nyomtatót, első lépésként telepíteni szükséges egyet. Ehhez részletes útmutatót talál a dokumentum 

végén. 

Windows 10 esetén ez a lépés kihagyható, az alapból tartalmaz PDF nyomtatót. 

Vény formátum létrehozása PDF nyomtatóhoz 

A Karbantartás fülön a Vény formátumok ablakot kell megnyitni. 

 

A megnyíló ablakon az Oldalbeállítás gombra kell kattintani. 

 

  



Az oldalbeállítások ablakon a Nyomtató legördülő listában ki kell választani a PDF nyomtatót: 

• Windows 10 esetében Microsoft Print to PDF, 

• Windows 7 és 8 esetében PDFCreator vagy egyéb telepített PDF nyomtató. 

Ezután a zöld pipával be kell zárni az ablakot. 

 

A Mentés gombra kell kattintani. 

 



A Név mezőben be kell írni egy nevet az új formátumnak, ajánlott név: PDF, majd a zöld pipával be kell 

zárni az ablakot. 

 

A formátum tervező ablakot be kell zárni a piros X-szel. 

 



Használni kívánt vény formátum átállítása 

Meg kell nyitni a Receptírás ablakot és a középen található Formátum legördülő listában ki kell választani 

a nemrég létrehozott PDF nevű formátumot. 

 

Ugyanitt lehet visszaállítani a nyomtatást a fizikai nyomtatóra, ilyenkor a PDF formátum helyett azt kell 

kiválasztani, amelyik a fizikai nyomtatóhoz tartozik. 

PDF dokumentum mentése receptírás végén 

Minden receptírás végén, amikor elküldi a kiválasztott recepteket nyomtatásra, akkor az alábbi ablak fog 

megjelenni. Itt ki kell választani egy helyet, ahova szeretné menteni a PDF fájlt, meg kell adni egy fájlnevet, 

majd a Mentés gombra kell kattintani. 

 



Email értesítés küldése a felírt receptekről 

A programban lehetőség van a pácienseknek automatikusan e-mail-ben elküldeni a számára aznap felírt 

e-receptjeinek azonosítóit, illetve vonalkódjait. Ez alapján az email alapján (akár telefonon megmutatva) 

bármely patika könnyesén beazonosíthatja a kiváltandó készítményt/készítményeket. 

Ennek a funkciónak a bekapcsolásához az allábiakat kell tenni: 

• meg kell nyitni az EESZT panelt (ez a képernyő jobb oldalán található), 

• rá kell kattintani a Beállítások fülre, 

• rá kell kattintani az Egyéb fülre, 

• be kell pipálni az Ellátás végén email értesítés küldése felírt receptekről beállítást, 

• rá kell kattintani a Mentés gombra. 

 

PDF nyomtató telepítése 

Le kell tölteni a PDFCreator nevű program telepítőjét. Az alábbi hivatkozásra kattintva ez automatikusan 

elindul: 

http://download.pdfforge.org/download/pdfcreator/PDFCreator-stable 

http://download.pdfforge.org/download/pdfcreator/PDFCreator-stable


Letöltés után el kell indítani a telepítőt. Google Chrome internetböngésző használata esetén a bal alsó 

sarokban jelenik meg a letöltött telepítő, itt kell rákattintani a PDFCreator…exe-re. 

 

Mozilla Firefox internetböngésző használata esetén meg fog jelenni egy ablak, hogy szeretnénk-e menteni 

a fájlt, itt a Fájl mentése gombra kell kattintani. 

 



Utána az ablak jobb felső részében található lefele mutató nyílra kell kattintani, alatta meg fog jelenni a 

letöltött telepítő. Rá kell kattintani a PDFCreator…exe-re. 

 

A megjelenő ablak jobb alsó részén a Telepítés gombra kell kattintani. 

 



Mikor az alább látható ablak jelenik meg, akkor rá kell kattintani az ablak bal alsó részén található Decline 

gombra. 

 

Ha készen van a telepítés, akkor az ablak jobb felső sarkán található X-szel be kell zárni. 

 


