Tisztelt Partnerünk!
Az Önök által is jól ismert széleskörû szakmai információs rendszer-család
újabb tagjaiként a következõ újdonságokat szeretnénk Önöknek bemutatni.

MEDIRIS BETEGTÁJÉKOZTATÓ TERMINÁL
„A hatékony gyógyszer-tájékoztatás és információk modern formája”
A 2007. július 1-jével hatályba lépõ 2006. évi XCVIII. törvény szerint a gyógyszerészeknek tájékoztatási kötelezettségük van az officina területén, biztosítva
ezzel a betegtájékoztatás és gyógyszerészi gondozás tevékenységét.
Társaságunk igazodva a rendeletben elõírtaknak, igyekszik minden szerzõdött
partnerének mûszaki technológiától és szoftver platformtól függetlenül
megoldást kínálni a megfeleléshez. Az ajánlati csomagunk kialakításánál
figyelembe vettük a Magyar Gyógyszerész Kamara Hivatalának e tárgykörben korábban kiadott közleményét is, mely szerint:
„A Magyar Gyógyszerész Kamara felhívja a gyógyszerészek figyelmét arra,
hogy a 2006. évi XCVIII. Törvény 55. § (2) értelmében a gyógyszertárak
officinájában tájékoztató rendszert kell mûködtetniük. A törvény ugyanakkor
nem írja elõ kötelezõ erõvel egy gyógyszertári honlap vagy elektronikus A 2007.
július 1-jével hatályba lépõ 2006. évi XCVIII. törvény szerint a gyógyszertárvezetõknek (pl.
officinai érintõképernyõs) informatikai rendszer üzemeltetését. A gyógyszertár akkor is megfelel a
jogszabályi követelményeknek, ha a gyógyszerellátáshoz jelenleg használt informatikai rendszerét teszi hozzáférhetõvé a betegek számára pl. úgy, hogy láthatóvá teszi a kért információkat egy az officinába kifordított monitor
segítségével. A rendszer kezelését természetesen szintén nem kötelezõ a betegek számára közvetlenül elérhetõvé tenni, egy
gyógyszertári munkatárs segítségével a rendszer kezelése is biztosítható. Egy a betegek által önállóan kezelt internetes gyógyszertári
honlap vagy officinai érintõképernyõs rendszer természetesen segíthet a jogszabályi követelmény elegáns és hatékony megoldásában.”

A korábban is ismert MEDIRIS szakmai információs felületünk továbbfejlesztésével, a rendszerre vonatkozó OGYI által kiadott megfelelõségi tanúsítvány
birtokában, mára a gyógyszertárakban hatékonyan tudjuk segíteni a betegtájékoztatást. A rendszerben a következõ információk érhetõk el:

BETEGTÁJÉKOZTATÓ:
·
·
·
·
·
·

vény nélküli készítmények
homeopátiás termékek
egyéb termékek
gyógyászati segédeszközök
tápszerek
betegségtünetek

Árak

HELYETTESÍTHETÕSÉG
SZAKMAI INFORMÁCIÓK:
· Veszélyeztetett csoport
· Gyógyszerkölcsönhatás
· Tárolás

Fotók a készítményekrõl
Az információk nyomtatási lehetõsége

A szoftver telepítése és frissítése Internet kapcsolat esetén on-line módon, vagy ennek hiányában
postai úton CD-n is történhet.

A SZOFTVER SZOLGÁLTATÁS RENDSZERES DÍJA
A MEDIRIS BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZAKMAI MODUL KARBANTARTÁSI ÉS AZ ADATBÁZIS FOLYAMATOS
FRISSÍTÉSÉNEK A DÍJA 2007. ÉVRE VALÓ ÉRVÉNYESSÉGGEL 7.980,- FT + ÁFA/3 HÓNAP.
Ez tartalmazza a Betegtájékoztató modulhoz tartozó szoftver folyamatos mûködéséhez szükséges szakmai felügyelet biztosítását, a jogszabályi
és a felügyeleti szervek által közölt változásokkal kapcsolatos fejlesztések díját, valamint a felhasználói észrevételekbõl adódó igények
fogadását és végrehajtását, rendszeres ár- és adatkarbantartás elvégzését.

RENDSZER A PATIKÁBAN

A

RENDSZER HELYSZÍNI ÜZEMBE HELYEZÉSÉNEK DÍJA
A HARDVER ESZKÖZÖK RENDSZERBE INTEGRÁLÁSA + SZOFTVER TELEPÍTÉS + BETANÍTÁS EGYSZERI DÍJA
25.000 FT + ÁFA. EZEN DÍJBÓL A JELENLEGI ÜGYFELEINK SZÁMÁRA 50% ENGEDMÉNYT BIZTOSÍTUNK.

A BETEGTÁJÉKOZTATÁSI

MODULHOZ HARDVER KOMBINÁCIÓK SZÉLES SKÁLÁJA ILLESZTHETÕ:

ALAP megoldás: DOS-os Patikai programban DOS-os betegtájékoztató PC konfiguráció és szoftver már 50.000
Ft + ÁFA-tól. A karakteres felületû rendszert a beteg saját maga klaviatúra használatával kezelheti.
NORMÁL megoldás: Windowsos vagy DOS-os Patikai programban Mediris Win betegtájékoztató* PC konfiguráció és szoftver. DELL számítógép, 17” TFT monitor, egér – 198.000 Ft + ÁFA-tól. A rendszert a beteg saját
maga egér használatával kezelheti.
KOMFORT megoldás: Windowsos vagy DOS-os Patikai programban Mediris Win betegtájékoztató PC konfiguráció és szoftver kényelmes, ügyfél által is könnyen kezelhetõ érintõképernyõs változatban. ELO vagy LG monitor + P4 Win XP számítógép – 250.000 Ft + ÁFA-tól.
EXKLUZÍV megoldás:Windowsos Patikai programban Mediris Win betegtájékoztató kioszk PC konfiguráció és szoftver. Korszerû és biztonságos megoldás, melynek keretében az érintõ képernyõs
monitor falra szerelhetõ, vagy vandálbiztos házban elhelyezett - 599.000 Ft + ÁFA-tól.
A részletek megtekintése végett látogassanak el honlapunkra (www.pointer.hu) vagy kérjék illetékes
területi képviselõink segítségét, akik készséggel állnak az önök segítségére és adnak a gyógyszertári
rendszerük mûszaki állapotának, valamint az igényeinek leginkább megfelelõ
megoldásra ajánlatot. A telepítéseket a beérkezett megrendelések sorrendjében
tudják munkatársaink vállalni.
*Minimális mûszaki követelmények a Mediris Win betegtájékoztató rendszerhez:
· 220V hálózati feszültség megléte a betegtájékoztatónak szánt helyen
· számítógépes hálózati kapcsolat a patikai adatokhoz
· processzor: P4 2,4 Ghz
· Windows operációs rendszer: Win 2000 vagy XP
· Memória: min. 512 MB Ram
Opcionális hálózati kapcsolat a szélessávú internethez.

PATIKA-HONLAP.HU
A Betegtájékoztató terminál alkalmazási lehetõségén túlmenõen a piaci versenyelõny megteremtéséhez
megoldásként kínáljuk az Önök számára az önálló és saját, valamint független honlap és Internetes gyógyszerkereskedelmi portál üzemeltetését, illetve ennek kiegészítéseként egy összefogott és központosított kereskedelmi
rendszert, melyen keresztül az Önök gyógyszertára könnyen felkereshetõ és az Internetes gyógyszerkereskedelmi
szolgáltatás biztosítható.A részletek megtekintése érdekében látogassanak el: www.patika-honlap.hu oldalunkra.

KORSZERÛ MÛSZAKI ESZKÖZÖK
· Leltározás, bevételezés, készletellenõrzés gépi feldolgozása kézi vonalkódolvasó
adatgyûjtõk (PDA) segítségével.
· Vonalkód nyomtatási lehetõség.

HC POINTER, A FÜGGETLEN GYÓGYSZERTÁRAK HAZAI INFORMATIKAI
MEGOLDÁS SZÁLLÍTÓJA.
ISMERJE MEG PROGRAMUNKAT ÉS TERMÉKEINKET!
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