
Apotekslösning för egenföretagare

Helhetslösning anpassad för apoteksmarknaden
– en skalbar lösning att växa i
Att få lönsamhet i sin verksamhet handlar både om ökad försäljning men också om effektiv drift av sin eller sina butiker, 
samt en större ekonomisk kontroll.  

Smart användning av rätt teknik och system är en konkurrensfördel. Modern teknologi ökar både kundupplevelsen, 
servicen och försäljningen. 

Utmaningen för mindre aktörer inom apoteksbranschen har varit att hitta en smidig, effektiv och prisvärd helhetslösning 
för sin IT. Vår helhetsösning ger dig rätt underlag och analysverktyg för beslut och optimerad hantering av verksamhetens 
alla områden.

Fem viktiga anledningar

Helhetslösning som ger ökad effektivitet och mervärde för dina kunder

Skalbar lösning att växa i

Komplett IT-lösning för en fast månadskostnad

Användarvänligt receptexpeditionsstöd utvecklat i nära samarbete med apoteksmarknaden

Nyttja lika bra funktionalitet som de stora apotekskedjorna 
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Anpassning till marknaden  

På den nya avreglerade apoteksmarknaden har regula-
toriska och marknadsmässiga förändringar skett snabbt. 
Visma  Retail tror på en fortsatt rörlig apoteksmarknad 
under de närmaste åren. En marknad där PharmaSuite 
genom sin påbyggbarhet ger varje aktör möjlighet att an-
passa sitt IT-stöd för att vara framgångsrik på marknaden. 

Funktionalitet som stödjer specifika krav  

för apoteksbranschen

FaRmacEuTISka FunkTIonER
•	 Receptexpedition
•	 Stöd	för	läkemedelsrådgivning
•	 EES	&	Interaktionskontroll
•	 Elektronisk	ordinationsjournal
•	 Elektronisk	fullmaktshantering
•	 E-recept	för	djur
•	 DOS-recept
•	 Rekvisition
 
SORtImEnt,	Inköp	&	LAGER
•	 Inköpsplanering	av	periodens	vara
•	 Styrning	och	inköpsplanering	av	prioriterade	 
 parallellimporterade läkemedel
•	 kampanjhantering
•	 Sortimentstyrning	för	kedjan
•	 prisstyrning
•	 Lageroptimering
 
VARuhAntERInG
•	 Varuhantering
•	 kundreservationer
•	 Inventering	med	handdatorer
•	 Orderhantering
•	 Inleveranser

kASSA-	Och	bEtALLöSnInGAR
•	 kassa
•	 Integrerad	delbetalningsstöd	med	payEx
•	 kortlösningar
•	 Loyaltyconnect	(kundlojalitetsprogram)
•	 kassarapporter

Implementation

Visma Retail hjälper ditt företag med
•	 Ett	helhetserbjudande	med	vägledning	innan	öppning,	

där våra erfarna projektledare guidar och bidrar med 
kunskap.

•	 utbildning i systemet för apoteksansvariga och personal. 
•	 Service	och	installation.
•	 Support	och	jour	så	att	alla	ärenden	och	frågor	om	

systemet och dess funktion kan hanteras.
•	 Depåservice	för	att	bidra	till	driftsäkerhet	i	apoteket	och	

för att undvika längre stunder med felande hårdvara. 
•	 konsulttjänster	som	exempelvis	hantering	av	önskemål	

om utveckling i systemet

Flexibilitet

Visma erbjuder en molnbaserad helhetslösning för fria 
apotek på den avreglerade apoteksmarknaden, med valmöj-
ligheter på anpassning och skalbarhet efter verksamhetens 
behov. Visma Retail har lång erfarenhet inom detaljhandeln 
och satsar på att vidareutveckla IT-lösningar på apoteks-
marknaden. Visma PharmaSuite är det första recept- 
expeditionssystemet	som	blev	godkänt	i	Sverige	efter	
avregleringen av apoteksmarknaden.

Receptexpeditionsstöd och butiksdatalösning för den nya tidens apotek 

Visma har utvecklat en lösning designad med en öppen arkitektur anpassad efter den nya avreglerade apoteks-
marknaden. Vi har paketerat en komplett molnbaserad IT-lösning som en tjänsteleverans med en fast månadskostnad. 
Det gör att småföretagare kommer kunna ha möjlighet och råd till lika bra funktionalitet som de stora kedjorna. 
Lösningen omfattar PharmaSuite (butiksdatasystem och receptexpeditionsstöd) med tillhörande kringtjänster 
såsom leveransprojekt, support, förvaltning och hårdvara. Utöver det kan vi även erbjuda ekonomisystemet Visma 
Business. PharmaSuite är anpassat för att hantera sortiment och inköp, varuförsörjning, kassa-och kundbetjäning, 
receptexpedition och den ekonomiska uppföljningen.
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