
Helhetslösning anpassat efter branschens behov 

Visma – ledande inom apotek!
För att en apoteksaktör ska lyckas på den nya svenska apoteksmarknaden krävs en effektiv verksamhet. Några av nycklarna 
för att öka lönsamheten är kontroll av hela värdekedjan med effektiv hantering av lager, periodens vara och parallellimport. 
Smart användning av rätt teknologi är en konkurrensfördel, vilket kräver en kompetent och pålitlig leverantör. 

Visma Retail har som mål att vara den starkaste och ledande IT-leverantören inom apotekssegmentet. Vi har visat 
vår leveransförmåga genom vårt breda erbjudande av tjänster och produkter. Vi har kunskap och erfarenhet av 
apoteksverksamhetens behov. 

Fem viktiga anledningar att välja Visma som IT-leverantör

Långsiktig satsning och stark framtidstro på apotekssegmentet

Unik kombination av kompetens inom segmenten apotek, detaljhandel och ekonomi

Smart stöd för expedition och inköp av periodens vara och parallellimporterade läkemedel 

Helhetsleverantör med totalansvar för en komplett IT-leverans

Många nya utvecklingsområden såsom e-handel med recept och lösning för egenföretagare
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PharmaSuite - fokus på innovation  

och användarvänlighet

Visma PharmaSuite är byggd på modern teknologi med 
fokus på innovation och användarvänlighet, och är en unik 
kombination för detaljhandel och apotek. Systemet har 
utvecklats av ett team med kunskap om regelverk kring lä-
kemedelsvaruförsörjning och beprövad och säker arkitektur. 
Användarvänlighet har prioriterats högt.  Cirka 40% av den 
privata svenska apoteksmarknaden använder PharmaSuite.

Oavsett hur du använder systemet, så är PharmaSuite en-
kelt. PharmaSuite är utvecklat med slutanvändaren i åtanke 
vilket innebär att alla i organisationen kan dra nytta av sys-
temet – från farmaceuter till administratörer och sortiment 
- och inköpsansvariga på huvudkontoret. Det användarvän-
liga gränssnittet är baserat på ett arbetsflöde som upplevs 
som intuitivt och naturligt och ger bästa möjliga stöd i det 
dagliga arbetet.   

PharmaSuite för egenföretagare

Utmaningen för mindre aktörer inom apoteksbranschen 
har varit att hitta en smidig, effektiv och prisvärd helhets-
lösning för sin IT. Vi kan erbjuda en skalbar lösning att 
växa i. Vi har paketerat en komplett molnbaserad IT-lös-
ning som en tjänsteleverans för en fast månadskostnad. 
Det gör att småföretagare kommer kunna ha möjlighet 
och råd till lika bra funktionalitet som de stora kedjorna.

PharmaSuite och framtiden

Sedan omregleringen av apoteksmarknaden 2009 har 
det öppnats mer än 300 apotek i Sverige. Samtidigt som 
näthandeln vuxit starkt inom detaljhandeln har ingen ny 
apoteksaktör tagit steget. Det finns en stor tillväxtpotential 

för distanshandel inom apotek som Visma kommer att 
adressera med sin nya tilläggsprodukt PharmaSuite Online. 
Syftet är att kunna erbjuda allmänheten recepthantering 
via sin webb-plats. Med PharmaSuite Online blir distans-
apoteket en integrerad och naturlig del av apotekskedjans 
erbjudande. 

PharmaSuite Online är ett exempel på ett av Vismas 
utvecklingsområden inom apotek. 

Långsiktig satsning och stark  

framtidstro på apotekssegmentet 

Vårt fokus är att ge er de bästa verktygen för att stödja era 
processer och verksamhet så ni kan vara konkurrenskraf-
tiga och kunna attrahera fler och lojala kunder till er. Vi är 
en helhetsleverantör med totalansvar för den kompletta IT-
lösningen. Leveransen kan exempelvis omfatta mjukvara, 
hårdvara, rådgivning, projektledning, förvaltning, drift, 
support och fältservice.

Med både lång erfarenhet av detaljhandeln och fortsatt 
djup kompetens på apoteksområdet är Visma Retails 
ambition att vara ledande på apoteksmarknaden. Det gör vi 
genom att fortsätta vidareutveckla och driva framtidssäkra, 
flexibla och användarvänliga IT-lösningar för våra kunder.

Vi har stark framtidstro på apotekssegmentet. Resultaten 
av våra satsningar har visat sig i form av att Visma var först 
med att erbjuda apoteksmarknaden ett godkänt recept-
expeditionssystem efter omregleringen, och Visma var i 
maj 2013 även först ut på marknaden med ett system för 
dosdispensering.

PharmaSuite - Receptexpeditionsstöd och butiksdatalösning  
för den nya tidens apotek

Med vår breda produktportfölj erbjuder vi IT-system för hela apotekskedjans behov. Att få lönsamhet i kedjan 
handlar om effektiv drift av apotek. De mest effektiva butiksdatalösningarna börjar och slutar i apoteket där 
intäkterna och värdet skapas. Kedjekontoret ska stödja, styra och hjälpa verksamheten att sälja mer till kunderna. 
Varje del i Visma PharmaSuite är utformad för att göra just detta.

visma.se/retail
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