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PRODUCTEN VOOR UW APOTHEEK
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Met meer dan 15 jaar ervaring,
begrijpen we dat elke oplossing
verschillend is.
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Voorstelling en distributie van het product - doodsimpel.
Kies het product, adviseer de klant en verdeel het. Efficiënte klantendienst volledig binnen handbereik. Creëer zoveel digitale schappen
als u nodig heeft en personaliseer de inhoud om te beantwoorden aan uw precieze behoeften. Geef de verpakking van het product zo groot
of zo klein als nodig weer. Met een volledige toegang tot een groeiende gegevensbank van producten en informatie over de producten voor
Adviseringshulpmiddel

uw markt, krijgt u ook de mogelijkheid om uw eigen apotheekproducten digitaal aan uw klanten voor te stellen.

Onze tool werd ontworpen in samenwerking met erkende professionals uit de sector
Aanbod van producten en reclame - de klantenbenadering verbeteren.

en stelt u en uw personeel in staat informatie te raadplegen over een groot aantal

Stel advertenties, aanbiedingen, video's en informatie voor aan uw klanten. Elke voorstelling kan geactiveerd worden om tijdens de

gezondheidsthema's, op een gerichte en efficiënte manier. Helder om de figuren te

momenten waarop er geen verkopen zijn, of 's avonds na sluiting, te verschijnen. Bereid uw figuren voor, voeg ze bij uw persoonlijk

begrijpen, u gemakkelijk leiden naar uw „perfecte schap” en uw individueel

dossier en binnen enkele minuten staat de advertentie tot uw beschikking, klaar om geactiveerd te worden op het geselecteerde scherm

geselecteerde producten.

en in de geselecteerde ruimte.

Meer dan 150 categorieën van vooraf bepaalde schappen zijn beschikbaar en klaar

Hoesten

voor gebruik.
De verbindings- en communicatiemogelijkheden met uw klanten zijn oneindig.
De geheimhouding verzekeren.
Individualiteit dankzij personalisering - Soepel, intuïtief, eenvoudig.

Integreer weergaves in de verkoopbalie en geef uw klanten een privé adviseringsser-

U hoeft geen diploma informatica te hebben om met onze software te werken. Alle elementen van het uitzicht van elk digitaal schap

vice. Er zijn mogelijkheden om de weergave in alle soorten meubels te integreren, en

kunnen worden gepersonaliseerd. Standaard stellen we een ruime selectie van seizoensafbeeldingen en figuren voor. U kunt echter ook

ons ontwerpteam werkt nauw met u samen om de oplossing te vinden die het beste

uw eigen afbeeldingen downloaden en nog verder gaan.

aan uw omgeving is aangepast, die het meeste aan uw behoeften voldoet.

Verkoudheid

Vul uw digitale schap met de door u geselecteerde producten. Zoek uw product op code of op naam. Kies de grootte van de weer te geven

De alles-in-één oplossing voor uw apotheek - de video-aanraakmuur

doos en plaats het product op de gewenste plek met „slepen en neerzetten”. Als uw digitale schap eenmaal bewaard is, wordt deze

Een nieuw hoogwaardig product met geavanceerde technologie voor de digitalisering van uw producten en de communicatie in uw apotheek.

Informeer - Bestel - Druk af.

onmiddellijk gesynchroniseerd met alle andere weergaven van uw apotheek.

De video-aanraakmuur combineert de touchscreen-technologie met die van de videomuur.

Integreer informatieterminals voor patiënten en personeel, die op andere plaatsen

Dankzij het gebruik van ultra heldere schermen - zonder touch en met een overgang van slechts 3,5 mm tussen elk scherm, kunnen er video's

van de apotheek worden gebruikt. Presenteer video's en advies over gezondheidszorg,

Alles van op afstand controleren - Eén account, meerdere sites.

en aanbiedingen worden weergegeven op tot 12 schermen die samen een geheel vormen.

reizen, enz. Vergroot het gamma aan producten dat ter beschikking van uw klanten

Heeft u meerdere apotheken? Met onze software is het eenvoudig om alle aspecten vanop afstand te beheren. Neem de controle van de

Door een kader rond de videomuur te plaatsen, voorzien we deze van alle bijkomende touchfunctionaliteit op heel het oppervlak van de scher-

staat, vooral in de cosmeticasector. Print tickets voor te bestellen, geleverde of later

weergegeven producten, advertenties en voorstellingen voor eender welk aantal verkooppunten, en beheer de prijs nauwkeurig per

men - hierdoor kunnen tot 20 gebruikers tegelijkertijd de weergavezone gebruiken!

te leveren producten. Integreer het gebruik van getrouwheidskaarten met de betaal-

minuut.

Alle functies van de digitalisering met de presentatiekracht van een videomuur.

systemen, om VIP-services voor snelle levering te creëren.

