
PharmaBIT

Τι είναι το PHARMA BIT®;
  

Το PHARMA BIT® (Business Intelligent Tool) είναι ένα «έξυπνο» σύστημα management
φαρμακείου, που δίνει τη δυνατότητα στους Φαρμακοποιούς- Επιχειρηματίες να
αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο του φαρμακείου τους.

  

Πρόκειται για ένα λογισμικό πρόγραμμα που:

    
    -  περιέχει τη μεγαλύτερη λίστα παραφαρμάκων κατηγοριοποιημένη σε 4 επίπεδα
συμπεριλαμβανομένων και των promo των εγγεγραμμένων οίκων.   
    -  συνεργάζεται με το εμπορικό πρόγραμμα του φαρμακείου και μέσω αναφορών δίνει
στον φαρμακοποιό ολοκληρωμένη εικόνα του φαρμακείου του. Όταν ο χρήστης επιλέγει μία
αναφορά, το PHARMA BIT® ελέγχει από τους κοινούς κωδικούς προϊόντων των δύο
προγραμμάτων, τις κινήσεις που έχουν γίνει στο εμπορικό πρόγραμμα (πωλήσεις – αγορές),
συλλέγει τις πληροφορίες και γεμίζει τα πεδία των αναφορών του PHARMA BIT®.   

  
Γιατί να επιλέξω το PHARMA BIT®;
  

Με το PHARMA BIT® μπορείτε:

  

Να αποκτήσετε ολοκληρωμένη και συνεχώς ανανεούμενη βάση δεδομένων για τα
παραφαρμακευτικά προϊόντα.

  

Να απαντήσετε σε ερωτήματα, όπως:
- Τι προϊόντα πουλάω σε κάθε κατηγορία ανά μήνα και ποιες κατηγορίες προϊόντων δίνουν
μεγαλύτερο ποσοστό τζίρου;
- Πώς διαφοροποιείται ο τζίρος μου ανά κατηγορία προϊόντων, στη διάρκεια κάθε μήνα;
- Ποιες εταιρείες συμμετέχουν με τα προϊόντα τους στον τζίρο κάθε κατηγορίας προϊόντων;
- Πώς κατανέμονται οι αγορές και οι πωλήσεις μου ανά εταιρεία και πώς να οργανώνω τις
στοχοποιήσεις με τους προμηθευτές μου;
- Με τι ρυθμό ανακυκλώνεται το stock μου; Μήπως είναι μεγαλύτερο από όσο πρέπει;
- Πώς θα κάνω σωστές παραγγελίες χωρίς να μένει στάσιμο εμπόρευμα;
- Τελικά τι κερδίζω από το φαρμακείο μου; Μπορώ να κερδίσω περισσότερα;
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Αναφορές και πίνακες
  

Η ενημέρωση για τη λειτουργία του φαρμακείου πραγματοποιείται μέσω αναφορών και
πινάκων που περιλαμβάνει το PHARMA BIT. Αναλυτικά περιέχει:

    
    -  Αναφορές συνολικών πωλήσεων ανά μήνα, κατηγορία και οίκο προϊόντων  
    -  Αναφορές ελέγχου της αγοράς προϊόντων ανά μήνα, κατηγορία και οίκο προϊόντων  
    -  Αναφορές ελέγχου αποθεμάτων, ανά μήνα, κατηγορία και οίκο προϊόντων  
    -  Πίνακες κερδοφορίας και πωλήσεων ανά μήνα  
    -  Business plan  

  

  Βάση δεδομένων Data Box
  

Το Pharma BIT περιλαμβάνει τη βάση δεδομένων Data Box .
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