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A Medivus Interaktív Query bemutatása

A Medivus Interaktív Query (mIQ) a HC Pointer Kft. 
legújabb fejlesztése, amely a MEDIVUS gyógyszertári 
szoftverhez kapcsolódik. Napjainkban a vezetői 
gyors döntéshozatalhoz naprakész információkra 
van szükség, amely akár mobil eszközön is elérhető. 
Ebben nyújt új segítséget a mIQ szoftver, amely 
mobil eszközről futtatható és web böngészőből 
is elérhető lesz. On-line kaphatunk információt a 
MEDIVUS szoftver által tárolt cikktörzs termékeiről, 
illetve átnézhetjük a gyógyszertár legfontosabb 
adatait (pénztár, rendelés, forgalom) anélkül, hogy 
a patikában tartózkodnánk. Így a vezető távolról is 
intézheti a gyógyszertár ügyeit.

A MIQ elérése okos telefonnal:
Bejelentkezés után a 
felhasználó azoknak 
a patikáknak a listáját 
láthatja, amelyekhez 
jogosultsága van.

A mIQ a következő 
adatokat szolgáltatja a 
felhasználó számára:
• Cikktörzs adatok
• Aktuális rendelések
• Havi beszerzések

Cikktörzs adatok

A patika cikktörzsében cikk kereső segítségével 
található meg a kívánt termék. A cikk adatlapján az 
Alapadatok fülön a cikkcsoportról, készletről, árról, 
jogcímről láthatunk információkat. Az Értékesítés fülön 
havi összegzésben látható az értékesített mennyiség. 
A Beszerzés fülön szintén havi összegzésben látható 
a beszerzett mennyiség. Az árváltozás fül a jogcím-, 
támogatás- és árváltozásról ad visszamenőleg 
információkat. Ha a cikknek van alkalmazási előirata, 
akkor annak tartalma a MEDIVUS programban 
megszokott fejezetek alapján jelenik meg.

Aktuális rendelések

Az aktuális napra vonatkozóan rendelések adatai 
láthatóak nagykereskedők szerinti bontásban. 
Megjelenik a rendelés dátum, tételszám, érték és a 
státuszokhoz rendelt dátum is.

Havi beszerzések

Havi bontásban megjelennek a beszerzések 
visszamenőleg, melyek között lapozhatunk. A 
beszerzések havi szinten nagykereskedők szerint, 
azon belül cikkcsoportok szerint vannak összesítve. 
Cikkcsoportonként átnézhetjük a rendelt és szállított 
mennyiségeket. Megjelenik a beszerzői árra és a 
fogyasztói árra vetített érték valamint az árrés is.

Vezetői információk

A HC Pointer Kft. azon dolgozik, hogy egy olyan 
korszerű mobil informatikai alkalmazást biztosítson az 
Ön számára, melynek segítéségével távolról is intézheti 
gyógyszertárának ügyeit, azonnali információkat 
kaphat a vezetői döntéshozatalhoz.

A mIQ a következő adatokat szolgáltatja a döntéshozók 
számára:
• Pénztárak állapota
• Napi forgalom
• Összesített pénztárforgalom
• Tb elszámolások alakulása
• Elfekvő készletek, készlet optimalizálás
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1989 óta

Tisztelt Gyógyszerész Partnerünk!

A MEDIVUS Windowsos programrendszer folyamatos fejlesztése során igyekszünk a gyógyszertárak speciális igényeit 
figyelembe venni és megtalálni azokat a megoldásokat, amelyek a napi munkát hatékonyabbá tudják tenni.

Az évenkénti leltározás minden esetben időigényes terhet ró a gyógyszertár valamennyi dolgozójára. Jelen 
ajánlatunkkal olyan korszerű hordozható eszközöket kínálunk az Önök számára, amelyek a leltározási tevékenységet 
egyszerűsítik és ezáltal lecsökkenthető a ráfordított idő.

Kézi vonalkódolvasó adatgyűjtő (PDA) vásárlása és bérlése

Vásárlás esetén a készülék (Symbol MC3000) ára 250.000,-Ft 

BÉRLÉSI FELTÉTELEK:

1 alkalomra (48 óra) 16.000,-Ft/eszköz.  
48 órát meghaladó használat esetén minden megkezdett további 24 óra díja 5.000,-Ft/24 óra.

KEDVEZMÉNY TÖBB ESZKÖZ BÉRLÉSE ESETÉN
PDA ENGEDMÉNY A BÉRLETI DÍJBÓL
2 DB 10%-os kedvezmény
3 DB 15%-os kedvezmény
4 DB 20%-os kedvezmény

Március 1-től szeptember 30-ig terjedő bérleti időszakban 30% engedmény a bérleti díjból.

Igény esetén a leltár felvételi folyamatban munkatársaink helyszíni segítséget nyújtanak, amelynek díja: 8.250,-Ft/óra/fő*.

*Esti/éjszakai (20:00 – 07:00 óra között) és hétvégi/munkaszüneti napok felára 80%.

A mini netbook vásárlási feltételei

A leltározást, bevételezést támogató vezeték nélküli hálózaton keresztül is használható konfiguráció - DELL Inspiron 
mini netbook + Metrologic Eclipse USB scanner -150.000,-Ft vételi ártól vásárolható.

A Dell Inspiron mini netbook a legmodernebb vezeték nélküli kapcsolatok előnyeit 
kínálja. A beépített SIM kártyaolvasóján keresztül azonnali üzenetküldési, mobil 
internetezési és a gyógyszertár távoli elérési lehetőségével folyamatos kapcsolatban 
maradhat munkatársaival. A korszerű és könnyen hordozható mobil számítógép 
egyben alkalmas az irodai programfunkciók párhuzamos ellátására is.

A hardver eszköz beüzemelés + szoftver telepítése + betanítás egyszeri 
díja: 25.000,-Ft. A 2012. december 31-ig történő megrendelések esetében 
ebből 50% engedményt biztosítunk.

A Metrologic Eclipse USB scanner illeszthető bármely típusú notebookhoz 
is a leltározási és bevételezési műveletek elvégzéséhez.

*Az ajánlatban szereplő árak az Áfát nem tartalmazzák. Természetesen a konkrét érdeklődésre válaszul illetékes területi képviseletünk az igényeik figyelembevételével 
fog pontos ajánlatot adni típus és ármegjelöléssel. A hardver eszközök ára esetlegesen az USD/HUF árfolyamváltozások függvényében módosulhat a megrendelés 
dátumától függően.

Az ajánlott eszközök ugyanakkor a leltározás mellett egyéb irodai funkciók ellátására is alkalmasak:
	 Bevételezés
	 Készletellenőrzés
	 Taxa
	 Szakmai információk követése
	 Távoli elérés külső munka esetén (rendelés, készletkövetés)

A pontos részletekről területi képviseleteink munkatársainál tudnak érdeklődni a PatikaTerületi@pointer.hu elérhetőségen.

ISMERJE MEG TERMÉKEINKET ÉS KERESSE MUNKATÁRSAINKAT!
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