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MARKETINGOVÉ ŘEŠENÍ VAŠÍ LÉKÁRNY A AUTOMATIZACE VÝDEJE LÉČIV

Automatizovaný výdejní a skladovací systém léčiv

Systém pro skladování a výdej léčiv Vám ušetří 
čas, který poté můžete využít pro komunikaci se 
zákazníkem, a tím zvýšíte pravděpodobnost dalších 
nákupů.

Dostupné:
Rowa Vmax
Rowa Smart

Systém virtuálních polic Rowa Vmotion

Už nemusíte utírat prach v policích a ručně 
ukládat a aranžovat balení. Rowa Vmotion je  
systém, ve kterém můžete snadno pracovat 
s obsahem virtuálních polic a měnit ho podle 
potřeby.

Obslužný terminál Rowa 
Vpoint

S tímto terminálem 
umožníte zákazníkům se 
informovat o produktech, 
které je zajímají. Nemusejí 
tak ztrácet čas ve frontě a 
čekat na osobní konzultaci 
s lékárníkem, ale informace 
si jednoduše vyhledají sami. 
Rowa Vpoint může také na 
vyžádání zastávat funkci 
platebního terminálu.

Rowa Vmotion pro diskrétní konzultace

Je-li potřebná diskrétní konzultace se 
zákazníkem, obsah systému Vmotion může 
být zobrazen také na tabletu, který má 
zaměstnanec lékárny vždy při ruce a může 
komunikovat se zákazníkem kdekoliv v 
prostoru lékárny.

Kompletní sortiment pro vybavení lékáren 
naleznete na našich webových stránkách.
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Uspořádávací systémy

Zásuvkové systémy

Váhy + jiné přístroje

Nábytek na míru

Další vybavení pro Vaší lékárnu

Model lékárny zobrazuje pravděpodobnou 
cestu a myšlenkové pochody Vašeho 
zákazníka.

Systémy pro přípravu mastí

Expediční kelímky

Poskytujeme spolehlivé přístroje 
pro přípravu mastí TOPITEC. 
Umožňují snadnou a vysoce 
kvalitní přípravu mastí a krémů 
přímo v expedičních kelímcích, 
které jsou přímo vyrobeny pro 
zařízení TOPITEC.
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