Internetová lékárna i-FaRMIS
Internetová lékárna i-FaRMIS je nový programový systém určený pro realizaci specializované
internetové prodejny s lékárenským sortimentem. Tato internetová lékárna je propojena s lékárenským
systémem FaRMIS, který pracuje v lékárně. Pomocí tohoto systému můžete rozšířit prodej zboží
z kamenné lékárny na internet. Internetová lékárna i-FaRMIS se skládá ze dvou programových modulů.
Prvním je serverový modul, který je umístěn na internetovém serveru a představuje vlastně
internetovou lékárnu tak, jak ji vidí zákazník. Z technického hlediska jde o server, který je připojen přímo
do páteřní sítě internetu. Tím je zajištěna rychlá odezva při zobrazení stránek internetové lékárny
v prohlížeči zákazníka a možnost obsloužit dostatečné množství zákazníků najednou.
Druhým je modul pro správu a prodeje, který běží v lékárně a je plně integrován do lékárenského
programu FaRMIS. Tento modul Vám umožní kompletní ovládání internetové prodejny ze známého
prostředí programu FaRMIS. Zboží pro internetové objednávky je vydáváno přímo ze skladu kamenné
lékárny, tak jako jsou dnes vydávány například žádanky.
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Výhody internetové lékárny i-FaRMIS:
• Dokonalá integrace do programu FaRMIS v lékárně včetně vazby na sklad a sortiment
• Pohodlná obsluha všech funkcí z Vaší lékárny bez potřeby trvalého připojení k internetu
• Plná podpora lékárenských specifik
• Možnost individuálního grafického vzhledu internetové lékárny
• Vzorové šablony součástí dodávky
• Zajištění provozu serverové části internetové lékárny společností FaRMIS s.r.o.
• Nelimitovaný počet položek v sortimentu a rozsah dělení do kategorií a skupin
• Neomezená velikost databáze na internetovém serveru
• Zaškolení personálu provádí naši zkušení servisní technici

Nevýhody při použití běžného internetového obchodu:
• Klasické internetové obchody nepodporují lékárenská specifika
• Internetový obchod není propojen se skladovým systémem lékárny
• Objednávky se zpracovávají mimo skladový systém a proto se stav objednávek musí aktualizovat ručně
• Není přímá vazba na sortiment a sklad lékárny
• Nutná spolupráce mezi dodavateli internetového obchodu a skladového hospodářství
Vlastnosti serverového modulu:
• Prohlížení sortimentu
• Zobrazení v režimu seznam nebo detail
• Obrázek ke každému zboží
• Hledání v názvech i popisech zboží
• Přístup do sortimentu přes kategorie zboží
• Objednání zboží
• přidávat zboží do košíku lze i bez přihlášení,
„jen tak na zkoušku“
• zákazník může sledovat stav vyřizování svých
objednávek
• Registrace zákazníka se všemi potřebnými údaji
• Přenos dat mezi internetovým obchodem a
kamennou lékárnou
Internetová lékárna z pohledu zákazníka – úvodní stránka
(použita vzorová šablona)

Vlastnosti modulu pro správu a prodej:
• Správa číselníků
• Vytváření sortimentu pro internetový obchod
• Rozdělení sortimentu na kategorie a skupiny
• Určení typů plateb za zboží
• Definování způsobů dodání zboží
• Seznam středisek pro osobní odběr zboží
• Přidávání obrázků ke zboží
• Objednávky a faktury
• Každá položka v objednávce může být vyřízena,
Menu modulu pro správu a prodej internetové lékárny
změněna či stornována
• Vyskladnění zboží probíhá pomocí známých
postupů prostřednictvím žádanek
• Přenos dat
• Dávkový přenos informací mezi internetovým obchodem a kamennou lékárnou bez nutnosti
trvalého připojení k internetu

Ceník
Popis

Zřízení internetové lékárny i-FaRMIS
Provoz internetové lékárny i-FaRMIS na serverech FaRMIS s.r.o.
Návrh a výroba grafického vzhledu
Školení uživatelů

Cena bez DPH

3 500 Kč
990 Kč
690 Kč
490 Kč

Typ platby

Jednorázová
Měsíční
Za hodinu
Za hodinu

Cena nezahrnuje náklady na zaškolení uživatelů, registraci a obnovu domény druhého řádu.

