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MEDIVUS®  
Gyógyszertári Programrendszer 

 

A HC Pointer Kft. által fejlesztett és kizárólagos szellemi tulajdonát képező 
MEDIVUS közforgalmú gyógyszertári programcsomag hálózatos környezetben, 
egyes moduljai távolról felhő alapú szolgáltatásként futtatható, segíti az officinai 
értékesítést, a támogatások és az Áfa kimutatást, teljes készletnyilvántartást tesz 
lehetővé. Az árazó rendszer (PC alapú pénztárgép) NAV engedélyes, illetve a 
vényelszámoló szoftver rendelkezik a NEAK érvényes elfogadási engedélyével, 
AEEK EESZT akkreditációjával.  

A rendszer a gyógyszertári munka teljes körű informatikai támogatása mellett 
többek között alkalmas arra is, hogy több különböző típusú hőnyomtatós 
pénztárgéppel (IBM, EPSON, FICAT) együtt alkalmazva, hatékonyan és magas 
technikai színvonalon támogassa az értékesítés folyamatát. 

A MEDIVUS gyógyszertári program irodai- és árazó munkahelyből vagy, ha a 
gyógyszertár forgalma, mérete megkívánja több iroda és árazó, fiókterminál 
munkahelyekből épül fel. A programnak több verziója ismert, így minden 
környezetben használható, a felhasználó igényeinek, illetve a gyógyszertár 
méreteinek a függvényében.  

A program elvégzi a vénykezelési, gyógyszerkiadási és a gazdálkodási munkákat 
a számítógépen. Hatékonyan segíti a vezetői döntéshozatalt és a 
készletgazdálkodási tevékenységet, akár online biztonságos távoli hozzáféréssel 
is. Teljes körűen biztosított a hozzáférések, jogosultság kezelések naplózottsága, 
az adatok jelszavas védelme.  

A rendszer számos adatkapcsolattal rendelkezik a különböző gyógyszer-
nagykereskedelmi szervezetek, pénzforgalmi intézetek, valamint piackutató és 
szakmai szervezetek irányába.  

Elérhető funkciók a különböző gyógyszerkiadást segítő automaták rendszerbe 
történő integrációja, a beteghívó rendszerek és elektronikus polccímkék. Medivus 
rendszer képes kapcsolódni valamennyi gyógyszertári franchise központhoz és 
adatkapcsolat révén folyamatos árutörzs és akcióstörzs, valamint törzsvásárlói 
kártyatörzs szinkronizációt biztosít. 

A rendszerből elérhető a NAV online számlázási funkciók, elektronikus számlák 
letölthetők, több könyvelői szoftver irányába az online adatkapcsolat biztosított. 

A Medivus rendszert gyógyszertárak részére beépített Hatástani rendszerrel 
szállítjuk. A programból egy menüponton keresztül, az árazó munkahelyen, akár 
eladás közben is, egyetlen billentyűkombinációra bármikor behívhatók a hatástani 
adatok.  
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Az Interakciós (kölcsönhatás) kapcsolatot jelző modul feladata, hogy a 
különböző gyári gyógyszerkészítmény (humán specialitás) együttes 
alkalmazásakor a hatáserősségben esetlegesen jelentkező változást 
(hatáserősödést, hatásgyengülést), és/vagy a mellékhatás fokozódást jelezze a 
felhasználó felé. 

Az Azonos hatóanyag jelző modul feladata, hogy a különböző, de azonos 
hatóanyagú gyári gyógyszerkészítmény (humán specialitás) együttes 
alkalmazásakor esetlegesen jelentkező hatóanyag túladagolást figyelje, és 
szükség esetén figyelmeztessen. 

Veszélyeztetett csoport modul a különböző gyári gyógyszerkészítmények 
(humán specialitás) alkalmazásakor esetlegesen jelentkező veszélyek, 
ellenjavallatok, megfontolandó szempontok összegyűjtésére, és figyelmeztető 
információként való megjelenítésére alkalmas  

A Mediris Betegorientált Gyógyszer Tájékoztató az egyes 
gyógyszerkészítmények - a beteg szempontjából - lényeges információit gyűjti 
csokorba, és jelzi ki rövid, gyorsan áttekinthető, témákra bontott formában, 
miközben figyelembe veszi az azonos hatóanyagú készítmények eltérő és azonos 
előírásait.  

A MEDIVUS alap program (Iroda, Árazó, Hatástan) aktualizálását, az 
adatállományok frissítését, a rendszer karbantartását egy komplex Szolgáltatási 
Szerződésnek (Szoftver és Hardver) a keretében ajánljuk, mely a gyógyszertár 
teljes rendszerére vonatkozik. 

A hardver és szoftver karbantartásokat rendszeres felügyeleti látogatások 
formájában végzik el a területi képviseleteinknek munkatársaink. E területi 
szervizeinken keresztül történik az esetleges hibák elhárítása a szerződésben 
felvállalt kiszállási határidőkön belül. Jelenleg nyolc megyében van 
márkaképviseletünk, melyek rendelkeznek a szükséges szervizelési engedélyekkel 
a NAV adóügyi modulokhoz. A képviseletek összesen 15 megyében látogatják 
ügyfeleinket. 

Partnereinkkel a kapcsolatot a folyamatos telefonos ügyfélszolgálat mellett, 
levelezés (postai és elektronikus), illetve évenkénti több alkalommal megtartott 
partnertalálkozókon, kiállításokon és online Webináriumon keresztül is tartjuk. 

Társaságunk kiemelt fontosságúnak tartja ügyfeleink folyamatos informatikai 
képzését, programhasználati biztonság érzetének növelését. Budapesti és pécsi 
oktatótermünkben ügyfeleink részére folyamatosan szervezünk Windows, Internet 
és gyógyszertári rendszert ismertető tanfolyamokat. 

Azon érdeklődő gyógyszertárak esetében, akik a MEDIVUS rendszerre való áttérés 
tervezik, és már rendelkeznek olyan számítógéppel, ami informatikailag még 
korszerű teljesítményű (nem igényel felújítást, cserét) ott azonnal lehetőség van 
az új szoftverrel való indulásnak. Abban az esetben, ha az eszközök 
korszerűsítésére van szükség ott társaságunk kedvező részletfizetési 
lehetőségekkel igyekszik ügyfeleinek a váltásban a segítségére lenni.  
 
A licenszdíj összege 480.000,- Ft + Áfa/ telephely. A licenszdíj 12 hónap teljes 
körű verziókövetést és help-desk szolgáltatást is tartalmaz. 
Engedmény: új partnereknek 15% engedmény a licenszdíjból. 
Csoportos kedvezmény: több telephelyes és több pénztárgépes használat esetén.  
Rendszer tanácsadót, illetve ingyenes használat oktatást biztosítunk. 
Bevezetés munkadíja a HC Pointert terheli. 


