
Szeged
2006. 11.29

Quadro Byte Zrt. és a 
QB-Pharma gyógyszertári rendszer

bemutatása Bagi Zoltán

Sipos Géza



1989-ben magánszemélyek alapították

2003-ban alakult Rt-vé

QB-Pharma Gyógyszertári rendszer 170 felhasználó

QB-Élelem közétkeztetési rendszer 260 felhasználó

Főkönyv, turisztika, valutaváltás, raktári rendszerek

Quadro Byte Zrt. Bemutatása
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Felhasználó 83 98 120 149 160

Gépszám 225 246 307 388 421

Bérletes 0 4 24 44 54

Felügyeletes 83 94 96 105 106
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Néhány elemző mutató a QB-Pharma felhasználókról



Területen tevékenykedők 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2002. 2003. 2004. 2005. 2006.
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Egy munkatársra

jutó felhasználó

Munkaerő és kapacitás lekötésének 

változása:



Napi működési hátterünk

 25 tagú csapat

– 14 fő gyógyszertári terület (160 gyógyszertár)

– 11 fő élelmezési terület (260 élelmezési 

felhasználó)

 Korszerű VoIp képes digitális telefonközpont

 ADSL és betárcsázós kapcsolatok fogadására

szerverek (VPN, tűzfal, kommunikációs és 

üzleti szerver és egyebek 

összesen 6 nagyteljesítményű szerver)
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A QB belső informatikai 

rendszere

 Belső levelező rendszer

 Regisztrált bejövő és kimenő telefonhívások

 Tételes raktári nyilvántartás

 Jövő évtől elektronikus munkalap 

feldolgozás és számlázás

 A számlázási és pénztári rendszerünk 

elektronikusan kapcsolódik a könyveléshez.



Korszerűség
Első teljesen Windows SQL alapú gyógyszertári informatikai rendszer 

2000-ben. 2002 végére minden gyógyszertár egységesen a windows-os 

rendszerrel dolgozik (jelentős herdver beruházás nélkül, ingyenesen 

biztosítottuk az új programot).

2003-ban felkérés az OEP VirEP pilotra. Az azóta bevezetett rendszer 

korszerű monitorozása, felhasználók támogatása.

Készletkihelyezési rendszerek támogatása.

Egységes nagykereskedelmi törzs (Hungaropharma, Phoenix, Medimpex, 

Pannonmedicina, Teva bevezetés alatt) bevezetése a QB-Pharma 

felhasználók 100%-ba.

Internetes kereskedelem ámogatása. Valódi on-line webáruházas 

megoldásunk elkészült.

Szociális otthonok kiszolgálásának támogatása. Elektronikus kapcsolat 

több szociális otthonnal.



Egyedi igények, egyedi 

fejlesztések

 Levelező rendszerben gyűjtjük az igényeket

 Utóbbi két évben több mint 1200 javaslat 
érkezett

 Megvalósult kb 300 fejlesztés

 Kb. 200 egyéb módosítása



QB-Pharma bemutató

Program, paraméterezhetősége, jogosultsági rendszer

Officinai eladási módok: vonalkódos eladás, vonalkódnyomtató használata, 

beteghívó rendszer kapcsolata

Rendelés, árubeérkezés: rendelési módok, nagyker kapcsolatok, bevételezés 

segédeszközei, internetes gyógyszerkereskedelem

Pénzügyek: készpénz elszámolás, banki kapcsolat

Elszámolások: Oep elszámolás, hónapzárás-könyvelés

Listák, kimutatások, lekérdezések: toplisták, paraméterezhető listák

Felhasználók támogatása: belső levelezés, helprendszer.

Korszerű kommunikáció: patikák összekapcsolása, otthoni munkavégzés, 

távfelügyelet.



Jelentősebb folyamatban lévő 

fejlesztéseink
 Új gyógyszerinformáció

 Új, egyszerűsített officinai kezeléstechnika 

 ADSL minél több patikába!

 ADSL kapcsolaton alapuló VPN kommunikáció beállítása 
a patikákban (év végére 60-80 gyógyszertárban működik)

 Modemes rendelések kiváltása VPN kommunikációval 
(Hungaropharma, Phoenix, Medimpex már működik)

 Internetes kereskedelem

 VoIp ingyen telefon

 Minőségbiztosítás

 Várható az elektronikus vény?!




