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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 
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Vezető:

Programozók:

Rendszergazdák:

Hardveresek:

Összesen

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.



Legújabb fejlesztéseink

 Internetes kereskedelem

– Valódi on-line kapcsolat a honlap és a QB-Pharma 

között. 

– A gyógyszerész a QB-Pharma programban paraméterezi 

fel a internetes   áruházban kapható termékeket

– A QB-Pharma automatikusan válaszol a kérdésekre, 

visszaigazolja a megrendeléseket

 Diabetes gondozás támogatása

– Érintőképernyős információs pult a betegeknek

– Dietetikai modul a gyógyszerész számára



Folyamatban lévő fejlesztéseink

Komissiózó raktár
– Fellelési hely kijelzése:

 Távolról olvasható nagyméretű felirat a képernyőn

 speciális jelzőlámpa működtetés (villogó fényljelzés a keresett 

gyógyszer fiókja, polca felett)

 Hangbemondó rendszer (Bemondja a termék nevét és a fellelési helyét)

 Érintőképernyős, vonalkódolvasós visszaellenőrzés, kiszedési folyamat 

állapotjelzése officinában

– Ellenőrzés, digitális mérlegel

– Hőnyomtató a kiszedetett termékek  kisérő bizonylatok, 

tájékoztatók stb nyomtatására, ami a csomagban elhelyezhető

– Hibázási statisztika, kiszolgálási idő statisztika, mely alapján a 

raktári dolgozó pihentetésére riasztást küld a vezetőnek



Előkészített folyamatok

 Főkönyvi kapcsolat

 Elektronikus vény 

 Több biztosítós rendszer támogatása

 Gyógyszer kiszedő automata vezérlése




