


Miért kellett  új QB Pharma 

programot fejleszteni

• Belső Piaci kényszer, új igények, új kihívások

• Technikai fejlődés,  4 operációs rendszer változott

• Külső Piaci kényszer, versenytársak

• A QB-Pharma Win életciklusának vége



Kezdetek

• Igényfelmérés, specifikációk kialakítása

• 2006. második félév, döntés az új QB Pharma II. 
elkészítéséről

• 2007 év elejétől programozás kezdete

• Látványtervek, főbb részek kidolgozásra



Milyen patikai 

programra van szükség

• Webes (Internetes ) látványvilág és kezelési technika
Hátrány – nem lehet gyorsan bevezetni, átállítani, 
oktatni, nagyobb fejlesztési és járulékos költségek

• Régi értékek megtartása, adatbázisok, funkcionalítás, 
billentyűkombinációk 
Előny - könnyebb, gyorsabb, bevezetés, távolról át lehet 
állítani, kisebb oktatási igény, költséghatékonyabb

• Továbbfejleszthető, Innovatív, Korszerű hardware és 
szoftver kompatibilitás



Az új program bevezetése helyszíni 

telepítéssel

• Augusztus 31-ig 5 Gyógyszertárba helyszíni telepítés (teszt, de éles)

• Szeptember 30-ig 10 Gyógyszertárba helyszíni telepítés, valamint az 
új induló Gyógyszertárak már új programmal indultak

• Október 31-ig összesen 21 Gyógyszertárban telepítve, valamint az új 
induló Gyógyszertárak már új programmal indultak



Az új program bevezetése távoli 

telepítéssel

• November 5-ig +15 Gyógyszertárba a kezelési útmutató valamint OEP 
Online II. és QB Pharma II. távtelepítő csomag kiküldése elektronikus 
úton (távtelepítési teszt, és egyben éles telepítés)

• November 8-ig összes fennmaradó Gyógyszertárba hardware 
környezet felmérése (elektronikusan kiküldött felmérő programmal) 
valamint Kezelési Útmutató kiküldése.

• November 15-ig 100 Gyógyszertárba történt meg az OEP Online II. és 
QB Pharma II. telepítése



Az új OEP Online program



Az új program kiküldésének további 

folyamatterve

• OEP Online II kiküldése, telepítése, valamint másnap reggel QB 
Pharma II. Kiküldése amely automatikusan települ

• November 30-ig a fennmaradó Gyógyszertárakba az OEP Online II 
távtelepítő csomag kiküldése elektronikus úton

• Modemmel rendelkező Gyógyszertárak, fiókgyógyszertáraknak CD-s 
telepítési folyamat végrehajtása



Fontos tudnivalók

• November 30-ig van támogatás a QB-Pharma Win programhoz, utána 
csak a QB Pharma II. programot támogatjuk

• Modemes partnerek, csak CD-n és a VPN-s Gyógyszertárakhoz képest 
késéssel kapják meg a programfejlesztéseket, cikktörzseket, 
frissítéseket

• A Qb Pharma II. CSAK WINDOWS XP és VISTA operációs rendszeren 
működik

• Nyomtatott Programkezelési Segédlet, Kézikönyv nem készül. On-Line
többszintű Helprendszer (segítség) beépítése. 



Köszönöm, megtisztelő 
figyelmüket


