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Megvalósult:

• Földrajzi távolságtól függetlenül emberek, 

cégek, érdekcsoportok együtt tudnak 

dolgozni az informatika segítségével, 

információkat közösen hasznosítanak napi 

folyamatokban.

• Teszik ezt olyan biztonsággal, amely 

meghaladja az egyenként biztosítható 

üzemelési biztonságot és az adatok 

biztonságát

Mi történt az elmúlt években az 

informatikában

Felhő alapú alkalmazások:

• Gmail, Freemail, stb.

• Google térkép, 

• Navigációk,

• DropBox

• Ingyen tárhelyek, 

• Azur, stb.

Mára szinte mindenki 

valamilyen felhőnek tagja!

Mi az úgynevezett 

privát felhőt 

használjuk!



Quadro Byte folyamatos 

megújulás!

Régi és új munkatársak 

dinamikus együttdolgozása, 

szolgáltatás  és 

informatikai, 

szolgáltató 

környezet 

megújítása.

Mit jelent a felhőbe 

költözés?
Mit jelenthet a gyógyszerész szakmának:

• Újabb lehetőség, erősítheti az  együtt 

gondolkodó patikák szerepét, közösen 

kihasználhatnak előnyöket!

• Országosan egységes szakmai 

információk, frissítés másodpercek alatt

• Kevesebb informatikai feladata lesz a 

gyógyszertárnak, stb.

QB – Pharma3



Elérhető valóság! A privát 

szolgáltatói és kommunikációs 

oldalról is biztosított. 

Elérkezett az idő a felhasználói programok, így 

a megfelelő háttérrel rendelkező patikák 

részére is!

Elérhetővé válik a mások által is elért előnyök 

kihasználása!

Műszaki környezethez 

néhány  szolgáltató:

• T- Systems

• Invitel

• Microsoft

• Sok kisebb szerverpark 

szolgáltató

Már működő  alkalmazások:

• Nexon: HR rendszer

• Számlázó programok

• TCT Group: irodai 

rendszerek

• Stb.



Előnyök: 

• A QB-Pharm3 kezelőfelülete változatlan!

• A gyógyszertárban csak megjelenítésre és kommunikációra alkalmas 

egyszerű gépek szükségesek

• Nem kell állandóan új gépeket beszerezni, a kapcsolódáshoz elég egyszerűbb 

akár meglévő eszközpark! 

• Költséghatékony, mivel a igényeknek megfelelő kapacitás vehető igénybe

• Az adatok maximális biztonságban kerülnek elhelyezésre!

• A mögötte lévő eszközökre a szolgáltatás 24 órában folyamatos….

• Műszaki hiba esetén redundáns eszközök lépnek be automatikusan

• Folyamatosan informatikai szakemberek felügyelik és 

szükség esetén azonnal közbe avatkoznak

• Őrzés, klima áram ellátás garantált

• Felhasználói oldalról elérhető kommunikációs 

kapcsolat

• Elérhetőség, bárhonnét, bármikor

Az adatok és a QB-Pharma3 program biztonságos adatkapcsolatot használva 

„specializálódott” szolgáltató központi szervereire kerül és onnét a felhasználó 

egyszerű gépen (vékonykliens, régi gépe) bármikor használhatja a saját rendszerét. 



• Mi van ha nincs 

internet? Nem működik 

a patika?

• Elviszik, látják mások 

az adataimat!

• Megint változás amit 

nem fogadnak 

örömmel. 

• Globalizáció része



Új korszerű szolgáltatások: Központi törzsek információk azonnal 

frissülnek. Várható új elvárásokhoz könnyű csatlakozás. Pl: eRecept, stb.

Nagyobb biztonság, hibatűrő rendszerek: Központi műszaki eszközök 

redundancia.

Kevesebb  és olcsóbb informatikai eszköz: Monitor, egér, nyomtató, 

olvasó

Olcsóbb üzemeltetés, kisebb költségek: Patikában kevesebb eszköz

Méretezhetőség: Az igénybe vett kapacitások rugalmasan méretezhetők.

Könnyű bevezethetőség: A szolgáltatás anélkül vezethetők be, hogy 

hardvereket cserélni kellene.

Erőforrások felszabadítása: Számos tevékenység elvégzését a 

szolgáltatók központilag biztosítják.

Magas rendelkezésre állás: Általában 0,997 %

Folyamatos elérhetőség: A saját adatok a központi szerveren bármikor, 

bárhonnét elérhető.

Adatbiztonság: Akkor sem vesznek el adataink, ha a számítógépünk 

tönkremegy

Milyen költségek takaríthatók meg?

• Szerverköltség

• Olcsó licencdíjak, mivel központilag 

kedvezőbbek a feltételek

• Energiaköltség

• Kevesebb informatikai feladat

• Kevesebb változás történik az 

eszközökben



Semmit!

A megszokott 

program 

használata, felülete 

nem változik!

Szükséges fej-

lesztések a beve-

zetéshez: 

• Meglévő esz-

közök meg-

felelőek

• A kommuni-

kációra kell 

folyamatos 

üzemű nem 

túl nagy sáv-

szélesség

• Ha valaki 

ragaszkodik 

hozzá meg-

oldható helyi 

tartalék gép.



• Olyan megoldást hoztunk, amelyet más 

területen élesben használunk! (Samsung, 

Lenksystem, Pension 92, stb.)

• A nagy érdeklődés miatt kénytelenek voltunk 

újabb szerverparkot bevezetni, amelyet hétfőn 

kapunk meg. Várhatóan november közepétől  

itt tudunk új felhasználókat indítani.

• Jelenleg két hónapja zajlik az élessel 

megegyező teszt két patikában

• A megoldás bevetése felhasználói oldalról 

egyszerű, mégis sokan fogják Önöket riogatni! 

Ne higgyenek nekik!

Aki nem lép lemarad! 




