
Info en nieuwtjes? 
Volg ons! Slingerweg 52 , 3600 Genk | 089 50 00 19 | info@digital-pharma.be digital-pharma.be

DPWO-20220608

Met een premium website bieden we jou de meest complete weboplossing voor je apotheek. 
Je hebt hierbĳ  bovendien de mogelĳ kheid om voor een design op maat te kiezen. websites op maat

van apothekers

Design: 
Standaard volgens template
Een modern en vast ontwerp met personalisatie van jouw logo en kleuren. 
Optie: Design op maat 
Een ontwerp gebaseerd op jouw wensen en voorkeuren. 

Productcatalogus
• Uitgebreide productkeuze (groothandel, labo’s, individuele producten, eigen 

producten, sorteervolgorde)
• Productfoto’s en productcategorieën van PharmaPhoto, basisinformatie, 

adviesprĳ zen, extra productinformatie mogelĳ k
• Optie: koppeling met apotheeksoftware

Reservaties
• Verschillende leverings- en betaalmogelĳ kheden 
• Aanpasbare standaardberichten
• Geregistreerde klanten kunnen bestelgeschiedenis zien 
• Extra communicatiemogelĳ kheden naar patiënten
• Overzicht van verstuurde berichten naar patiënten 
• Bedrĳ fsaccounts
• Optie: doorsturen van betaallink

Kortingen
• Uitgebreide kortingsmogelĳ kheden 

(individueel, per merk, per categorie, per klantengroep, ...)

Voorschrift doorsturen of melden
• Foto of scan van een voorschrift (of product) opladen
• Bestaande klanten kunnen melden dat er digitale voorschriften in eHealth 

klaarstaan

Favorietenmandje
Klanten kunnen producten in een favorietenmandje bewaren om herhaalbestellingen 
gemakkelĳ ker te maken.

Bannerwerking (optie)
Er kunnen zelf banners gemaakt worden of gekozen worden uit bestaande banner- 
bibliotheken. Dit kan uitgebreid worden naar de promotiemodule waarbĳ  automatisch 
banners gevolgd worden die op een aparte promotiepagina getoond worden.
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Algemene Inhoud 
• Onbeperkte mogelĳ kheden voor toevoegen en 

beheer van inhoudelĳ ke informatie
• Openingsuren (verlof- & uitzonderingsdagen)
• Contactgegevens & contactformulier
• Modules voor:

- Diensten
- Nieuws
- Blog
- Gezondheidstips

- Instructievideo’s
- Vrĳ  in te vullen pagina’s
- Doorsturen medicatieschema

Opties
• Design op maat
• Meertaligheid (NL/FR) 
• Extra domeinnamen
• Online betaallink
• Chatmodule
• Multi apotheek

Opm.: sommige opties werken met externe partĳ en, er 
kunnen bĳ komende kosten aangerekend worden.
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* Hosting, onderhoud, systeemupdates en back-ups, licenties 
voor gebruik van catalogus en productfoto’s, domeinnaam ...
Opmerking: voor eigen e-mailadressen werken we samen met 
Combell.

optie

optie

Werk je met een aparte app van je softwarehuis? 
Wĳ  voorzien een standaard inhoudsblok met link. 
Zo geef je jouw patiënten verschillende mogelĳ kheden 
over hoe ze met jou communiceren, via onze publiek 
toegankelĳ ke catalogus of via een private app.

Coming soon!
• Reservatiemodule voor oa. griepvaccins
• Artikelbibliotheek

• Afsprakenmodule
• Nieuwsbriefkoppeling
• Koppeling met 

apotheeksoftware 
• Bannerwerking
• Promotiemodule


