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eOrdering/TOS

Váš nástroj pre realizáciu transferových objednávok
Základný prehľad



Transferové objednávky

• Spôsob aktívnej podpory predaja produktov

• Reprezentant svoju návštevu v lekárni spája 
s dohodou konkrétnej objednávky na distribútora

• Reprezentant potrebuje na efektívnu prácu profesionálny 
nástroj, ktorý by mal umožňovať:

– Zaslať objednávku pre lekáreň na ktoréhokoľvek distribútora podľa 
požiadavky lekárne

– Získať aktuálny prehľad o stave vybavenia svojich objednávok a 
štatistický prehľad svojich predajov

– Vidieť aktuálne skladové zásoby vlastných produktov u distribútorov

– Evidovať objednávanie/poskytovanie rabatov pre lekáreň
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Transferové objednávky

• Manažér potrebuje na efektívne riadenie predaja 
profesionálny nástroj, ktorý by mal umožňovať:

– Evidovať stav vybavenia objednávok reprezentantov

– Vidieť rozloženie skladových zásob vlastných produktov na 
jednotlivých skladoch distribútorov

– Získať štatistický prehľad o predajoch produktov do lekární a o 
výkonnosti jednotlivých reprezentantov za zvolené obdobie

– Evidovať a riadiť zásoby rabatových položiek, pokiaľ ich poskytuje 
priamo reprezentant
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Transferové objednávky bez ADCC

Reprezentant 

Distribútor 1

Distribútor 2

Distribútor 3

Lekáreň

Podnikový informačný systém

Manager
Štatistiky
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eOrderig/TOS – Trasfer Order System

On-line informácie o:
• stave objednávok
• skladových zásobách
• lekárňachObjednávky

PHOENIX

compatible

UNIPHARMA

compatible

MED-ART

compatible

UNIMED

compatible

PHARMOS

compatible

Štatistiky

Manager

Reprezentant 

Lekáreň

eOrdering/TOS

compatible
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Štatistiky
a komplexný prehľad 
o stave objednávok

Okamžité potvrdenie 
vybavenia objednávky

Aktuálne 
skladové zásoby 

distribútorov

Aktuálna databáza 
všetkých lekární a 

výdajní ZP v SR





Jednoduché vyhľadávanie a filtrovanie objednávok podľa lekárni, 

distribútorov alebo stavov



Informácie od distribútorov o vybavených a nevybavených 

položkách v objednávke v reálnom čase



Ak nie sú niektoré položky v objednávke na sklade, nie je potrebné ich 

objednávať samostatne nanovo, stačí zapnúť funkciu automatického 

sledovania nevybavených položiek.



Objednávanie z jedného miesta na všetkých distribútorov rovnako. Bez 

nutnosti poznať a používať jednotlivé „transfershopy“ distribútorov



Prehľad skladových zásob u 5 distribútorov v reálnom čase



Prehľad podľa položiek, reprezentantov, distribútorov, alebo lekárni, 

možnosť exportu do excelu



prečo eOrdering

• Objednávanie z jedného miesta a na všetkých distribútorov rovnako 

• Automatizované vybavovanie objednávok s okamžitou odozvou 

u 5 distribútorov (Unipharma, Phoenix, Med-Art, Unimed, Pharmos)

• Skladové zásoby vlastných produktov u 5 distribútorov (aktualizácia 

každých 30 minút) aj podľa distribučných stredísk a lekární

• Kompletná denne aktualizovaná databáza lekární a výdajní ZP 

v SR s overeným kontaktmi, fakturačnými údajmi a vyznačením 

otvorenia, zatvorenia či nahradenia prevádzky



prečo eOrdering

• Možnosť nastaviť automatické sledovanie a dodatočné vybavenie 

zatiaľ nevybavených položiek bez potreby zásahu reprezentanta

• Kompletné štatistické dáta o transferovom predaji produktov a 

výkonnosti reprezentantov

• Možnosť generovania exportov o skladových zásobách 

a štatistikách predaja

• Možnosť skladovej evidencie vlastných rabatových položiek

• Možnosť implementácie služby eOrdering/TOS do vlastného 

informačného systému cez aplikačné rozhranie eOrdering API. 



prečo eOrdering

• Za výhodnú cenu balíka pre 6 používateľov 125 EUR/mesiac 

získate pre svoj tím profesionálny pracovný nástroj, ktorý 

významne uľahčuje a sprehľadňuje transferové objednávanie

• Vaši ľudia ušetria vďaka funkciám eOrderingu čas a energiu, ktoré 

môžu využiť pre dosiahnutie lepších výsledkov svojej práce

• Súčasťou eOrderingu je kontinuálna technicko-školiteľská podpora 

sprevádzajúca prácu Vášho tímu



Prijmite pozvanie na nezáväznú prezentáciu!

Dohodnite si nezáväzné stretnutie, na ktorom Vám službu ukážem naživo 

a zodpoviem Vaše otázky.

Ing. Daša Alexová
PharmINFO spol. s r. o.

Ružová dolina 6

821 08 Bratislava

Tel.:  +421 2 4825 2460

e-mail: dasa.alexova@pharminfo.sk



Upozornenie: všetky údaje o množstvách alebo subjektoch v tejto 

prezentácii sú fiktívne a majú výlučne prezentačný charakter!


