
MT.VISION
Digitale communicatie voor  
de apotheek



MT.VISION
Digitale communicatie is niet meer weg te 
denken, ook bij de apotheek. Onze digitale 
aanraakschermen zijn de perfecte manier 
om uw communicatie te upgraden en net 
dat beetje extra toe te voegen aan uw 
apotheekinterieur of -etalage. 

De MT. VISION aanraakschermen 
kunnen worden gebruikt als een digitale 
OTC wand voor interactieve productuitleg. 
Of wat dacht u van een digitaal scherm 
om aantrekkelijke reclamevideo's voor uw 
voorschriftvrije producten op te laten zien? 

Met onze etalage schermen trekt uw 
apotheeketalage de aandacht van elke 
voorbijganger; zo informeert u hen over 
uw openingsuren, nieuwe producten en 
promoties. 

POWERED BY LOCHTING
MT.VISION wordt aangedreven door onze 
unified commerce garden, Lochting. 
Al uw offline & online verkooptools worden 
gecombineerd in één gebruiksvriendelijk 
softwareplatform. 

VOORDELEN VOOR UW APOTHEEK

DIGITALE PRODUCTWAND
Presenteer al uw producten op 

een nette en aantrekkelijke manier. 
U beschikt altijd over actuele 

prijzen en promoties dankzij de 
koppeling met de 

apotheekdatabank.

BESTELLEN VANAF SCHERM
U kunt een leveringsuitgang naast 
het scherm plaatsen en producten 

rechtstreeks bij uw robot 
aanvragen.

VERBETERDE 
KLANTENERVARING

Uw apotheek krijgt een moderne 
en innovatieve uitstraling. 

Met uw MT.VISION schermen 
voegt u net dat beetje extra toe 

aan de klantenervaring.

BESPAAR IN RUIMTE & 
STOCK

Onze digitale schermen tonen een 
mooie productwand, zelfs 

wanneer de ruimte beperkt is. 
U hebt geen extra voorraad meer 

nodig om in uw apotheek te 
presenteren.

INTERACTIEF ADVIES
Verstrek productinformatie aan uw 
klanten door uw productgamma, 
foto's, verhelderende video's & 

productfolders op een interactieve 
manier weer te geven.

 

DAG & NACHT 
COMMUNICEREN

Met onze uiterst heldere digitale 
schermen wordt uw etalage 

overdag en 's nachts opgemerkt 
door voorbijgangers.   

DIGITALE COMMUNICATIE
Upgrade uw digitale 

communicatie door uw klanten uw 
nieuwste promoties, producten, 

nieuws en openingsuren te tonen.



GEKOPPELD AAN ROBOT
Door uw scherm aan uw 

apotheekrobot te koppelen, kunt u 
gemakkelijk producten uit de 

MT.VISION leveren en hebt u steeds 
een nauwkeurig overzicht van uw 

beschikbare voorraad.

TOUCH SCHERMEN
Alle schermen zijn voorzien van 

een aanraaklaag.

SCHERMBEHEER 
U kunt meerdere schermen op 
meerdere locaties beheren en 
synchroniseren. Vergeet de 

verschillende wachtwoorden en 
meerdere accounts.

HOOGWAARDIGE SCHERMEN
Onze Full-HD-schermen zijn van hoge 
kwaliteit, met gelaagd glas en touch 
mogelijkheden. Dit voorkomt schade 
en zorgt voor een optimale werking.

GEKOPPELD AAN 
APOTHEEKSOFTWARE

Producten die op MT.VISION worden 
weergegeven, zijn automatisch 
aangepast om de juiste prijs, 

eventuele promoties en 
beschikbaarheid te tonen.

VERSCHILLENDE AFMETINGEN
Het MT.VISION-gamma is 

beschikbaar in verschillende 
afmetingen, op maat van uw 

behoeften en uw apothekersinterieur. 

EASY-TO-USE
Met onze kant-en-klare sjablonen, 

uitgebreide database met 
afbeeldingen en video's, zal uw 

digitale communicatie de aandacht 
trekken van elke patiënt. 

LOCHTING SOFTWARE
De unified commerce garden lochting 

brengt al uw online & offline 
verkooptools samen. Maak mooie 

reclameschermen, pas uw 
productassortiment aan, maak 
verbinding met uw website...

TECHNISCHE INFORMATIE



SPECIFICATIES IR PCAP ETAL
Gekoppeld aan robot V V V
Bestellen vanaf scherm V V V
Lochting software V V V

Touch technologie Infrared PCAP multi touch ULTRA

Dimensies 43" - 55" 22" - 32" - 43" - 55" 43" - 55"

Resolutie Full HD Full HD Full HD

Electrische voorziening 230V - 20A 230V - 20A 230V - 20A

VERGELIJK UW 
MT.VISIONS
Ontdek de kenmerken van elke MT.VISION 
en vergelijk hun functionaliteiten.        

FOR YOUR 
PEACE OF MIND
Meditech begeleidt u op uw traject naar 
het automatiseren en digitaliseren van uw 
apotheek. 

Wij ontwikkelen en produceren 
apotheekrobots, robotupgrades zoals een 
automatische inlaadmodule, een ultrasnelle 
aflevermodule en digitale oplossingen zoals 
heldere aanraakschermen en externe 
service- en verkoopmodules.

Wij bieden u gemoedsrust door de hoge 
kwaliteit van onze producten en onze 
service.

Wij beschikken over een team van sales 
managers, projectmanagers en service
engineers om u te begeleiden vanaf het 
eerste gesprek tot de installatie en het 
reguliere onderhoud daarna.

DIENST NA VERKOOP 24/7 

Om een partnerschap op lange termijn op 
te bouwen, gaat onze service verder na de 
installatie van onze producten. 

Ons toegewijde serviceteam van ingenieurs 
staat altijd klaar om u te helpen met elk 
technisch probleem, hoe klein ook. 

U kunt ons dag en nacht bereiken.



Lodewijk de Raetlaan 16
B-8870 Izegem
T +32 (0)51 31 21 81
E Info@meditech-pharma.com www.meditech-pharma.com


