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HET DIGITALE VERLENGSTUK VAN UW APOTHEEK

Changing Pharmacies Forever

MT.MAT IC

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Click & Collect afhaalpunt:
• Aankoop nieuwe producten
• Afhaling van de in de apotheek bestelde /                            
      gereserveerde producten

Gebruik als wachtdienst module:
• Nachtloket
• Apotheken van wacht in de buurt

Gebruik als informatiemedium / campagnes 

•  Grote opening (200 mm x 350 mm met    
      schuiftechnologie) 

•  Veiligheidssysteem tegen klemmen vingers/handen 

Afgiftebak

•  L x B x H: 350 mm x 350 mm x 350 mm

•  Transportband voor aanvoer & reject van producten

•  Ingebouwde verlichting

•  Cameracontrole en registratie afgegeven product

•  Terugnamesyteem bij het niet wegnemen van product

Betalingsmodaliteiten

MT.MATIC vormt een verlengde van uw dienstverlening naar uw patiënten. Gekoppeld aan uw 
apotheekrobot biedt hij u de volgende extra diensten:

• Vlot inbouwbaar in uw gevel door middel van  
aanpasbaarkader

• Voldoet aan inbraakveiligheid (Norm EN1627 Cat1)

• MT.MATIC is bestand tegen zeewater (Maritieme norm C5M 
ISO 12944-2)

• Gemaakt in roestvrij staal (geborsteld of weerbestendig 
gelakt)

• Vlot toegankelijk voor onderhoud via voorkant

De MT.MATIC kan gekoppeld worden aan diverse types apotheekrobot via de nieuwste standaard 
WWKS-protocol.

•  Groot formaat 43” - High Bright voor een duidelijke   
      weergave bij fel zonlicht als tijdens avond/nacht 

•  Past automatische helderheid aan via lichtsterkte sensor

•  Extra laag getemperd veiligheidsglas

•  Anti-condensatiemodule met luchtcirculatie

Communicatie

•  Hoge resolutie kleurencamera (breedbeeld) + audio  
      module voor communicatie met uw patiënt

•  Via multifunctionele kaartlezer & Wordline certified

•  Alle betaal-en kredietkaarten (chip/magneetstrip/ 
      contactloos)

•  Betaling via smartphone applicatie mogelijk (Payconic,  
      Bancontact) & gekoppeld aan betaalterminal binnen  
      apotheek

•  Leest e-ID (digitale identiteitskaart)

•  Ontvangstticket mogelijk via SMS of e-mail (met    
      mogelijkheid van extra advies voor patiënt)

Digitale scanner

•  Lezen van ‘voorlopig’ digitale voorschrift (barcodes 
           & QR/2D codes

•  Veilig gebruik papieren voorschriften

•  Beheer & lezen klantenkaarten (ook mobiel)

Structuur

Afgifteluik

Aanraakscherm


