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DE OTC-WAND VAN DE
VOLGENDE GENERATIE
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VOORDELEN

Digitale aanraakschermen vervangen uw 

OTC-producten achter de toonbank en 

zorgen voor een aanzienlijke meerwaarde 

binnen uw apotheek.

VOOR U EN UW TEAM

Steeds een proper en overzichtelijke 

OTC-wand.

-

Nooit geen onvolledige of lege legborden 

meer.

-

Niet meer reinigen of ordenen.

-

Geen aanpassingen meer volgens de 

seizoenen.

-

Moderne presentatie van de goederen 

via duidelijke foto’s.

-

Meer OTC-wand mogelijk op beperkte 

plaats.

-       

Steeds up-to-date aanduiding van de 

prijs en promoties.

-

Integratie van extra informatie per product.

-

Vlotte afhaling van producten uit de robot

Aandacht voor speciale aanbiedingen 

en promoties.

-

Promotionele video’s over het product of 

gebruik van het product.

Digitale bijsluiter in verschillende talen.

-

Chemische samenstelling. 

-

Visualisatie van de inhoud van de

medicatieverpakking. Bv. kleur, vorm, 

verpakkingsvorm en afmeting van de pillen.

VOOR U ALS TITULARIS

Geen zichtbare verpakkingen meer nodig

- 

Minder stock nodig.

-

Optimalisatie van uw arbeidsprocessen.

-

Extra vrije middelen voor andere taken.

-

Het verlagen van de foutmarges door 

automatiseren.

VOOR UW PATIËNTEN EN KLANTEN

Aantrekkelijke en overzichtelijke presentatie 

van uw producten.

-

Een breed aanbod van uw assortiment.

-  

Verhoging van de service en van de kwaliteit 

van het advies.

Het verbeteren van de advieskwaliteit door middel van een juiste communicatie 

met behulp van een aantrekkelijke productpresentatie zijn vandaag de dag 

fundamenteel. Het digitaal visualiseren van uw OTC-producten, gekoppeld aan uw 

robot, vormen dan ook een essentieel verlengde van uw apotheekautomatisatie.
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VOORDELEN VAN MT. VISION

Garantie van continuiteit van alle

beschikbare Hig Res-productfoto’s door 

participatie.

• Foto’s van verpakkingen.

• Foto’s van de inhoud

 (pillen) beschikbaar.

-

Alle bijsluiters beschikbaar in pdf in NL, 

F, E en D.

-

Eigen interne software ontwikkel ing 

‘Future proof’.

-

Regelmatig nieuwe updates van grafische 

opties (nieuwe achtergronden, tabletten, 

pricetags,…).

-

Koppeling met eigen robot - beiden in

eigen beheer ontworpen en specifiek op 

elkaar afgestemd voor een optimaal gebruik.

-

Stock in robot zichtbaar vanop scherm via 

discrete markering.

-

Link met uw groothandel (Febelco, 

Belmedis,…) die online toont of product 

beschikbaar is.

-

Installatie door eigen technische dienst met 

24/7 helpdesk.

-

Inloggen van op afstand mogelijk door onze 

techniekers.

-

Betaalbare oplossing voor een hoogstaand 

kwalitatief product.

-

Automatische prijsaanduiding gekoppeld 

aan uw apotheeksoftware.

FUNCTIES EN MOGELIJKHEDEN

Split screen mogelijkheid om berichten-

mededelingen te tonen op de schermen.

-

Mogelijkheid om vlot publiciteit te integreren 

in de schermen.

-

Achtergronden mogelijk in alle RAL en 

Pantone kleuren.

-

Ruim gamma van diverse achtergronden, 

tabletten en prijsetiketten beschikbaar.

-

Voorgeprogrammeerde schermen 

beschikbaar (ook nog aanpasbaar).

-

‘Category Management’ mogelijk

volgens diverse medische groepen).

-

Eenvoudige, intuitieve aanpassing dmv 

‘drag & drop’ principe.

• Scaled Packaging Presentation:

 één enkel product, twee of meerdere.

• Foto front / 360°.

 Inhoud (aantallen/hoeveelheden/gewicht)

• Substitutie product: we tonen u alle 

producten met dezelfde moleculaire 

samenstelling.

• Complementaire producten: we tonen 

ook producten die verband houden 

met de initiële product.

-

Mogelijk tot aanduiding van product 

promoties / kortingen in diverse vormen 

en kleuren.

-

Tijdsafhankelijke visualisatie mogelijk

• Voormiddag schermen, Namiddag  

schermen, Weekend schermen.

• Andere schermen gedurende een aantal 

dagen, periode.

Stabiel-Linux moederprogramma.

-

Aanraakschermen in verschillende 

afmetingen en prijsklassen.

-

Web-based applicatie (overal aan te passen 

via PC op afstand).

-

Geen software nodig te installeren op uw PC.

-

Toepasbaar op ALLE besturingssoftware 

(Windows, MAC-iOS, Android).

-

MT. VISION is niet alleen te gebruiken met 

grote schermen, enkel mobiele schermen 

op te toonbank zijn ook mogelijk.
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Aantal schermen mogelijk 1 tot 50 stuks per apotheek

Aanraak schermen 46’ 55’ 46’ 55’

  Eco Eco High-End High-End

Scherm diameter 117cm 139cm 117cm 139cm

 

Aanraak technologie Infrarood Infrarood Capacitief Capacitief

Afmetingen (BxHxD) 1065x621x102 1271x742x110 1100x654x89 1294x765x89

Voeding 230V/20A

Enegrieverbruik (kWh/jaar) 143 171 133 168

Sturing Individuele computer voorzien per scherm

Tablets iPad, iPad Pro, Microsoft Surface, Android-tablets

Netwerk Vaste schermen: Netwerkvoorziening via kabel of WiFi 

  Tablets: Via Wifi of 3G

Server:

Picture Data Collection (PDC) Direct link met continue update van alle productinformatie en foto’s.

  Hoge resolutie foto’s van zowel verpakking als inhoud, bijsluiters in .pdf in diverse talen

  moleculaire samenstelling in eigen beheer.

Category Management Selection Alle medicatie (B. EUR) gesorteerd volgens categorie.

Direct Stock Availability (DSA) Duidelijke indicatie van beschikbaarheid in robot (incl. aantallen). Directe data link

  met uw groothandel met de melding of het product beschikbaar is.

Koppeling MT.XL, MT.XS, MT.Speed Ook connecties mogelijk met andere legbordrobots.

Multi Pharmacy Management Meerdere apotheken of schermgroepen kunnen worden aangestuurd door één  

  (externe) beslisser

Portal / Lokaal: User interface is Web-based (van overal aan te passen via PC op afstand

  Geen software nodig om te installeren op uw PC
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