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Automatisering is de afgelopen jaren 

een belangrijke rol gaan spelen in de 

publiek toegankelijke apotheek. 

Vergroting van de publieke ruimte, 

optimalisatie van het voorraadbeheer en 

beperken van personeelskosten vormen de 

basis voor de implementatie van apotheek 

automatisatie. 

-

Met meer dan 75 jaar ervaring in de 

apotheeksector, behoort Meditech tot een 

van de marktleiders in het ontwikkelen en 

produceren van automatisatie oplossingen 

voor de publiek toegankelijke apotheek.

Als enige Belgische fabrikant van 

apotheek automatisatie, weten wij ons te 

onderscheiden door onze klantgerichtheid 

en ‘tailor made’ aanpak.

-

De zeer grondige kennis van technologische 

processen en onze expertise in de 

apotheekbranche stelt ons in staat om 

de meest complexe projecten naadloos en 

volledig volgens uw wensen en behoeftes 

te realiseren.

-

De aanschaf van een apotheekautoma-

tisatie is een engagement voor jaren.  

Onze toewijding naar ons klanten is 

groot en wij garanderen een voortreffelijke 

ondersteuning en na-service gedurende de 

volledige gebruiksperiode van de installatie. 

Onze klanten zijn het meest waardevolle 

bezit van ons bedrijf en wij streven dan 

ook naar een 100% klanten tevredenheid.

HIGH-TECH
GEDREVEN
DOOR
KLANTEN-
TEVREDENHEID.
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MediTech 

ontwikkelt  en 

instal leert

de eerste 

apotheekrobot.

MediTech 

ontwikkelt  de 

eerste MTX 

legbordrobot 

voor de 

apotheek.

MT.Optimat: 

Gepatenteerde 

volautomatische 

invoermodule

MT.XL 

Mult i-Picking 

robot

1
9

9
8

2
0

0
4

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

1
2

MT.SPEED

Snel le 

af levermodule

Ontwikkel ing 

van de 

standaardrobot 

MT.XS  

MT.INTEGRATED 

geïntegreerde 

volautomatische 

invoermodule

MT.VISION 

digita le OTC 

schermen

MT.MATIC

MediTech ontwikkelt

muurafhaalautomaat

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
6

MediTech wint 

de Award voor 

Apotheek-

management in 

zowel 2008 én 

2010.

TIMELINE



76

Changing Pharmacies ForeverINDEX

2 - 3 INTRO

4 - 5 TIJDSLIJN

 Geschiedenis en toekomst

8 - 9 ONE STOP SHOP

 Een volledige portefeuille 

10 - 11 TOTALE AUTOMATISATIE

 De apotheek van de toekomst

12 - 15 R&D

  Innovatief denken

  en ontwikkelen

16 - 17 MAATWERK

  Revolutionaire automaat

18 - 19 SERVICE

  Installatie & nazorg

20 - 25  MT.XL

  Multi Picking Robot

  MT.OPTIMAT &

26 - 29 MT.INTEGRATED

  Volautomatish inruimen

30 - 33 MT.SPEED

  Revolutionaire automaat

34 - 37 MT.VISION

  Virtual OTC & Visualisation

38 - 39 CONTACT

  Meditech Worldwide



98

Changing Pharmacies ForeverONE
STOP
SHOP

Een volledige portefeuille van diensten 

onder eenzelfde vlag, via één duidelijk 

aanspreekpunt en dit voor het volledige 

project. 

Zo garanderen  w i j  u  een  v lekke loze 

commun ica t ie  en  hee l  ko r te  ac t ie - 

t i j den .  U  koop t  rech ts t reeks  b i j  de 

producent, en dit zonder tussenpersonen 

of dealers. 
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Meditech biedt als enige producent 

een geïntegreerde en compacte 

oplossing voor de TOTALE apotheek 

automatisatie. 

Wij bieden u niet alleen de robot, maar 

tevens alle randapparatuur die garant 

staan voor een optimaal stockmanage-

ment in uw apotheek.

MT.XL

Volautomatisch sorteren, controleren 

en stockeren van uw medicatie.

-

Functioneel beheer van vervaldata en 

niet verkochte producten.

-

Dankzij zijn intelligente opslagbesturing 

en de innovatieve Meditechgrijpertech-

nologie heeft men altijd directe toegang 

tot één of meerdere  verpakkingen.

DE TOTALE 
AUTOMATISATIE

MT. SPEED

Hybride module beschikbaar voor snel-

le aflevering van uw top 100 producten

MT. VISION

Digitale aanraakschermen verhogen uw 

advies- en informatieverstrekking naar 

uw patiënten.

MT.MATIC

De ‘click & buy’ gevelmodule -  auto-

noom of gekoppeld aan uw robot in de 

apotheek.
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ONTWIKKELING

Innovatief denken en ontwikkelen van zowel producten als processen, vormen 

de hoeksteen van onze R&D afdeling. Het gebruik van de meest hoogwaardige 

kwaliteitsmaterialen garanderen u een stabiele en duurzame werking.

R&D in eigen beheer zorgt ervoor dat wij efficiënt inspelen op de noden 

van de apotheekmarkt en vlot kunnen anticiperen op aanpassingen of vragen 

van onze klanten.

Hierdoor biedt Meditech de unieke 

voordelen:

Laagste ‘ total cost of ownership’.

Laagste verbruik van alle beschikbare 

robots op de markt - ECO-efficiëntie.

-

Tot 70% minder verbruik dan de con-

currentie.

-

Laagste tarieven voor onderhoud en 

servicecontract.

De enige robot  opgebouwd met 

enkel industriële  componenten.

10 jaar Life Time Cycle garantie op al 

zijn componenten.

-

Unieke elektronische invoermodule 

(zonder mechanisch bewegend onder-

delen).

De smalste robot (in breedte)

beschikbaar met brede legborden.

Realistische en sluitende capaciteits-

analyse voor een optimale stockage.

-

De hoogst mogeli jk stockagemoge-

lijkheid op het kleinste vloeroppervlak: 

Flex-Mix Storage.



1514

Changing Pharmacies Forever

Unieke niet-roterende multi picking 

grijper

Meerdere doosjes (óók van verschillende 

afmetingen) op de grijper.

-

Geen slijtage op roterende elementen.

-

Geen tijdsverlies bij draaien van grijper 

en geen schuin geplaatste verpakkin-

gen.

-

De ‘zachtste’ manier om uw verpakkingen 

efficiënt te behandelen.

-

Continue beeldregistratie van iedere 

beweging.

Uniek gepatenteerde externe / interne 

volautomatische invoerunit:

MT. Optimat en MT. Integrated

Maximale buffer voor invoeren van 

grote hoeveelheden en bestellingen.

-

Innovatieve ontwikkeling zonder camera 

noch vacuüm pomp. 

‘Future proof’ in gebruik

Verwerking van 2D-Matrix codes.

-

Gebruik van het elektronisch voorschrift.

-

Aangebroken verpakkingen (semi-IMV).

  Zonder openen van de blister

(conditionering verpakking blijft behouden).

-

Ingave dezelfde verpakkingen

= 1x scannen.

MEDI
TECH
NO
LOGY
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Binnen de Meditech groep wordt al-

les zelf ontwikkeld en geproduceerd, 

steeds op maat van de klant.

Een op maat gemaakte robot vormt 

een synergie met het interieur van uw 

apotheek en is volledig afgestemd op 

de eisen en de gebruiken van de apo-

theker en zijn team.

-

Meditech is de enige robotontwikkelaar 

waar alle modules vrij kunnen worden 

gekozen:

Plaats van de deur, manuele en/of au-

tomatische invoermodule, alsook de 

plaats en het aantal productuitgiftes 

zijn steeds vrij te kiezen. 

-

Met het toevoegen van beglaasde seg-

menten en de brede waaier van hoog-

kwalitatieve bekledingspanelen zorgen 

wij voor een smaakvolle architecturale 

invulling.

-

Flexibiliteit en vakmanschap maken van 

MediTech dan ook een betrouwbare 

partner. 

MAATWERK
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GLOBALE PROJECTBEGELEIDING-

VOOR ÉN NA VERKOOP

De optimale begeleiding en het ‘mee-

denken’ samen met de klant, resulteren 

steevast in een voor U perfect project.

Uw volledig installatietraject ver-

loopt via één contactpersoon:

Hij zorgt voor de afstemming met de 

architect en inrichter.

-

Coördineert alle contacten met de be-

trokken aannemers.

-

Regelt de aankoppeling met uw apo-

theeksoftware.

-

Waarborgt de correcte termijnplanning.

Via eigen montage technici garan-

deren wij een perfecte montage en 

opstart van uw installatie.

Bij iedere installatie hoort een gedegen 

opleiding voor u en uw personeel zodat 

u optimaal alle functionaliteiten van de 

robot beheerst.

Uw geautomatiseerd goederen-

magazijn dient continu optimaal 

te functioneren. Om dit zeker te 

stellen, staan onze gekwalificeerde 

ingenieurs permanent voor u klaar.

U kunt iedere dag van het jaar, 24/7h 

op ons rekenen voor zowel telefonische 

vragen en/of een interventie ter plaatse 

bij u in de apotheek.

-

Om uw Meditech installatie gedurende 

de gehele levensduur perfect te laten 

functioneren bieden wij onze klan-

ten vrijblijvend diverse types van ser-

vicecontract aan.

NIVO
0.00

NIVO
-0.06

INSTALLAT IE 
SERV ICE
EN NAZORG
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De Meditech-legbordrobot is een 

staaltje van toptechnologie, ontwikkeld 

volgens de hoogste normen binnen 

de apotheek automatisatie. Met zijn 

legborden en minimale robotbreedte 

garanderen wij u de hoogst mogelijk 

capaciteit, op minimaal vloeroppervlak. 

Onze nieuwste technologie, overtreft de 

noden van de apotheek automatisatie, 

en biedt een groot assortiment 

standaard mogelijkheden.

DE MT.XL BIEDT ALS ENIGE DE 

FLEXIBELE OPLOSSING.

Als meest flexibele integrator, bieden 

wij u een robot, naadloos volgens uw 

gebruiksprofiel, en passend bij uw 

apotheekinrichting en persoonlijke wensen.

-

Vri j  te definiëren inruim- en aflever- 

plaatsen, op maat van uw interieur.

-

Toegangsdeur zowel op lange of korte zijde 

van de robot, zorgen voor een perfecte 

implementatie in uw apotheek.

-

Plaatsingsmogelijkeid op verdiep, kelder 

of verder afgelegen ruimtes.

MULTI 
PICKING
ROBOT
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FLEX STORAGE

 

De perfecte methodiek om uw robot 

optimaal te vullen.

NOISELESS MOVING

 

Onderhoudsvrije en volledig gesloten 

geleidingen garanderen een geluidsarme 

werking.

ELEKTRONISCHE INGAVE MODULE

 

Onze invoermodule bevat geen 

mechanisch bewegende onderdelen, 

en is daarmee uniek in zijn soort.

DE TOTALE AUTOMATISATIE

 

Reuze  t i j dsbespar ing  door  he t 

volautomatisch inruimen van de 

verpakkingen via de MT.OPTIMAT/

MT.INTEGRATED optie.

SLUITEND STOCKBEHEER

 

De elektronische maatname en herkenning 

van de spécialités, de FEFO-werking en 

de controle van de vervaldata verzekeren 

de grootste juistheid in uw genees- 

middelenvoorraad.

MULTI PICKING

 

He t  behande len  van  mee rde re 

( ve r sch i l l ende )  ve rpakk ingen  i n 

eens. 

BI-DIRECTIONELE FUNCTIONALITEIT

 

De doosjes worden zowel links als recht op 

de grijper opgenomen/afgelegd. Hiermee 

vermijden we een draaiende beweging van 

de grijper, wat resulteert in een kortere 

manipulatietijd en optimale stockage.

MT.XL
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AFMETINGEN

L: Van 4000 tot 12000 mm

H: van 1985 tot 3500 mm

B: 1495 mm

-

Dit maakt de MT.XL het meest compacte 

en smalste toestel op de markt.

CAPACITEIT

Tot > 45.000 verpakkingen met gemiddelde 

doos van L104 x B50 x H30. Persoonlijke 

capaciteitsnoden worden bepaald aan de 

hand van omzetvolumes van de laatste 

12 maanden.

INVOERMOGELIJKHEDEN

Manueel of volautomatische invoer

(MT Optimat- MT Integrated) via zowel  

externe of interne module.

LINEARE GELEIDING

Volledig gesloten antistatische geleidingen 

garanderen een geluidsarme en precieze 

werking.

SNELSTE COMMUNICATIE

De robot maakt gebruik van de snelste en 

meest accurate PC / PLC communicatie-

technologie (Industrie 4.0) beschikbaar 

op de markt.

DATA MATRIX

  

Door gebruik van de 2D-Matrix Code 

Lezers, beheert de robot zonder fouten 

en volledig automatisch de vervaldata 

van uw medicatie.

CONSTANTE BEELDREGISTRATIE

  

Iedere beweging wordt nauwlettend 

gevolgd en opgenomen via twee camera’s 

op de grijper.

HOOGSTE STANDAARD VAN 

BEVEILIGING

  

Iedere MediTech-robot is standaard 

uitgerust met een UPS-beveiligingsunit 

van de hoogste klasse (VFI volgens IEC 

62040-3): Deze garandeert continue 

werking bij stroomuitval, maar beveiligt 

tevens voor overspanning en piekstromen 

op het voedingsnet.
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MT. INTEGRATED

VOLAUTOMATISCH INRUIMEN 
VAN UW MEDICATIE

De Optimat en Integrated stockeren 

volautomatisch en zonder enige 

tussenkomst van de apotheker alle 

toegeleverde geneesmiddelen in het 

legbordmagazijn.

-

U giet eenvoudigweg de groothandelsbak 

uit in het toestel, waarna de producten  

automatisch worden gescand en 

gemeten om vervolgens zonder enige 

inbreng van personeel te worden 

gestockeerd in de robot.

-

Gekoppeld aan uw apotheeksoftware, 

worden uw bestellingen accuraat 

gecontroleerd, wat garant staat voor 

een sluitend voorraadbeheer.

De automatisch inlaad modules kunnen 

zowel buiten de robot (MT.Optimat) of 

volledig geïntegreerd in de robot (MT. 

Integrated) worden voorzien.

-

Beide toestellen worden opgebouwd uit 

onderhoudsarme industriële componenten, 

en dit volgens de meest recente 

technologische ontwikkelingen.

-

De gepatenteerde systemen zijn dan ook 

uniek in zijn marktsegment. Het gebruik 

van 2D-matrixcode lezers beheren wij 

volledig.
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VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VOL-

AUTOMATISCHE INLAADMODULE.

Toegang via zowel de kops als langs 

zijde van de robot via een ergonomi-

sche laaddeur.

-

Gepatenteerde uiterst moderne tech-

nologie zonder vacuüm of gevoelige 

camerasystemen.

-

Compacte afmetingen garanderen 

nog ruime stockagemogeli jkheden 

in de robot.

COMPACTE AFMETINGEN

Door zijn compacte afmetingen (klei-

ner dan ½ stockage module) past de 

MT.Integrated in iedere apotheek.

CAPACITEIT

Verwerking tot  5 doosjes per minuut.

BUFFER

Standaard buffer tot 350 doosjes.

VERBRUIK

Minimaal verbruik door nieuwe 

laagspanningstechnologie.

CODERING VERPAKKINGEN

Full Data-matrix – 2D Code compatibel; 

leest alle types barcode beschikbaar 

op de markt.

Zijn innovatieve buitenafwerking, 

zonder opendraaiende deuren, zorgt 

voor een beperkte plaatsinname in 

uw apotheek.

Vlot koppelbaar met uw legbordrobot 

en standaard beschikbaar in diverse 

kleuren, passend bij uw apotheekin-

richting.

-

Kan geplaatst worden tegen iedere 

MT.XL (ook achteraf).

-

Autonome werking, met voorrang op 

de aflevering naar de patiënt.

-

Ingaveband steeds toegankelijk voor 

manuele selectie van producten.

COMPACTE AFMETINGEN

L: 2145 mm  H: 994 mm B: 665 mm

CAPACITEIT

Verwerking tot 5 doosjes per minuut.

BUFFER

Standaard buffer  tot  500 doosjes,

uitbreidbaar tot 4000 verpakkingen.

CODERING VERPAKKINGEN

Full DATA-MATRIX – 2D Code compa-

tibel; leest alle types barcode beschik-

baar op de markt.

IDENTIFICATIE VERPAKKINGEN

Uniek gepatenteerd meetsysteem zon-

der gevoelige componenten (geen ca-

mera’s , geen vacuüm.  

VERBRUIK

Minimaal verbruik door nieuwe 

laagspanningstechnologie.

IDENTIFICATIE VERPAKKINGEN

Uniek gepatenteerd meetsysteem zon-

der gevoelige componenten (geen ca-

mera’s , geen vacuüm

 laagspanningstechnologie.

-

Interne werking en aansturing vanuit de 

standaard robotsoftware gebeurt via 

de snelste communicatietechnologie, 

beschikbaar op de markt.

-

Probleemverpakkingen worden auto-

matisch afgeleverd tot buiten de robot: 

Werking van de robot niet onderbroken 

geen stilstand om verpakkingen in te 

zamelen in de robot.

INTERNE WERKING EN AANSTURING

Voor de interne aansturing van de 

robot gebruiken wij de snelst moge-

lijke communicatietechnologie be-

schikbaar op de markt.

FLEXIBELE OPSTELLING

Eenvoudig en vlot inpasbaar op diverse 

plaatsen rond de robot.
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HYBRIDE
UITBREIDING
VOOR UW
ROBOT

MT.SPEED

De MT.Speed is een optionele module 

van de MT.XL Deze werkt autonoom en 

biedt de mogelijkheid om een selectie 

van producten (highrunners) heel snel 

af te leveren naar uw verkooppunten. 

DIRECTE AFLEVERING MEDICATIE

Door van de onafhankelijke werking van 

deze module worden de verpakkingen  

gelijktijdig afgegeven uit zowel de MT.XL 

als uit de MT.Speed. Via de statistische 

regel 5/50: 5 % van de stock genereert 

50% van de verkoop bieden wij u de 

ideale combinatie: De MT.Speed voor 

uw “snellopers” en de MT. XL voor de 

rest van uw stock.

STOCKBEHEER

De MT.Speed-kana len worden 

automatisch gevuld via de MT.XL grijper die 

gekoppeld IS aan het opslagbeheersysteem 

van de MT.XL dat verbonden is met uw 

apotheeksoftware. Als enige op de markt 

beschikt de MT.Speed bij de aflevering 

van ieder product over een elektronische 

detectie, wat garant staat voor een 100% 

sluitende stock.

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

De unieke ‘Zelf lerende’    programmatie, 

laat de MT.Speed anticiperen op trends in 

uw verkoop. Afhankelijk van de verkoop 

zal de robot volledig autonoom het 

productgamma in uw kanalen automatisch 

aanpassen en beheren. De software zorgt 

er voor dat ieder kanaal automatisch wordt 

herkend (ook bv. na omwisselen).

CAPACITEIT EN DICHTHEID

De integratie van horizontale geplaatste 

kanalen zorgt voor een efficiënt 

volumebeheer. De kanalen zijn beschikbaar 

in 9 verschillende breedtes en zorgen 

voor de meest gunstige vullingsgradatie.

INTEGRATIE

MT.Speed is vlot integreerbaar in de 

MT.XL in functie van uw inrichting en/of 

architecturale mogelijkheden.
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AFMETINGEN

Vaste modulebreedte van 700mm 

integreerbaar over de volledige lengte 

van de MT.XL-robot (hoogte integratie 

vrij te kiezen)

-

Max. hoogte per module 1.000 mm 

Kanaalbreedtes: 30 / 40 / 50 / 60 / 70

80 / 100 / 120 / 150mm

-

De modules zijn uitbreidbaar in de tijd.

 

SNELHEID

Per kanaal kunnen tot 10 verpakkingen 

in 3 seconden worden afgeleverd. Ieder 

kanaal kan gelijktijdig worden aangestuurd 

zodat de afleversnelheid nog exponentieel 

verhoogd.

CAPACITEIT

Max. 17 dozen per kanaal en tot 19 kanalen 

per modulebreedte (plateau-niveau) 

Gemiddeld 11 kanalen per plateau-niveau, 

wat resulteert in  285 dozen per laag op 

modulebreedte.

MT.SPEED

KANAAL MANAGEMENT

Gekoppeld aan het MT.XL-opslag- 

beheersysteem en uw apotheeksoftware 

garanderen wij een 100% juiste stock. 

Stock controle via lasersensor op de grijper.    

INTELLIGENTIE

Self-teaching software zorgt steeds voor 

een optimale vulling van uw kanalen, 

volgens de regel van de meest verkochte 

producten.

FLEXIBILITEIT

Ieder kanaal is evenwijdig gemonteerd 

en werkt autonoom. De toevoeging of 

verwijdering van kanalen is vlot uit te 

voeren, en gebruikt auto-teaching,  door 

gebruik te maken van een Data Matrix 

code op het kanaal.

REVOLUTIONAIRE
AUTOMAAT IN UW
MT.XL ROBOT
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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.

DE OTC-WAND VAN DE
VOLGENDE GENERATIE
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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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