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EXTERNE MODULES 
VOOR SERVICE & 
VERKOOP
E-commerce speelt een belangrijke rol in 
onze huidige maatschappij. De klant is het 
namelijk gewend om de klok rond 
bediend te worden. Aangezien Meditech 
elke apotheker gemoedsrust wil bieden, 
staan we u in iedere stap van het proces bij.

Om u te begeleiden op deze digitale reis 
combineerden we het beste van wat tech-
nologie en design te bieden hebben om 
producten te ontwikkelen die specifiek op 
apothekers zijn gericht. 

Het resultaat zijn multifunctionele verkoop- 
en afhaalterminals die uw innovatieve imago 
en dienstverlening zullen verbeteren.
 



VOORDELEN VOOR 
UW APOTHEEK 
24/7 APOTHEEK
Onze verkoop- en afhaalterminals 
maken het mogelijk om uw klanten de klok 
rond te bedienen. Zo kunnen uw 
patiënten hun bestellingen en 
apotheekproducten komen ophalen 
wanneer dat hun het beste uitkomt. 

BOOST UW VERKOOP
U zult uw verkoopactiviteit aanzienlijk 
zien toenemen aangezien uw klanten niet 
langer gebonden zijn aan uw 
openingsuren. Door onze verkoop- en 
afhaalterminals te combineren met een 
webshop wordt u de e-commerceheld van 
uw klanten. 

BOOST UW IMAGO
Voortaan staat u bij uw klanten bekend 
voor uw klantgerichtheid en innovatieve 
instelling. 

CLICK & COLLECT
Afhalen van alle producten die 

online op uw website of 
e-commerceplatform werden 

verkocht.

WACHTDIENST
Vervul uw wachtdienst en lever uw 
klanten de nodige producten op 
een veilige en vlotte manier. Een 

app op uw telefoon of tablet staat 
in voor een vlotte communicatie & 

dienstverlening buiten uw 
openingsuren. OPHALING & LEVERING 

IS MOGELIJK
Klanten kunnen documenten of 
verpakkingen binnenbrengen via 
de externe modules. Daarnaast 
kunnen ook uw leveranciers en 
groothandels hun producten 

bijvoorbeeld 's nachts of buiten 
de openingsuren bij uw apotheek 

leveren.

DIGITAAL INFOSCHERM 
De kwaliteitsvolle heldere en 

duidelijk leesbare aanraakscher-
men zijn een extra middel om uw 
apotheek nog meer in de schijnw-

erpers te zetten. U kunt er pro-
motiefilmpjes of productinformatie 

op afspelen.

VRIJE VERKOOP VAN 
PRODUCTEN

Verkoop van alle wettelijk 
toegestane producten, 

rechtstreeks aan uw klanten via 
onze modules voor 

dienstverlening & verkoop. 

OPHALEN VAN BESTELLINGEN  
Uw klanten kunnen producten/

preparaten online of in uw apoth-
eek bestellen of reserveren en ze 
later ophalen op een moment dat 

het hun uitkomt. 

24/7 SERVICE
Het toestel is voortdurend 

beschikbaar voor alle functies: 
dag en nacht, op iedere dag 

van de week én op vakantie- of 
feestdagen.

24
7



MT.MATIC PRO
De MT.MATIC PRO is een slimme 
muurautomaat die is verbonden met de 
Meditech-apotheekrobot. U hoeft u nooit 
zorgen te maken over het aanvullen van 
de voorraad, aangezien hij is verbonden 
met uw geautomatiseerde apotheekrobot. 

Dankzij ons aanpasbare kader is de 
muurautomaat  gemakkelijk in uw gevel in 
te bouwen. De zwarte kleur zorgt voor een 
stijlvolle, moderne look. 

Met andere woorden, onze MT.MATIC 
PRO is de perfecte digitale uitbreiding voor 
uw apotheek én uw dienstverlening. 

POWERED BY LOCHTING
De MT.MATIC PRO werkt op basis van 
ons platform Lochting. U combineert er al 
uw online en offline salestools mee in één 
gebruiksvriendelijk softwareplatform. 

High resolution 
180° Camera

Meerdere 
betaalmogelijkheden

Rolstoelvriendelijk

High Bright 43”
kwalitatief
touchscreen

Multifunctionele 
scanner

Dubbel 
mechanisch luik

Lichtsensor voor 
schermhelderheid

MT.MATIC SLIM
De MT.MATIC SLIM biedt u alle 
voordelen en features van de MT.MATIC 
PRO, maar in een compacter formaat.

Deze externe service & sale module is ook 
verbonden met uw apotheekrobot en is 
perfect voor apotheken met een beperkte 
gevelbreedte. Door de stijlvolle en 
moderne look past de MT.MATIC SLIM in 
elke apotheek.

POWERED BY LOCHTING
De MT.MATIC SLIM werkt op basis van 
ons platform Lochting. U combineert er al 
uw online en offline salestools mee in één 
gebruiksvriendelijk softwareplatform. 

Lichtsensor voor 
schermhelderheid

High resolution 
180° Camera

Meerdere 
betaalmogelijkheden

High Bright 19”
kwalitatief 
touchscreen

Optionele ticket 
printer

Multifunctionele 
scanner

Dubbel 
mechanisch luik



DIGITALE BETAALTERMINAL
Uw klanten kunnen rechtstreeks 

betalen met iedere digitale 
betaalmethode: met of zonder kaart 

of contactloos via apps zoals 
Payconiq en Apple Pay op uw 

telefoon.

KWALITEITSVOLLE MATERIALEN 
Het product is gemaakt van gecoat 
roestvrij staal en veiligheidsglas. Zo 
is het bestand tegen vandalisme, 
inbraak, zeewater, water en stof.  

DUBBEL MECHANISCH LUIK
Het roestvrij stalen luik gaat 

verticaal open en garandeert een 
veilige sluiting met een 

bewegingssensor om geklemde 
handen/vingers te voorkomen.

HIGH-BRIGHT SCHERM
Via het high-bright scherm toont u uw 
producten, geeft u informatie weer en 

maakt u reclame voor nieuwe 
producten en diensten. 

MULTIFUNCTIONELE SCANNER 
Hiermee kan de klant zijn 

identiteitskaart, QR-codes of 
klantenkaart van de apotheek 

scannen.  

TERUGNAMEFUNCTIE
Een camera binnenin het automaat 

detecteert wanneer een product 
afgeleverd wordt. Als een product niet 

weggenomen wordt en blijft liggen, 
wordt het teruggenomen zodat 
andere klanten het product niet 

kunnen meenemen. 

HD 180° CAMERA
Met de kwalitatieve 180° camera in 

HD kunt u snel en veilig 
communiceren met uw klant.

 

LOCHTING SOFTWARE
Lochting verzamelt al uw online en 
offline salestools in één platform. 

Maak prachtige reclameschermen, 
pas uw productgamma aan, maak 

verbinding met uw website... 

TECHNISCHE INFORMATIE



VERGELIJK UW
EXTERNE MODULES 
VOOR SERVICE & 
VERKOOP
Ontdek alle kenmerken van iedere externe 
module en vergelijk hun functies. 

SPECIFICATIES MT.MATIC PRO MT.MATIC SLIM
Verbonden met robot V V
Click & Collect V V
Bestel rechtstreeks vanaf 
het scherm

V V

Belfunctie V V
Rolstoelvriendelijk V via app

Lochting software V V
Ticketprinter X V
Multifunctionele scanner V V
Terugnamefunctie V V
Mechanisch verticaal luik met  
detectie tegen klemmen

V V

Kleur zwart zwart

Betaalmogelijkheden Alle betaal-en kredietkaarten, 
Payconic, Apple pay, 

bancontact app

Alle betaal-en kredietkaarten, 
Payconic, Apple pay, 

bancontact app

Camera HD 180° 1920x1200 HD 180° 1920x1200

Scherm High Bright 43" 1920x1080 High Bright 19" 1280x1024

Stroomverbruik (Watt) 270 100

Breedte x Hoogte (mm) 850 x 1834 608 x 1140

Diepte (mm) 968 1088

Inbraakbeveiliging EN 1627 Cat 1 EN 1627 Cat 1

Corrosiebestendig V V
Schokbestendig IK07 IK10

Water- en stofbestendig IP43 IP55
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FOR YOUR 
PEACE OF MIND
Meditech begeleidt u op uw weg naar de 
automatisering en digitalisering van de 
apotheek. We ontwikkelen en produceren 
apotheekrobots, robotupgrades zoals een 
automatische inlaadmodule en een 
ultrasnelle leveringsmodule, en digitale 
oplossingen zoals high-bright touchscreens 
en externe modules voor service & verkoop.

Onze kwaliteitsproducten en dienstverlening 
zorgen voor uw gemoedsrust.
 
We beschikken over een team van 
verkopers, projectmanagers en service 
ingenieurs die u bijstaan vanaf het eerste 
gesprek tot de plaatsing en het onderhoud 
achteraf.

DIENST NA VERKOOP 24/7 

We willen een langetermijnsamenwerking 
uitbouwen en daarom blijven we ook na 
de plaatsing van onze producten voor u 
klaarstaan. 

Ons toegewijde team van service ingenieurs 
staat altijd klaar om u te helpen bij 
technische problemen, hoe klein ook. 

Wij zijn dag en nacht bereikbaar.



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


