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Pharmacollect+ is de reservatiemodule voor iedere apotheekwebsite. Heb je een 
apotheekwebsite zonder productcatalogus of gebruiksvriendelĳ ke reservatiemogelĳ kheid, 
dan is dit een ideale oplossing om te integreren met je bestaande website. Je hebt extra 
mogelĳ kheden voor de reservaties en het instellen van de productcatalogus. 

websites op maat
van apothekers

PRODUCTFICHE  |  PHARMACOLLECT+ (reservatiemodule)

Opties
• Design op maat
• Meertaligheid (NL/FR)  2de helft 2022
• Koppeling met apotheeksoftware

Opm.: sommige opties werken met externe partĳ en, 
er kunnen bĳ komende kosten aangerekend worden.

Design op maat

Productcatalogus

Reservatie

Kortingen

Voorschriften

Product in de kĳ ker

Favorietenmandje

Bannerwerking

Inhoud website

Optiemogelĳ kheden

* Hosting, onderhoud, systeemupdates en back-ups, licenties voor 
gebruik catalogus en productfoto’s ...
Opmerking: voor eigen e-mailadressen werken we samen met Combell.

optie

Design
Een modern en vast ontwerp met personalisatie van jouw logo en kleuren. 
Heb je een APB-website? Dan hebben we een design beschikbaar waavan de 
stĳ l en kleuren in lĳ n zĳ n met die van je APB-website. 
Optie: Design op maat 
Een ontwerp gebaseerd op je bestaande website.

Productcatalogus 
• Uitgebreide productkeuze (groothandel, labo’s, individuele producten, 

eigen producten, sorteervolgorde)
• Productfoto’s en productcategorieën van PharmaPhoto, 

basisinformatie, adviesprĳ zen
• Optie: koppeling met apotheeksoftware

Reservaties
• Afhalen in de apotheek
• Standaardberichten
• Geregistreerde klanten kunnen bestelgeschiedenis zien 
• Extra communicatiemogelĳ kheden naar patiënten
• Overzicht van verstuurde berichten naar patiënten 
• Optie: doorsturen van betaallink

Kortingen
• Uitgebreide kortingsmogelĳ kheden

(individueel, per merk, per categorie, per klantengroep, ...)

Voorschrift doorsturen of melden
• Foto of scan van een voorschrift (of product) opladen
• Bestaande klanten kunnen melden dat er digitale voorschriften in 

eHealth klaarstaan

Favorietenmandje
Klanten kunnen producten in een favorietenmandje bewaren om herhaal-
bestellingen gemakkelĳ ker te maken. Bestelde producten uit de catologus 
komen automatisch in favorietenmandje.

Algemene Inhoud
Geen algemene inhoud toe te voegen, deze staan op je bestaande website.

Werk je met een aparte app van je softwarehuis? 
Wĳ  voorzien een standaard inhoudsblok met link. 
Zo geef je jouw patiënten verschillende mogelĳ kheden 
over hoe ze met jou communiceren, via onze publiek 
toegankelĳ ke catalogus of via een private app.

Coming soon!
• Reservatiemodule voor oa. griepvaccins
• Artikelbibliotheek


