
Uw ICT partner met visie voor de eerstelijns Zorg

Bent u klaar..... 
voor de nieuwe manier van werken?



Promedico  en Zorg-IT introduceren middels een exclusieve 
samenwerking het nieuwste apotheek informatie systeem 
Apro©, het eerste farmaceutisch zorgsysteem in Nederland.

Apro©,
de nieuwe manier van werken

Promedico heeft in augustus 2017 Apro© op de markt gebracht. Een vernieuwend systeem voor 
de apotheek dat inspeelt op de toekomst van de farmaceutische zorg. Het revolutionaire systeem 
heeft een compleet vernieuwde manier van werken, waardoor het snel, intuïtief en productivi-
teitsverhogend werkt. 

De belangrijkste Pro’s van Apro©:
• Patiënt centraal
• Volledig nieuwe manier van werken gericht op de toekomst
• Intuïtief in gebruik en productiviteitsverhogend
• Geluisterd naar de markt; Apothekers hebben meegedacht
• Modern en toekomstbestendig
• Papierloos
• Goed beveiligd volgens wet- en regelgeving
• Ondersteuning in farmaceutische zorg
• Samenwerking met andere zorgverleners
• Toetsenbord- en/of muisgestuurd
• Altijd en overal beschikbaar (webbased, dus geen lokale installatie en opslag)
• Gebruik op elk device

nstallatie en opslag)
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Informatiesystemen voor de eerstelijns Zorg

De heldere prijsstelling 
van Apro©:

Apro© abonnement
Basis bedrag van € 6.000 plus € 1,50 per actieve patiënt*

Standaard modules:
● Central en/of Smart fi lling
● Logistiek & distributie
● LSP Basis Communicatie
● Pro-actief herhalen
● Globaal Distributie Systeem
● Autorisatie app
● Integratie met ASP (gepland in 2018)
● e-Learning (gepland in 2018)

Apro© aanvullende modules**
● NControl integratie 
● Koppeling Track & Trace
● Koppeling patienten portaal
● Koppeling uitgifte locker systeem
● Koppeling fi nancieel boekhoudpakket
● Koppeling robot
● Toekomstige (zorg)modules

* patiënt  die de afgelopen 12 maanden minimaal 1 verstrekking heeft ontvangen.
** Prijzen aanvullende modules op aanvraag.
 Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en per 12 maanden. Migratiekosten zijn éénmalig.

Implementatie - migratie
● Promedico / Zorg-IT: op basis van intake / nacalculatie



Softwareleverancier Promedico en automatiseringspartner Zorg-IT hebben 
een exclusieve samenwerking getekend met betrekking tot het nieuwe 
farmaceutisch zorgsysteem voor de apotheek ‘Apro©’. Voor Promedico regelt 
Zorg-IT niet alleen de implementatie en installatie, maar ook de technische 
ondersteuning en het onderhoud van de hard- en software.

Exclusieve samenwerking Promedico en Zorg-IT 
voor farmaceutisch zorgsysteem Apro©

Uw ICT partner met visie voor de eerstelijns Zorg

Zorg-IT
Skager Rak 9
9642 CT  Veendam
www.zorg-it.com

Algemeen en Verkoop
T:  +31 598 856888
E:  apro@zorg-it.com

Advies en Support
T:  06 53 30 90 36
 06 20 03 27 56
E:  apro@zorg-it.com

Deze samenwerking zorgt ervoor dat de overgang van uw huidige softwarepakket naar Apro© 
vlekkeloos verloopt. Is de hardware up to date, wat voor randaparatuur is er aanwezig en wilt u 
in de toekomst gaan gebruiken, gebruikt u smarfi lling, een uitgifte automaat of wellicht andere 
opties? De situatie verschilt per apotheek en worden middels een aantal intake gesprekken goed 
in kaart gebracht. Verder verzorgt Zorg-IT ook de cursus en begeleiding voor uw personeel.

Waarom Zorg-IT?
• Exclusieve samenwerking met Promedico
• Flexibel
• Gebundelde kennis
• Kwaliteit
• Professionele werkwijze
• Persoonlijke benadering
• Transparant
• Innovatief
• Unieke aanpak
• Waar anderen stoppen gaan wij verder


