
- MONITORING BUDŻETU, KONTROLA KOSZTÓW online
AUTOMATYZACJA KONTAKTÓW I ROZLICZEŃ Z KLIENTAMI 



DORADZTWO W FARMACJI

Budowanie i wdrażanie strategii
STOP-LOOK-GO!
Badanie  i optymalizacja procesów
Strategie sprzedaży i marketingu.
Multichannel w farmacji
Dobór struktury zespołu sprzedaży
Podnoszenie efektywności sprzedaży 
Segmentacja, targeting i retargeting.
Restrukturyzacje, reorganizacje i 
zarządzanie zmianą.
Wprowadzanie marek na rynek
Wdrożenia systemów CRM,  ERP,  
DataIntegrator,  QlickView itp.
Usługi obróbki danych
Zarządzanie Hybrydowe
Analizy Rynku np.:

- Import równoległy
- Analizy warstwowe np. cenowe
- Analizy warunków handlowych
- Integralność danych GxP

Strategie cenowe
Karta wyników
Otwarcia hurtowni dla producentów
Walidacja procesów  dla DPD
Modele dystrybucji  DTP, LWA, DS.
Audyt modeli dystrybucji
Rozwiązania i usługi Call Center
Serwis pracowników handlowych
Szkolenia Przedstawicieli Medychnych, 
Farmaceutycznych, KAM online –
STUDIO 4V .

Partnerzy:





Kowalski 

Koszty:
-Zakładanie kosztu
- podział faktury
- wybór firmy po NIP
- baza firm może być z 
zewnątrz lub wewnątrz

-Szeregowanie wobec 
każdej kolumny

- Edycja Kosztu -
elektroniczny podgląd 
kosztu na każdym 
poziomie akceptacji

- Dobieranie filtrów i parametrów 
w kategoriach

Każdy widzi swój widok uprawnień

System wyłapuje koszty 
wniesione po terminie

RAPORTY:
- W pdf lub Excel inne
- zachowuje na komputerze lub
-System wysyła na wskazany e-mail

Nowak Zając



Jan Kowalski

- Edycja Kosztu - elektroniczny podgląd 
kosztu na każdym poziomie akceptacji

Są 2 lub 3  poziomy 
akceptacji



Kolory oznaczają statusy
- Można segregować 
kolorami

Statusy:
- Oczekujący
- Akceptacja 1
-Akceptacja 2
- Odrzucony
- w drodze
- poprawiony
- usunięty
- wniosek o koszt
- inne możliwe



DataIntegrator

- Poziomy uprawnień 
dają możliwość 
nadawania 
statusu/akceptacji

Jan Kowalski

System może wysyłać alerty o 
czekających akceptacjach

- Lista akceptacji pojawia 
się w danym uprawnieniu 
jak poniżej
- komputer może o tym 
powiadomić mailem

Kowalski

Kowalska

Vacat

Vacat 2

Nowak

Nowak

Nowak

Nowak



Zestawienie budżetu vs koszty:
-Na kategorie i podkategorie
- na firmę, dział, region, portfel itp.
- estymacja wykorzystania budżetu

Dopóki pole jest żółte możemy iść w głąb 
przez region, linię aż do pracownika/
przedstawicieli

Kontrola budżetu



Jan Kowalski

Janina Kowalska

Vacat

Vacat 2

Dopóki pole jest żółte możemy iść w głąb 
przez region, linię aż do przedstawicieli

Kontrola budżetu na osobę:
-System blokuje możliwość wprowadzania kosztów po 
przekroczeniu budżetu (do decyzji przełożonych)
- Blokuje wprowadzanie po terminie (do decyzji 
przełożonych)
- System może wysyłać alerty do przełożonego o 
przekroczeniu.
-- Przełożony może zarządzać budżetem, może mieć
rezerwę budżetową

Budżet może być ładowany do systemu nawet z pliku Excel



DASHBOARD’Y I KARTY WYNIKÓW 



Łączy dane z różnych źródeł :
- ERP, Farmaprom, IMS, PEX
- wizualizuje wyniki na  zadanym
poziomie



DataIntegrator – zrealizowane w ramach projektów unijnych 



Wdrożenie systemu 

Etap 2

Określenie
funkcjonalności 

i procesów

Etap 3

Projektowanie 
i budowanie 

systemu

Etap 4

Wdrożenie
systemu

Monitoring postępu prac

Etap 1

Analiza I 
diagnoza 
- Projekt 

wdrożeniowy 



4Value Business Consulting
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