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Néhány szó magunkról.
Alapítás, fejlődés lépései: 1989.-ben négyen alapítottuk a céget.
•

Az alapítók informatikai képzettséggel, gyakorlattal és minimális tőkével
hozták létre a céget.

•

Sajátfejlesztésű programokhoz adott teljeskörű szolgáltatás volt már akkor
is a jellemző.

•

Tevékenységi terület: egészségügy, gazdasági és kereskedelmi
rendszerek.

•

Ügyfélkör: Multinacionális cégek, könyvelők, kórházak, patikák, iskolák,
otthonok, turisztika, stb.

•

Első évtől kezdődően sikeres gazdálkodás, egyenletes fejlődés, növekedés
a tevékenységünkkel létrejövő bevétel döntő részét (jelenleg is)
visszaforgatjuk fejlesztésre.

•

Mindig új, korszerű és bővülő informatikai megoldásokkal dolgozunk és ez
által kedvező költségek mellett tudunk egyenletesen bővülő
felhasználóinknak a partnere lenni.

•

1992. Comfaire nemzetközi informatikai kiállításon QB-Pharma díjat nyert.

Néhány szó magunkról.
• A ’90 évek végére egyre inkább két fő programunkkal lefedett terület
felé terelődik tevékenységünk: gyógyszertárak és a közétkeztetés
(kórházak)

• 2001.-től másfél év alatt sikeresen vezettük be a korszerű és
biztonságos informatika követelményeinek eleget tevő QB-Pharma
Windows alapú és SQL adatbázismotorral működő verzióját.
• A saját akkori felhasználóink átállítását követően az elmúlt 2,5 évben
közel megdupláztuk a felhasználóink számát. A területen dolgozó
munkatársak száma, infrastruktúránk követi a tendenciát.
• 2003. Előző 14 év visszaforgatott tőkéjéből és az egyenletes növekedés
hatására a függetlenség megtartása mellett jelentős tőkenövekedés
mellett Részvénytársasággá alakultunk. Változatlan tulajdonosokkal.
Ez jelenleg is igaz: továbbra is függetlenek vagyunk!

Üzleti filozófiánk:
Mi független informatikai szolgáltató cég vagyunk!
Ügyfeleinknek mindig a legkorszerűbb informatikai
háttérrel igyekszünk biztosítani a biztonságot és a
lehetőségek kihasználását. Meggyőződésünk, hogy
a korszerű informatikai alkalmazásával tudnak
felhasználóink sikeresek lenni a saját területükön.
Ügyfeleink így tudnak partnerek lenni, válaszolni a
környezetük kihívásaira!

Szolgáltatunk és nem befolyásolunk!

Kapcsolataink, környezetünk:
Miért fontos a függetlenség?!
• Mert az informatikai cégek addig tudnak a felhasználóik érdekei
szerint tevékenykedni, amíg ezt nem más tulajdonosok, érdekkörök
befolyásolják.
• Mert a patikákhoz az egyik kulcs a számítástechnikai rendszerek.
• Mert a független Rendszergazdák közötti verseny szolgálja
legjobban a patikák érdekeit.
• Mert így mindig a felhasználóink dönthetik el a programunk
működési módját, formáját.

Kapcsolat szakmai szervezetekkel:
• Felajánlottuk (Bp.-i igényli is), hogy ingyen biztosítjuk zárt
informatikai hálózatunkon a levelezésük kijuttatását
felhasználóinak.
• Több rendezvényt, akciót tevőlegesen és anyagilag is támogatunk.
• Viszont a fejlesztéseink bevezetését, funkciók alkalmazását a
szerződéses partnereink, felhasználóink döntésére bízzuk.

Kapcsolataink, környezetünk:
OEP kapcsolat:
• Elsődlegesen ügyfeleink érdekében a jó kapcsolat, a partneri
együttműködés fontos.
• Együttműködési készség, korszerű környezet segít az elvárások
sikeres teljesítésében.
• Hatékony informatikával hatékonyabban tudjuk kivédeni az OEP
működéséből eredő hátrányokat
Nagykereskedők:
•

•
•

Nyitottak vagyunk felhasználóink igénye esetén semleges
tevékenységgel segíteni az egymással piaci versenyben lévő
nagykereskedők értékesítési elképzeléseit
Azonos feltételek mellett informatikai elvárásaikhoz tudjuk biztosítani a
partneri együttműködést.
A Windows környezetben az adatkapcsolathoz szükséges fejélesztést,
felügyeletet is biztosítjuk.

Rendszergazdák:
•
•

Körükben nem vagyunk népszerűek.
Mi a korszerűségben, fejlődésben piacunk bővülésében vagyunk
érdekeltek.
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Köszönöm figyelmüket, és a
lehetőséget, amelynek
keretében a következőkben
bemutathatjuk a
QB-Pharma
rendszerünket!
Sipos Géza

