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Négy magánszemély által 1989-ben alapított,  

független cég.

Fő profilja: saját fejlesztésű számítógépes rendszerek 

készítése, felügyelete országos lefedettséggel.

Főbb tevékenységi területek:

- 80 gyógyszertár

- 120 egyéb egészségügyi intézmény

- Valutaváltó, idegenforgalmi rendszerek

- Több mint 200 egyéb gazdasági program felhasználó. 

Jelenleg 4-500 felhasználó

Saját eszközbázis, infrastruktúra. 

Sikeres gazdálkodás, stabilitás.

Quadro Byte Kft. bemutatása.



Quadro Byte tevékenységének háttere.

 Felhasználóknak teljeskörű szolgáltatás. (HW-SW-
szerviz-help desk)

 Országos lefedettség mellett 

biztosított szolgáltatás.

 1992-től QB-Pharma

közforgalmú gyógyszertári 

rendszer.

 Felhasználóink

független 

gyógyszertárak

QB-Pharma

Compfair-92
Nemzetközi 

számítástechnikai kiállításon 
vásári díj

Árbevétel megoszlása 

tevékenységek szerint

Patika

Élelmezés

Turisztika

Gazdasági

Hardware



2001. technológia váltás a QB-Pharmát 

használó gyógyszertárakban!
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Az OEP 2000. (6825 sz.) tender céljai:
 Jelenlegi patikai floppy-s adatszolgáltatás kiváltása

 Adatcsere mindkét irányba, tetszőleges gyakorisággal. 

 Információ elemzéshez, ellenőrzéshez naprakész 

adatok, gyors reagálási lehetőség kiugró eseményekre.  

 Árváltozás, központi törzsek közbenső szereplő nélküli

gyors egységes érvénybeléptetése.

 Zártság, adatbiztonság.

 Korszerűség, fejleszthetőség.

 Országosan OEP központi fogadó, feldolgozó rendszer 

megvalósítása.

A jelenleg felajánlott új QB-Pharma rendszerrel a

 

jelzett elvárásokat teljesíteni tudjuk!













Új Windows-s 
QB-Pharma

rendszer



Most nézzük meg, a felajánlott QB-Pharma rendszer 

hogy valósítja ezt meg  a gyakorlatban:

Patika 1 Patika 2
Patika n

OEP

server



OEP részéről üzemeltetési környezet :
Biztosítandó kiépítettség, kommunikációs feltételek, 

jelenlegi stádiumban részletkérdés.

Kommunikációs központot lehet országosan, vagy 

megyénként is kialakítani.

Adatátviteli kapcsolathoz használható: 

bérelt vonal, 

kapcsolt vonal, 

ISDN vonal, 

Internet, ADSL, 

IP-VPN, GPRS, stb.

Operációs rendszer, adatbázis motor, kommunikációs 

software lehet UNIX, NT, SQL, Oracle, SonicMQ, WEB 

EDI, stb.



Nézzünk meg néhány gyakorlati megvalósítást a 

QB-Pharma programmal:

Patikai oldalról TB elszámolás modemes küldése 

és OEP részéről fogadása 

 TB elszámolás hibáinak, visszaigazolásának küldése 

a gyógyszertárba.

 Központi árváltozás gyors országos terítésének 

bemutatása.

 Zárt levelező rendszer funkcióiból pl. orvosi pecsét 

letiltása.

 Igény esetén QB-Pharma további részeinek 

megtekintése



I



Előnyei a bemutatott QB-Pharma verziónak:

Ugyanaz a zárt rendszer biztosítja a patikából az OEP 

fele az adatszolgáltatást, amely a vénybeváltást végzi.

Patikánként paraméterezhető az adatszolgáltatás 

gyakorisága (pl: naponta, vényenként, stb.) 

Az elszámolás időszakától függetlenül rendkívüli 

adatszolgáltatás is elérhető a patikából.

A fejlesztés koncepciója miatt biztosítható, hogy a 

végpontokon automatikusan végrehajtódjanak a 

központból vezérelt funkciók. (pl.: árváltozás, vények 

letiltása, stb.)

Események kezelői szintű naplózása. Tranzakció kezelés.

Gyógyszertári oldalon a feladatokhoz a feltételek 

biztosítottak.



Felajánlásunk lényegében a most bemutatott 

QB-Pharma rendszerre vonatkozik, mellyel a 

gyakorlatban jelentős beruházás nélkül 

megvalósíthatóak a 6825 számú tender céljai.

QB-Pharma rendszer bevezetésének főbb előnyei 

az OEP oldaláról:

Az OEP jelenlegi központi feldolgozó rendszeréhez is 

tudjuk adni az adatokat az új programmal.

Patikák oldaláról folyamatos, zökkenőmentes marad a 

tevékenység.

A bevezetéssel párhuzamosan folyhat az OEP központi 

fogadó és feldolgozó rendszerének fejlesztése, amelyhez a 

tapasztalatok, elért eredmények hasznosíthatóak.
További lépésekhez tudjuk biztosítani a tender céljainak 

műszaki megvalósításához szükséges hátteret is.



Patikai oldalról üzemeltetési környezet:

Megfelelő eszközpark, APEH engedély

 Gyakorlott üzemeltetők, 

 QB-Pharma kiforrott gyógyszertári rendszer,

 Folyamatos számítástechnikai felügyelet, 

 Adatvédelem, biztonság szabványok szerint.

 Felhasználó szintű jogosultság, 

 Eseménykezelés, naplózás

Windows 9X/NT, 2000

MS SQL jelszóval védett adatok

 Kommunikációnál SSH, amely tovább 

kombinálható tömörítéssel és patikánként 

elektronikus azonosítóval. stb.

Elérhető adottságok::

 Gyakorlott üzemeltetők, 

 QB-Pharma kiforrott gyógyszertári rendszer,

 Folyamatos számítástechnikai felügyelet, 

 Adatvédelem, biztonság szabványok szerint.

 Felhasználó szintű jogosultság, 

 Eseménykezelés, naplózás

Windows 9X/NT, 2000

MS SQL jelszóval védett adatok

Megfelelő eszközpark, APEH engedély

 Kommunikációnál SSH, amely tovább 

kombinálható tömörítéssel és patikánként 

elektronikus azonosítóval. stb.
.



Mit javasolunk!

Olyan közös pilot projekt megvalósítását, 

amelynek keretében a  QB-Pharma programot 

használó 80 gyógyszertár a felvázolt módon 

végezné az elszámolását.

A projekt 1-2 hónapon belül elindítható

A gyakorlati tapasztalatok alapján az első 

kiértékelések 2-3 hónapon belül elérhetők

A teszt idejére szükség esetén biztosítjuk a 

számítástechnikai eszközöket, és a szükséges 

munkavégzést is.



Köszönjük  a lehetőséget 

és a figyelmet!

Várjuk kérdéseiket, 

észrevételeiket.


