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1989-ben alakult magántulajdonú, független cég.

Fő profilja: saját fejlesztésű számítógépes rendszerek 

készítése, felügyelete országos lefedettséggel.

Jelenleg 5-600 felhasználó

Felhasználók: 

- 73 Gyógyszertár

- 82 Kórház !!!

- Több száz utazási iroda (pl: IBUSZ, Cooptourist, stb.)

- Több mint 200 gazdasági rendszer. (pl.: Grundig, 

VIDEOTON, Exclusiv Change, stb.)

Saját eszközbázis, infrastruktúra. 

Sikeres gazdálkodás.

1998-ban több mint 30 % növekedés.

Quadro Byte Kft. bemutatása.



Egészségügyi rendszerek:

 Kórházak: Élelmezési dietetikai rendszerek, 

vonalkódos megvalósítások

QB-Pharma, közforgalmú gyógyszertári 

rendszer.

QB-HOST: Idősek Otthonaiban 

üzemeltethető nyilvántartó, gyógyszerelést 

biztosító számítástechnikai rendszer.

QB-Info: érintő képernyős egészségügyi 

információs rendszer.          



Élelmezési dietetikai rendszer

 Biológiai értékek, recepturák étlapok.

Napi bonyolítási feladatok végzése.

Részletes pénzügyi elemzések. Személyre 

lebontott költséggazdálkodás. 

Teljeskörű raktári rendszer

Kapcsolódás integrált kórházi rendszerekhez.

Dolgozói étkeztetés vonalkódos azonosítással.

Közel 10 éves kialakult  kapcsolatrendszer.



Teljeskörű szolgáltatás mellett 1992-tól forgalmazott 

közforgalmú gyógyszertári rendszer.

Olcsó és megbízható eszközökből készített rendszer 

Gyakorló gyógyszerészek szakmai tapasztalataira  

épülő program.

Az egyéb területeken szerzett tapasztalatok ötvözése 

a QB-Pharma rendszerben.

Állandó fejlődés, fejlesztés mellett a gyógyszerészek 

egyedi és változó igényeik szerinti teljesítés.

QB-Pharma:

Comfair-92
Nemzetközi kiállítás 

vásári díj



QB-HOST:

 Kisebb intézmények (Idősek Otthonai) 

ápoltjainak gyógyszerelését, felhasználását, 

nyilvántartását biztosító számítógépes 

rendszer.

 On - line kapcsolat osztályos felhasználással.

 Személyre lebontott elemzések, gazdálkodás.

 Gyógyszerfelhasználás elemzése.

 Jelenleg kialakítás alá kerül a nagyobb 

intézmények részére szükséges verzió. 



Tájékoztatás az egészségügyben

A számítógépes támogatás eddig is része volt a fel-

használó színtű tájékoztatásnak. 

A jövőben ez kiterjeszthető a betegek szintjére, 

mivel megoldható különböző érdeklődésre 

számottartó, vagy tájékoztatást biztosító anyagok 

elérése hagyományos értelembe vett számítógép 

kezelése nélkül.

Az érinettek igénylik a részletes, folyamatosan 

bővülő ismeretek újszerű megszerzési lehetőségét.

A beteg és a gyógyítással kapcsolatos területek 

igénylik ismeretanyag, tájékoztató anyagok

szemléletes átadását.



Megoldás: QB-Info

Olyan tájékoztató eszköz, amely korlátlanul a beteg 

rendelkezésére áll helytől időtől függetlenül. 

Minden olyan terület szóba jöhet ahol a beteg 

várakozik.

Az információk mint egy folyóiratban rendszere-

sen bővülnek, változnak. 

Meglévő kórházi felhasználóink már igényelték 

lehetőséget nálunk saját belső változó (mint egy 

Internetes WEB oldal) adataik elhelyezési lehetőségére 

a saját maguk részére telepítendő rendszerekhez.

Az OTC, és a gyógytermékek csak egy terület amely 

mellett egyéb kapcsolódó információk is elérhetőek.



Miért a QB-Info ?

Több szinten biztosított a beteg tájékoztatás.

Egészségügyi felvilágosító ismeretanyagok.

Diszkrét, belső tájékoztatók elérhetősége.

Várakozási idő hasznos eltöltése, stb.

A törvényben előírt tájékoztatás egy részének 

elérhetőségéhez bizonyítottan minden lehetőség adott 

a beteg részére.

Direkt reklámoktól mentes tájékoztatási lehetőség. 

Az egészségnevelés potenciális eszköze.



Elemzés - előnyök.

A megoldás sikerét az is bizonyítja, hogy a területen 

általunk elsőként bemutatott terméket mások is 

megkezdték előállítani.

A QB-Info a legolcsóbb az eddig ismert korszerű 

érintőképernyős megoldások közül. 

Folyamatos frissítési lehetőség.

Más számítógépes rendszerektől 

függetlenül, vagy mellett is használható.

A változó információkkal közvetett formában vásárlás 

növekedést, rendszeres visszatérést eredményez

A vevők jelentős része érdeklődik az ilyen formátumú 

lehetőségek iránt.



Főbb formai előnyei:

Már gyakorlatban működő példányok, amelyektől 

rendszeres visszajelzést kapunk. 

A fából készült szerkezet természetes anyag, amely 

színben megjelenési formában egyedileg illeszkedik a 

hely stílusához.

Igény esetén fém házas kivitel is megoldható.

A külalak mellett a korszerű program megjelenítése, 

tartalma  is a beteg bizalmához szükséges légkört 

sugallja.

A rendszer kezelése a beteg szempontjából nem jelent 

számítógép kezelést.

Érintő képernyő könnyen, magától értetődően

kezelhető.



Információs pultot!

Elindul!



Nem állunk meg!

Az információ tartalom folyamatos bővítése, 

frissítése. 

Kedvező ár mellett hosszú távú háttér biztosítása.

Az egészségkultúra és a kapcsolódó ellátás, 

szolgáltatások színvonalának emelése 

mindannyiunk érdeke. 

Köszönjük a figyelmet.

Quadro Byte Kft.

1033 Budapest, 

Polgár u. 1. 


