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Elektronische
schapetiketten
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Websites 
Bij SDP kunt u uw eigen website laten 
ontwikkelen door ervaren webdevelopers. 
Volledig naar uw smaak en huisstijl. U 
beheert hierbij zelf de inhoud via een 
gebruiksvriendelijk beheersysteem (CMS). 
Het responsive design van deze website past 
ongetwijfeld volledig in de omnichannel-
strategie van uw apotheek. Sluitingsdagen, 
wachtdienst of acties kondigt u met gemak 
zelf aan via deze weg.

Webshops
U kan nog een stap verder gaan en 
uw eigen webshop laten ontwikkelen, 
volledig gekoppeld aan uw artikelbestand, 
zodat patiënten ook buiten de reguliere 
openingsuren van uw apotheek 
geneesmiddelen kunnen bestellen en 
betalen.
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Voordelen
Innovatief
In dit digitale tijdperk zijn klanten steeds veeleisender. 
Ze doen tal van aankopen online en gebruiken 
hun smartphone of tablet om prijzen te vergelijken 
alvorens tot aankoop over te gaan. Met elektronische 
prijsaanduiding brengt u uw apotheek op digitaal 
niveau en past u de prijzen snel aan.

Betrouwbaar & veilig
Met elektronische labels kiest u voor betrouwbaarheid. 
In tal van apotheken geven de labels al jaren elke dag 
opnieuw de prijzen weer. Volledig foutloos, zonder 
haperingen of technische problemen. U kiest dus voor 
een systeem waar u altijd op kunt rekenen. 

De veiligheid is verzekerd. Het signaal is via encryptie 
beveiligd. Zo wordt hacking onmogelijk.

Verschillende soorten en formaten
SDP beschikt over verschillende afmetingen en types 
elektronische labels. Behalve productnaam, prijs 
en barcode kunnen ook logo’s, afbeeldingen of 
promotieprijzen worden weergegeven. De nieuwste 

• Innovatief

• Tijdbesparend

• Betrouwbaar & veilig

• Beschikbaar in verschillende formaten

Werking
Het artikelbestand staat centraal op de server waar 
prijswijzigingen automatisch binnenkomen via uw 
leverancier of manueel worden ingegeven. De 
prijzen worden via het netwerk doorgestuurd naar 
het centrale basisstation. Van hieruit vertrekt een 
signaal naar de etiketten. Interferentie met andere 
systemen is uitgesloten. De artikels en bijhorende 
prijzen en prijswijzigingen worden geïmporteerd 
vanuit uw apotheeksoftware. Vandaag is er reeds 

een feilloze interface met diverse aanbieders 
van apotheeksoftware zoals Corilus, Farmad, 

Offi cinall en Sabco.

Elektronische
schapetiketten
Steeds meer apotheken schakelen over op 
elektronische etiketten. Apothekers willen correct 
aangeduide prijzen, zonder dat ze er zelf een 
massa tijd in moeten investeren. Nieuwe prijzen 
of prijswijzigingen worden automatisch en feilloos 
doorgestuurd naar de etiketten in de apotheek. 
Het systeem garandeert dat de prijzen steeds 
correct zijn.

EPD-technologie laat zelfs toe bepaalde onderdelen 
in kleur weer te geven, u heeft hierbij de keuze tussen 
geel en rood.

Eenvoudig
Kenmerkend voor deze oplossing is de eenvoud 
van installatie en het dagelijks beheer. Door onze 
jarenlange ervaring verloopt de installatie vlot en 
probleemloos.

Technologie
Grafi sche labels zijn gebaseerd op EPD-technologie 
voor glasheldere leesbaarheid en hoge resolutie van 
tekst en afbeeldingen. Hierdoor kan een productlogo 
of afbeelding worden toegevoegd. Grotere varianten 
kunnen zelfs worden voorzien van barcode of qr-code 
met link naar website of reclamefi lmpje. 


