
ІНСТРУМЕНТИ ЕФЕКТИВНОЇ СПІВПРАЦІ 

 «Виробник – Аптечна мережа»  
 

Андрій Семенюк 

ІТ директор мережі аптек «D.S.» 



Інший формат відносин «Виробник – Аптека»: 

Нові інструменти ефективної співпраці 

Якісна 
аналітика 

та прозора 

звітність 

Онлайн –
моніторинг 

руху товару 

Прямі 
комунікації      

та онлайн-дані 

для споживача 

Нові                     
IT-сервіси 

для лікарів, 

страховиків 



Особистий кабінет виробника: 

• Товарні залишки, ціни і динаміка продажу 

в аптеках в реальному часі  

• Доступ з будь-якого пристрою 

• Доступ з будь-якого місця, де є інтернет  

• Побудова графіків та діаграм 

• Помірна абонплата за користування 

 

 

Аналітика для виробника 



Аналітика для виробника 

         Уніфікована звітність: 
• Самообслговування 

• Можливість розробки індивідуальних звітів 

 

 

 

 
 

 



Частка в групі ATX 



Аналітика для виробника 

         Калькулятор виробника: 
• Можливість моделювання обсягів закупівлі (дозакупок),          

враховуючи оборотність товарних запасів аптечної мережі 

 

 

 
 

 

 
 

 

Сума закупки 41538,888

Сума бонуса 2076,94

Найменування

Продажі, 

уп

Прихід 

на 

аптеки, 

уп

Залишок 

Аптеки

Залишок 

на складі 

(всі 

склади)

Загальний 

залишок 

по мережі 

склад + 

аптеки

Продажі 

за один 

день в 

уп. 

(формул

а)

Запас в 

Аптеках 

в днях

Запас на 

складі в  

Днях

Загальни

й запас 

по 

мережі 

склад + 

аптеки в 

днях не 

більше 

25 днів

Планований 

залишок по 

мережі після 

закупки

Залишо

к в днях 

по 

мережі 

після 

закупки

Дозакупка 

в 

упаковках 

виробника

СІП ціна 

(закупівель

на ціна)

Сума 

дозакупки

Сума 

залишку 

товара по 

мережі 

на дату 

формува

ння звіту ABC Бонус % Сума бонусу

 Препарат 1 478 493 390 219 609 15,9 13 7,30 20,30 769 25,6 160 31,632 5061,12 19263,89 BB 5 963,19

 Препарат 2 255 212 255 145 400 8,5 8,5 4,83 13,33 552 18,4 152 32 4864 12800 BB 5 640,00

 Препарат 3 255 254 222 157 379 8,5 7,4 5,233333 12,63333 624 20,8 245 25 6125 9475 5 473,75

 Препарат 4 111 125 121 111 232 3,7 4,033333 3,7 7,733333 383 12,8 151 0 0 5 0,00



Відвідування представників 



Розподільчий центр (тендер закупок) 

• Автозаміна 

номенклатури на 
іншого, приорітетного 

виробника 
 

• Контроль над 

виконанням контрактів 
виробника/ 

     дистриб’ютора 

 

 

 
 

Вплив на закупівлю 



Інформування постійних клієнтів мережі 

В аптеках  
 

(друк на чеку, 

буклети, усно) 

SMS-розсилка 

Push-повідомлення 

(про умови акції, 

переваги препарату, 

новинки та ін.)  

 

  

Е-mail-розсилка  

(про умови акції, 

переваги препарату, 

новинки, медичні 

рекомендації та ін.)  

 

 

Комунікації  «Виробник – споживач» 



Мобільний додаток «Аптека DS» 
(основні функції для користувачів) 
• Пошук ліків та геопозиціонування 

• Резервування онлайн 

• Ідентифікація товару по штрих-коду 

• Інструкції до застосування ліків  

• IOS, Android, Windows 
 

 

слайд 1 з 2 



Мобільний додаток «Аптека DS» 
(можливості для виробника) 

• Банерна реклама 

• Місце в ТОП при пошуку 

• Підказка «пріоритетний виробник» 

• Підказка акційних позицій 

• Push-повідомлення 

 

 

слайд 2 з 2 



Місце в ТОП при пошуку 

• ТОП при пошуку 
• Пріоритетний виробник 
• Підказка акційних позицій 
• Статистика пошуку 
• Push повідомлення 

 
 



Пріоритетний виробник 



Дякую  

за увагу! 
Запитання? 

apteka-ds.com.ua 

facebook.com/ds.lviv.ua 

Андрій Семенюк 
ІТ директор мережі 

аптек «D.S.» 


