
VISIONFARM, Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ



Ø Η Visionfarma είναι μια από τις λύσεις της Jofemar 
για πώληση προϊόντων 24hr σε φαρμακεία

Ø Έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει και να διανέμει  
προϊόντα με διαφορετικές συσκευασίες (γυαλί, 
πλαστικά, χάρτινα κουτιά κλπ)

Ø Επιλογή Ψύξης για την τήρηση κάποιων ευπαθών 
προϊόντων στη σωστή θερμοκρασία (κρέμες, 
παιδικές τροφές κλπ)

Ø Ευελιξία διαμόρφωσης καναλιών.

Ø Τεράστιος αριθμός επιλογών.

Ø Ευρεία γκάμα μηχανημάτων. 

Ø Επιλογή να χρησιμοποιήσετε κάρτες των μελών -  
πελατών για επιβράβευση ή τις κάρτες υγείας  
ασφαλιστικών ταμείων που θα υπάρχουν στο 
μέλλον.

Ø Προαιρετικά είναι δυνατό να χρησιμοποιείτε 
διαφορες κάρτες όπως VISA, MASTERCARD, RFID. 

Ø Έλεγχος μέσω τηλεμετρίας - διαχείρισης δεδομένων 
σε περιβάλλον web.

      Τι είναι η VISIONFARMA?



ΤΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Φαρμακεία:

• Προϊόντα για το φαρμακείο.
• Παιδικά προϊόντα.
• Προϊόντα χωρίς ιατρική συνταγή.

Εμπορικά κέντρα:

• Προϊόντα για το φαρμακείο.
• Παιδικά προϊόντα.
• Προϊόντα παραφαρμακευτικα.

Ξενοδοχεία -Τουριστικά καταλύματα:

• Προϊόντα παραφαρμακευτικα.
• Καλλυντικά, αντιηλιακά κλπ.



POINTS OF DISPENSING

NET INFRASTRUCTURE

SERVICE AND SUPPORT

SERVER

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ   



• Σύνδεση στο internet. Καλώδιο για  Ethernet η modem.

• Παροχή ρεύματος: 220 V.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ONLINE ΣΥΝΔΕΣΗΣ  



• Ολοκληρωμένες λύσεις για απαιτητικές ανάγκες στον τομέα της Αυτόματης Πώλησης

• Δυνατότητα να αυξήσετε τα έσοδά σας χωρίς παρακολούθηση στα σημεία πώλησης

• Παρακολουθήση προϊόντων και προγραμματισμός με την χρήση κάρτας ή υπολογιστή

         • Χρήση πιστωτικών καρτών πληρωμής

• Πληροφορίες online

• Αύξηση στις πωλήσεις

ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ VISIONFARMA ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ



Πληροφορίες:

Εκθέσεις της 
κατανάλωσης 
προϊόντων.

Συναγερμοί και 
online ειδοποιήσεις 
σχετικά με το 
απόθεμα στη μηχανή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ONLINE





803 mm

Vision με ή χωρίς ασανσέρ και με ή χωρίς ψύξη 
μονάδα

• Με ανελκυστήρα προϊόντων παράδοσης, 
(επομένως μπορούν να διανείμουν προϊόντα σε 
ευαίσθητη συσκευασία). 

• Μονάδα ψύξης (είναι απαραίτητη για ορισμένα 
ευαίσθητα προϊόντα διατηρώντας τα στην σωστή 
θερμοκρασία). 

• Ευελιξία για να αλλάξετε και να διαμόρφωσετε τα 
κανάλια προϊόντων.  

• Μεγάλος αριθμός επιλογών.

•  Προαιρετικά είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε 
διαφορετικό τύπο  καρτών, όπως VISA, 
MASTERCARD, RFID ή contactless κάρτες.

935 mm



1047 mm

Vision E-S Plus με την ενότητα πληρωμής

• Με ανελκυστήρα για παράδοση μεγάλων και 
ευαίσθητων προϊόντων. 

• Μονάδα ψύξης (είναι απαραίτητη για ορισμένα 
ευαίσθητα προϊόντα διατηρώντας τα στην σωστή 
θερμοκρασία).

• Ευελιξία για να αλλάξετε και να διαμόρφωσετε τα 
κανάλια προϊόντων. 

• Μεγάλος αριθμός επιλογών.

• Προαιρετικά είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε 
διαφορετικό τύπο  καρτών, όπως  VISA, 
MASTERCARD, RFID ή contactless κάρτες.

< 1010 mm



1606 mm

Vision με ή χωρίς ασανσέρ και με ή χωρίς ψύξη 
μονάδα, και μια slave μηχανή Vision E-S Plus

• Vision ComboPlus, χωρίς μονάδα ψύξης, 
επικεντρώνεται σε προϊόντα όλων των τύπων. 
Αποτελείται από 7 ράφια και μέχρι 6 είδη το κάθε 
ράφι, ιδανικο για προϊόντα για την προσωπική 
φροντίδα, προϊόντα για μωρα, ενυδατικό λάδι, 
πιπίλες, σκόνη τάλκ κ.λπ.

•  Vision E-S Plus, με την μονάδα ψύξης, 
επικεντρώνεται στην προϊόντα των μεγάλων 
διαστάσεων και τα προϊόντα που χρειάζονται ψύξη 
όπως γάλατα ,κρέμες κλπ. Επιτρέπει τη διανομή 
προϊόντων μεγάλων διαστάσεων όπως πάνες, 
σαλιάρες, πιτζάμες, παιχνίδια για μωρά, κλπ.

•  Και οι δύο μηχανές περιλαμβάνουν μια επιλογή για 
ανελκυστήρα προϊόντων παράδοσης (επομένως 
μπορούν να διανείμουν προϊόντα σε ευαίσθητη 
συσκευασία).



1850 mm

Ενότητα πληρωμής και 2 slave machines Vision E-S Plus



2409 mm

Vision με ή χωρίς ασανσέρ και με ή χωρίς ψύξη 
μονάδα και με 2 slave μηχανές Vision E-S Plus



2653 mm

Ενότητα πληρωμής με 3 slave μηχανές Vision E-S Plus



3456 mm

Ενότητα πληρωμής με 4 slave μηχανές Vision E-S Plus



2446 mm

Κιόσκι πολυμέσων και πληρωμών με 2 slave μηχανές 
Vision E-S PLus



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ VISIONFARMA


	Διαφάνεια 1
	Διαφάνεια 2
	Διαφάνεια 3
	Διαφάνεια 4
	Διαφάνεια 5
	Διαφάνεια 6
	Διαφάνεια 7
	Διαφάνεια 8
	Διαφάνεια 9
	Διαφάνεια 10
	Διαφάνεια 11
	Διαφάνεια 12
	Διαφάνεια 13
	Διαφάνεια 14
	Διαφάνεια 15
	Διαφάνεια 16
	Διαφάνεια 17

