Bestellen via Praktijk Management Systeem (PMS)

E

Volledig geautomatiseerd voorraadbeheer met PMS

Uploadtool
Voordelen
Hartstikke snel, eenvoudig én er hoeft helemaal niets te worden overgetypt! Voorraadbeheer kan eenvoudig worden overgedragen aan collega tijdens ziekte/vakantie.
Nadelen
Vereist strakke discipline van alle medewerkers.

De meest efficiënte manier om je bestellingen te doen is met het voorraadbeheersysteem van jouw Praktijk Management Systeem
(PMS), zoals Animana, Viva, Daisy of RxWorks. Wanneer de voorraad van de producten goed in het PMS wordt bijgehouden, geeft
jouw PMS op tijd aan wanneer je welke producten moet bestellen. Als je in het systeem ook de aanbevolen bestelhoeveelheid (zie
ons besteladvies) per product hebt ingevuld, zal het PMS de bestellijst hiermee aanvullen.
Jouw PMS zal een lijst genereren met de te bestellen producten inclusief aantal. Deze lijst kun je eenvoudig downloaden en direct
inlezen in de webshop van Covetrus (www.covetrus.nl) met de uploadtool. De producten komen dan in jouw winkelwagen te staan,
waar je alles nog kan controleren en indien nodig aanpassen.
In de praktijk kan het een uitdaging zijn om te starten met sluitend voorraadbeheer via PMS. Belangrijk is ook dat het gehele team
bijdraagt aan goed voorraadbeheer en de registratie van productgebruik (aangebroken flesjes, breuk ed). Maak hierover duidelijke
afspraken wat telt als voorraad en wat als ’afgeboekt’ geldt (bijvoorbeeld voorraad in auto, aangebroken medicijnflacons in
spreekkamer, etc).
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Producten & batchnummers automatisch inlezen in PMS

Digitale e-pakbon
Voordelen
Productinfo direct in jouw PMS downloaden, scheelt tijd en geen typfouten meer.
Nadelen
Vereist goede afstemming binnen de praktijk.

Nog niet helemaal toe aan volledig sluitend voorraadbeheer? Dan is een eerste stap om de producten, aantallen en batchnummers
van jouw bestelling bij Covetrus automatisch in te boeken in je Praktijk Management Systeem (PMS). Bij elke bestelling krijg je van
Covetrus een digitale e-pakbon per e-mail toegestuurd. Deze e-pakbon is automatisch beschikbaar in je PMS. Als je deze functionaliteit wilt laten inrichten, neem dan contact op met jouw PMS leverancier. Dan staan meteen alle bestelde producten in jouw
systeem. Dat scheelt veel tijd en geen overtypfouten meer!
Let op: bij Animana kun je de digitale e-pakbon alleen gebruiken als je ook de bestelling in Animana hebt aangemaakt. Maar elk
nadeel heeft zijn voordeel: als je toch de bestelling in Animana moet aanmaken, gebruik dan ook onze uploadtool in de webshop! Je
hoeft dan helemaal niets meer over te typen; dit scheelt veel tijd.

