
CASE: LEVIN APTEEKKI

HP:n laitteet 
tuovat apteekeille 

toimintavarmuutta

Pharmadata uudisti Levin apteekin 

kassapäätejärjestelmän. Apteekki to-

teutti mittavan uudistuksen, jolla se 

halusi parantaa asiakaspalvelua ja 

laajentaa tuotevalikoimaa. Uusi e-re-

septisovellus edellytti kassapäätteil-

tä myös lisää suorituskykyä. Kassa-

päätteet on integroitu kiinteästi ap-

teekin taustajärjestelmään. 

Suositussa Levin lomakeskuksessa sijaitse-

van apteekin asiakasmäärä vaihtelee vuo-

den mittaan huomattavasti. ”Talvisesonki-

na palvelemme päivässä noin neljääsataa 

asiakasta, hiljaisimpina kuukausina asiak-

kaita on päivittäin 50–70”, kertoo apteek-

kari Minna Loukusa. ”Halusimme paran-

taa asiakaspalvelua lisäämällä hyllytilaa ja 

uudistamalla kalusteita, jotta pystyisimme 

kasvattamaan apteekin tuotevalikoimaa. 

Kassapisteet menivät myös uusiksi ja kas-

sojen vanhat tietokoneet uusittiin.”

Laatua ja pitkää elinkaarta
Pharmadata toimitti apteekkiin HP:n 

AP5000 All-in-One -kassapäätejärjestel-

män, joka sisältää kaksi kioskityöpistet-

tä asiakashintanäyttöineen. Osa vanhois-

ta oheislaitteista integroitiin uuteen rat-

kaisuun. Samalla vaihdettiin työtasot, jotta 

kioskityöpisteet ovat mahdollisimman er-

gonomisia.   

 Pharmadata on kokenut apteekki- ja 

kassajärjestelmien toimittaja, joka palve-

lee Suomessa satoja apteekkeja. ”Olem-

me jo pitkään käyttäneet HP:n teknologiaa 

toimittamiemme järjestelmien osana. Vii-

meisen vuoden aikana olemme siirtyneet 

käyttämään ainoastaan HP:n kassarau-

taa, koska se on osoittautunut niin toimi-

vaksi, luotettavaksi ja laadukkaaksi. Ohjel-

mistojen integrointi on helppoa, sillä kaik-

ki ajurit on esiasennettu valmiiksi”, sanoo 

Pharmadatan myyntijohtaja Juha Aintila. 

Apteekin asiakaspalvelu parani 
uusilla HP:n kassapäätteillä
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HP:n kassapäätelaitteet 
on tehty kestämään myös 
rankimmissa olosuhteissa

”HP:n laitteiden elinkaari on jopa viisi vuot-

ta, ja tarvittavien muutosten määrä on ko-

ko elinkaaren aikana vähäinen.”      

E-resepti yleistyy vauhdilla
Apteekin kassapäätejärjestelmässä on 

muutamia ohjelmistoja, kuten Salix-ap-

teekkisovellus.  Uutena sovelluksena yleis-

tyy e-reseptisovellus, sillä kaikilla Suomen 

apteekeilla pitää olla huhtikuuhun 2012 

mennessä valmius käyttää e-reseptiä. Le-

vin apteekissa e-reseptisovellus otettiin 

käyttöön joulukuun alussa. 

 ”Uuden sovelluksen myötä näemme 

e-reseptitietokannasta mistä päin tahansa 

Suomea kirjoitetun reseptin. E-resepti tar-

koittaa sitä, että asiakkaan ei tarvitse tuo-

da mukanaan paperireseptiä. Me voimme 

nyt toimittaa lääkkeet e-reseptillä, edellyt-

täen, että ne on kirjoitettu e-reseptitieto-

kantaan. Näemme tietokannasta myös mi-

tä lääkkeitä asiakkaalle on määrätty ja mil-

loin. Tämä parantaa lääketurvallisuutta. Jo 

tulevana sesonkina osa matkailijoista käyt-

tää varmasti e-reseptejä”, kertoo Loukusa.

 E-reseptisovellusta varten apteekki 

tarvitsi riittävän määrän suorituskykyä ja 

muistia. ”Levin apteekin edellisestä kassa-

päätejärjestelmästä ei löytynyt riittäväs-

ti laskentatehoja ja muistia e-reseptisovel-

luksen tehokkaaseen pyörittämiseen”, sa-

noo Aintila.

Nopea asennus ja 
helppo käyttöönotto

Kassapäätteiden toimitus sisältää laitteis-

ton osalta kolmen vuoden takuun lisäksi 

Pharmadatan tarjoaman takuulaajennuk-

sen, eli laitteiden ylläpidon. Mahdollisissa 

vikatilanteissa Levin apteekki saa apua yh-

destä palvelunumerosta.  

 ”Kosketusnäytölliset kassapäätteet toi-

mitettiin meille hyvissä ajoin, mitä ei aina 

tapahdu, kun hankintoja tehdään näille 

korkeuksille. Ne ovat selkeitä, helppokäyt-

töisiä ja toimineet hienosti. Työntekijöiden 

mielestä nykyisiin laitteisiin oli helppo siir-

tyä. Asiakaspalvelu on parantunut myös 

siltä osin, että korttimaksut ovat toimineet 

nyt moitteettomasti, toisin kuin vanhojen 

koneiden aikana”, painottaa Loukusa. 

 ”HP:n kassapäätelaitteet on tehty kes-

tämään myös rankimmissa olosuhteissa. 

Apteekeille ne tuovat toimintavarmuutta”, 

sanoo Aintila.
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