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ـــان ـــروه مهندســـین تبی گ

ـــواردی  ـــی در م ـــوده و حت ـــا ب ـــوزه ه ـــی ح ـــژه ای در تمام ـــر وی ـــأ اث ـــر منش ـــای اخی ـــه ه ـــه در ده ـــش رایان پیدای
ـــوان  ـــی ت ـــی را  نم ـــاً فعالیت ـــت و تقریب ـــه اس ـــور پرداخت ـــی از ام ـــای برخ ـــی و دیرپ ـــیر تاریخ ـــی س ـــه دگرگون ب
ـــش  ـــترش دان ـــر، گس ـــوی دیگ ـــند. از س ـــته باش ـــده نداش ـــر عه ـــی ب ـــش  مهم ـــا نق ـــه ه ـــه در آن، رایان ـــت ک یاف
ـــر کـــرده اســـت  ـــاب ناپذی ـــه را اجتن ـــم، اســـتفاده از رایان ـــف عل ـــد اطالعـــات در حـــوزه هـــای مختل بشـــری و تولی
و رایانـــه در نگـــه داری، بازیابـــی، تجزیـــه و تحلیـــل داده هـــا و اطالعـــات، ســـهم بـــه ســـزایی را ایفـــا مـــی کنـــد. 
بایـــد بپذیریـــم ســـخت افـــزار، نـــرم افـــزار و کاربـــر، ســـه جـــزء مهـــم سیســـتم هـــای رایانـــه ای هســـتند، 
ـــزار از  ـــخت اف ـــزار و س ـــرم اف ـــب از ن ـــح و مناس ـــتفاده ی صحی ـــرای اس ـــران ب ـــر کارب ـــوزش مؤث ـــک آم ـــی ش ب
اهمیـــت بســـیار ویـــژه ای برخـــوردار اســـت. از ایـــن رو گـــروه مهندســـین تبیـــان از جنبـــه هـــای متفـــاوت 
ـــل  ـــم حاص ـــت و امیدواری ـــه داده اس ـــه ارائ ـــزار در داروخان ـــرم اف ـــتفاده از ن ـــه اس ـــبت ب ـــو نس ـــردی ن رویک
ـــد. ـــاری ده ـــه ی ـــزار در داروخان ـــرم اف ـــه و ن ـــر از رایان ـــه بهت ـــر چ ـــتفاده ه ـــوه اس ـــما را در نح ـــالش ، ش ـــن ت ای
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ـــوآوری ـــرو در ن ـــروز ، پیش ـــه ب ـــع، همیش ـــه جام بگیریـــد.همیش تمـــاس  االن  همیـــن  مشـــاوره  بـــرای 
منتظـــر شـــنیدن صـــدای گـــرم شـــما هســـتیم...
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ــی، اداری و  ــردی، مالـ ــای کاربـ ــرم افزارهـ ــد نـ ــدف تولیـ ــا هـ ــال 1385 بـ ــان از سـ ــین تبیـ ــروه مهندسـ گـ
ـــه ای  اتوماســـیون فعالیـــت خـــود را آغـــاز نمـــوده و از ســـال 1390 عضـــو رســـمی ســـازمان نظـــام صنفـــی رایان

ـــد. ـــی باش ـــور م کش

حضـــور برنامـــه نویســـان مجـــرب و متخصـــص در پیکـــره ایـــن گـــروه و اســـتفاده از همراهـــی کارشناســـان 
ـــی  ـــرم م ـــدگان محت ـــتفاده کنن ـــه اس ـــان را ب ـــد و اطمین ـــن نوی ـــف، ای ـــای مختل ـــوزه ه ـــرب در ح ـــاوران مج و مش
ـــد  ـــک فرآین ـــد ی ـــی توان ـــتریان، م ـــلیقه مش ـــا س ـــق ب ـــا، مطاب ـــرم افزاره ـــانی ن ـــتیبانی و بروزرس ـــه پش ـــد ک ده
ـــش  ـــانی، کاه ـــالع رس ـــت در اط ـــرعت و دق ـــش س ـــازی، افزای ـــه س ـــه بهین ـــر ب ـــه منج ـــد ک ـــن باش ـــریع و مطمئ س

ـــود. ـــود ش ـــانی موج ـــای انس ـــری از خط ـــذی و جلوگی ـــی کاغ ـــه بایگان ـــاز ب نی

یکـــی از مهمتریـــن دغدغـــه هـــای کاربـــران نـــرم افـــزار در کل دنیـــا و بخصـــوص در ایـــران، انتخـــاب نـــرم 
افـــزار بـــا امکانـــات و کیفیـــت قابـــل ســـنجش بـــر اســـاس معیـــار هـــای معتبـــر جهانـــی اســـت. از آنجـــا کـــه یکـــی 
ـــات  ـــوالت و خدم ـــت محص ـــن کیفی ـــان، تضمی ـــین تبی ـــروه مهندس ـــی گ ـــط مش ـــداف در خ ـــن اه ـــی تری از اساس
ـــته  ـــود توانس ـــوالت خ ـــت محص ـــن کیفی ـــور تضمی ـــه منظ ـــروه ب ـــن گ ـــد، ای ـــی باش ـــتریان م ـــه مش ـــده ب ـــه ش ارائ
ـــار در  ـــرای اولیـــن ب ـــا پشـــتکار نیروهـــای متخصـــص، ب ـــی و ب ـــا اســـتفاده از توانمنـــدی هـــا و قابلیـــت هـــای فن ب
ـــه  ـــه، گواهینام ـــت داروخان ـــزار مدیری ـــرم اف ـــده ن ـــد کنن ـــرکت تولی ـــا ش ـــوان تنه ـــه عن ـــار ب ـــا افتخ ـــران و ب ای
ـــکایات و  ـــت ش ـــتم مدیری ـــت(، ISO 10004 ) سیس ـــت کیفی ـــتم مدیری ـــی ISO 9001  )سیس ـــن الملل ـــای بی ه
رضایتمنـــدی مشـــتری(، ISO 27001 ) سیســـتم مدیریـــت امنیـــت اطالعـــات( را در کارنامـــه خـــود جـــای دهـــد.

معرفـــی گـــروه مهندســـین تبیـــان

بگیریـــد: تمـــاس  مـــا  بـــا  و  برداریـــد  را  اول  قـــدم 
31801 – 044 )30 خط(  63 – 32247861 – 044

w
w

w
.T

e
b

y
a

n
G

ro
u
p

.c
o

m
داروخانـــه ســـرمایه شماســـت، بـــرای آن برنامـــه داشـــته باشـــید.
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ـــه در  ـــور خالص ـــه ط ـــوان ب ـــی ت ـــع را م ـــد و جام ـــل، توانمن ـــزاری کام ـــرم اف ـــتم ن ـــک سیس ـــودن ی ـــی از نب ـــار ناش آث
ـــود: ـــاهده نم ـــل مش ـــوارد ذی م

    باال بودن خطای انسانی در عملیات فروش، نسخه پیچی و انبار گردانی
    پاییـــن بـــودن ســـرعت و غیرقابـــل کنتـــرل بـــودن عملیـــات پاســـخ گویـــی بـــه مشـــتری خصوصـــاً در ســـاعات پیـــک 

داروخانـــه
    متحمـــل شـــدن ضـــرر و زیـــان بـــه دلیـــل تغییـــرات مـــداوم قیمـــت داروهـــا و عـــدم امـــکان دسترســـی بـــه 

قیمت هـــای جدیـــد دارو/کاال
ـــر قیمـــت داروهـــا و  ـــی تغیی ـــدات بیمه هـــا در پ ـــرات مـــداوم تعه ـــل تغیی ـــه دلی ـــان، ب     متحمـــل شـــدن ضـــرر و زی
ـــه ـــروز پرســـنل داروخان ـــه دلیـــل عـــدم عملکـــرد صحیـــح و ب ـــه وجـــود آمـــدن کســـورات در پایـــان مـــاه ب در انتهـــا ب

    عدم کنترل تاریخ های انقضاء داروها و اقالم آرایشی بهداشتی
ـــائل  ـــز مس ـــالم  و ری ـــداد اق ـــعت تع ـــه وس ـــه ب ـــا توج ـــه، ب ـــی داروخان ـــائل مال ـــی درمس ـــات  کاف ـــتن اطالع     نداش

ـــی مال
    افزایش امکان بروز سرقت داروهای گران قیمت و سایر اقالم از انبار داروخانه
    عدم دسترسی به اطالعات موجودی کاال، صندوق و عملیات صندوق در هر لحظه

    صرف زمان و هزینه بیشتر در عملیات فروش 
    عدم امکان مدیریت صحیح داروخانه و بهینه سازی منابع برای کاهش هزینه و افزایش درآمد

ـــه ـــد در داروخان ـــزاری توانمن ـــک سیســـتم نرم اف ـــب ناشـــی از نداشـــتن ی معای

ـــزار  ـــرم اف ـــاب ن ـــتباه در انتخ ـــات اش ـــا اطالع ـــری ب ـــم گی ـــد تصمی ـــی دانی ـــا م آی
ـــد؟!! ـــته باش ـــان داش ـــی برایت ـــه ضررهای ـــد چ ـــی توان ـــه، م ـــع داروخان جام

همین حاال تماس بگیرید:
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    صرفه جویی در زمان و هزینه
    مدیریت دقیق تر و بهینه داروخانه 

    تســـریع در کار و جلوگیـــری از خطـــای کاربـــر )کاهـــش دخالـــت انســـانی در چرخـــه اطالعـــات و افزایـــش    
دقت در مشخص نمودن هویت وارد کننده اطالعات غلط( 

    جلوگیری از به وجود آمدن کسورات و زیان ها
    کنترل دقیق و سریع انبار داروخانه )ریالی و تعدادی( به صورت لحظه به لحظه

    حسابداری کامل )کلیه امور مالی داروخانه(

ـــد ـــه توانمن ـــت داروخان ـــزار مدیری ـــرم اف ـــک ن ـــای اســـتفاده از ی مزای

مشاوره تخصصی رایگان
ــت  ــع مدیریـ ــزار جامـ ــرم افـ ــدازی نـ ــه راه انـ ــت در زمینـ ــدت هاسـ ــر مـ اگـ
ــوی  ــزاری جوابگـ ــرم افـ ــه نـ ــد چـ ــی دانیـ ــد و نمـ ــکل داریـ ــه مشـ داروخانـ
نیازمنـــدی هـــای شماســـت، مـــا در گـــروه مهندســـین تبیـــان آمـــاده ارائـــه 

ــتیم. ــما هسـ ــه شـ ــاوره بـ مشـ
31801 – 044 )30 خط(  63 – 32247861 – 044
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وقتـــی ســـخن از نـــرم افـــزار جامـــع مدیریـــت داروخانـــه تبیان مـــی آوریـــم، بـــر روی کلمـــه جامـــع تاکیـــد 
ـــتر  ـــول بیش ـــن محص ـــا ای ـــما را ب ـــا ش ـــید ت ـــا باش ـــراه م ـــخن، هم ـــن س ـــا ای ـــودن ب ـــده ب ـــم عقی ـــرای ه ـــم. ب داری

ـــم :  ـــنا کنی آش

ابتدا از خود بپرسید تا چه حد به مکانیزاسیون داروخانه خود اهمیت می دهید ؟ 
نـــرم افـــزار جامـــع مدیریـــت داروخانـــه تبیـــان بـــه عنـــوان تنهـــا دارنـــده گواهینامـــه هـــای بیـــن المللـــی            
ISO 9001 در مدیریـــت کیفیـــت، ISO 10004 در رضایـــت منـــدی مشـــتری و ISO 27001 در امنیـــت 

ـــی  ـــن الملل ـــی و بی ـــت جهان ـــطح کیفی ـــده در س ـــف ش ـــای تعری ـــش نیازه ـــی پی ـــب تمام ـــه کس ـــر ب ـــات، مفتخ اطالع
مـــی باشـــد.

ـــه  ـــاری داروخان ـــای ج ـــرای نیازه ـــل ب ـــن راه ح ـــه بروزتری ـــان ارائ ـــین تبی ـــروه مهندس ـــدف گ ـــه ه ـــی ک از آنجای
هـــا در اولویـــت اول و همچنیـــن پیـــش بینـــی نیازهـــای جدیـــد داروخانـــه هـــا و رابطـــه نزدیـــک بـــا تـــک 
ـــازی از  ـــچ نی ـــه هی ـــم ک ـــرده ای ـــاد ک ـــران ایج ـــی کارب ـــان تمام ـــان را در می ـــن اطمین ـــت، ای ـــک داروسازان اس ت

مکانیزاســـیون داروخانـــه را بـــدون راه حـــل نخواهیـــم گذاشـــت.

ـــدام  ـــه هرک ـــرد، ک ـــیم ک ـــر تقس ـــای زی ـــمت ه ـــه قس ـــوان ب ـــی ت ـــان را م ـــه تبی ـــت داروخان ـــزار مدیری ـــرم اف ن
ـــما  ـــرای ش ـــزار را ب ـــرم اف ـــن ن ـــع تری ـــا جام ـــد ت ـــده ان ـــکیل ش ـــی تش ـــزاء مختلف ـــز از اج ـــا نی ـــمت ه ـــن قس از ای

ـــم آورد: فراه
    پنل ثبت نسخ و انبار

    پنل حسابداری
    پنل صندوق

ـــت؟!!   ـــش نیس ـــان و لـــذت بخ ـــه فعلـــی شـــما آس ـــزار داروخان ـــرم اف ـــا ن کار ب
بـــا نـــرم افـــزار جامـــع مدیریـــت داروخانـــه تبیـــان تجربـــه بهتـــری را بـــرای 

مدیریـــت آســـان داروخانـــه و پرســـنل رقـــم بزنیـــد.
برای مشاوره رایگان همین االن تماس بگیرید.
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ـــا عملکـــردی ســـاده در اختیـــار  پانـــل ثبـــت نســـخ نـــرم افـــزار تبیـــان چرخـــه کامـــل فـــروش یـــک داروخانـــه را ب
ـــن  ـــرار گرفت ـــان ق ـــود را از زم ـــه خ ـــت داروخان ـــد فعالی ـــی توانی ـــما م ـــد. ش ـــی ده ـــرار م ـــدگان ق ـــتفاده کنن اس
ـــط  ـــد. توس ـــت کنی ـــا مدیری ـــش ه ـــت تراکن ـــه وضعی ـــیدگی ب ـــغ و رس ـــت مبل ـــروش، دریاف ـــا ف ـــار ت دارو در انب
ـــد و فـــروش دارو،  ـــد خری ـــا عملکـــردی ســـاده و ســـریع مـــواردی مانن ـــد ب ـــران مـــی توانن ـــرم افـــزار کارب ـــن ن ای

ـــد. ـــت نماین ـــول و... را مدیری ـــدوق پ صن
در ایـــن سیســـتم تمـــام فیلدهـــای اطالعاتـــی کـــه در فـــرم هـــای مختلـــف ذخیـــره مـــی شـــوند، قابلیـــت جســـتجو، 
ـــا مـــوارد مختلفـــی از قبیـــل  ـــاط بیـــن داروهـــا ب ـــا ارتب ـــد، ایـــن سیســـتم ب مرتـــب ســـازی و گـــزارش گیـــری دارن

ـــا تخصـــص خـــاص، ســـقف بیمـــه پزشـــکان و ... کنتـــرل هـــای داخلـــی را انجـــام مـــی دهـــد. بیمـــه، داروی ب
در ایـــن نـــرم افـــزار تشـــخیص داروهـــای بیمـــه، داروهـــای متخصـــص، محاســـبه درصـــد و قیمـــت تعهـــد 
ــورت  ــه، بصـ ــی داروخانـ ــخه پیچـ ــه نسـ ــوط بـ ــبات مربـ ــی محاسـ ــه و در کل تمامـ ــای بیمـ ــرکت هـ ــی شـ تمامـ
ـــاند. ـــی رس ـــر م ـــه صف ـــه ای را ب ـــورات بیم ـــت کس ـــوان گف ـــی ت ـــرات م ـــه ج ـــرد، لذا ب ـــی گی ـــام م ـــمند انج هوش
ـــر اســـاس اطالعـــات  ـــه ســـادگی و ب ـــخ انقضـــاء داروها ب ـــه تفکیـــک تاری ـــه ب همچنیـــن کنتـــرل موجـــودی داروخان
ثبـــت شـــده هنـــگام خریـــد و فـــروش انجـــام خواهـــد گرفـــت. ایـــن نـــرم افـــزار شـــامل بانـــک اطالعاتـــی 
ــه و ...             ــدات بیمـ ــه، تعهـ ــای بیمـ ــرکت هـ ــی شـ ــک اطالعاتـ ــا، بانـ ــی داروهـ ــل اطالعاتـ ــک کامـ ــکان، بانـ پزشـ

مـــی باشـــد.
امـــکان اســـتفاده از بارکـــد خـــوان و چـــاپ قیمـــت روی نســـخه و صـــدور فاکتـــور بـــرای مشـــتری از دیگـــر 

ـــد. ـــی باش ـــزار م ـــرم اف ـــن ن ـــات ای امکان

ـــار ـــخ و انب ـــت نس ـــل ثب ـــارز پن ـــای ب ـــی ه ویژگ

به دنبال خدماتی متمایز هستید؟!!
ـــما  ـــار ش ـــال، در اختی ـــتیبانی فع ـــی و پش ـــر فن ـــات را از نظ ـــن خدم ـــام ای ـــا تم م

ـــم. ـــی دهی ـــرار م ق
برای مشاوره رایگان همین االن تماس بگیرید:
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    امکان چاپ نام دارو براساس نام ژنریک و برند و دستور داروها بر روی داروهای تجویز شده
ـــت  ـــن قابلی ـــزار ای ـــرم اف ـــاپ شـــود، ن ـــا چ ـــر روی داروه ـــی ب ـــد دســـتورات داروی ـــل داری ـــه تمای ـــی ک در صورت

ـــد.  ـــاپ نمایی ـــا چ ـــرای داروه ـــل ب ـــه دســـتورات را روی لیب ـــرای شـــما فراهـــم آورده اســـت ک را ب

ـــر  ـــرا در مرورگ ـــه اج ـــاز ب ـــدون نی ـــزار ب ـــرم اف ـــل ن ـــی از داخ ـــن اجتماع ـــه تامی ـــخ بیم ـــی نس ـــد اینترنت     تایی
ـــه جداگان

ـــزار  ـــرم اف ـــل ن ـــا از داخ ـــه ه ـــخ بیم ـــی نس ـــد اینترنت ـــان تایی ـــه تبی ـــت داروخان ـــع مدیری ـــزار جام ـــرم اف در ن
ـــا  ـــات و داروه ـــک اطالع ـــک ت ـــت ت ـــرای ورود و ثب ـــر ب ـــرای مرورگ ـــه اج ـــازی ب ـــر نی ـــت و دیگ ـــام اس ـــل انج قاب

نیســـت.

ـــک  ـــا ی ـــا ب ـــد تنه ـــای خری ـــت فاکتوره ـــت نگاش ـــا قابلی ـــش ب ـــرکت داروپخ ـــه ش ـــل ب ـــزار متص ـــرم اف ـــن ن     اولی
ـــه ـــد ثانی ـــا در چن ـــک و تنه کلی

ـــه انبـــار نـــرم افـــزار مـــی توانـــد کاری بســـیار طاقـــت فرســـا باشـــد. شـــما قـــادر  خریـــد و ورود اقـــالم فاکتـــور ب
ـــر  ـــالم را )حتـــی اگ ـــی اق ـــور، تمام ـــماره فاکت ـــا وارد کـــردن ش ـــزار و تنهـــا ب ـــرم اف ـــل ن ـــد بـــود از داخ خواهی

ـــد . ـــار کنی ـــزار و انب ـــرم اف ـــه وارد ن ـــد ثانی ـــر از چن ـــد( در کمت ـــف دارو و کاال باش ـــا ردی صده

    اتصال به سامانه HIX و ارسال نسخ و دریافت فاکتورهای داروخانه با روشی ساده و کارآمد
 HIX ـــه عنـــوان یکـــی از اولیـــن نـــرم افزارهایـــی کـــه قابلیـــت اتصـــال بـــه ســـامانه مـــا در نـــرم افـــزار تبیـــان، ب
ـــاز  ـــا در صـــورت نی ـــم ت ـــرای ارســـال نســـخ پیـــش بینـــی کـــرده ای در آن فراهـــم شـــده اســـت، روشـــی ســـاده ب
ـــد  ـــا چن ـــی  ب ـــد. همچنیـــن شـــما براحت ـــن ســـامانه ارســـال کنی ـــه ای ـــان ب ـــن زم ـــد نســـخ خـــود را در کمتری بتوانی
ـــی و  ـــند را فراخوان ـــی باش ـــل م ـــامانه HIX متص ـــه س ـــه ب ـــی ک ـــرکت های ـــور ش ـــی فاکت ـــد تمام ـــی توانی ـــک م کلی

ـــد. ـــره نمایی ـــرم افـــزار ذخی در ن

    اتصال به سامانه شرکای کاری بیمه سالمت
امـــکان اســـتعالم اطالعـــات بیمـــار و ارســـال نســـخ از طریـــق نـــرم افـــزار بـــه ســـامانه شـــرکای کاری بیمـــه 

ســـالمت فراهـــم شـــده اســـت و شـــما بـــه آســـان تریـــن روش مـــی توانیـــد ایـــن کار را انجـــام دهیـــد.

    ارسال اطالعات و دستورات داروها از طریق پیامک )SMS( به بیماران
ـــرف  ـــتور مص ـــد و دس ـــک و برن ـــام ژنری ـــه ن ـــاز از جمل ـــورد نی ـــات م ـــل اطالع ـــورت تمای ـــد در ص ـــی توانی ـــما م ش

ـــد. ـــال نمایی ـــاران ارس ـــه بیم ـــک ب ـــورت پیام ـــا را بص داروه

ـــد از ـــل عبارتن ـــن پان ـــارز ای ـــای ب ـــی ه برخـــی از ویژگ
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    ثبت داروهای ترکیبی مطابق با آخرین نوع محاسبه در بیمه ها
ـــاده  ـــا س ـــد ب ـــی توانی ـــی ، م ـــالم داروهـــای ترکیب ـــداد اق ـــی و تع ـــداد داروهـــای ترکیب ـــت در تع ـــدون محدودی ب

ـــد. ـــی را وارد کنی ـــات داروهـــای ترکیب ـــن روش ممکـــن اطالع تری

    قابلیت کنترل تاریخ انقضا در انبار و قفسه به صورت جداگانه
تمامـــی ورود و خـــروج داروهـــا بـــه انبـــار داروخانـــه بـــا کنتـــرل بـــر روی تاریـــخ انقضـــا انجـــام مـــی شـــود و 
ـــخ  ـــن تاری ـــا چندی ـــی ب ـــر داروی ـــود ه ـــد ب ـــما قادر خواهی ـــان ش ـــه تبی ـــت داروخان ـــع مدیری ـــزار جام ـــرم اف در ن

ـــد . ـــرل کنی ـــا را کنت انقض

ـــت  ـــه قیم ـــش و مقایس ـــرکت داروپخ ـــط ش ـــی توس ـــای توزیع ـــروش دارو و کااله ـــت ف ـــاهده قیم ـــکان مش     ام
ـــک ـــمند و اتوماتی ـــورت هوش ـــه ص ـــتم ب ـــده در سیس ـــف ش ـــای تعری ـــا دارو و کااله ـــا ب آنه

اگـــر فکـــر مـــی کنیـــد نیـــاز بـــه ثبـــت تمـــام فاکتورهـــای خریـــد در داروخانـــه نداریـــد و یـــا امـــکان ایـــن 
ـــت  ـــش، قیم ـــرکت داروپخ ـــی ش ـــک اطالعات ـــتفاده از بان ـــا اس ـــد ب ـــی توانی ـــت، م ـــم نیس ـــما فراه ـــرای ش کار ب

فـــروش آزاد اقـــالم داروخانـــه را کنتـــرل کـــرده و بـــروز رســـانی نماییـــد.

    بروزرسانی تمامی اطالعات داروها
ـــات  ـــز، توضیح ـــوع تجوی ـــد، ن ـــرایط تعه ـــه، ش ـــای بیم ـــت، درصده ـــه قیم ـــا از جمل ـــه ه ـــا و بیم ـــات داروه اطالع
ـــکان  ـــک ام ـــک کلی ـــا ی ـــا ب ـــاص دارو، تنه ـــد خ ـــد و ک ـــک، برن ـــای ژنری ـــک از کده ـــر ی ـــرای ه ـــه ای ب ـــاص بیم خ

ـــادگی. ـــن س ـــه همی ـــت؛ ب ـــر اس پذی

    نگهـــداری ســـابقه شـــرایط دارو بـــرای هـــر کـــدام از کدهـــای ســـه گانـــه )کـــد ژنریـــک، کـــد برنـــد، کـــد 
خـــاص بیمـــه ای(

ـــره و  ـــزار ذخی ـــرم اف ـــی ن ـــک اطالعات ـــت در بان ـــدون محدودی ـــا، ب ـــه ای داروه ـــرات بیم ـــی تغیی ـــه تمام تاریخچ
ـــن  ـــران از صحـــت تمامـــی محاســـبات راحـــت باشـــد. بزرگتریـــن مزیـــت ای ـــال کارب ـــا خی نگهـــداری مـــی شـــوند ت
ـــبه  ـــوه محاس ـــت نح ـــادر اس ـــت ق ـــن قابلی ـــتفاده از ای ـــا اس ـــزار ب ـــرم اف ـــه ن ـــت ک ـــب اس ـــن مطل ـــی در ای ویژگ
ـــا هیـــچ خطایـــی در فراینـــد محاســـبات پیـــش نیایـــد. ـــا تاریـــخ نســـخه تطبیـــق دهـــد ت هـــر نســـخه را متناســـب ب

    امکان تعریف سازمان بیمه گر و سازمان های حمایتی بدون هیچ گونه محدودیت
در کنـــار انجـــام عملیـــات عمومـــی بیمـــه هـــای اصلـــی، امـــکان تعریـــف و اســـتفاده از بیمـــه هـــای حمایتـــی 
ـــه  ـــا داروخان ـــت ت ـــده اس ـــی ش ـــش بین ـــزار پی ـــرم اف ـــذا و دارو  و ...( در ن ـــت غ ـــه، معاون ـــای خیری ـــن ه )انجم

ـــد. ـــت نماین ـــود را ثب ـــخ خ ـــد نس ـــکل بتوانن ـــدون مش ـــازمانی ب ـــر س ـــا ه ـــرار داد ب ـــد ق ـــورت عق ـــا در ص ه
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    سطح امنیتي بسیار دقیق در مورد کاربران
ـــه  ـــم ک ـــود آورده ای ـــه وج ـــان را ب ـــن اطمین ـــات ، ای ـــت اطالع ـــه ISO  27001 در امنی ـــودن گواهینام ـــا دارا ب ب
ـــکان  ـــن ام ـــت. همچنی ـــت اس ـــعه یاف ـــی توس ـــن الملل ـــتاندارهای بی ـــاس اس ـــزار براس ـــرم اف ـــی ن ـــطح امنیت س
ـــات  ـــرل عملی ـــت و کنت ـــا مدیری ـــت ت ـــده اس ـــی ش ـــش بین ـــات پی ـــن عملی ـــی در ریزتری ـــطح دسترس ـــن س تعیی

ـــود. ـــه نش ـــا در داروخان ـــت فرس ـــه ای طاق ـــه دغدغ ـــل ب ـــران، تبدی کارب

ـــرم  ـــر ن ـــر کارب ـــرای ه ـــت ب ـــی و محدودی ـــطح دسترس ـــف س ـــدود و تعری ـــورت نامح ـــه ص ـــران ب ـــي کارب     معرف
ـــزار اف

ـــواه را  ـــی دلخ ـــطوح دسترس ـــد و س ـــف کنی ـــر تعری ـــد کارب ـــی توانی ـــت م ـــدون محدودی ـــان، ب ـــزار تبی ـــرم اف در ن
ـــد. ـــن کنی ـــدام تعیی ـــرای هـــر ک ب

    بانک اطالعاتی پزشکان
اطالعـــات 150،000 پزشـــک در نـــرم افـــزار تبیـــان در اختیـــار شـــم قـــرار گرفتـــه تـــا بـــا کمتریـــن زمـــان 

نســـخ خـــود را ثبـــت کنیـــد.

OTC ثبت و فروش دارو بصورت بیمه اي یا آزاد یا    
بـــا اســـتفاده از نـــرم افـــزار تبیـــان هیـــچ محدودیتـــی در انتخـــاب نـــوع فـــروش بـــر روی هیـــچ کـــدام از 

سیســـتم هـــای داروخانـــه نخواهیـــد داشـــت.

    شامل بانک اطالعاتی تمامی داروهای وزارت بهداشت بصورت مجزا
ـــا کدینـــگ  ـــق ب ـــم دارو مطاب ـــاً 24000 قل ـــان شـــامل تقریب ـــرم افـــزار تبی ـــی کمکـــی داروهـــا در ن ـــک اطالعات بان
وزارت بهداشـــت می باشـــد، کـــه امـــکان افـــزودن آنهـــا بـــه بانـــک اطالعاتـــی اصلـــی نـــرم افـــزار فراهـــم 
شـــده تـــا در کمتریـــن زمـــان و بـــا راحتتریـــن روش داروهـــای جدیـــد را بـــه بانـــک اطالعاتـــی خـــود اضافـــه 

ـــد. کنی

    اعالم هشدار انقضاء تاریخ اعتبار دفترچه در هنگام ثبت نسخ
مـــا تـــالش کـــرده ایـــم بیشـــترین کنتـــرل هنـــگام ثبـــت نســـخ بیمـــه و هنـــگام ایجـــاد گزارشـــات بیمـــه را 
ـــار  ـــخ اعتب ـــن مـــوارد کنتـــرل تاری ـــه حداقـــل برســـانیم، یکـــی از ای ـــا اشـــتباهات انســـانی را ب ـــم ت فراهـــم آوری
ـــی  ـــالم م ـــر اع ـــه کارب ـــرل شـــده و هشـــدارهای الزم ب ـــه کنت ـــن مرحل ـــه در چندی ـــی باشـــد ک ـــه م در نســـخه بیم

ـــود. ش

    اعالم هشدار بابت محدودیت تخصص و سقف بیمه و ...
ـــرم افـــزار کنتـــرل شـــده و هشـــدارهای موجـــود  تمـــام اطالعـــات بیمـــه داروهـــا هنـــگام ثبـــت نســـخ بیمـــه در ن
عـــالوه بـــر اینکـــه بـــه کاربـــر نمایـــش داده مـــی شـــود، در الگ نســـخ هـــم ذخیـــره مـــی شـــود تـــا کمتریـــن 

ـــود. ـــه وارد ش ـــه کاری داروخان ـــری در چرخ ـــتباه کارب اش
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    امـــکان ثبـــت تمـــام دارو هـــاي آزاد و تمـــام کاالهـــاي آرایشـــي و بهداشـــتي بـــه همـــراه دارو در فـــرم نســـخه 
و محاســـبه اتوماتیـــک و اعمـــال تمـــام قوانیـــن توســـط نـــرم افـــزار بـــه صـــورت کامـــال اتوماتیـــک

ـــود  ـــالم نســـخه وج ـــوع اق ـــا ن ـــخه و ی ـــای نس ـــف ه ـــداد ردی ـــرای تع ـــی ب ـــچ محدودیت ـــزار هی ـــرم اف ـــن ن در ای
نـــدارد و شـــما مـــی توانیـــد در کمتریـــن زمـــان ممکـــن نیازهـــای مشـــتریان خـــود را پاســـخگو باشـــید و فاکتـــور 

ـــد. ـــت نمایی ـــود را ثب ـــروش خ ف

    چـــک کـــردن اتوماتیـــک شـــرط تجویـــز دارو از لحـــاظ نـــوع تخصـــص مجـــاز و قوانیـــن ســـازمان مربوطـــه و 
تبدیـــل داروي بیمـــه بـــه آزاد درصـــورت نداشـــتن شـــرایط بیمـــه در نســـخه مربوطـــه

بـــا اســـتفاده از نـــرم افـــزار تبیـــان دیگـــر نیـــازی نیســـت کـــه تطبیـــق ســـطح تخصـــص و عنـــوان تخصـــص 
ـــام  ـــا را انج ـــرل ه ـــن کنت ـــام ای ـــزار تم ـــرم اف ـــد؛ ن ـــام دهی ـــما انج ـــزی را ش ـــای تجوی ـــج و داروه ـــک معال پزش

خواهـــد داد.

    ثبت اقالم همراه به صورت اتوماتیک
اقـــالم همـــراه تعریـــف شـــده بـــرای هـــر دارویـــی بصـــورت اتوماتیـــک در نســـخه اضافـــه خواهـــد شـــد و 

نیـــازی بـــه ثبـــت دســـتی ایـــن اقـــالم نخواهیـــد داشـــت.

    ثبت و محاسبه داروهاي مشابه یا جایگزین در نسخ بیمه درصورت نیاز
ـــا  ـــده ت ـــی ش ـــش بین ـــابه پی ـــن و مش ـــای جایگزی ـــزودن داروه ـــرای اف ـــن روش ب ـــان چندی ـــزار تبی ـــرم اف در ن

ـــد. ـــام دهی ـــد را انج ـــن فراین ـــبات ای ـــن محاس ـــق تری ـــان و دقی ـــن زم ـــد در کمتری ـــما بتوانی ش

حوصله و وقت خواندن مطالب را ندارید؟!!
برای مشاوره رایگان همین االن تماس بگیرید.

31801 - 044 )30 خط(  32247861-63 - 044

TEBYAN Group
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m     امـــکان تعریـــف بارکـــد بـــه صـــورت کامـــال اتوماتیـــک بـــراي کاالهایـــي فاقـــد بارکـــد یـــا قابـــل خوانـــدن 
توســـط بارکـــد خـــوان نیســـتند.

اســـتفاده از بارکدخـــوان را بـــا راحـــت تریـــن و کاربـــردی تریـــن روش هـــا در نـــرم افـــزار پیـــش بینـــی و 
پیـــاده ســـازی کـــرده ایـــم تـــا ســـرعت جســـتجو و ثبـــت داروهـــا در نـــرم افـــزار بـــه حداکثـــر برســـد.

    فرمولي جدید براي وارد نمودن کاالها در فاکتور خرید با حداکثر سرعت و دقت باال
بـــا اســـتفاده از امکانـــات پیـــش بینـــی شـــده در فـــرم هـــای ورود و خـــروج دارو مـــی توانیـــد رســـیدها و 

حوالـــه هـــای داروخانـــه را در حداقـــل زمـــان و بـــا بیشـــترین کنتـــرل ثبـــت نماییـــد.

    انبارگردانی تدریجی و کنترل تاریخ انقضاء
مـــا هـــم مـــی دانیـــم انبارگردانـــی داروخانـــه و کنتـــرل موجـــودی بـــه تفکیـــک تاریـــخ انقضـــا در داروخانـــه 
ـــن روش  ـــاده تری ـــا س ـــن کار را ب ـــان ای ـــزار تبی ـــرم اف ـــا در ن ـــی م ـــت، ول ـــا اس ـــت فرس ـــخت و طاق ـــس س کاری ب
ـــن کار  ـــود و ای ـــم ش ـــه ای فراه ـــر داروخان ـــودی در ه ـــرل موج ـــکان کنت ـــا ام ـــم ت ـــرده ای ـــازی ک ـــاده س ـــا پی ه

ـــد. ـــته باش ـــاز داش ـــه را نی ـــان و هزین ـــن زم کمتری

    اخطار در مورد کاالهایي که با ضرر یا سود کم در حال فروش هستند
بـــا اســـتفاده از گزارشـــات پیـــاده ســـازی شـــده در نـــرم افـــزار تبیـــان شـــما قـــادر خواهیـــد بـــود حاشـــیه ســـود 

ـــه ضـــرر و زیـــان را بگیریـــد. ـــه را کنتـــرل کنیـــد و جلـــوی هرگون تمـــام اقـــالم داروخان

بـــرای آشـــنا شـــدن بیشـــتر بـــا خدمـــات متمایـــز گـــروه مهندســـین تبیـــان       
بـــا مـــا تمـــاس بگیریـــد:

31801 - 044 )30 خط(  63 - 32247861 - 044
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ـــه، بســـیار پیچیـــده بـــوده و نیازمنـــد تخصـــص حســـابداری  از آنجایـــی کـــه انجـــام عملیـــات حســـابداری داروخان
مـــی باشـــد، لـــذا گـــروه مهندســـین تبیـــان بـــا پیشـــنهاد تعـــدادی از داروســـازان محتـــرم، نـــرم افـــزاری 
طراحـــی نمـــوده تـــا بتـــوان بـــدون نیـــاز بـــه تخصـــص حســـابداری و بـــا عملکـــردی آســـان کلیـــه عملیـــات 
حســـابداری داروخانـــه را مدیریـــت نمـــود. یـــک داروخانـــه فعـــال بدلیـــل داشـــتن گـــردش حســـاب پویـــا، 
ـــا اســـتفاده  ـــه مـــی باشـــد. ب ـــرای انجـــام امـــورات حسابرســـی داروخان نیازمنـــد داشـــتن یـــک حســـابدار ماهـــر ب
از پانـــل حســـابداری نـــرم افـــزار تبیـــان دیگـــر نیـــازی بـــه حســـابدار نخواهیـــد داشـــت، چـــرا کـــه کلیـــه 
عملیـــات حســـابداری مربـــوط بـــه یـــک داروخانـــه در ایـــن پانـــل پیـــش بینـــی شـــده و بصـــورت هوشـــمند 
ـــرم  ـــی و بســـیار ســـاده در ن ـــه خـــود را بصـــورت کل ـــی روزان ـــات مال ـــرد، شـــما کافـــی اســـت عملی ـــی گی انجـــام م
افـــزار وارد نماییـــد، نـــرم افـــزار بصـــورت هوشـــمند اســـناد مربـــوط بـــه اطالعـــات وارد شـــده را ایجـــاد نمـــوده 
و کلیـــه گزارشـــات حســـابداری را بـــه شـــما ارائـــه مـــی دهـــد.از وجـــوه تمایـــز ایـــن نـــرم افـــزار بـــا نـــرم 
ـــاالی آن  ـــل ب ـــرعت عم ـــان و س ـــیار آس ـــری بس ـــابداری، کارب ـــص حس ـــه تخص ـــاز ب ـــدم نی ـــابه، ع ـــای مش افزاره
ـــالم  ـــز اق ـــت ری ـــاز ثب ـــدون نی ـــی و ب ـــورت کل ـــروش بص ـــد و ف ـــای خری ـــور ه ـــزار فاکت ـــرم اف ـــن ن ـــت. در ای اس

ـــردد.  ـــی گ ـــت م ثب

نـــرم افـــزار حســـابداری داروخانـــه تبیان شـــامل کلیـــه عملیـــات الزم بـــرای مدیریـــت مالـــی داروخانـــه هـــا 
ـــاز  ـــدون نی ـــاده و ب ـــردی س ـــا عملک ـــه را ب ـــی داروخان ـــات مال ـــل عملی ـــه کام ـــزار چرخ ـــرم اف ـــن ن ـــد. ای ـــی باش م

ـــد. ـــی ده ـــرار م ـــدگان ق ـــتفاده کنن ـــار اس ـــابداری در اختی ـــص حس ـــه تخص ب

ویژگـــی هـــای بـــارز پانـــل حســـابداری

ـــه  ـــه، مجموع ـــت داروخان ـــع مدیری ـــزار جام ـــرم اف ـــک ن ـــا ی ـــد ب ـــد داری ـــا قص آی
ـــد؟!! ـــت کنی ـــوده مدیری ـــی آس ـــا خیال ـــر و ب ـــت ت ـــان را راح خودت

مـــا بـــا نـــرم افـــزار جامـــع مدیریـــت داروخانـــه تبیـــان و پشـــتیبانی فعـــال، 
همـــراه شـــما هســـتیم.

برای مشاوره رایگان همین االن تماس بگیرید:
31801 - 044 )30 خط(  63 - 32247861 - 044
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ـــروش  ـــد و ف ـــد خری ـــواردی مانن ـــریع م ـــاده و س ـــردی س ـــا عملک ـــد ب ـــی توانی ـــما م ـــرم افزار ش ـــن ن ـــط ای توس
ـــت  ـــی و ... را مدیری ـــای بانک ـــاب ه ـــودی حس ـــه و موج ـــای داروخان ـــه ه ـــی، هزین ـــای پرداخت ـــک ه ـــه، چ روزان

ـــد. نمایی
برخی از ویژگی های بارز این پانل عبارتند از:

    کاربری آسان و بدون نیاز به تخصص حسابداری
    ثبت و کنترل خرید و فروش داروخانه

    کنترل دقیق موجودی حساب های بانکی
    آالرم اتوماتیک سر رسید چک ها

    محاسبه سود و زیان داروخانه در هر بازه زمانی
    بررسی دقیق بدهکاری به شرکت های پخش
    مدیریت و کنترل تسهیالت و اقساط پرداختی

    امکان تعیین فروش به بیمه ها و بررسی کسورات
    گزارش چک های پرداختی به طرف حساب ها

    گزارش گردش حساب ها )صندوق، بانک، شرکت ها و  ...(
    امکان ثبت اطالعات سهامداران

    امکان تعریف نامحدود طرف حسابها ) شرکت های پخش(
    امکان ثبت وصول گروهی چک ها

    ایجاد فایل اکسل از گزارشات
    امکان تعریف تعداد نامحدود کاربران و تعیین سطوح دسترسی برای هر کاربر

    امکان استفاده در ویندوزهای 7,8,10
    امکان استفاده تحت شبکه

آیا تا به حال آمار داروخانه خودتان را تحلیل کرده اید؟!!
ـــع  ـــزار جام ـــرم اف ـــده از ن ـــت آم ـــاری بدس ـــات آم ـــی گزارش ـــل و بررس ـــا تحلی ب
ـــرده و  ـــدا ک ـــت پی ـــمندی دس ـــات ارزش ـــه اطالع ـــان، ب ـــه تبی ـــت داروخان مدیری

ـــت. ـــد داش ـــود خواهی ـــه خ ـــت داروخان ـــری از وضعی درک بهت
برای مشاوره رایگان همین االن تماس بگیرید:

31801 -044 )30 خط(  63 - 32247861 - 044
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    پانل صندوق با امکان برقرای ارتباط با دستگاه های کارت خوان بانک ها
ـــزار  ـــرم اف ـــدوق ن ـــل صن ـــد از پان ـــی توانی ـــه، م ـــدوق در داروخان ـــه اســـتفاده از باجـــه صن ـــل ب در صـــورت تمای

ـــد.  ـــن پیچیدگـــی( اســـتفاده کنی ـــا کمتری )ب

    ارتباط با دستگاه های پرداخت الکترونیکی بانک ها بدون نیاز به وارد کردن قیمت
ـــن  ـــدون کوچکتری ـــد و ب ـــال کنی ـــوان ارس ـــای کارتخ ـــتگاه ه ـــه دس ـــتقیماً ب ـــدوق را مس ـــغ صن ـــد مبال ـــی توانی م

ـــد. ـــت کنی ـــود را مدیری ـــه خ ـــدوق داروخان ـــانی صن ـــتباه انس اش

    ارتباط الکترونیک با صندوق جهت صدور قبض نسخ سرپایی
اگـــر قصـــد اســـتفاده از صنـــدوق در داروخانـــه داریـــد، اطمینـــان داشـــته باشـــید کـــه نـــرم افـــزار تبیـــان 

ـــرد. ـــد ک ـــت خواه ـــما مدیری ـــرای ش ـــل ب ـــت کام ـــا دق ـــروش را ب ـــی ف ـــای مال ـــش ه ـــام تراکن تم

ــدوق ــل صنـ ــارز پانـ ــای بـ ــی هـ ویژگـ

سهم شما از یک مدیریت آسان و خیال آسوده چقدر است؟!!
برای مشاوره رایگان همین االن تماس بگیرید:

31801 - 044 )30 خط(  63- 32247861 - 044
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    فناوری و زبان برنامه نویسی :
 Platform : Microsoft .NET

Presentation Layer : Vb.net

Component : TelerikRadControls

    پایگاه داده ها :

    معماری نرم افزار :
Multi Layer

    سیستم عامل :

مشـــخصات فنـــی نـــرم افـــزار

Windows 10 

Windows 8

Windows 7

(32 bit & 64 bit)

(32 bit & 64 bit)

(32 bit & 64 bit)

Microsoft SQL Server 2008 R2

   Business Logic Layer: C# - Data Access Layer: C#

 ما اینجا هستیم تا کمک کنیم، نگرانی های شما نگرانتان نکند.
منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم.

TEBYAN Group
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www.TebyanGroup.com

Contact Us 

ـــه در  ـــان ک ـــه تبی ـــت داروخان ـــع مدیری ـــزار جام ـــرم اف ـــرم ن ـــران محت ـــه ی کارب ـــکر از کلی ـــن تش ـــا ضم در انته
ایـــن امـــر مهـــم بـــا مـــا همـــراه بـــوده انـــد، تقاضـــا داریـــم تـــا نظـــرات و پیشـــنهادات خـــود را بـــرای ارتقـــاء کمـــی 
و کیفـــی نـــرم افـــزار جامـــع مدیریـــت داروخانـــه تبیـــان ارائـــه نماییـــد. همچنـــان پذیـــرای اندیشـــه هـــای 

ـــاریم. ـــی فش ـــی م ـــاری و قدردان ـــه ی ـــتتان را ب ـــتیم و دس ـــما هس ـــه ی ش ـــه و حکیمان ـــاب، خالقان ن

ـــتی: 57146-38193 کدپس
ـــط(  044-32247861-63 ـــن: 31801-044 )30 خ تلف

    آدرس: ارومیـــه٬ خیـــام جنوبـــی٬ پـــالک 283، ســـاختمان ارس4، طبقـــه هفتـــم٬ واحـــد 20 و 21

ارتبـــاط بـــا گـــروه مهندســـین تبیـــان



N O T E



ـــتی: 57146-38193 کدپس
ـــط(  044-32247861-63 ـــن: 31801-044 )30 خ تلف
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