
VERHOOG DE SERVICEGRAAD
IN UW APOTHEEK
 

Met ServiLocker®



Toekomstbestendig met ServiLocker

Door de behoefte van de zorgconsument centraal te stellen

De farmacie verandert, dit vraagt om een intensievere vorm van kwalitatieve zorgservice.  De zorgconsument wordt 

onafhankelijker en wil gemakkelijk en snel toegang tot zijn medicatie, ook buiten openingstijden. 

Hoe anticipeert uw apotheek op deze verandering?

	   Wat zijn nu de openingstijden van uw apotheek?

	   Hoe lang is de wachttijd in uw apotheek tijdens piekmomenten?

	   Hoe sluit uw apotheek aan bij het behoeftepatroon van uw zorgconsument?

ServiLocker is een zelfbedieningsafhaalsysteem waarmee medicatie veilig en gemakkelijk afgehaald kan worden, op 

ieder moment van de dag.  

Met ServiLocker biedt u de zorgconsument: 

	   de mogelijkheid om veilig en eenvoudig medicatie af te halen, wanneer het hen uitkomt, zonder wachttijd, 24/7.

	   automatische berichtgeving zodra de medicatie klaarligt. 

   een herinnering wanneer de medicatie te lang blijft liggen.

	   meer tijd voor het verlenen van zorg aan patiënten die het nodig hebben.



Totaaloplossing voor uw apotheek

Meer tijd voor het verlenen van zorg

ServiLocker voorziet in de behoefte van uw zorgconsument om op een moment naar keuze de medicatie veilig en snel 

op te halen. Ook na het werk en in het weekend kan men altijd terecht bij de Servilocker. Onnodige wachttijden worden 

zo voorkomen, openingstijden verruimd en uw service neemt toe.

De voordelen van ServiLocker

	   Twee extra afhaalpunten*

	   Geen wachttijden meer 

  Berichtgeving wanneer de medicatie klaarligt 

  Efficiënt door een koppeling met uw AIS 

   Veilig en eenvoudig in gebruik voor u en uw patiënten

Waarom heeft u gekozen voor ServiLocker? 

“Mijn klanten kunnen snel en gemakkelijk, 24/7 hun 

herhaalrecepten afhalen. 

Hierdoor zijn er minder 

piekmomenten. En ontstaat 

er meer tijd voor zorg aan de 

balie voor patiënten.” 

Welke voordelen ervaart u in de apotheek? 

‘‘Ik kan nu onderscheid maken tussen logistiek en zorg, 

klanten en patiënten.

Het is een stabiel en simpel apparaat. Als er een 

probleem is dan wordt het dezelfde dag meteen 

opgelost. Dat betekent voor mij werken met een 

betrouwbare partner. Daarnaast neemt de locker weinig 

ruimte in beslag, slechts 1 m2. 

Nu halen 1.200 klanten per maand hun recepten uit

ServiLocker, zo’n 55 klanten per dag. Dat betekent dat 

ik gemiddeld 10 minuten extra tijd heb voor de klant aan  

de balie.” 
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Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontrevreden

Bron: Autopharma, onderzoek onder 500.000 unieke gebruikers, 2018

Mathijn Brummelhuis | Apotheek Twekkelerveld

Hoe tevreden zijn patiënten over ServiLocker?

‘Geweldig! Medicatie ophalen wanneer het mij 

uitkomt. Zonder wachten’.

‘Erg efficiënt en handig en de wachtrij voor 

mensen die mondeling toelichting nodig 

hebben wordt zo veel kleiner’.

‘Is echt super gemakkelijk, ook voor mensen die 

werken. Je kunt altijd je medicijnen ophalen’. 

Bron: Autopharma, onderzoek onder 500.000 unieke gebruikers, 2018

*Indien gekozen wordt voor een dubbelzijdige uitgifte



Gemakkelijk in gebruik voor apotheek en zorgconsument

1. Recepten worden op gangbare wijze klaargemaakt. Dit kan 

handmatig, met behulp van een geneesmiddelendispenser 

(GDS/baxter), via Central Filling of een combinatie van deze 

processen. 

2. De apotheekmedewerker plaatst de recepten in de 

ServiLocker. Nadat alle recepten in de ServiLocker 

geplaatst zijn, worden automatisch de afhaalberichten via 

e-mail en/of sms verstuurd. 

3. Na ontvangst van het afhaalbericht kan de zorgconsument 

zich bij de ServiLocker aanmelden met een eenmalige, 

unieke code en invoering van geboortedag en -maand.

4. Als de medicatie te lang blijft liggen wordt automatisch een 

herinnering gestuurd.

Voordelen van ServiLocker in uw apotheek

Door 1,1 m2 slimmer in te richten, kunt u de servicegraad in uw apotheek 

optimaliseren en verhogen

Een ServiLocker in uw apotheek zorgt voor een hogere klanttevredenheid, minder piekmomenten en werkdruk voor 

uw apotheekmedewerkers. Tevens optimaliseert het de logistieke systemen binnen de apotheek. 

Door de afname van piekmomenten, ontstaat meer ruimte voor zorgrecepten en vragen aan de balie. U verruimt uw 

openingstijden en verhoogt de efficiency in uw apotheek.

Kortom

	   1,1 m2 

  Opslagcapaciteit voor 162 pakketjes 

  Snel en gemakkelijk te vullen 

  Zeer veilig en betrouwbaar

   Digitaal bedieningspaneel

   Meerdere uitvoeringen mogelijk  

      (enkelzijdig of dubbelzijdig)

Aanzicht vanuit de apotheek Buitenaanzicht



Autopharma

Een bewezen betrouwbare partner

Met de introductie van ServiLocker in 2010 heeft Autopharma een grote bijdrage geleverd aan een meer 

klantvriendelijke geneesmiddelendistributie in Nederland. Op meer dan 400 locaties maken zorgconsumenten veilig 

gebruik van deze zeer gewaardeerde service.

Autopharma draagt gedurende de levensduur zorg voor helpdesk & support, onderhoud en het blijvend voldoen 

aan wet en regelgeving. Bij Autopharma zijn uw data en recepten in veilige handen. Autopharma is voor deze 

toepassing als enige ISO27001 / NEN7510 gecertificeerd. Beschikbaarheid van het gehele systeem is aantoonbaar 

nagenoeg 100%. Brocacef Supplies & Services ondersteunt apotheken met advies, aanschaf en installatie voor 

ServiLocker.  

Brocacef Supplies & Services
Brocacef Supplies & Services is een totaalleverancier van ondersteunende producten & diensten voor de 

farmaceutische, veterinaire en cosmetische sector. We ontzorgen al vele jaren apotheken en apotheekhoudende 

huisartsen met o.a. apotheekbenodigdheden, verpakkingen, farmaceutische apparatuur en onderhoud, het 

apotheekmerk Livsane en ICT Dienstverlening. Kwaliteit en veilige zorg staan voorop samen met kennis, expertise 

en advies op maat voor uw apotheek.



autopharma
Brocacef Supplies & Services is distributeur in Nederland 
van ServiLocker en ServiSoft Track & Trace. 
www.brocacefsupplies-services.nl


