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Met de software die Crolox ontwikkelt, helpen we apothekers om 
weer échte zorg aan cliënten te verlenen. Om de concurrentie met 
online apotheken het hoofd te bieden. En een antwoord te vinden 
op het structurele personeelstekort. Dat bereiken we met een 
slimme totaaloplossing waarin track & trace, papierloos werken en 
je uitvulsysteem naadloos met elkaar samenwerken. Daar wordt het 
werkproces in je hele apotheek een stuk efficiënter van. Je krijgt meer 
gedaan, hebt minder mensen nodig en de kans op fouten is kleiner.  
 
Waarschijnlijk heb je weleens gehoord van onze track-en-trace software 
Loxis. Of wellicht ken je PI-Farma, de originele software voor papierloos 
werken. Beiden toonaangevend, robuust, intuïtief en perfect passend 
bij jouw werkproces. Dat is ons handelsmerk. Zo hebben we ook nog 
FillConnector die jouw sorteersysteem met Loxis en PI-Farma verbindt. 
Op de volgende pagina’s beschrijven we ze stuk voor stuk. 

Met onze oplossingen krijg jij je 
handen weer vrij om te doen wat 
je goed kunt: cliënten helpen. 
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Track-en-trace, de basis 
voor efficiëntie 
 
• Volledig inzicht in locatie recept, 

binnen én buiten de apotheek  
• Bezorging met een app met 

optimale routeplanning en 
berichtgeving  

• Zeer uitgebreide bezorg-
communicatie naar de cliënt 

• Integratie met je AIS, 
kluisjes, nummersystemen, 
kijksluiters, kwaliteitsmetingen, 
baxterleveranciers en nog veel 
meer. 

Zie pagina  4

Digitaliseren, prioriteren  
en controleren  
 
• Digitaliseer recepten, kwitanties 

en overig papierwerk 
• Verbindt automatisch labels aan 

recepten zodat je direct al je 
receptstromen in beeld hebt 

• Prioriteer recepten, verwerk de 
belangrijkste eerst  

• Samenwerkende apotheken: 
centraal aanschrijven, waar en 
wanneer je maar wilt 

• Geen bewaarplicht meer voor 
papieren recepten  

• Digitaal nakijken, op afstand 
meekijken en beoordelen 

Zie pagina 6

Integreer jouw 
sorteersysteem 
 
• Verbindt jouw sorteersysteem 

met Loxis, PI-Farma en je AIS  
• Realiseer grote besparingen in 

uren én kosten 
• FluenC, SMART, Odessa, ROWA, 

SpeedFiller en meer!  
• Foutloos sorteerproces zonder 

dubbele controle 
• Eenvoudig werknemers zonder 

medicijnkennis inzetten 

Zie pagina 8

FILL CONNECTOR
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Track-and-trace, 
de basis van 
efficiëntie

Continu inzicht in de exacte locatie van 
elk recept, vanaf het moment dat je ze in 
het AIS hebt aangeschreven tot aan de 
overhandiging aan de cliënt. Dat is wat 
Loxis je biedt. Moet de groothandel het nog 
leveren, moet het nog worden klaargemaakt? 
Bevindt het zich in een kluisje, bij de 
bezorgdienst of ligt het klaar in een kast 
om uit te leveren aan de balie? Je weet het 
precies, van elk recept, op elk moment. 

Eén keer scannen en klaar! 

Loxis biedt je ook de slimste 
manier om een recept in een 
kast op te bergen. Bij andere 
systemen moet je daarvoor twee 
keer scannen, één keer het recept 
en één keer de gekozen plek. Op 
die manier kun je de track-en-
trace niet handig koppelen met 
een uitvulsysteem. Loxis kan dat 
wel, want je hoeft maar één keer 
te scannen, het systeem bekijkt 
direct welke plek vrij is en wijst je 
die toe. En niet zomaar een plek 
op de onderste plank of ergens 
achterin een lade, Loxis houdt ook 
rekening met jouw voorkeuren. 
De handigste en best bereikbare 
plekken worden optimaal gebruikt. 
Daarnaast voegt Loxis meerdere 
recepten van dezelfde cliënt 
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automatisch samen en verzamelt 
ze op één locatie. Dat is lekker  
snel werken. 

Communicatie  
met de cliënt 

Ook de communicatie wordt 
geheel verzorgd. Zodra het 
recept klaarligt in een kluisje of 
bij de balie, krijgt de cliënt een 
persoonlijk bericht. Pure service: 
hij weet precies wanneer hij 
moet langskomen en dat verkort 
wachttijden. Bovendien voorkomt 
het dat je haastig recepten moet 
klaarmaken voor cliënten die te 
vroeg komen en nu ongeduldig aan 
de balie staan te wachten. Ook 
voor bezorging biedt Loxis zeer 
uitgebreide leveringsinformatie aan 
de cliënt. En je bezorgdienst krijgt 

meteen de optimale routeplanning 
voorgeschoteld. Aan alles  
is gedacht.  

• Geïntegreerd met Pharmacom, 
CGM en SmartMed (voorheen 
FarmaSys) 

• Bezorging met een app met 
optimale routeplanning en 
berichtgeving  

• Zeer uitgebreide (bezorg)
communicatie naar de cliënt 

• Al 400+ gebruikers  
• Volledig inzicht in locatie 

recept, binnen én buiten de 
apotheek 

• Integratie met o.a. kluisjes, 
nummersystemen, 
uitvulsystemen, kijksluiter en 
kwaliteitsmetingen  

• Perfect voor samenwerkende 
apotheken 

“Loxis maakt 
ons werkproces 
efficiënter. De 
assistenten hebben 
nu meer tijd 
beschikbaar voor 
cliënten aan de balie. 
En dat zien we terug 
in onze PREM score.”

Peter Brummelhuis,  
Apotheek Heino 
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Digitaliseren, 
prioriteren en 
controleren 

Digitaliseer je recepten met PI-Farma en 
versnel je hele werkproces. Zodra jij je 
recepten in het AIS aanschrijft, digitaliseert 
en archiveert PI-Farma ze automatisch. 
Deze worden opgeslagen in een database, 
wat meteen je wettelijk verplichte archief 
is. Ook heeft PI-Farma een volledige 
aanschrijfbuffer: Edifact, Medicom, LSP, fax, 
e-mail, werkelijk élk recept zit erin. Dat geeft 
je een handig totaaloverzicht. Elk recept is 
op elk moment oproepbaar, je bent nooit 
meer op zoek naar dat ene recept van die 
ene cliënt. Pure tijdwinst. En je bent van die 
hele papierwinkel af. 
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Preventief controleren en 
meekijken 

Ook op het gebied van controle ga je 
efficiënter werken. Je kunt preventief 
recepten controleren. Indien nodig 
kun je direct digitaal meekijken met 
je assistenten. Zo voorkom je fouten, 
lever je hogere kwaliteit en werk 
je ook nog eens sneller. Natuurlijk 
wordt de barcode eindcontrole en de 
FMD-afhandeling door PI-Farma ook 
volledig ondersteund.  

 
• Volledig papierloos werken  
• Digitaliseer alle recepten, kwitanties en overig 

papierwerk  
• Raak nooit meer recepten kwijt en stop met 

het verzamelen van losse briefjes  
• Prioriteer recepten, verwerk de belangrijkste 

eerst  
• Geen bewaarplicht meer voor papieren 

recepten  
• Digitaal nakijken, op afstand meekijken en 

beoordelen  
• Samenwerkende apotheken: centrale 

aanschrijving, werkverdeling over apotheken 

Jij bepaalt de prioriteiten 

De belangrijkste recepten wil je natuurlijk 
bovenaan de to-do-lijst. Geen probleem. 
PI-Farma ziet continu wat binnenkomt, 
verbindt er automatisch een label aan en 
prioriteert het voor je. Zo zorg je ervoor 
dat je altijd eerst afhandelt wat vandaag 
gereed moet zijn. En wellicht wil je eerst 
de recepten voor bezorging afhandelen 
of liever eerst de spoedrecepten. Ook 
maak je eenvoudig een selectie van alle 
kleine recepten, zo ben je snel weer bij 
met aanschrijven. Jij bepaalt.  

Thuiswerken of vanuit andere 
apotheek 

Het aanschrijven van recepten kun je 
binnen jouw apotheek doen, maar ook 
daarbuiten. Omdat alles – goed beveiligd 
– in de Cloud plaatsvindt, kunnen je 
medewerkers ook vanuit huis werken. Of 
collega’s van een aangesloten apotheek 
doen dat voor je, omdat het daar nu 
toevallig even rustig is. Zo help je elkaar.  

“De assistentes willen niet meer zonder. 
Er is veel meer rust in de apotheek nu 
waardoor we tijd overhebben voor de 
klant.” 

Erik Teurlings – apotheker in 
Wassenaar en Voorschoten 
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Integreer jouw 
sorteersysteem 
met je apotheek 

Veel apotheken zien de potentie die local 
of central filling biedt. De groothandel 
neemt je veel werk uit handen en je kunt 
ongeschoold personeel inzetten voor het 
verdere werkproces. Maar in praktijk is het 
in de apotheek nog steeds een bewerkelijke 
klus om het recept af te handelen en bij de 
klant af te leveren. FillConnector versnelt dat 
proces. Het verbindt je sorteerproces met je 
AIS en werkprocessen in jouw apotheek. Dat 
geeft grip. En biedt kansen voor efficiëntie.  
 

Compatible met elk  
proces en systeem 

Kies je voor central filling dan 
levert de groothandel weliswaar 
kant-en-klare recepten aan, maar 
helaas wel ongesorteerd en nog 
niet compleet. Bij local filling 
verzorg je zelf nog alle handelingen 
om het recept te completeren. En 
er bestaan tal van systemen die je 
ondersteunen, zoals de Odessa-
kast, FluenC regio filling, Robots, 
Speedfiller, SMART en ga zo maar 
door. Welk proces of systeem je 
ook hebt, FillConnector verbindt ze 
allemaal met de processen in jouw 
apotheek. Dat levert je veel op.  
 
Winst op vele fronten 

Dankzij de integratie is het niet 
meer nodig om pakketjes met 
medicatie handmatig te beoordelen 

en sorteren. Het adresetiket geeft 
aan in welke bak het pakketje 
hoort: bijvoorbeeld bezorging, 
afhaalkast, herhaalservice of 
de kluis. Delen van dit proces 
zijn prima uit te voeren door 
ongeschoold personeel. En fouten 
worden automatisch gesignaleerd. 
Dat scheelt veel mankracht, tijd en 
geld.  
 
• Verbindt jouw (toekomstige) 

sorteersysteem met Loxis,  
PI-Farma en je AIS  

• Volledige integratie van je 
belangrijkste processen  

• Realiseer grote besparingen in 
uren én kosten 

• FluenC, SMART, Odessa, 
ROWA, SpeedFiller en meer!  

• Foutloos sorteerproces zonder 
dubbele controle 

• Eenvoudig werknemers zonder 
medicijnkennis inzetten 

FILL CONNECTOR
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“Denk ook eens aan regional filling. Dit 
combineert the best of both worlds, en levert 
recepten ook nog eens gesorteerd aan, mét 
kwitantie en bijsluiter. En je kunt het pakje 
direct in de afhaalkast plaatsen, omdat de 
opberglocatie al op het adresetiket staat.” 
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Elke oplossing is afzonderlijk te gebruiken. 
Maar ze vullen elkaar ook uitstekend 
aan en passen naadloos op elkaar. Als 
je wilt, kun je met onze oplossingen 
alle werkprocessen in je hele apotheek 
stroomlijnen. Of je houdt het bij een 
klein gedeelte, jij bepaalt. Dat is de 
kracht van Crolox. Kies je voor één van 
onze oplossingen, dan kun je er ook 
later eenvoudig andere oplossingen aan 
verbinden. Die samen een compleet 
geïntegreerde werkwijze vormen. Dat 
maakt Crolox jouw partner waarmee je 
stukje bij beetje je complete apotheek 
moderniseert. 

IT voor je gehele 
werkproces

Loxis + PI-Farma + FillConnector 
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Volledige integratie?  
Dit levert het op 

• Ben je klaar met een recept? Dan wordt automatisch de locatiecode 
op het adresetiket geprint. Zo hoef je het recept niet nogmaals te 
scannen en kun je het direct opbergen.  

• Dankzij de integratie met je sorteersysteem is het niet meer nodig om 
pakketjes met medicatie handmatig te beoordelen en sorteren. Het 
adresetiket geeft aan in welke bak het pakketje hoort! Alle pakketjes 
komen in de juiste bakken terecht, zoals bijvoorbeeld voor bezorging, 
herhaalservice of de kluis. 
  

• Ontvangt jouw apotheek pakketjes vanuit een eigen, centrale 
productielocatie? Met Loxis worden afhaalberichten naar de cliënt 
pas verstuurd op het moment dat de bak met recepten in de 
apotheek aanwezig is. 
    

• Optimaliseer je werkwijze en leg een medicatievoorraad aan! Zo kun 
je de hele dag door orders maken en sorteren met je sorteersysteem. 
Zo hoef je niet meer te wachten tot de medicatie geleverd is.  
   

• Alle toebehoren zoals de kwitantie, GIP/VI folder, herhaalbriefje,  
et cetera, worden pas bij het uitvullen geprint. De assistente hoeft 
niet langer meer een stapel papier te sorteren en bespaart hiermee  
al snel twee uur werk per dag! 

“Een totale oplossing 
voor het klaarmaken 
van de medicatie, 
inclusief opberglocatie 
en toebehoren 
als kwitanties en 
bijsluiters.” 

Simon Latumalea,  
Service Apotheek Avereest



Wij zijn gedreven om de 
rol van apothekers weer 
te laten draaien om échte 
zorg voor de cliënten. Hoe 
we dat doen? Door zorg 
en logistiek te scheiden 
én te optimaliseren, met 
behulp van innovatieve en 
betrouwbare oplossingen.   

 
Gespecialiseerd in 
apotheken 

Wij hebben bijna 25 jaar ervaring 
met de ontwikkeling van web 
based toepassingen, integratie 
van nieuwe met bestaande 
oplossingen en de oplevering van 

gebruiksvriendelijke software. De 
laatste tien jaar specialiseerden 
we ons in oplossingen voor de 
moderne apotheek. Met een 
team van bijna vijftien collega’s 
zijn we constant bezig met de 
doorontwikkeling van betrouwbare 
en slimme manieren om de 
processen in de apotheek verder 
te stroomlijnen. Daarvoor werken 
we ook nauw samen met diverse 
apotheken. 

Intuïtieve programma’s 

Alle producten van Crolox zijn 
razendsnel geleverd en zo 
geïnstalleerd. En je zult merken dat 
je medewerkers zich de nieuwe 
werkwijze snel eigen maken. Dat 
komt doordat onze producten 
het dagelijkse werk in apotheken 
uitstekend ondersteunen. En 
makkelijker maken. Daar doen we 
het voor.  

Meer weten? 

Bezoekadres 
Twekkelerplein 44
7553 LK Hengelo 
 
Postadres 
Postbus 8147  
7550 KC Hengelo   

 

  +31 (0)88 2276569 
  +31 (0)88 2276570  
  info@crolox.nl 
  www.crolox.nl  

Over Crolox. Experts met een missie


