
BD RowaTM Plus
pentru Farmacia Dumneavoastră



Vă oferim 
mai multă 
libertate



Orășelul Kelberg, aflat în inima regiunii Eifel din Germania de Vest, este locul în 
care sunt create soluții pentru farmaciile din întreaga lume. Aici producem, în mare 
parte încă manual, aceste inovații prin care vă puteți ajuta farmacia să devină mai 
competitivă și mai ușor accesibilă clienților.

FSoluții automatizate durabile 
pentru farmacia dvs. 

Din Eifel 
spre viitor 

În aerul proapăt se nasc cele mai bune idei 
Timp de peste 20 de ani, Eifel ne-a oferit liniștea și energia de care avem nevoie 
pentru a veni cu idei creative și strategice, prin care să oferim oamenilor un acces 
rapid și sigur la medicamente – de la distribuitorii farmaceutici en-gros la centrele de 
producție a blisterelor și la farmaciile individuale.

Din Kelberg spre întreaga lume 
Departamentul nostru de dezvoltare din Kelberg este inima întreprinderii noastre. 
În acest loc, angajați cu înaltă calificare descoperă soluții care sunt apoi transformate 
în sisteme ultramoderne, livrate clienților noștri din întreaga lume.

Calitatea unui sistem “produs în Germania” 
Toate componentele noastre, în majoritate fabricate manual, sunt produse în întregime 
în Eifel. Pentru a putea garanta o calitate înaltă în toate etapele procesului de 
fabricație, colaborăm predominant cu furnizori din aceeași regiune.

9,000
de sisteme BD RowaTM 
sunt folosite în prezent 
în întreaga lume

55
patente

47
de țări au sisteme 
BD RowaTM 
instalate 

800
angajați



BD RowaTM Plus vă oferă o 
gamă întreagă de 
avantaje.

Nu numai că soluțiile noastre 
îmbunătățesc eficiența farmaciei dvs., ele 
vă pot ajuta în plus să vă asigurați o mai 
mare loialitate a clienților și să  beneficiați  
de o libertate mai mare, atât dvs., cât și 
echipa pe care o conduceți.
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Sistemul dvs. BD RowaTM Plus:

Automatizare pentru orice farmacie: Modelul standard BD 
RowaTM Smart este disponibil începând de la numai 54.990€. 
Disponibilitate rapidă, cu echipament standardizat și în 11 
mărimi diferite.

Flexibilitate totală: Gama BD RowaTM Vmax deține soluția 
perfectă pentru oricare din cerințele dvs. Oferim diferite 
configurații, cu o gamă largă de funcții suplimentare, de 
exemplu încărcarea automată– toate perfect adaptate 
nevoilor dvs. 

Pe lângă o fiabilitate optimă (99.9%), sistemele noastre 
compacte de depozitare și de extragere sunt foarte durabile și 
folosesc tehnologie ultramodernă. Ca urmare, sistemul vă 
optimizează continuu spațiul de depozitare, fără a fi nevoie 
de nici o acțiune din partea dvs.

Sistemele automatizate de la BD Rowa™ vă oferă mai multă libertate în diverse moduri. 
Veți avea mai mult timp pentru clienții dvs., mai mult loc pentru ideile dvs. și mai multă 
disponibilitate pentru angajați și pentru dvs. personal. Sistemele noastre vă ajută să vă 
optimizați procesele, să deveniți un angajator mai atractiv și să respectați cerințele 
clienților și obligațiile privind siguranța pacienților.

Automatizare:
Beneficiați de mai 
multă libertate.



Automatizare

Sistemul de coletare a comenzilor, pe jumătate 
încastrat în podea în centrul magazinului, este 
punctul de atracție vizual al farmaciei, funcționând 
atât ca depozit, cât și ca farmacie centrală. Aceasta 
permite personalului farmaciei să rămână la ghișee 
împreună cu clienții pentru a le oferi recomandări în 
privința administrarii medicamentelor, în timp ce 
acestea le sunt eliberate automat la statia de lucru.

“Am înlăturat bariera dintre 
clienți și echipa farmaciei.”

TopPharm Apotheke, Erlinsbach 
(CH)Fabian Vaucher



Picture credits: K. Bürger

“Specialitatea noastră este  homeopatia. 
Deși avem o tradiție îndelungată, sunt 
deschis către  conceptele moderne, care 
au potențialul de a schimba în bine 
munca noastră de zi cu zi.” 

Farmacia Barlach-Apotheke din Bad Boll se bucură de o tradiție veche de aproape 30 de 
ani, timp în care totul a gravitat în jurul homeopatiei și naturopatiei. Folosind 
echipamente speciale de depozitare,  sistemul poate prelua chiar și flacoanele foarte mici 
de sticlă, fără nici o problemă.

Barlach-Apotheke, Bad Boll (D) / Christoph Schroer

Automatizare



Tradiția și inovația nu trebuie să se excludă reciproc. Cea mai 
veche farmacie din Berlin este fără îndoială una dintre cele 
mai mari atracții turistice culturale ale orașului. În spatele 
interiorului cu lambriuri de lemn funcționează o tehnologie 
ultramodernă. Sistemul este amplasat în subsol și transportă 
medicamentele sus în magazin prin dispozitive de ridicare.

“În trecut, căutarea manuală a 
medicamentelor în 
compartimentele mici, ordonate 
alfabetic, consuma foarte mult 
timp. Acum, sistemul Rowa 
instalat la subsol face asta în locul 
nostru.”

MediosApotheke Hackescher Markt, Berlin (D) 
Svenja Suhrmüller

Automatizare



Farmacia Prenz’l Apotheke este situată lângă o stație de metrou, astfel încât primește 
mulți clienți aflați în tranzit, care sunt presați de timp. Aceasta înseamnă că 
medicamentele trebuie să fie disponibile în orice moment. Cu ajutorul echipamentului 
patentat Rowa, a fost posibilă și găsirea unei soluții pentru organizarea complexă a 
personalului care preia comenzile. Incarcarea complet automată a medicamentelor a 
permis optimizarea și simplificarea simultană a proceselor.

Prenz’l Apotheke, Berlin (D) / Dr. Detlef Glaß

“Ne-am atins obiectivul de a  
implementa o cameră de 
depozitare optimizată, cu 
disponibilitate maximă a stocurilor, 
care să fie și flexibilă în același timp. 
În plus, au fost eliminate erorile din 
munca noastră, rezultatul fiind o 
siguranță mai mare a medicației.”

Automation



Sistemul dvs. BD RowaTM Plus: 

Vă sporește rulajul și atractivitatea: se adresează emoțiilor clienților 
dvs., declanșând impulsul de a cumpăra direct la punctele de vânzare. 
Serviciile noastre includ videoclipuri promoționale de înaltă calitate 
de la ultimele campanii de vânzare, alături de machete ale 
partenerilor exclusivi. Avem la dispoziție și soluții potrivite pentru a 
oferi consultații clienților. 

Vitrina dvs funcționează ca o carte de vizită a farmaciei: trebuie să 
aveți grijă ca expertiza dvs. să fie vizibilă și să vă poziționați ca furnizor 
de servicii medicale. Ecranele luminoase din vitrine atrag atenția 
clienților, oferindu-le și informații în același timp. De la informații 
despre orarul de funcționare de urgență, până la orele speciale de 
consultație pentru bolile vasculare, vă puteți expune întreaga gamă de 
servicii și prezenta produse specifice. 

Implică o manipulare simplă: Sistemele noastre impresionează prin 
întreținerea simplă și ușurința de utilizare. Tehnologia ultramodernă în 
rețea înseamnă că sistemul poate fi controlat în toate filialele și de 
oriunde. În plus, veți beneficia de economii mari de timp și de costuri 
legate de întreținere și de capitalul investit.

Soluții digitale: 
Se adresează emoțiilor 
clienților dvs.
Puteți transforma cumpărăturile și consultațiile din farmacia dvs. într-o veritabilă 
experiență pentru clienții dvs. – prin contopirea lumii analoge cu cea digitală. Vă 
oferim sprijin printr-o selecție amplă de sisteme digitale pentru medicamentele și 
produsele fără prescripție medicală, alături de consultații pentru clienți și 
prezentări în vitrină. Acestea vă vor ajuta să atrageți și să îndrumați clienții, fiind 
în același timp un mijloc excelent de a arăta lumii de afară ce aveți de oferit. În 
plus, vă ajutăm să valorificați cu succes în famacia dvs. ultimele noutăți din 
cercetarea de marketing.



Soluții digitale

“Digitalizarea ne permite să fim mai 
aproape de clienți mai mult timp și, spre 
deosebire de trecut, să servim mai mulți 
clienți simultan.” 

Epoca digitalizării și abundența ofertelor online au motivat echipa farmaciei 
Ahrtor Apotheke să facă eforturi pentru a îmbunătăți permanent loialitatea 
clienților. Alături de noul concept de design, sistemul automatizat și afișările 
digitale reprezintă inima farmaciei. Timpul economisit poate fi folosit pentru  
consultații și specializare: de exemplu, asistentul farmacist va putea ajuta 
clienții cu consultații referitoare la cosmetice.

Ahrtor Apotheke, Bad Neuenahr-Ahrweiler (D) / Linda Wnendt



Ecranele mari, luminoase, atrag realmente atenția oamenilor, fiind vizibile 
chiar înainte ca ei să intre în farmacie. Clienții beneficiază de o gamă extinsă 
de produse și de servicii de consultație optime la fiecare casierie. În plus, sunt 
mai ușor de prezentat serviciile și ofertele speciale, cum ar fi marca proprie de 
cosmetice a companiei.

“Clienții vin în centrul orașului pentru 
cumpărături – vreau ca farmacia mea 
să le atragă atenția.” 
Farmacia din Quadrat, Kamen (D) / Margarete Tautges

Soluții digitale



Platzhalter

“Efectul vitrinelor virtuale se reflectă 
într-o scădere a stocurilor din 
segmentul OTC (medicamente care nu 
necesită prescripție medicală). În plus, 
facem mai multe vânzări in vrac, 
întrucât clientul poate observa imediat 
avantajul de preț.” 

Modernizarea a avut ca obiectiv îmbunătățirea cost-eficienței. Automatizarea depozitului 
a simplificat substanțial procesele și a avut ca rezultat reducerea costurilor. Ecranele 
creează o atmosferă luminoasă și prietenoasă în farmacie, prezentând videoclipuri 
promoționale furnizate de producători, care sensibilizează clienții și contribuie la deciziile 
lor de cumpărare.

Rhein Apotheke, Germersheim (D) / Nadine Winkler

Soluții digitale



“Ne-am confruntat cu următoarea 
problemă: baza noastră de clienți era 
formată din persoane din ce în ce mai  
vârstnice, în timp ce tinerii nu se prea 
apropiau. Mi-a devenit clar că trebuia 
să fac ceva pentru ca  farmacia mea să 
mai aibă un viitor.”    

În farmacia Sertürner Apotheke din Frankfurt, accentul se pune pe tehnologia modernă. 
Pentru a se asigura că grupurile țintă de clienți, atât tineri, cât și mai vârstnici, simt că li 
se dă atenție în egală măsură, farmacista Uta Böger a decis să facă o modernizare, prin 
integrarea unui sistem de colectare a comenzilor și de afișare digitală de la BD Rowa™. 
Aceasta permite o mobilizare mai eficientă a personalului în spațiul administrativ. 
Clasificarea produselor în grupe de indicații afișate pe monitoare facilitează substanțial 
satisfacerea dorințelor clienților.

Sertürner Apotheke, Frankfurt am Main (D) / Uta Böger

Soluții digitale



Decizia de a face o schimbare este întotdeauna dificilă. Ca partener al dumneavoastră, 
vă suntem alături pe tot parcursul acestui proces, de la bun început. În primul rând vă 
vom analiza cerințele, după care vom elabora împreună cu dvs. un proiect al soluției 
optime. BD Rowa™ se va ocupa în totalitate de managementul proiectului, incluzând 
punerea în funcțiune a sistemului și instruirea personalului dvs. Iar între timp, producția 
sistemului dvs. este deja inițiată la unitatea noastră din Kelberg.

Sistemul dvs. BD RowaTM Plus: 

Managementul 
proiectului: 
Reamenajare fără 
efecte nedorite 
pentru farmacia 
dumneavoastră

Suntem profesioniști cu o expertiză îndelungată: aceasta vă 
garantează că modernizarea poate fi realizată fără întreruperi 
ale activității companiei dvs. Dacă va fi necesar, puteți beneficia 
între timp de un sistem închiriat sau de un sistem modular. 
Desigur, este posibil și să instalăm sistemul fără nici o 
reamenajare a farmaciei în unele cazuri. 

investiție care merită: Vă vom oferi cu plăcere sfaturi și sprijin în 
privința finanțării. Bineînțeles, puteți opta pentru închirierea 
unui sistem de la noi, fără nici un risc.

Suntem alături de dumneavoastră în orice moment: chiar și după 
instalare, echipa noastră de consultanță este întotdeauna 
disponibilă pentru ajutor. Dacă este nevoie, există și posibilitatea 
sesiunilor de instruire individuale și a analizei complexe a afacerii.



Managementul proiectului 

“Clienții noștri nu sunt singurii care 
beneficiază de economia de timp – 
și eu am, în sfârșit, mai mult timp 
pentru latura de asistența de 
sânâtate a profesiei mele și pentru 
familie.”

BD RowaTM Smart este soluția optimă pentru o filială de farmacie. Având în vedere spațiul 
limitat disponibil, soluția trebuia să fie compactă și să ofere în același timp un plus de 
valoare substanțial. Era în mod special important pentru dr. Röhm să își implice echipa în 
procesul de luare a deciziilor. Până la urmă, acest tip de proiect nu poate avea succes decât 
dacă toată lumea este implicată.

Alte Post Apotheke, Cologne (D) / Dr. Stephanie Röhm



Cea mai mare provocare este de a profita de 
oportunități și de a crea permanent concepte noi pentru 
a satisface cerințele clientului. În toate proiectele de 
reamenajare a magazinelor este esențială examinarea 
design-ului și a facilitatilor, până în cel mai mic detaliu. 
Aceasta necesită multă experiență din partea tuturor 
celor implicați, minți inovatoare și flexibile în același 
timp și o gândire orientată spre soluții.

“Ideea a fost să venim cu un 
concept complet nou de 
consultație după 
reamenajare.”

Apotheke am Unteren Tor, Bietigheim-Bissingen (D) 
Andreas Bühler

Managementul proiectului 



“Sertarele afară, sistemul 
înăuntru – nu este necesară 
nici o reamenajare. A fost un 
succes total, în mare parte 
datorat suportului excelent în 
faza de planificare.” 

Un rol decisiv în procurarea unui sistem de colectare a comenzilor l-au avut contractele 
promoționale, din cauza cărora managementul stocului era și mai complicat, consumând și 
mai mult timp. Datorită aranjării în rafturi ajustabile, sistemul actual rămâne flexibil chiar 
dacă dimensiunile ambalajelor se schimbă. În plus, farmacia este un loc de muncă atractiv. 
Chiar și în perioadele în care sunt greu de găsit specialiști calificați, dl. Hergert nu are 
probleme în ocuparea posturilor vacante.

Norderstedt Apotheke, Norderstedt (D) / Matthias Hergert

Managementul proiectului 



Sistemul dvs. BD RowaTM Plus: 

Este alături de dvs. în orice moment: Prin linia noastră de 
asistență 24/7 echipa noastră de service din Kelberg este 
alături de dvs. în persoană, în orice moment. 98% dintre 
probleme pot fi rezolvate direct la telefon, printr-o conexiune 
live cu camera de la nivelul capului de colectare al sistemului. 

Serviciu pentru clienți disponibil în întreaga țară: Cu 60 de 
puncte de service în întreaga Germanie, putem ajunge rapid la 
dvs. și vă putem garanta un timp de răspuns sub 4 ore. Acest 
lucru este posibil datorită unui sistem de localizare GPS 
ultramodern, care arată ce coleg se află în zona dvs. în orice 
moment.

Proactivi, nu reactivi: Putem identifica și cele mai mici schimbări 
în modul de funcționare al echipamentelor pe care le furnizăm, 
imediat ce apar. Aceste modificări ne sunt raportate automat, 
astfel încât tehnicianul de service poate înlocui componenta 
respectivă la următoarea vizită de întreținere a echipamentului 
programată – înainte chiar ca problema să poată fi observată. 
Aceasta vă permite să fiți siguri că totul funcționează 
întodeauna perfect.

La fel ca dumneavoastră, am stabilit standarde înalte pentru service-ul pe care îl oferim 
clienților. În definitiv, vrem să fim siguri că beneficiați de sprijin optim în orice moment și în 
toate privințele. Angajații noștri sunt instruiți în propriul nostru centru de service din 
Kelberg, pentru a ne asigura că vă pot oferi sprijin personal și îndrumări pe parcursul 
întregii dvs. colaborări cu Rowa. În același timp, oferta noastră mai include seminare online 
și sesiuni de instruire avansată, pentru dvs. și pentru personalul farmaciei.

Service: O promisiune, 
nu o ofertă. 



Service-ul pentru clienți

“Departamentul de service de 
la Rowa ne contactează înainte 
de a se întâmpla ceva. Este pur 
și simplu extraordinar!”  

După ce a luat în primire conducerea farmaciei de la tatăl ei, Vera van der Vorst a vrut, în 
primul rând, să înțeleagă mersul afacerii. Oricum, a fost sigură de la bun început că o 
farmacie modernă are nevoie de un sistem la fel de modern de depozitare și de colectare 
a medicamentelor. Ea și-a amintit de BD Rowa™ de la primul ei loc de muncă. “Service-ul 
predictibil” este în mod special un adevărat bonus pentru ea, oferindu-i siguranța 
tehnologică în munca zilnică.

St. Martin Apotheke, Wittlich (D) / Vera van der Vorst



Farmacia Metropolitan oferă vizitatorilor care trec 
prin aeroport recomandări farmaceutice, furnizându-
le medicamente într-un loc frecventat de mii de 
oameni, zi și noapte. Dacă este nevoie, 
medicamentele pot fi livrate direct la avion. Acest 
nivel al calității service-ului necesită un partener de 
încredere, așa cum este Rowa™, cu linia sa de 
asistență 24/7.

“Avem nevoie de un partener de 
încredere, care să fie disponibil 
pentru noi 7 zile pe săptămână.”

Service-ul pentru clienți

Metropolitan Pharmacy, Flughafen Frankfurt am Main (D) 
Elmar Arnold



Service-ul pentru clienți

Terminalul din interiorul farmaciei este folosit în 
mod special pentru colectarea medicamentelor care 
nu sunt disponibile imediat în stoc, permițând mai 
mult timp pentru consultațiile oferite altor clienți. 
Prin conexiunea cu sistemul BD Rowa™ de ridicare a 
comenzii, acest serviciu devine încă și mai 
convenabil – atât pentru personalul farmaciei, cât și 
pentru clienți.

“Farmacia noastră este perfect 
organizată datorită “Pick-up 
terminal” (terminalului de ridicare 
a comenzii), iar clienții noștri sunt 
entuziamați de acest serviciu.”

Topfarma Aartselaar, Artselaar (B) 
Rik Tobback



Portofoliu
Medicamente fără prescripție medicală (OTC), consultații discrete și display-uri pentru 
vitrină – un sistem cu o singură sursă.

Conținut
Videoclipuri promoționale de la producători, oferte exclusive de la parteneri, o gamă 
largă de design-uri la alegere, imagini actualizate ale ambalajelor și funcții inteligente, 
cum ar fi informațiile despre vreme, indicele de polen și orarul de funcționare de urgență. 

Control
Toate ecranele și conținuturile pot fi întreținute la nivel central de o singură persoană, cu 
efort  minim.

Baza de date
Actualizare continuă și disponibilitate imediată a imaginilor cu ambalaje noi, 
machete, videoclipuri, etc., precum și a programului informatic.

Garanție
BD Rowa™ oferă o garanție de 2 ani pentru echipamentul 
hardware. 

Configurații flexibile  
În funcție de model, sistemele noastre sunt disponibile cu diferite
Lățimi: 1.30 m / 1.60 m / 2.10 m / 3.20 m
Înălțimi: de la 1.70 m la 3.50 m (crescând cu câte 5 cm)
Lungimi: de la 2.70 m la 15 m (crescând cu câte 48 cm)

Instalarea
Sistemele de colectare a comenzilor pot fi instalate la etaj, 
la parter sau în subsolul clădirilor.

Încărcarea medicamentelor
Banda de încărcare a medicamentelor poate fi poziționată 
flexibil în funcție de locație: în față, în colț sau lateral. 

Capete de colectare patentate
Capul de colectare în formă de V poate apuca până la 13 
cutii simultan. Și nu doar de un singur fel! Este posibilă și 
colectarea medicamentelor prescrise pe rețetă, precum și a 
ambalaje rotunde și filmate.

Opțiuni suplimentare/ accesorii 
Încărcarea automată a medicamentelor (internă și 
externă), unitate frigorifică, a doua banda de încărcare, 
modulul de curățare, imprimanta de etichete.

Siguranță

Sisteme digitaleSisteme de colectare 
a comenzilor

OG
Rutsche

Direkt

Lift

EG

UG

Nici o grijă în caz de pană de curent: este prevăzut cu  
UPS și PC de rezervă care pot ajuta la funcționarea în 
continuare a sistemului, fără probleme, chiar și în astfel 
de cazuri.



Un plus pentru 
dumneavoastră

=
Flexibilitatea 

noastră
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