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Veletrgovina z zdravili, ki pokriva vso Slovenijo.

Vodilna veletrgovina z zdravili v Sloveniji

Kemofarmacija
40,91 %

Veletrgovina z zdravili z najširšim portfeljem izdelkov.1
Veletrgovina z zdravili, ki s svojimi storitvami ponuja najboljše

rešitve – distribucija, informacije, svetovanje, poslovanje.2
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Kemofarmacija
Osnovni podatki

• 163 zaposlenih
• več kot 16.000 izdelkov na zalogi (neomejeno po naročilu)
• skoraj 400 dobaviteljev
• več kot 1.000 kupcev (vse javne in bolnišnične lekarne,

večina zdravstvenih centrov, veterinarjev, specializiranih
trgovin)

• več kot 88 % naročil je elektronskih (lekarne preko 90 %)
• več kot 135.000 naročil letno in preko 550 dnevno
• skoraj 90.000 dostav strankam na leto



McKesson in McKesson Europe

Vir: McKNetEurope, marec 2017

McKesson je 2014 z nakupom skupine
McKesson Europe postal eden največjih
svetovnih farmacevtskih veletrgovcev,
logistov in ponudnikov storitev v
zdravstvenem sistemu.

McKesson
• 16 držav po svetu
• približno 70.000 zaposlenih
• približno 190 mrd USD prometa letno

McKesson Europe je vodilna mednarodna
družba za veleprodajo zdravil in
zagotavljanje servisnih ter logističnih
storitev na področju farmacije in
zdravstva.

McKesson Europe
• 13 držav v Evropi
• približno 36.000 zaposlenih
• več kot 21 mrd EUR prometa v 2016
• 107 veletrgovin
• 2.150 lastnih lekarn

McKesson Europe



Zgodovina elektronskega poslovanja v Kemofarmaciji

Prenova eNabave

Portal eNabava – portal za dobavitelje

Portal nova Elona - portal za kupce

Novi Elodo – Pošiljanje naročil dobaviteljem A2A

Elodo – pošiljanje naročil dobaviteljem po elektronski pošti

Elona – Online sprejem naročil kupcev (upload ASCII file)

Pošiljanje naročil po elektronski pošti (aplikacija Lotus Notes)
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Projekt eNabava

Cilji:
• Vključiti vse dobavitelje v elektronsko izmenjavo dokumentov
• Uvedba standardnih formatov XML za vse dobavitelje
• Uvedba zunanjega EDI ponudnika
Rezultati:
• Izbor zunanjega EDI ponudnika ZZI:

• Izvedba translacij različnih formatov elektronskih dokumentov v eSlog2
• Posredovanje elektronskih sporočil do partnerjev

• Uvedba standardih XML dokumentov po eSlog2 standardu:
• Naročilo dobavitelju, potrditev naročila in elektronska dobavnica dobavitelja

• Stalno povečujemo nabor partnerjev v elektronski izmenjavi
• 50% dobaviteljev potrjuje naročila elektronsko
• 20% dobaviteljev pošilja elektronske dobavnice



Izmenjava elektronskih dokumentov



Prednosti uvedbe elektronskega poslovanja

• 24/7
• Celotno poslovanje in komunikacija med dobaviteljem in

Kemofarmacijo na enem portalu
• Naročila so potrjena s strani dobavitelja
• Hitrejši prevzem blaga na zalogo z elektronsko dobavnico (do 20%)
• Manj napak pri prevzemu blaga pri vpisu serije zdravila in roka uporabe



Izzivi

• Dogovor za elektronsko poslovanje s partnerji.
• Nekateri partnerji še vedno gledajo na elektronsko poslovanje zgolj kot

strošek.
• Multinacionalke !!!
• Različni ponudniki VAN omrežij v Sloveniji.



Hvala za pozornost!


