
Varje dag loggar hundratals människor in för att använda våra digitala 
tjänster. Det gör Tamro till en viktig knutpunkt för svensk läkemedelslogistik. 
Du ser enkelt och överskådligt vad som händer med dina varor hos oss – 
både här och nu och över tid. Vi anpassar analyser och rapporter efter dina 
önskemål och du är alltid välkommen med förslag till förbättringar.

DIGITALA TJÄNSTER

VARFÖR DEN HÄR TJÄNSTEN?
Våra digitala tjänster förenklar dina rutinmässiga 
arbetsuppgifter och ger dig värdefull information om 
dina kunders köpbeteenden. Du får en god överblick 
över dina varor hos oss och vi ger dig full insyn i 
vårt arbete. Vi arbetar löpande med att förbättra 
användarvänlighet och innehåll – i den digitala 
världen kan man aldrig slå sig till ro.    

BESKRIVNING AV TJÄNSTEN
Våra digitala tjänster gör att du kan följa dina 
varor hela vägen från inleverans till utlastning. All 
information om vad som händer genom flödet 
registreras. Viss information får du till dig direkt så 
att du kan agera snabbt. Annan information får du 
serverad, på det sätt du önskar, för djupare analys i 
lugn och ro.     

VÅRA DIGITALA TJÄNSTER I 
KORTA DRAG

Information i realtid

• Se när dina varor anländer till oss

• Ha ständig tillgång till aktuell 
sändningsinformation

• Ta reda på aktuellt lagervärde och antalet restorder

• Få en snabb överblick över hur försäljningen går

• Dela information om förändringar direkt med 
apoteken

 
Analyser och rapporter

• Ta del av nyckeltal och försäljningsstatistik

• Se händelser kring lagervärde och restorder

• Få ett gediget underlag för planering och 
fakturering

• Styr hur dina analyser och rapporter ska se ut

• Välj när och till vem informationen ska gå ut  

Registervård

• Gruppera fritt din produkt- och 
distriktsinformation 

• Se dina uppdateringar senast nästa arbetsdag
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TA REDA PÅ MER   
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 031–767 75 00 eller e-post kontakt@tamro.com


