
Farma Sort is dé marktleider in 
sorteeroplossingen voor de farmacie. 

We helpen klanten groeien door hen effi ciënter te 
laten werken en in te zetten op het werkgeluk van 
medewerkers. Dit met sorteeroplossingen op maat 
van elk apothekersbedrijf. 

We geloven dat we zo meebouwen aan duurzame 
groei waarbij winstmarges op pijl blijven en personeel 
elke dag het beste van zichzelf kan geven.

Ontdek alles op www.farmasort.nl

Harmonie op 
de werkvloer



Chaotische werkvloer

Wanneer de volumes groeien, groeit ook de druk 
op de werkvloer. Automatisatie is een logische 
stap wanneer receptregels niet meer tijdig klaar 
liggen en wanneer fouten zich opstapelen door 
medewerkers. Zo bespaart u voor elke receptregel 
een aantal seconden, wat samengeteld op een dag 
een wereld van verschil kan maken.

Steeds kleinere winstmarges

Marges worden ook in de farmacie alsmaar 
dunner. Om hier tegenin te gaan moeten we een 
effi ciëntere organisatie bouwen waarin we meer 
capaciteit creëren met minder kosten. Concreet 
betekent het een nieuw evenwicht vinden in de 
totale personeelskosten en in de investeringen 
die noodzakelijk zijn om volumegroei mogelijk te 
maken. 

Als ondernemer in de farmacie ziet u in elke levensfase nieuwe uitdagingen opduiken. Wij  
specialiseren ons in het oplossen van de logistieke pij npunten van groeiende apothekers 
vanuit onze visie op automatisatie.

Aanhoudend personeelstekort

Door in te zetten op automatisch sorteren is er 
minder behoefte aan logistiek personeel bij het 
sorteerproces. Hierdoor wordt u minder afhankelijk 
van de grillen op de arbeidsmarkt. En u bent 
minder kwijt aan loonkosten, die toch behoorlijk 
kunnen oplopen wanneer uw bedrijf groeit.

Sub-optimaal werkcomfort

Tijdens het sorteren voeren medewerkers dagelijks 
talloze keren dezelfde handelingen uit. We trachten 
elke overbodige beweging uit het proces te fi lteren 
met oog op het verbeteren van de ergonomie. Onze 
sorteermachines zorgen dat elke receptregel zo 
aangenaam mogelijk kan worden klaargemaakt.

Bij  welke uitdagingen 
kunnen we u helpen?

Anne-Marie Steenvoorden, 
Diemer Apotheek

De effi ciency bij  
de receptverwerking 
is fl ink toegenomen, 
wij  zij n enthousiast 
over Farma Sort



Onze klanten staan centraal

We zijn niet enkel een productiebedrijf, we bouwen 
dagelijks mee aan het succes van onze klanten. 
Dat doen we door elke vraag snel op te nemen en 
telkens op zoek te gaan naar de beste oplossing.

Modulair samen groeien

Dankzij onze brede portfolio aan oplossingen en 
omdat we continu vernieuwen kunnen we in elke 
levensfase van uw onderneming kijken welke 
oplossing past bij uw huidig volume receptregels

Ons aanbod blijft in beweging

Door dagelijks in contact te staan met onze klanten 
begrijpen we hun uitdagingen als geen ander. In 
onze afdeling innovatie experimenteren we met 
nieuwe concepten om ze vervolgens uit te rollen bij 
onze klanten.

Financiële fl exibiliteit 

We streven bij elke sorteeroplossing een 
winstmodel na. We begrijpen uiteraard dat een 
investering niet altijd wenselijk is. Daarom bieden 
we fi nanciële fl exibiliteit aan in de vorm van 
leasingformules.

Waarom kiezen 
voor Farma Sort?

De beste 
sorteermachines, 
gewoon uit 
de Betuwe
We zetten bij  de ontwikkeling van onze 
machines volop in op betrouwbaarheid. 
We doen dit vanuit onze werkplaats 
in de Betuwe waar we de volledige 
productie en service van A tot Z onder 
controle hebben. 



Easy Filling is de snelst inzetbare handmatige sorteeroplossing om het local fi lling proces bij  
apotheken te vereenvoudigen. De taak van Easy Filling is om medicij nen snel en effi ciënt te 
etiketteren en vervolgens per recept te groeperen.  

Omdat Easy Filling niet vanuit de patiënt maar van-
uit het product werkt, maakt het niet meer uit hoe 
u de medicijnen aanvoert. U neemt een willekeurig 
medicijn en scant de barcode. Easy Filling zoekt 
daar een recept bij, drukt het etiket af en scheidt 
het etiket automatisch van het papier. Vervolgens 
licht een verzamellocatie op waar het medicijn ge-
plaatst kan worden.
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De snelste handmatige 
sorteeroplossing

Geschikt voor:

Manueel sorteren
Elke afmeting
Meerdere personen

  Onbeperkt en modulair   
 uitbreidbaar met fl exibele   
 afmetingen voor elk recept

  Meerdere personen tegelijk   
 aan de slag aan 1 machine

  Afzonderlijke werkgebieden   
 waarbij niemand door elkaar   
 loopt

 Vereenvoudiging sorteer-
 proces en optimalisatie   
 manuele handelingen

  Kwaliteit en veiligheid door   
 automatisch ingebouwde   
 controles na elke stap

  Betrouwbaar industrieel 
 product met draadloze 
 technologie

  Compleet geleverd en 
 geïnstalleerd, van A tot Z 

  Zorgt voor meer harmonie 
 op de werkvloer

Meer info over Easy Filling?
www.farmasort.nl/easyfi lling

receptregels / uur 
per persoon

150*
Gemiddelde 

invoersnelheid:



Roto Filling is een automatische sorteeroplossing dat het local fi lling proces voor apotheken 
optimaliseert. U kunt medicij nen voortaan sneller etiketteren en automatisch per recept laten 
groeperen. Zo wordt elke logistieke medewerker effi ciënt ingezet en volstaat voortaan één 
enkele medewerker om de recepten van een vestiging te verwerken.

De Roto Filler is een automatische sorteermachine 
om medicijnen van een etiket te voorzien en vervol-
gens aan een tijdelijke receptlocatie toe te wijzen. 
De machine heeft een draaibare carrousel met 44 
receptlocaties. Bedienen verloopt eenvoudig via 
een kleurendisplay waarop u steeds de status van 
elke receptlocatie kan uitlezen. 

De meest compacte 
automatische sorteeroplossing

Geschikt voor:

Automatisch sorteren
Eén persoon
Beperkte oppervlakte

 Compacte automatische   
 sorteermachine die past 
 in elke apotheek

 1 persoon realiseert 
 voortaan binnen de 3 uur 
 het local fi lling proces

 Verhoging effi ciëntie en 
 het werkcomfort door te   
 sorteren op 1 plek 

 Vereenvoudiging sorteer-  
 proces en optimalisatie   
 manuele handelingen

 Kwaliteit en veiligheid door   
 automatisch ingebouwde   
 controles na elke stap

 Betrouwbare industriële tech-
 nologie met 5 jaar garantie 
 op bewegende onderdelen

 Compleet geleverd en    
 geïnstalleerd, van A tot Z 

 Zorgt voor meer harmonie 
 op de werkvloer

Meer info over Roto Filling? 
www.farmasort.nl/rotofi lling

receptregels / uur 
per persoon

180
Gemiddelde 

invoersnelheid:



Speed Filling is een sorteeroplossing gemaakt om het local fi lling of central fi lling proces voor 
apotheken te optimaliseren. De taak van Speed Filling is dan ook medicij nen snel en effi ciënt 
te etiketteren en vervolgens automatisch per recept te groeperen.

Automatische sorteeroplossing 
met nadruk op rendement

  Tot 3 medewerkers    
 tegelijkertijd aan 1 machine

  Afzonderlijke werkgebieden   
 waarbij niemand door elkaar   
 loopt

  Verhogen van de capaciteit   
 per persoon tot gemiddeld   
 225 receptregels per uur

  Vereenvoudiging sorteer-
 proces en optimalisatie 
 manuele handelingen

  Kwaliteit en veiligheid door 
 automatisch ingebouwde   
 controles na elke stap

  Betrouwbare industriële tech-
 nologie met 5 jaar garantie   
 op bewegende onderdelen

  Compleet geleverd en    
 geïnstalleerd, van A tot Z 

  Zorgt voor meer harmonie 
 op de werkvloer

De Speed Filler voorziet medicijnen van een etiket  
en verdeelt ze vervolgens automatisch tot op recept 
niveau. De Speed Filler is een geautomatiseerde 
sorteeroplossing dat het werk van de operator sterk 
vereenvoudigt, waardoor je met een minimum aan 
werknemers een zeer hoge capaciteit kunt verwer-
ken.

Geschikt voor:

Automatisch sorteren
Ruimere oppervlakte
Grote volumes

Meer info over Speed Filling?
www.farmasort.nl/speedfi lling

receptregels / uur 
per persoon

225
Gemiddelde 

invoersnelheid:



De meest 
gebruiksvriendelij ke 
sorteersoftware

AUTO FILLING

  Communiceert met AIS, Track & Trace 
 en groothandel

  Bestelt automatisch bij een of meerdere 
 groothandels

  Maakt beheren en inspoelen van 
 het assortiment mogelijk

  Maakt effi ciënt en dynamisch 
 voorraadbeheer mogelijk

  Splitst receptstromen o.b.v. herhaalaantallen, 
 product kenmerken of locatiecodes

  Sorteert alles van aangebroken 
 verpakking tot parallel geneesmiddel

  Voert automatische controles uit 
 na elke sorteerstap 

  Stelt beschikbare informatie over elk 
 recept op elk moment inzichtelijk 

  Registreert elke stap van gebruikersactiviteit 
 tot FMD 

  Rapporteert over het verloop 
 van het sorteerproces

Sorteren is vooral een kwestie van 
software. We ondersteunen al jaren het 
sorteerproces in apotheken waardoor onze 
oplossing ver voorop staat. Het Auto Filling 
software pakket is standaard toegerust 
om het proces rondom Easy-, Roto- en 
Speed Filling aan te sturen. 

Jan Willem De Bruin,
Directeur-eigenaar Farma Sort

Een halvering van de 
kosten per receptregel 
is eerder de regel 
dan de uitzondering!



Farma Sort B.V.
Rijthoek 11
4175LM Haaften
Telefoon: +31 (0)418 51 78 56
E-mail: info@farmasort.nl
www.farmasort.nl

We willen samen met u de motor zijn  
voor duurzame groei in uw bedrijf,  
waarbij harmonie op de werkvloer  
centraal staat. 

Neem gerust contact met ons op om de 
gepaste oplossing voor uw apotheek 
samen te stellen.

We brengen 
meer harmonie 
op de werkvloer 
van de apotheek


