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Telepítési útmutató

Mi a PHARMINDEX® Mobil alkalmazás?
Gyógyszer-információ egészségügyi szakembereknek.
A PHARMINDEX Mobil alkalmazás a PHARMINDEX adatokon
alapuló orvos-szakmai gyógyszer-információs tudástár. Gyors és
egyszerű keresési lehetőséget biztosít a gyógyszerek között ATC,
BNO kód, hatóanyag, segédanyag, gyártó és más szempontok
szerint.
Az alkalmazás egyedülálló képessége, hogy pillanatok alatt
ellenőrizheti gyógyszerek egymással való interakcióját.

Regisztráció a PHARMINDEX Online weboldalra
•
•

Ha még nem rendelkezik PHARMINDEX® hozzáféréssel,
bármikor létrehozhat egyet.
Keresse fel a www.pharmindex-online.hu oldalt, majd a
„Belépés” gomb mellett elhelyezkedő „Regisztráció” gomb
megnyomásával megjelenő űrlapon adja meg a szükséges
adatokat.

Az Ön előfizetése több készülékén is érvényes. Amennyiben további készülékeken
szeretné használni az alkalmazást, hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 476 8902
számon.
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A PHARMINDEX kiadója:

iOS és Android operációs rendszerekhez

Alkalmazás telepítése
•
•

Az Android alkalmazás letölthető a Google Play Áruházból.
Az iOS alkalmazás elérhető az App Store-ból.

•

A mobil adathálózat túlforgalmazás elkerülése érdekében
javasolt a Wi-Fi-hálózathoz történő internet csatlakozás.

Az App Store / Google Play áruház használatához internetkapcsolat és Apple ID /
Google Account szükséges. További információkért, olvassa el a készülék használati
útmutatóját.

iOS – App Store

Vidal Hungary Kft.

Android – Google Play
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1. Keresés
•
•

•

Az App Store alkalmazásban koppintson a „Search”
lehetőségre.
A Google Play alkalmazásban koppintson a nagyító
lehetőségre.
A „Keresés” mezőbe kezdje el begépelni a PHARMINDEX
szót, majd koppintson a Keresés/ nagyító lehetőségre.
(A betűk nem kis- és nagybetű érzékenyek.)

•
•

A keresési találatokban válassza ki az
Új PHARMINDEX Mobil alkalmazást.
FONTOS! A Vidal Hungary Kft. (vagy korábbi nevén az
UBM Medica Magyarország Kft.) által publikált
alkalmazást válassza!

2. Telepítés
•
•

•

Ha már volt telepítve korábban az alkalmazás iPhone
készülékén, koppintson a felhő alakú gombra.
Új alkalmazás telepítéséhez App Store alkalmazásban
koppintson a „LETÖLTÉS” lehetőségre.
Google Play alkalmazásban a „Telepítés” gombra.

A letöltés sebessége az Ön internet hozzáférésétől függően, akár több perc is lehet.
Ha nem találja a PHARMINDEX Mobil alkalmazást, hívja ügyfélszolgálatunkat a
+36 (1) 476 8902 számon!

3. Megnyitás
•
•
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A telepítés után az alkalmazás megnyitásához App Store
esetében koppintson az „MEGNYITÁS” lehetőségre.
Google Play esetén koppintson a „Megnyitás” gombra.

A PHARMINDEX kiadója:

iOS és Android operációs rendszerekhez

4. Aktiválás
A megnyitás után az alkalmazás adatbázisa nem az aktuális adatokat és csak a
vény nélkül kapható termékeket tartalmazza.
A teljes adatbázis kizárólag belépés után érhető el!

Belépéshez
• iOS esetében koppintson az alkalmazás bal felső
sarkában lévő menü (három vízszintes vonal) ikonra,
majd válassza ki a Beállítások menüpontot.
• Android esetén a készülékén található menü gombot
nyomja meg, majd a felugró menüből válassza ki a
Egyebek lehetőséget.

iOS

Vidal Hungary Kft.

Android
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•

•
•

Adja meg a PHARMINDEX regisztráció során megadott
felhasználónevét, jelszavát és telefonszámát, majd
koppintson a Beállítások mentése lehetőségre.
A telefonszámát a képernyőfotón látható módon adja
meg.
Amennyiben rendelkezik kuponkóddal, a
kuponkód mezőbe adja meg kuponkódját, majd
koppintson az Adatbázis frissítése lehetőségre.

Ha elfelejtette jelszavát, látogasson el a
pharmindex.mediklikk.hu/Registration/elfelejtettjelszo oldalra és kérjen
jelszó emlékeztetőt

iOS
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Android
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iOS és Android operációs rendszerekhez

•
•
•

A felugró ablakban válassza a Letöltés/ OK gombot.
Várjon, míg a teljes adatbázis frissül.
Android készülék esetén a telepítés befejezése után
koppintson az előugró „Újraindít” lehetőségre, mellyel
újraindítja az alkalmazást.

A letöltés sebessége az Ön internet hozzáférésétől függően, akár több perc is lehet.

•

Sikeres letöltést követően, az alkalmazás használatra
kész, a teljes gyógyszeradatbázis elérhető.

Amennyiben a telepítés nem sikerült, ismételje meg a teljes folyamatot, vagy hívja
ügyfélszolgálatunkat munkaidőben (9:00–16:30-ig) a +36 (1) 476-8902 számon!

Adatbázis frissítése
•

•

•
•

A program indulásakor az alkalmazás automatikusan
ellenőrzi az újabb elérhető frissítéseket, melyek
meglétéről értesítést kap.
Friss adatbázist havonta biztosítunk, hogy megbízható,
aktuális gyógyszer-információval támogassuk az
egészségügyi szektor minden szereplőjét.
Koppintson az „Adatbázis Frissítése” lehetőségre, majd
kövesse az abban leírtakat.
Ha a legfrissebb verziót használja, nincs további teendő,
koppintson a Rendben gombra.

Vidal Hungary Kft.

7

Telepítési útmutató

A PHARMINDEX kiadója
A Vidal Hungary Kft. Magyarország piacvezető gyógyszer-információs
vállalata. A PHARMINDEX kiadójaként arra törekszünk, hogy az
egészségügyben dolgozók egyszerűbben, gyorsabban és hatékonyabban
juthassanak megbízható aktuális gyógyszer-információkhoz.
Vállalatunkat a PHARMINDEX gyógyszer-információs kiadványokon
keresztül fogadtak bizalmukba az orvosok es gyógyszerészek, valamint a
gyógyszeripar szereplői és a hatóságok. 1999-től az Országos
Gyógyszerészeti Intézettel közösen kezdtük megjelentetni a hivatalos
alkalmazási előírások gyűjteményét megbízható rendszerességgel kiváló
minőségben.
2011-ben a piacon először a vállalatunk publikálta a PHARMINDEX
gyógyszer-adatbázist iPhone, iPad es Android platformokon.
2012-ben a megújult PHARMINDEX Online segítségével, sikerrel futtatunk
komplex programokat, interaktív orvoslátogatás támogató és gyógyszerismertetést kiegészítő kampányokat.

Elérhetőségek
Hibabejelentés/Ügyfélszolgálat:
+36 (1) 476 8902
E-mail:
ugyfelszolgalat@pharmindex.hu
Online gyógyszer-információ:
www.pharmindex-online.hu
Termékeink és szolgáltatásaink:
www.pharmindex.hu
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A PHARMINDEX kiadója:

