
CHẤT LƯỢNG AN TÂM, ÂM THẦM PHỤC VỤ. 

HỘI THẢO GIỚI THIỆU  

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ THUỐC E-MED 



Mục lục 

1 •Giới thiệu công ty Song Ân 

2 •Giới thiê ̣u phần mê ̀m E-med 

3 •Demo sản phẩm phần mềm 

4 •Tổng kết lợi ích phần mềm 

5 •Hỏi đáp 



Giới thiệu công ty Song Ân 
Chúng tôi là ai? Chúng tôi làm gì? 

 Thành lập ngày 23/09/2009 

 Lĩnh vực hoa ̣t động: 

Hệ sinh thái phần mềm quản lý y tế 
(bê ̣nh viê ̣n, phòng khám, nhà thuốc, 
viện dưỡng lão) 

 Quy mô công ty: 50 người 

 Website: ehis.vn 

 Fanpage: EHIS - SONG ÂN 

 Quy mô khách hàng tính đê ́n 9/2018 

 5 ti ̉nh thành 

 3 sở y tế 

 30 bệnh viện 

 1.000 trạm y tế xã - phường 

 



Phần mềm quản lý nhà thuốc E-med 
Mục tiêu dự án? Lợi ích khách hàng? 

 Xây dựng 1 thị trường dược minh bạch, rõ ràng về giá, nguồn gốc 

xuất sứ, chất lượng. 

 Kết nối trực tiếp người mua thuốc, các chủ nhà thuốc và các công 

ty dược. 

 Mang đến cho các chủ nhà thuốc những lợi ích thiết thực: 

 Miễn phí sử dụng trong vòng 12 tháng đầu tiên 

 Cam kết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bộ Y tế, Cục quản lý dược 

 Ưu tiên triển khai, hướng dẫn trực tiếp đến tận nhà của quý khách 

hàng 

 Xây dựng thành công 1 kênh trực tuyến cho phép nhà thuốc tiếp xúc 

trực tiếp với khách hàng, không phải chờ đợi như truyền thống. 



Demo phần mềm E-med 
Các chức năng cụ thể của phần mềm? 



Tổng kết lợi ích phần mềm 
Lợi ích của các chủ nhà thuốc là gì? 

Miễn phí sử dụng trong vòng 12 tháng đầu tiên 

 Cam kết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bộ Y tế, 

Cục quản lý dược 

Ưu tiên triển khai, hướng dẫn trực tiếp đến tận nhà 

của quý khách hàng 

 Xây dựng thành công 1 kênh trực tuyến cho phép 

nhà thuốc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, không 

phải chờ đợi như truyền thống 



Chuyên mục hỏi - đáp 
Các thông tin cụ thể của phần mềm? 
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