
                                                                                                                                                                                                
 

 

 
Referentie: 2023-017_OA 

Naam   Webinar  
Intraplex, dé digitale werkplek voor elke apotheek 

Voor wie 
 

Apotheekteams die interesse hebben in Intraplex  
 

Werkvorm Online via Teams 
 

Datum en tijdstip De webinar wordt georganiseerd op de volgende data en tijdstip: 
 

• dinsdag 23 mei 2023            11:00 - 12:00 uur 

• dinsdag 23 mei 2023            19:00 - 20:00 uur 

• dinsdag 14 november 2023  11:00 - 12:00 uur 

• dinsdag 14 november 2023  19:00 - 20:00 uur 
 

Accreditatie U ontvangt geen accreditatiepunten voor dit webinar  
 

Kosten De webinar wordt kosteloos aangeboden door Brocacef 
 

Omschrijving  Bij Brocacef ontzorgen wij u graag en helpen wij u verder om uw dienstverlening  
te optimaliseren. Wij willen u daarom ook kennis laten maken met Intraplex,  
dé digitale werkplek voor elke apotheek.  
 
Intraplex is een modulaire internetomgeving ontwikkeld door en voor apothekers 
op basis van meer dan tien jaar input van gebruikers. Met de applicatie kunt u 
nieuwsupdates, documenten, kennis, roosters en nog veel meer delen. Alles is 
eenvoudig terug te vinden met een krachtige zoekfunctie. 

  
Intraplex in de  
dagelijkse praktijk 

Intraplex is al bij een aantal apotheken geïmplementeerd, de ervaringen en 
reacties zijn positief. Bij Apotheek Ootmarsum was het team op zoek naar een 
duidelijke structuur voor alle benodigde informatie in de apotheek en Apotheek 
Schelfhorst is gestart vanwege de mogelijkheden om veel informatiestromen te 
centraliseren.  
 
Apotheek Ootmarsum “De nieuwsberichten staan op één plek en zijn duidelijk en 
overzichtelijk, omdat eenvoudig bijlagen en afbeeldingen kunnen worden 
bijgevoegd. Verder is het handig dat je kunt zien wie, welke berichten heeft 
geopend. Ook de scrum module werkt prettig, iedereen ziet nu precies zien welke 
taken er zijn ingepland.” 
 
Apotheek Schelfhorst “Intraplex maakt het gemakkelijk om nieuwsberichten te 
delen. Overal, op elke pc, is dezelfde informatie beschikbaar, binnen de apotheek 
en ook binnen de maatschap. Op deze manier wordt iedereen op een uniforme 
manier snel bereikt en geïnformeerd. Ook wordt het platform voortdurend 
doorontwikkeld, dit was voor ons ook een belangrijke reden om te kiezen voor 
Intraplex.” 

Webinar  Tijdens dit interactieve webinar staan wij stil bij de volgende onderwerpen:  
 

• wat is Intraplex 

• het doel van Intraplex 

• de 11 modules van Intraplex 

• demo Intraplex 

• de tarieven voor Intraplex 

• implementatie van Intraplex in de apotheek  
 

Schrijf u snel in! Meld u aan via deze link 
 

Contact Voor meer informatie over dit webinar kunt u contact opnemen met uw regiomanager 
of een e-mail sturen naar consultancy@brocacef.nl  

  

 

https://brocacef.nl/business-academy/2023/Webinar-Intraplex
mailto:consultancy@brocacef.nl

