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Szanowni Państwo! 
 

 
 
W związku z otrzymanymi pytaniami, chciałbym odnieść się do sprawy komunikacji rynku z farmaceutami, realizowanej przy pomocy rozwiązań 
towarzyszących systemowi KS-AOW. 
 
Funkcjonalność związana z wyświetlaniem w systemie KS-AOW informacji, pochodzących z zewnętrznych źródeł, nie jest czymś nowym. Już od ponad 
20 lat tego typu rozwiązania są stosowane. Oczywiście, wszystkie tego typu aktywności mają swoje umocowanie w prawie i umowach zawieranych 
przez KAMSOFT S.A. z użytkownikami systemu. Zarówno w umowie licencyjnej, jak i w regulaminach zawarte są odpowiednie zapisy, regulujące zasady 
publikowania, w trakcie używania systemu, różnego rodzaju komunikatów, w tym zawierających treści reklamowe. Dokumenty te są akceptowane 
przez użytkowników nie tylko podczas instalacji systemu, ale także każdej jego aktualizacji oraz w trakcie uruchamiania poszczególnych usług. 
 
Z naszego rozwiązania korzysta kilkadziesiąt tysięcy farmaceutów, każdego dnia. To największa grupa osób pracujących w aptekach, dlatego 
dokładamy starań, żeby nasze rozwiązania projektować w taki sposób, aby kanały informacyjne nie zaburzały codziennej pracy i większość z nich nie 
przerywa obsługi pacjentów. Komunikaty pojawiające się np. podczas sprzedaży, zawierają zwykle treści merytoryczne, pozwalające na zwiększenie 
jakości obsługi pacjenta lub efektywności biznesowej. Ewentualne utrudnianie pracy jest kwestią względną – ktoś pewne informacje uznaje za 
użyteczne, ktoś inny za zbędne. Bardzo często ocena tego faktu zależy od jego treści a nie sposobu dostarczenia do adresata. Dlatego też, jeżeli dany 
komunikat użytkownik uznaje za nadmiarowy, może oznaczyć systemowo, aby nie pokazywał się więcej. Zauważyć należy, że część farmaceutów 
traktuje jako reklamowe także komunikaty edukacyjne albo pochodzące od pomiotów zarządzających sieciami, możliwość wyświetlenia których 
wynika ze stosownych umów, zawartych pomiędzy podmiotem zarządzającym siecią a właścicielem danej apteki. Przy wielu komunikatach jest 
możliwość „lajkowania”, co z kolei pozwala nadawcom uzyskać informację o przydatności przekazywanej treści. 
 
Równocześnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, iż KAMSOFT prowadzi bardzo stabilną politykę cenową swoich rozwiązań. Cena podstawowego 
systemu zmienia się wyłącznie w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, a w szczególności o inflację. Jak istotne dla nas jest utrzymanie takiego 
podejścia świadczy fakt, że w niedalekiej historii, przez 2 lata z rzędu, obniżaliśmy ceny naszych rozwiązań, ze względu na notowaną deflację. To 
sytuacja niespotykana na rynku, ale dla KAMSOFT bardzo ważne jest dotrzymywanie zobowiązań. Warto przy tym podkreślić, że przez ostatnie lata 
koszty pracy w branży IT (w szczególności dotyczy to programistów) rosną lawinowo, wielokrotnie szybciej, niż inne wskaźniki markoekonomiczne, o 
które opieramy nasze wyliczenia cen produktów.  
 
W tym samym czasie system informatyczny był i jest intensywnie wyposażany w nowe funkcjonalności, których wprowadzenie wynika z obowiązków 
nakładanych na apteki przez zupełnie nowe przepisy prawa (do największych z nich zaliczyć należy choćby RODO, JPK, czy kilka iteracji ZSMOPL). 
Właściciele aptek nie byli obciążani kosztami wprowadzania tych nowych rozwiązań, między innymi z dzięki temu, że KAMSOFT pozyskuje 
finansowanie z innych źródeł. Nie jest trudno sprawdzić, że w tym samym czasie inni producenci podnieśli ceny oprogramowania, aby móc sprostać 
wymaganiom pracowników i klientów. Jedyna nowa opłata, która nie jest opcjonalna, to mniej niż 1 zł dziennie na aptekę za całą obsługę e-Recept – 
jaka jest prawdziwa wartość e-Recept pokazały ostatnie miesiące pandemii i chyba nie ma już nikogo, kto byłby jej przeciwny. Możliwość dostarczenia 
tak wyrafinowanej i krytycznej dla wszystkich funkcjonalności, za tak niską cenę, to również efekt poszukania źródeł finansowania poza aptekami. 
 
Od nowoczesnych systemów IT oczekuje się, że będą wspomagać zwiększanie efektywności biznesowej, jakość obsługi pacjentów lub podnosić 
komfort pracy użytkowników. Tego typu rozwiązania tworzą złożony ekosystem, wpływając na końcową jego ocenę przez użytkowników. Warto 
wspomnieć, że bardzo mocno inwestujemy w tego typu nowości, takie jak serwis informacyjny OSOZ-News, serwis edukacyjny OSOZ-Tutor, 
bezdotykowa obsługa recepty za pośrednictwem aplikacji mobilnej VisiMed (opracowana w odpowiedzi na panującą pandemię) i wiele innych, które 
są udostępniane dla aptek bez opłat. Wdrażanie każdego nowego rozwiązania (niezależnie – płatnego czy nie) to spora inwestycja, związana z jego 
wytworzeniem, wypromowaniem oraz utrzymaniem. A czasem trzeba kilku lat inwestowania, aby ta nowinka stała się powszechnie przyjętym 
standardem.  
 
KS-AOW, jak i inne nasze rozwiązania, nie jest i nie może być monolitem. Składa się z wielu elementów opcjonalnych, które mogą nabywane zarówno 
od KAMSOFT jak i od innych dostawców (na przykład oprogramowanie do serializacji czy inwentaryzacji). Warto zaznaczyć, że część z nich jest 
udostępniania przez KAMSOFT bez dodatkowych opłat, choć ich udostępnienie nie wynika ani z umowy licencyjnej ani z zasad aktualizacji systemu. 
W tej chwili inwestycje w rozwój realizowane są ze środków finansowych, pozyskiwanych z innych źródeł (np. współpraca z dostawcami lub 
producentami). Takie podejście jest konieczne, aby zachować stabilną politykę cenową, mimo lawinowo rosnących wymagań odnośnie integracji 
rozwiązań aptecznych z systemami publicznymi.  
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Funkcjonalności związane z komunikacją do farmaceutów traktowane są w identyczny sposób, jak pozostałe obszary systemu. W szczególności mogą 
w nich występować dysfunkcje, które są w miarę możliwości usuwane. Nie zawsze jest to sprawa prosta, bowiem aplikacja może wykazywać pewne 
niepożądane cechy wyłącznie w konkretnej konfiguracji samego rozwiązania lub jego środowiska (np. system operacyjny, sieć). W szczególności 
wprowadzone zostały poprawki, związane z opcją „Nie pokazuj więcej”, jednak będą one widoczne dla użytkowników po opublikowaniu nowej wersji 
i lokalnej aktualizacji oprogramowania. 
 
W KS-AOW komunikacja rynku z farmaceutami realizowana jest od lat – nie jest to żadna nowość. Natomiast sytuacja, w jakiej aktualnie się 
znajdujemy, jest dla nas wszystkich nowa i trudna. Ze względu na pandemię, bezpośrednie aktywności przedstawicieli handlowych zostały 
zredukowane. Jest więc naturalne, że firmy te poszukują nowych sposobów kontaktu ze swoimi klientami. W szczególności po to, by przekazywać 
szereg merytorycznych informacji, dotyczących dostarczanych produktów. Stąd też nieco większa niż dotychczas liczba informacji, wyświetlanych w 
ramach KS-AOW. Warto jednak spojrzeć na zagadnienie całościowo – wtedy spostrzeżemy, że ogólnie większa liczba komunikatów systemowych 
wynika także z wdrożenia rozwiązań centralnych (Kowal, e-Recepta itp.), które także generują kolejne wiadomości dla farmaceuty. Nie bez znaczenia 
jest także coraz bardziej powszechne wykorzystywanie rozwiązań zarządzania centralnego (sieci, afiliacje), które również mają swój narzut 
informacyjny. 
 
Umowy z klientami zlecającymi nam dostarczanie informacji do aptek zawierają klauzulę o zachowaniu poufności, więc nie mamy możliwości 
publikowania ich treści, w warunków handlowych. 
 
Stabilność (także cenowa), bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój to dla nas wartości, jakimi się kierujemy podczas projektowania nowych rozwiązań. 
Zdajemy sobie sprawę, jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa. Dlatego też konsekwentnie, od lat bardzo mocno inwestujemy w cały 
ekosystem, który ma być przyjazny dla wszystkich jego uczestników. 
 

 
 
 
Z wyrazami uszanowania! 
 
 
 
 

 
 
(Pieczątka i podpis autora) 

 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
- adresat, 
-a/a. 
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