
Receptum erbjuder IT-lösningar och tjänster för företag inom apoteksbranschen. Vårt mål är glada kunder 

och välmående företag.  

Människor, inspiration och innovation utgör grunden för våra värderingar. Vi är engagerade och tar hand 

om våra kunder. Vi vill främja en inspirerande högteknologisk miljö där både anställda och kunder får växa, 

frodas och utvecklas. 

Vi har framgångsrikt jobbat i samarbete med apotek, läkarstationer och tandläkare i Finland sedan 1985. 

Över hälften av alla finska apotek använder Receptums IT-system. I Sverige har Receptum erbjudit IT-

tjänster och -lösningar för apotek sedan 2010 och i Norge sedan 2017. Vi är ledande experter inom 

branschen i hela Norden. Vi är kända för våra flexibla samarbetsmodeller som passar såväl småföretagare, 

startup-företag samt etablerade apotekskedjor.  

Receptum har över 60 anställda inom IT-utveckling, försäljning, projektledning, konsultering och kundstöd.  

 

Starta eget med MAXX-apotekssystem 

 

Vi är experter på fristående apotek och har totalt ca 500 fristående apotekskunder. Cirka 85 procent av alla 

fristående apotek i Sverige använder Receptums MAXX-system. MAXX är en helhetslösning som inkluderar 

alla funktioner apotek behöver: lagerhantering, recepthantering, kassafunktioner samt rapportering. I 

MAXX ingår även funktioner för kedjestyrning. 

 

Är du intresserad av att starta eget? Vi hjälper dig:  

• att bedöma IT-kostnaderna som en del av den totala budgetplaneringen 

• att planera ett lämpligt lager för ditt apotek och med att skapa kontakter till partiaffärer 

• med råd vid planering och beställning av apotekets el- och nätverkslösningar 

• med kontakter till eHälsomyndigheten samt råd gällande blanketter och anmälan till olika 

myndigheter 

• med alla praktiska frågor som kommer upp när du ska öppna eget apotek 

 

Flexibla gränssnitt för e-handeln 

 

För att bedriva online apotek i stor skala behövs smidiga gränssnitt mellan nätbutik och 

recepthanteringsprogram. Målet är, förutom automatisering, att uppnå optimala arbetsflöden inom 

verksamheten, därför har Receptum tagit fram gränssnitt som lätt kan anpassas till olika behov och olika IT-

miljöer. Även själva programprodukten MAXX är flexibel, det går bland annat att välja vilken funktionalitet 

som ska ligga i MAXX och vilka i andra externa lösningar. 

 

Projektledning och konsultering 

Apoteksmarknaden är strikt reglerad och myndigheterna ställer höga krav på IT-system som opererar i 

dessa miljöer. E-recepthantering, e-verifikation samt läkemedelssäkerhet och lagerhantering kräver 

komplicerade system, hög prestanda samt ett stort antal gränssnitt. Receptums experter har skapat 

lösningar för detta ändamål i Sverige, Norge och Finland. Därför kan vi erbjuda den bästa expertisen inom 

branschen. Med hjälp av vår starka kompetens inom marknaden, samt våra flexibla och beprövade 

samarbetsmodeller i projektledning, kan vi hjälpa våra kunder att hålla sig på toppen i den ökande 

konkurrensen och ständigt förändrande verksamhetsmiljön.  


