
 

 
Noutăți  

➢ Viteza aplicației este îmbunătățită și se 

ating cele mai bune perfomanțe când se 

utilizează Chrome și Firefox; 

➢ Aplicația se adaptează display-ului de pe 

care este accesată, iar accesarea 

platformei de pe telefon permite o 

vizualizare optimizată și o căutare 

ușoară în nomenclator; 

➢ Sumarul de comandă a fost mutat în 

pagina de comandă și afișează detaliat 

produsele selectate și totalul comenzii; 

➢ Ordinea coloanelor din nomenclator 

poate fi personalizată cu “click and drop” 

și se poate ajusta și dimensiunea. 

Afișarea nomenclatorului poate fi sortată 

după fiecare coloană; 

➢ Valabilitatea produselor disponibile este 

afișată de tipul minim – maxim; 

➢ Filtrele pentru ofertă au fost reorganizate 

în partea stângă a ecranului de comandă 

pe categorii de produse RX/OTC, 

Homeopate și BBD redus, pe tip ofertă și 

pe producători; 

➢  A fost adăugată opțiunea de Anulează 

filtre care apare în momentul în care a 

fost făcută o selecție. Filtrele se 

anulează automat când se alege un alt 

tip de ofertă specială sau se bifează un 

alt filtru. 

Oferte Benefica – secțiune disponibilă pentru partenerii Benefica  

➢ Ofertele speciale Benefica, grupate pe praguri valorice sau praguri cantitative, apar detaliat în 

pagina dedicată Benefica; 

➢ În pagina Benefica sunt afișate toate campaniile valabile, atât cele accesate deja de 

dumneavoastră, cât și cele pentru care nu ați exprimat încă o opțiune; 

➢ În această pagină puteți alege pragurile dorite; este necesară o reconfirmare pe pragul bifat 

înainte ca sistemul să memoreze opțiunea dumneavoastră. După confirmare, nu se va mai 

putea modifica pragul ales până la atingerea acestuia; 

➢ Ordinea de afișare a campaniilor în tabelul de detalii este: primele cele accesate și, ulterior, 

cele neaccesate;  

➢ Pentru produsele pentru care ați ales un prag de campanie specială Benefica nu se va putea 

aloca alt discount, cu excepția campaniilor cu BBD redus; 

➢ Există un nou tip de ofertă specială cu prag cantitativ pentru partenerii Benefica, pe produse 

OTC; 

➢ Campaniile cu preț net special OTC sunt valabile doar on-line și achiziția se va face la acest 

preț doar prin www.farmeximonline.ro; 

➢ După alegerea unui prag, în cazul campaniilor cu preț net special OTC, prețul vizualizat de 

dumneavoastră în pagina de comandă va fi cel redus cu discount-ul aferent pragului ales; 

➢ Exprimarea opțiunii pentru un prag la nivel de produs se face o singură dată în intervalul setat 

de campanie și prețul net aferent pragului ales va fi vizibil în on-line cu prima viitoare accesare 

a site-ului (la log-out și reaccesare este deja actualizat prețul în pagina de comandă); 

➢ La momentul atingerii unui prag, veți putea accesa pragul superior (dacă acesta există) și puteți 

beneficia de diferența de discount cuvenit pentru întreaga achiziție efectuată prin campania 

respectivă; 

➢ Pe prima pagină, puteți vizualiza statusul campaniilor accesate: numele campaniei, pragul ales 

(cantitativ sau valoric) și discount-ul aferent (procentual și valoric), achizițiile realizate în timp 

real cumulate atât on-line cât și off-line prin intermediul echipei de vânzări, rest de achiziționat 

până la atingerea pragului si valabilitatea campaniei. 


