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Mobiltelefonon olvassuk a leveleinket, a híreket, böngésszük 
a közösségi médiát. Fotózunk, megosztunk, csetelünk, 
rendelünk, fizetünk vele, és persze telefonálunk. A nap java 
részében a kezünk ügyében van, és küldi számunkra az  
információkat. Innen már csak egyetlen lépés, hogy ne pusztán 
magánügyeinkben, de a gyógyszertári működéshez fontos 
üzeneteket, adatokat is azonnal a kezünkben tartsuk. 

Ez a lépés a HPH GO, a Hungaropharma saját fejlesztésű 
telefonos applikációja, amely harmonikus megjelenésével, 
organikus felépítésével és a gyógyszertári menedzsment 
mindennapjait megkönnyítő hasznos funkcióival élménnyé 
teszi a tájékozódást.

Felhasználói útmutatónk bevezeti Önt a HPH GO által 
kínált tartalmakba és lehetőségekbe. Az útmutatót azzal a 
szándékkal állítottuk össze, ahogy magát a HPH GO applikációt 
is, hogy könnyen, átlátható módon és gyorsan megismerhetővé 
és elérhetővé tegye az applikációban található funkciókat. 
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1. INDUL A HPH GO
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1.  Android telefon esetében 

Androidos telefon esetén a Google Play áruházból ugyanúgy 
tudja telepíteni a HPH GO-t, mint bármely más applikációt.

2. APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE

2.  iOS rendszer esetén 
Kérjük, lépjen be telefonján a Hungaropharma Extranet oldalára, 
kattintson az indítópulton található HPH GO csempére, és 
kövesse az ott található lépéseket.

3.  Mindkét operációs rendszer esetén 
Mobiltelefonján nyissa meg a web böngészőt, és írja be a  
www.hph.hu/go címet, és kövesse az ott megjelenő lépéseket.

Amennyiben a telepítéssel kapcsolatban segítségre lenne szüksége, 
írjon a nekünk az appinfo@hungaropharma.hu e-mail címre!

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.hph.app
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iOS rendszerre az alábbi folyamatokat  
kell elvégezni a telepítéshez:  

1.  A megjelenő felületen 
jelentkezzen be Extranet 
felhasználói adataival.  
A megjelenő felületen 
kattintson a Kód beváltása és 
telepítés megkezdése gombra. 

2.  Elkezdődik a App-kód 
beváltása, amihez meg kell 
adnia az Apple ID-jának 
a jelszavát. [Amennyiben 
telefonról nyitotta meg a 
linket, egyből ez a folyamat 
indul el] 

3.  A kód megadása után elindul 
a telepítés és az alkalmazás 
elérhető lesz a telefonján .

3. iOS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
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Az applikáció indításakor a belépési felülettel találkozik először. 
Itt adja meg a Hungaropharma Extranet felületén használt 
belépési adatait: felhasználónevét és a hozzá tartozó jelszót. 

Az applikációba való bejelentkezéshez ugyanazok a 
jogosultsági beállítások tartoznak, melyeket Ön Extranet
profiljában korábban beállított minden Önhöz tartozó 
felhasználóhoz.

Az Elfelejtett jelszóra kattintva új jelszót állíthat be. 

A felhasználási feltételekre kattintva az applikáció használatával 
kapcsolatos szabályzatot olvashatja.

Adatbiztonság: Az applikáció bezárását követően minden újbóli 
megnyitáskor szükséges az applikációba történő bejelentkezés. 

4. BELÉPÉS
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A belépést követően a Kezdőlap nyílik meg, ahol  
az alábbi funkciók érhetők el:

1. HPH GO logó 
→  Kattintható. Megnyomására bármely felületről a 

Kezdőlapra ugrik.

2. Patika neve 

3. Üzenetek
→  A rajta narancssárgával jelzett szám az olvasatlan 

üzenetek számát mutatja
→  Kattintható. Megnyomására előjön az üzenet 

rovatok panelje. Itt a következő témakörökben 
érkeznek majd Önnek az üzenetek: HPH hírek, 
Akciók, Készletinformációk, Szállítási információk, 
Minőségbiztosítás, Pénzügy, Marketing, Extranet 
újdonságok, Leányvállalati hírek

→  A rovatok neve mellett lévő narancssárga szám 
jelzi az adott rovaton belüli olvasatlan üzenetek 
számát.

→  A rovatok nevére kattintva az adott rovaton belüli 
üzenetekhez jut.

→  Az olvasatlan üzeneteket a cím melletti kék pont 
• jelzi. 

→  Az Üzenetek panel bezárható a panel mellé 
kattintva, vagy Androidos készülék vissza 
gombjával, illetve iOS-en az applikációba épített 
Vissza gombot megnyomva.

5. KEZDŐLAP
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4. Profil 
→  Kattintható. Amennyiben Önnek több patika adatainak 

megtekintéséhez van jogosultsága, itt kiválaszthatja,  
mely gyógyszertár adatait szeretné látni. 

→  Kijelentkezés. Kattintást követően kilép az applikációból, 
és a bejelentkezési felületre ugrik.

→  A Profil panel panel bezárható a panel mellé kattintva, 
vagy Androidos készülék vissza gombjával, illetve iOS-en 
az applikációba épített Vissza gombot megnyomva.

5. Olvasatlan üzenetek 
→  Nem kattintható. Jelzi az applikációban lévő összes 

olvasatlan üzenet számát.

6. Összes üzenet 
→  Kattintható. Megnyomásával az Üzenetek panel nyílik 

meg.

7. Legfrissebb üzenetek 
→  A 20 legfrissebb beérkezett üzenet egymás alatt. 

8. Menüsor 
→  Kezdőlap 
→  Folyószámla
→  Akciók
→  Merre jár?

5. KEZDŐLAP
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6.1 Kezdőlap 
A gomb megnyomására bármely felületről  
a Kezdőlapra ugrik.

6.2 Folyószámla
Ebben a menüben megtekinthetőek  
az aktuális folyószámla információi: 

•  hitelkerete
•  a rendelhető érték
•   előző munkanapi záróegyenlege
•  a lejárt számlák teljes összege
•  a lejárt számlák összmennyisége
•  legrégebbi lejárt számla dátuma

Lentebb görgetve a grafikonokon 
megtekinthető a támogatott  
és a nem támogatott forgalom előző  
1 év adataival (év/hó). 

A grafikonon az adott oszlopra kattintva 
megjelennek az adott hónapra vonatkozó 
pontos számadatok.

6. MENÜK

6
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6.3 Akciók
A HPH GO applikációból közvetlenül is 
leadhatók akciós megrendelések. A menübe 
belépve megtekinthetők az applikációban 
elérhető akciós kínálatok. 

→   A képernyő tetején lévő képek jobbra és 
balra gördíthetők, kattintásra az adott akció 
részletei olvashatók. 

→  Csempés elrendezésben, lefelé görgetve 
szintén az elérhető akciók láthatók. 
A csempékre kattintva az adott akció 
részleteire ugrik.

→  Egy adott akción belül lefelé görgetve 
megtalálhatók az akció részletei: az akciós 
csomagban található termékek listája, 
csomagmennyisége és kedvezményének 
mértéke, legalul pedig az 1 db csomag 
megrendelésének összára.

6. MENÜK
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6.3.1 Akció megrendelése 
Az adott akción belül leadható  
az akcióra vonatkozó megrendelés. 

•  Az akció részleteinek 
alján a – és + gombok 
segítségével adja meg 
a megrendelni kívánt 
csomag mennyiségét. 

•  Kattintson a Megrendelem 
gombra.

•  A felugró megerősítő 
ablaknál kattintson az 
Igen vagy Nem gombra.

•  Amennyiben Igen 
gombbal megerősítette 
megrendelését, egy 
felugró ablakban kap 
tájékoztatást  
rendelésének rögzítéséről.  
Itt kattintson az OK 
gombra.

Az applikációban leadott 
megrendelését az Extraneten, 
saját profiljában, az akciós 
megrendelések megszokott 
felületén ellenőrizheti. 

6. MENÜK
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6.4 Merre jár a megrendelésem?
Ebben a menüpontban nyomon követhető a következő 
kiszállítás ideje, a göngyölegek száma, az érkezés várható 
időpontja. A Megnézem a térképen gombra kattintva 
megtekinthető a patika megrendelését kiszállító autó  
aktuális megközelítő pozíciója.

6. MENÜK
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Bízunk benne, hogy örömét leli majd a HPH Go használatában, és applikációnkkal sok 
hasznos, azonnal elérhető  információval támogathatjuk önt és gyógyszertárát! 

Amennyiben az applikáció letöltésével, használatával kapcsolatban segítségre lenne 
szüksége, vagy kérdése támad, írjon nekünk az appinfo@hungaropharma.hu e-mail címre.

KÉRJÜK, OSSZA MEG VELÜNK VÉLEMÉNYÉT AZ ALÁBBI LINKRE KATTINTVA!

Visszajelzés a HPH GO applikációról

https://forms.gle/RUyvvkrLbuqPRNmx7



