Movilitas.Cloud
Przewodnik dla
hurtowników

Hurtownicy są ważnymi zainteresowanymi stronami w unijnej dyrektywie w sprawie sfałszowanych
leków (FMD) poprzez magazynowanie, transport i dostarczanie farmaceutyków. Zazwyczaj znajdują
się między producentami a aptekami, świadcząc ważną usługę. Hurtownicy muszą uwierzytelnić
produkty otrzymane od swoich dostawców (jeśli nie pochodzą bezpośrednio od posiadacz
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (MAH)) poprzez weryfikację w systemie krajowym lub
wycofanie / ponowne wdrożenie (w ciągu 10 dni po wycofaniu) numeru seryjnego produktu w
Systemy krajowe z podaniem kodu przyczyny.
Aplikacja EU Movilitas.Cloud's Wholesaler pozwala tobie i zewnętrznym dostawcom usług
logistycznych (3PLs) na łatwe przestrzeganie dyrektywy w sprawie sfałszowanych leków (FMD).
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Połącz się z krajowymi systemami weryfikacji leków
Przestrzeganie FMD wymaga połączenia z krajowymi systemami weryfikacji leków (NMVS) w kraju,
w którym znajduje się magazyn. To połączenie umożliwia obsługę produktu poprzez skanowanie
kodu kreskowego 2D w celu weryfikacji, wycofania z eksploatacji i ponownego wdrożenia.
Nawiąż bezpośrednie połączenie z NMVS i sprawdź, czy zwracany produkt jest nadal aktywny w
łańcuchu dostaw. W razie potrzeby dezaktywuj produkty, na przykład w przypadku, gdy produkt jest
bezpłatną próbką, został skradziony lub wywieziony poza Unię Europejską. Możliwe jest wiele połączeń
NVMS.

Połączenia z usługodawcą
SolidSoft Reply jest dostawcą oprogramowania IT dla National Blueprint System. Po rejestracji w
lokalnym NMVS otrzymasz unikalny kod rejestracyjny, który wprowadzasz do Movilitas.Cloud.
Poniżej znajduje się lista krajów, z którymi Solidsoft Reply współpracuje:
•
•
•
•

Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Republika
Czeska
• Dania
• Islandia

•
•
•
•
•
•

Litwa
Liechtenstein
Malta
Słowenia
Szwecja
Szwajcaria

• Irlandia

Arvato jest kolejnym krajowym dostawcą
usług Blueprint i został wdrożony w 17
krajach:
•
•
•
•
•
•
•
•

Austria
Belgia
Estonia
Finlandia
Francja
Węgry
Łotwa
Luksemburg

•
•
•
•
•
•
•
•

Holandia
Norwegia
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Hiszpania
Wielka Brytania

Netzgesellschaft Deutscher Apotheken
(NGDA) zapewnia poświadczenia N-Ident
(nazwa użytkownika, hasło i e-certyfikat),
dzięki czemu można uzyskać dostęp do
securPharm, niemieckiego systemu
weryfikacji.

Dostosowywanie operacji do przepisów FMD
Każdy hurtownik musi zweryfikować każde opakowanie, które nie zostało nabyte bezpośrednio od
producenta lub posiadacza jego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub które zostało zwrócone
od innego hurtownika, dystrybutora lub farmaceuty. Potrzebujesz oprogramowania do skanowania,
które sprawdza każdy kod w bazie danych systemu krajowego.
OKREŚL SWOJE MAGAZYNY
Magazyny są fizycznie zlokalizowane w określonych krajach i muszą być połączone z
odpowiednimi NMVS. Możliwe jest ograniczenie urządzeń, które mogą być używane do
skanowania według magazynu, na podstawie UUID urządzenia.

ZARZĄDZAJ OPERATORAMI ZA POMOCĄ KLIKNIĘCIA
Dodaj, usuń lub zmień autoryzację dla operatorów.
Zdefiniuj czynności, które każdy operator może wykonać.
Uprawnienia można ustawić zarówno dla hurtowni, jak i dla
3PLs.

Jeśli jesteś 3PL (lub MAH łączącym 3PL), możesz aktywować tryb (hurtownik i) 3PL.

Jeśli jesteś 3PL, możesz zdefiniować podmioty odpowiedzialne (twoich klientów), których szukasz.

Jeśli jesteś posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (MAH), który chciałby połączyć swoje
3PLs, po prostu zaproś ich za pomocą adresu e-mail. Wszystkie skany wykonane za pomocą 3PL
mogą być odbierane przez posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (MAH). Każdy
posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu może bezpłatnie połączyć się z dowolnym 3PL,
który jest klientem Movilitas.Cloud.

Możesz określić, czy zmiany statusu skanowanych pakietów są wysyłane do NMVS lub do
repozytorium posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, czy do obu jednocześnie.
Repozytoria posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu mogą być na miejscu lub
w chmurze.
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ROZPOCZNIJ SKANOWANIE
Mobilny lub stacjonarny Movilitas umożliwia skanowanie jednego lub większej liczby paczek na raz i
wysyłanie ich do NMVS / MAH w jednym pakiecie. Movilitas mobile jest używany na urządzeniach
mobilnych, takich jak telefony i skanery przemysłowe. Aplikacja jest dostępna w sklepach z iOS,
Microsoft i Android. Movilitas desktop to aplikacja internetowa, która umożliwia szybsze skanowanie
za pomocą skanerów USB. Skanuj pojedyncze, wielokrotne, zbiorcze paczki, a nawet skanuj w
poszukiwaniu zamówień. W zależności od uprawnień zalogowanego operatora dostępne są różne
scenariusze FMD.

Skanuj w celu zamówienia (unikaj podwójnego skanowania w poszukiwaniu ERP / WMS i FMD)
Dzięki funkcji skanowania w poszukiwaniu kolejności możesz grupować skany według kolejności.
Jest to przydatne, jeśli chcesz udostępnić te skany swoim systemom ERP lub WMS, lub jeśli
chcesz pogrupować produkty dla klientów. Na przykład apteki szpitalne mogą otrzymywać
produkty i muszą jedynie zeskanować zamówienie, aby móc je wycofać.

Można określić, ile elementów operator musi zeskanować.
Możliwe jest nawet przesyłanie numerów seryjnych, które są przetwarzane gdzie indziej w celu
dezaktywacji. Na przykład bezpłatne próbki dla lekarzy.
Podmioty odpowiedzialne korzystające z SAP ATTP
Połącz swój system SAP® Advanced Track & Trace for Pharmaceuticals bezpośrednio z
Movilitas.Cloud przez bezpieczne połączenia VPN. Umożliwia to automatyczną aktualizację numerów
seryjnych, zmianę statusu, zarówno u MAH, jak i 3PL.
Kilenci korzystający z SAP ATTP
Połącz się i rozpocznij skanowanie w ciągu kilku godzin, korzystając z nieszablonowego kanału
biznesowego SAP ICH. Jedynym parametrem konfiguracyjnym jest Twój GLN (globalny numer
lokalizacji).

ZAPISZ SWOJE DANE
Zachowaj wszystkie skany w dedykowanym repozytorium FMD do późniejszego raportowania i
analizy.
WYKORZYSTAJ ROZSZERZONE MOŻLIWOŚCI RAPORTOWANIA
Aplikacja raportów FMD zapewnia ścieżkę audytu każdego pakietu, który został zeskanowany co
najmniej raz. Klienci posiadający repozytorium FMD mogą bezpłatnie korzystać z obszernych
możliwości raportowania.
Dostępne raporty:
• Raport zarządzania jakością danych
• Raport zarządzania jakością błędów
• Raport miesięczny
• Standardowy raport miesięczny
• Raport miesięczny operatora
• Raport dzienny operatora

Movilitas.Cloud upraszcza zgodność hurtownika z FMD

Pobierz
aplikację mobilną:

Dostępne na:
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