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BIOTECHNOLOGIA

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
DEDYKOWANE BRANŻY BIOTECHNOLOGICZNEJ

D

ziałając w branży biotechnologicznej Twoja ﬁrma
zobowiązana jest przestrzegać regulacji prawnych oraz
zapewnić wysoką jakość i niezawodność dostaw. Wszystko
to w bardzo konkurencyjnym środowisku.
Cegid proponuje rozwiązanie, które pozwoli zrealizować
stojące przed Tobą zadania. Oferujemy oprogramowanie
stworzone z myślą o specyﬁcznych potrzebach Twojego
biznesu, zapewniające jednocześnie integrację z niezbędnymi
funkcjami podstawowymi, charakterystycznymi dla sektora
biotechnologicznego.
▪ Oprogramowanie
dla
przemysłu
kosmetycznofarmaceutycznego
▪ Oprogramowanie dla przemysłu chemicznego
▪ Oprogramowanie dla sektora medycznego i opieki zdrowotnej
Nasze rozwiązania są tak projektowane, aby podnosić Twoją
konkurencyjność i produktywność. Przy ich pomocy bez
problemu zdeﬁniujesz zadania, będziesz mógł zarządzać
procesami, a także ustanawiać i monitorować dobre
praktyki w zakresie prac laboratoryjnych (GLPs), zgodnie
z zaleceniami dyrektywy 2004/10/EC. Nasz produkt
umożliwi Ci również śledzenie wszystkich etapów produkcji,
pakowania, monitorowanie zadań kontrolnych, składowania
oraz transportu.
Oferujemy kompleksowe, proste i szybkie we wdrożeniu
rozwiązanie skrojone na miarę Twoich potrzeb.
Rozumiejąc Twoje cele oferujemy rozwiązania, które
ułatwią Ci ich osiągnięcie
Bez względu na to, czy działasz w sektorze badawczorozwojowym branży laboratoryjnej, lub w branży
produkcyjnej, czy też jako handlowiec lub podwykonawca,
to pracujesz w bardzo unikalnym środowisku biznesowym,
które stawia przez Tobą szczególne wyzwania. Koszty
surowców, presja ze strony nabywców oraz wymagania
prawne ustanowione przez władze, a także możliwość
wejścia na rynek nowych uczestników, może utrudniać
spokojne prowadzanie biznesu.
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Dlatego też, Cegid postanowił wesprzeć Cię oferując
aplikację, która dokładnie odpowiada Twoim potrzebom, jak
również bierze pod uwagę wszelkie ograniczenia.
Tworzymy wartość dodaną na każdym etapie
Obsługa zamówień
• Prowadzenie kontroli zgodności
• Kontrola kwaliﬁkacji dostawcy
• Identyﬁkacja zestawień produkt-dostawca
• Monitorowanie i klasyﬁkowanie dostawców
Zarządzanie produkcją
• Zarządzanie działalnością w zakresie projektów, badań, prób
klinicznych
• Zarządzanie poprzez modele teoretyczne i rzeczywiste
• Monitorowanie zmian kursów i wskaźników
• Zarządzanie pierwotnym i wtórnym nazewnictwem
asortymentowym
• Monitorowanie całkowitym czasem procesu produkcji
• Szacowanie pomyłek, następstw pomyłek, opracowanie
instrukcji
• Sprawdzanie kwaliﬁkacji pracownika
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• Nadzorowanie systemu czystości
• Opracowanie nalepek i materiałów identyﬁkacyjnych
z kodem paskowym
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Zarządzanie jakością
• Zarządzanie roszczeniami i naruszeniami (niezgodnościami)
• Kontrola dokumentacji z różnych obszarów (zakupy, sprzedaż,
produkcja)
• Zarządzanie kontrolą jakości (od momentu przyjęcia
materiału do zakończenia wytwarzania)
• Integracja procedur GLP (dobre praktyki laboratoryjne) i GMP
(dobre praktyki w zakresie produkcji)
• Identyﬁkacja pracownika, zmian w zapasach
• Bezpieczny dostęp do systemu informatycznego
(przygotowanie, modyﬁkacja, konsultacja, prawa dostępu
w podziale na grupy produktów, prawo dodania/usunięcia
z ewidencji zasobów magazynowych)
• Obieg dokumentów, EDM (Zarządzanie Dokumentami
Elektronicznymi), PLM (Zarządzanie cyklem życia produktów)
Identyﬁkowanie
• Identyﬁkacja partii produktu za pomocą kodów
kreskowych
• Monitorowanie daty ważności
• Pełna identyﬁkacja wsteczna i przyszłościowa
• Zarządzanie autoryzacjami zwolnień partii produktu
• Monitorowanie przestojów
• Integracja z nowymi regulacjami

O Cegid
To twórca rozwiązań dedykowanych przedsiębiorstwom by zwiększać ich wydajność
i rozwój. Wiodący we Francji dostawca programów do zarządzania, którego wartość
sprzedaży w 2011 roku wyniosła 263, 8 milionów euro. Zatrudnia ponad 2 000
pracowników i ma blisko 400 000 użytkowników we w Francji i zagranicą. Posiada
oddziały w Paryżu, Nowym Jorku, Barcelonie, Madrycie, Mediolanie, Londynie,
Casablance, Shenzhen, Szanghaju, Hongkongu i Tokio. Ponadto, współpracuje
z globalną siecią certyﬁkowanych dystrybutorów swoich rozwiązań, by wspierać
międzynarodowy rozwój swoich klientów.
Cegid zbudował swoją wiedzę i doświadczenie w oparciu o specjalizację biznesową
(produkcja, usługi, sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna, budżet administracyjny,
audyt księgowy, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, sektor publiczny) i wiedzę branżową
(ﬁnanse, podatki, zarządzanie wynikami, zasoby kadrowe). Rozwiązania Yourcegid
dostępne są również na żądanie (on-demand), w oparciu o model SaaS i adresowane
są do ﬁrm różnej wielkości.
www.cegid.com
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Ponad 2 300 producentów używa na
co dzień w swojej pracy Yourcegid
Manufacturing Solution

