SOFTWARE VERIFY
PLATFORM DA OPTEL

TM

RECURSOS PODEROSOS DE SERIALIZAÇÃO
E RASTREABILIDADE PARA L4-L5

Há mais de uma década, o software de serialização nível 4 e 5
da OPTEL, vem ajudando as marcas mais famosas do mundo
a proteger seus ativos. Esse software, chamado Verify
Platform, é uma ferramenta essencial para cumprir com a lei da
rastreabilidade no Brasil e se conectar com o Sistema Nacional
de Controle de Medicamentos (SNCM).

NÍVEL 5 (L5)
Entidades
Reguladoras

Agregando valor a seu processo de conformidade,
o software baseado em nuvem é o elo que faltava
para proporcionar visibilidade total a toda sua
cadeia de suprimentos.
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OPTEL’S VERIFY PLATFORM
• Repositório EPCIS
• Gerador dos números de série
• Conectividade de rede
• Módulo de Verificação
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PLANTA 2

POR QUE VOCÊ PRECISA DO SOFTWARE VERIFY PLATFORM DA OPTEL?
CONFORMIDADE NORMATIVA: O software de serialização para L4-L5 da OPTEL foi projetado para serializar, verificar e rastrear com rapidez
e eficiência produtos individuais ou grupos de itens em todos os níveis, para que você possa cumprir as normativas nacionais e internacionais.
PROTEÇÃO DE MARCA E ANTIFALSIFICAÇÃO: Nosso software oferece segurança da cadeia de suprimentos e proteção de marca ao gerar dados
granulares sobre o histórico de fabricação, distribuição e autenticação de um produto para proporcionar uma cadeia de suprimentos mais inteligente.
Tanto se sua estratégia de proteção de marca incluir sistemas antifalsificação, proteção contra desvios e adulterações ou gerenciamento de
retiradas e devoluções, nosso software de serialização protege seus produtos e reduz os custos.
VISIBILIDADE DA CADEIA DE SUPRIMENTOS: Ajudamos as marcas a tornarem suas respectivas cadeias de suprimentos mais seguras
aumentando a visibilidade de cada detalhe do ciclo de vida de um produto. Dos materiais e fornecedores até a fabricação e distribuição, ao
longo de todo o caminho até o usuário final, nossa solução gera percepções de dados valiosas para criar pontos de dados de rastreamento,
alertas e relatórios personalizados.

COMO FUNCIONA O SOFTWARE VERIFY PLATFORM DA OPTEL?
A abordagem personalizável e dimensionável da OPTEL significa que você pode escolher os módulos e extensões certos para sua empresa.
Nosso foco é resolver seus desafios de negócios específicos.
INVESTIMENTO DE CUSTO FIXO: A estrutura de preços do software Verify Platform é completamente transparente, sem taxas ou custos
ocultos. A OPTEL não acrescenta custos adicionais pelos números de série. Nossa oferta também inclui:
• Validação completa da plataforma (I/Q, O/Q, I/Q de produção) por toda a duração de nosso contrato com você
• Autoria de documentos URS – TI, integração de CMOs e integração de 3PLs
• Serviços gerenciados: Upload de dados mestres e gerenciamento, se necessário, suporte para monitoramento de alertas, se necessário/
solicitado, suporte administrativo contínuo para a plataforma, suporte de validação contínuo para a plataforma e conexões de parceiros
comerciais existentes
PLATAFORMA FLEXÍVEL: O software Verify Platform é altamente configurável, o que nos permite uma integração rápida em suas
operações de negócios, sem interrupção. Essa flexibilidade significa que configuramos nossa plataforma para trabalhar com seus sistemas
existentes, além de permitir que você expanda seus conjuntos de dados a qualquer momento. Além disso, nossa solução reduz os recursos
e esforços de validação: você somente atualiza o software se e quando precisar. Por acordo contratual, produzimos atualizações conforme
necessário para mantê-lo em dia com as normas específicas de seu país.
RELATÓRIOS DE ANÁLISE: O software foi projetado para ajudar a melhorar as operações comerciais e inclui ferramentas avançadas
e integradas de emissão de relatórios. Essas ferramentas permitirão que você rapidamente identifique e emita relatórios sobre
exigências de conformidade normativa, assim como sobre a integridade de sua cadeia de suprimentos. Fornecemos os dados mais
relevantes com contexto e painéis fáceis de usar, proporcionando percepções em tempo real projetadas para apoiar suas necessidades
de negócios específicas.

VANTAGENS DE ESCOLHER UM ÚNICO FORNECEDOR PARA TODOS OS NÍVEIS
A OPTEL oferece uma solução para todos os níveis e exigências de conformidade, incluindo serialização, VRS, código criptografado russo,
agregação e muito mais. Empresas que optam por implementar a rastreabilidade com um único fornecedor ganham em termos de
produtividade, já que param suas linhas apenas uma vez para a integração.
Nossa solução de software de serialização é o ponto de partida para construir uma cadeia de suprimentos segura e transparente.
A integração de exigências de conformidade em um planejamento estratégico mais amplo para a digitalização de sua cadeia de suprimentos
é um grande desafio que começa com a escolha do parceiro certo. A solução de rastreabilidade em todos os níveis da OPTEL pode ajudar
sua empresa a entrar em conformidade com todas as normativas mundiais e, ao mesmo tempo, encaminhá-lo ao próximo passo em
direção à Intelligent Supply Chain.
SOLUÇÃO PARA CONFORMIDADE E EFICIÊNCIA:

• Confiança: Parceria de longo prazo
• Agregue valor em cada etapa de sua cadeia de suprimentos e aumente
a eficiência operacional

•
•
•
•
•

Obtenha visibilidade e transparência da cadeia de suprimentos
Soluções dimensionáveis em direção à Intelligent Supply Chain
Otimização de dados de vários locais de fabricação e distribuição
Inteligência de dados: dados com contexto
Emissão de relatórios e análises
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