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Desenvolvido com os 30 anos de especialização  
da OPTEL em serialização, o Software OPTEL CertaTM 
realiza uma verificação de códigos de barra 2D  
e desativa os medicamentos sujeitos a receita médica. 
Além disso, ao assegurar uma comunicação rápida, 
fiável e segura com o Sistema de Verificação de 
Medicamentos Nacional (NMVS) de países em toda  
a União Europeia, esta ferramenta única com base  
na Internet dota os profissionais de serviços de saúde 
com uma solução imediata para a conformidade com 
a Diretiva dos Medicamentos Falsificados da União 
Europeia (DMF UE). O Software OPTEL Certa pode 
ser integrado nos sistemas farmacêuticos existentes 
ou pode ser usado com os compatíveis aparelhos 
ergonómicos e de alta velocidade de leitura da OPTEL.   

O Certa está concebido para ajudar os hospitais e 
farmácias a tornar os serviços de saúde mais eficientes, 
ao fazer uso da recolha de dados. Este processo oferece 
uma visibilidade sem par às operações de farmácia 
e permitem que se concentrem os esforços no que 
verdadeiramente interessa: prestar cuidados de saúde  
da mais elevada qualidade.

OPTEL CERTATM SOFTWARE
UMA SOLUÇÃO FLEXÍVEL E DE FÁCIL INTEGRAÇÃO PARA 100 %  
DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DOS MEDICAMENTOS FALSIFICADOS



O Software OPTEL CertaTM  suporta os padrões globais 
e da indústria, tais como os define o GS1, EMVO, HDMA 
e EFPIA, e estará em conformidade com as regulações  
e requisitos de qualidade relevantes.

OPÇÕES DE COMPATIBILIDADE  
DE HARDWARE

• A Estação Vertical OPTEL e a Estação Biótico OPTEL  
 — os instrumentos perfeitos para ler manualmente  
 produtos com os códigos de Matriz de Dados 2D —  
 para uma solução de conformidade completa  
 e pronta-a-usar.

• Aparelhos portáteis e móveis

• Hardware existente na farmácia

A OPTEL orgulha-se de ser uma Empresa B Certificada,  
um grupo de empresas que redefinem o sucesso nos  
negócios e se esforçam por serem não só as melhores  
no mundo, mas também para o mundo.

OPTEL CERTA™ SOFTWARE

• Software especialmente concebido para farmácias e  
 para a conformidade com a DMF EU, com as seguintes  
 funcionalidades:
 - Verificação
 - Desativação
 - Reversão
 - Entrega e Anulação da Entrega do medicamento
 - Amostragem e Anulação da Amostragem
 - Destruição
 - Segurança e Registo
• Leitura ou entrada manual de Códigos de Produto  
 Eletrónicos
• Proteção de dados garantida
• Conformidade com a DMF UE e comunicação com  
 o NMVS de forma simples e imediata
• Visibilidade das operações melhorada para  
 os administradores
• Integração eficaz com assistência mínima  
 do departamento informático
• Fácil instalação
• Design operacional simples e com necessidade  
 de pouca formação do pessoal
• Componentes de segurança exaustivos, tais como:
 - Plataforma de nuvem privada 
 - Interfaces e API seguras
 - Centro de Dados de replicação para recuperação  
  de desastres integralmente redundante
 - Funcionalidades de segurança e de registo alinhadas  
  com a estrutura do seu Diretório Ativo, assegurando  
  que só indivíduos autorizados possam aceder ao  
  sistema informático, alterar um registo ou realizar  
  a operação seguinte 
• Disponível em várias línguas

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Software OPTEL CertaTM:  
use-o como uma solução única  

ou integrada nos sistemas  
da sua farmácia
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