


Important!

• Contextul actual nu scutește participanții la proiectul de serializare
de scanarea medicamentelor. Legile aplicabile sunt încă in vigoare 
iar clienții dumneavoastră risca aceleași sancțiuni ca si pana acum!

• Efectuati cat mai curand trecerea de la interfata V2, deoarece
aceasta poate fi deconectată în orice moment de către Arvato fără o 
avertizare în prealabil.

• Cei care nu au facut trecerea la noile versiuni(V3 si V4) nu vor mai
putea folosi functionalitatile SNVM



AGENDA

3

ALERTE

TESTAREA ÎN MEDIUL IQE

INTREBARI DIN SESIUNEA ANTERIOARA ȘI PROPUNERI 
PENTRU URMĂTOAREA TELECONFERINȚĂ

29-10-20



Alerte
Subiecte importante referitoare la implementarile software care genereaza alerte.

Inca mai sunt probleme de configurari scanner!

https://osmr.ro/en/2020/02/24/informatii-despre-problemele-de-configurare-ale-scaner-ului-si-software-ului/

Primim feedback-uri de la OBP-uri in care ne sunt semnalate probleme generate de 
configurari incorecte de scanner

Este important sa reveniti de fiecare data asupra emailurilor primite de la OSMR 
referitoare la alertele generate cu raspunsurile si informatiile solicitate!

https://osmr.ro/en/2020/02/24/informatii-despre-problemele-de-configurare-ale-scaner-ului-si-software-ului/


Generare certificat

Incepand cu luna OCTOMBRIE a inceput notificarea conturilor a 
caror certificate urmeaza sa expire.

Notificarea se trimite doar catre reprezentantul LUF-ului (datele reprezentantului LUF 

trebuie actualizate in OSMR la fiecare modificare, procedura de actualizare este sa se 

trimita mail de catre ADMIN-ul de cont, catre manager.inregistrare@osmr.ro cu noile

date)

mailto:manager.inregistrare@osmr.ro


Generare certificat

Pasi pentru generare :
1) Primirea unui email de forma celui de mai jos

2) Accesarea link-ului
din email3) Copierea codului

TAN



Generare certificat

4) Autentificare in portal 

5) Descarcare certificat



Generare certificat

6) Lipire Cod TAN

7) Descarcare certificat



“Mass Handling of certificates”

• Certificatele expira la 2 ani

• Pentru organizatiile cu multi utilizatori, daca expira multe in aceeasi perioada, este dificil pentru 
Admin care trebuie sa regenereze one by one si apoi fiecare cont sa astepte mail cu parola pentru 
descarcare certificat; 

https://sws-nmvs.eu/portal/documentation (implementation guideline pagina 62)

Drept urmare, s-a implementat aceasta functionalitate, disponibila atat in mediu IQE cat si in PROD:

1. Permite Admin-ului sa reinnoiasca certificatele bulk pentru userii proprii

2. Pune la dispozitie un nou WS, prin care noul certificat se va putea descarca folosind ca input vechiul
certificat (se va putea face o automatizare; nu mai intri dupa TAN la fiecare user, implementezi in 
aplicatie sa trimita un call si sa isi descarce singura noul certificat)

https://sws-nmvs.eu/portal/documentation
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Testarea în mediul IQE
OSMR încurajează toti clientii sa finalizeze cat mai rapid testele si ofera suportul necesar.

• Pentru testarea IQE a fost trimisa a doua notificare catre UF care nu au facut testele, la cea de-a
treia notificare vom instiinta autoritatile competente.

• Pentru a putea finaliza executia obligatorie a testelor in mediul IQE va rugam sa ne informati prin
email la adresa suport.cont.snvm@osmr.ro imediat ce testele API au fost executate si raportul a 
fost incarcat in aplicatia SIMI.

• Completarea raportului se poate găsi exemplificată pe site-ul OSMR, în secțiunea: 

https://osmr.ro/en/testare-iqe/

Rugăm insistent să se execute UNDO după fiecare tranzacție de decomisionare.

Exemplele din documentul de pe site OSMR nu trebuie executate ca atare fiind doar informatii cu 
caracter de exemplu.

mailto:suport.cont.snvm@osmr.ro
https://osmr.ro/en/testare-iqe/
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Sesiune întrebări


