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PROCESUL DE GESTIONARE A ALERTELOR ȘI DE FACTURARE A
COMPANIILOR DAPP
În primul rând, OSMR dorește să își exprime recunoștința față de
companiile farmaceutice care, înțelegând importanța acestui proiect
european de serializare dinamic, comunică în mod proactiv concluziile
referitoare la alertele generate de Sistemul Național de Verificare a
Medicamentelor (SNVM).
Departamentul Operațional poate utiliza apoi aceste informații pentru a
eticheta alertele false care sunt legate de probleme precum: date care nu
au fost încărcate în Hub-ul European sau configurarea scanerului.
Un astfel de mediu de colaborare este o condiție esențială în consolidarea
unui Sistem European de Verificare a Medicamentelor (SEVM)
operațional.
Rezultatul acestei colaborări fructuoase și a efortului comun este
procentajul alertelor, care, în ultimele câteva săptămâni, s-a apropiat de
obiectivul stabilit la nivel european de 0,05% alerte, un indicator puternic
al unui sistem matur.

În al doilea rând, un alt aspect important care trebuie menționat este
modul în care plata facturii anuale a fost și este procesată în timp util.
După cum am precizat în comunicările anterioare, povara financiară a
implementării proiectului de serializare a căzut pe umerii companiilor
farmaceutice care, mai ales în aceste vremuri tulburi, pun un mare accent
pe facilitarea accesului pacienților la medicamente autentice.
Fluxul procesului de facturare este următorul: facturarea începe în luna
septembrie a fiecărui an, oferind suficient timp companiilor care solicită un
număr de comandă de achiziție pe factură, să obțină unul.
Termenul limită pentru plata facturii este de 30 de zile, dacă după acest
interval de timp plata nu a fost procesată, se trimite o primă notificare cu
un termen de finalizare a plății în 30 de zile. În plus, după acest interval de
timp, se trimite o altă notificare cu un termen de încă 15 zile.

Acest proces a fost stabilit în așa fel încât să permită OSMR să asigure că
plațile către furnizorul Sistemului Național de Verificare a Medicamentelor
– Arvato și către Organizația Europeană de Verificare a Medicamentelor
(EMVO) sunt acoperite, contribuind astfel la funcționalitatea și
operativitatea SEVM.

Termenul final pentru finalizarea plății
este stabilit de obicei în jurul datei de
15 Decembrie, acesta fiind anunțat în
fiecare an în Scrisorile de Informare.

15
decembrie a
fiecarui an
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IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA IMPLEMENTĂRII VERSIUNILOR SNVM &
REPORTING TOOL – 2019 & 2020
Întrucât multă muncă și efort se depun pentru ajustarea și îmbunătățirea
constantă a acestui sistem dinamic, am dorit să oferim o imagine de
ansamblu asupra actualizărilor care au fost aduse SNVM și Reporting Tool în
perioada: 2019 – 2020.
Puteți găsi această informație și pe site-ul nostru: Status Sistem

TESTARE ÎN MEDIUL DE TEST (IQE) AL SNVM
OSMR reiterează solicitarea adresată Utilizatorilor Finali de a finaliza
testele obligatorii în mediul de testare (IQE) al SNVM.
După ce testele au fost finalizate și raportul aferent acestora a fost încărcat
în aplicația SIMI (Sistem de Înregistrare și Management al Incidentelor), vă
rugăm să ne informați prin email la următoarea adresă:
suport.cont.snvm@osmr.ro
Un exemplu de completare a raportului menționat mai sus se poate găsi pe
site-ul nostru: Testare IQE

CERTIFICATE SNVM
De fiecare dată când un Utilizator Final se conectează la SNVM, acesta
folosește un certificat care a fost generat anterior pentru a garanta
legitimitatea acelui Utilizator Final.
Certificatul menționat mai sus are o valabilitate de 2 ani și un email
automat este trimis de sistem cu 60 de zile înainte de data expirării. Când
expiră, Utilizatorul Final nu se mai poate conecta la sistem.
Astfel, un nou certificat trebuie descărcat și instalat în SNVM.
Puteți găsi descrierea detaliată a pașilor necesari pentru acest proces pe
site-ul nostru .
Deoarece există organizații cu un număr mare de Utilizatori Finali, o nouă
funcționalitate este acum disponibilă atât în mediul IQE, cât și în mediul
PROD al SNVM, care permite administratorilor de sistem să reînnoiască
aceste certificate în bloc, economisind astfel timp prețios pe parcursul
acestui process.

LANSARE EU HUB 1.8
La sfârșitul lunii octombrie, EMVO a anunțat oficial că versiunea 1.8 a fost
implementată cu succes în IQE (mediul de test).
Cât despre datele de lansare ale versiunii 1.8 în mediul PROD (Producție),
EMVO va oferi informații actualizate în timp util.

mailto:office@osmr.ro
https://osmr.ro/2020/11/06/imagine-de-ansamblu-asupra-implementarilor-versiunilor-snvm-reporting-tool-20192020/
mailto:suport.cont.snvm@osmr.ro
https://osmr.ro/testare-iqe/
https://osmr.ro/2020/10/29/teleconf-29-10-2020/

