


Important!

Contextul actual nu scuteste participantii la proiectul de serializare de 
scanarea medicamentelor. 

Legile aplicabile sunt in vigoare iar clientii dumneavoastra risca 
aceleasi sanctiuni ca si pana acum!
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Situatii medicamente

Asteptam situatiile cu medicamente / coduri de identificare/date incorecte
care nu corespund standardelor pentru a putea investiga si comunica
problemele in vederea rezolvarii lor intr-un timp cat mai rapid.
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Modificare Host - Header WS 
In momentul de fata, serverele web de productie ale SNVM accepta cereri in care campul “Host” din header si
destinatia cererii nu sunt identice.
Acest lucru se va schimba dupa reconfigurarea de la release-ul Core 1.10 din aprilie. Din acel moment, vor fi 
respinse toate cererile in care valoarea din “Host” nu este aceeasi cu destinatia cererii.

Desi informam toti partenerii nostri, doar o mica parte din aplicatiile dumneavoastra trebuie modificate. Cei
identificati pana acum, vor primi email-uri separate.
In mod evident, modificarea aplicatiilor pe care le administrati poate fi efectuata oricand.

O scurta descriere a utilizarii campului “Host” din header, gasiti aici:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Host
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_header_fields#Request_fields

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdeveloper.mozilla.org%2Fen-US%2Fdocs%2FWeb%2FHTTP%2FHeaders%2FHost&data=04%7C01%7C%7Caa18e455cbd3423f3b4a08d9250e9748%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637581566867925023%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7Ex0g%2FqIeuL8v%2BKTVL5O1RvnDTMSSIVkPao7Xv6O0cg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FList_of_HTTP_header_fields%23Request_fields&data=04%7C01%7C%7Caa18e455cbd3423f3b4a08d9250e9748%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637581566867935014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W%2BJ5upTeRhjIUTPnCINAfvPBjdRF2OF2eChL2I4NNrc%3D&reserved=0


Modificare Host - Header WS 
Mai jos, cateva exemple pentru descrierea comportamentului dupa reconfigurare.
Semnificatia lui “No”: aceste cereri vor fi respinse. Pentru utilizatorii finali, este echivalent cu imposibilitatea
utilizarii SNVM.
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Trecerea la interfata V5
Versiunea V3 a interfetei cu SNVM va fi deconectata.

Având în vedere caracterul dinamic al versiunilor Sistemului Național de Verificare a 
Medicamentelor (SNVM), menite să îmbunătățească performanța generală a sistemului, nevoia de a 
actualiza interfețele folosite de Utilizatorii Finali (UF) pentru a se conecta la SNVM vine ca o 
consecință logică.

Așadar, versiunea de interfață V3 utilizată de furnizorii de software pentru a conecta software-ul 
folosit de UF cu SNVM, va fi deconectată în luna aprilie 2022, cand va fi lansata versiunea V5.

Solicităm pe această cale tuturor dezvoltatorilor software să migreze cat mai curand la versiunea de 
interfață V4, folosind documentația pusă la dispoziție de Arvato în portalul: https://www.sws-
nmvs.eu.

https://www.sws-nmvs.eu/
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Alerte
Procentul de alerte in ultimele saptamani s-a mentinut la 0.05% 

La nivel European a fost agreat procentul de 0.05% 

alerte ca prag de maturitate/stabilitate a sistemului

national.

Acest lucru nu ar fi fost posibil fara implicarea si 

sprijinul dumneavoastra.

In continuare avem nevoie de raspunsurile dumneavoastra

la email-urile cu alerte chiar daca sunt raspunsuri de forma

“ Pachetul a fost eliberat/vandut catre pacient etc “
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Actualizarea datelor din SNVM

Au fost observate mai multe cazuri de neconformitate a datelor clienților 
dumneavoastră (adrese de email care nu mai sunt valide, numere de telefon ale 
unor persoane care nu mai lucrează in organizația respectiva, conturi care nu sunt 
create folosind GLN LUF.)

Pentru a putea evita aceste situatii, OSMR solicita ajutorul Furnizorilor de Servicii 
Software in actualizarea datelor clienților din conturile OSMR/SNVM 



Actualizarea datelor din SNVM

Tipuri de date care trebuie actualizate:

• ADMIN cont

• Reprezentant legal

• Adrese Sediu/LUF

• Autorizații(suspendate/anulate/expirate)

• Rapoarte testere IQE

• Licențe GS1(actualizare anuala)

• Responsabil IT
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Q&A : Interface version

Linkedin

Site

https://www.linkedin.com/company/osmr-romanian-organisation-for-serialising-medicines/posts/?feedView=all
https://osmr.ro/


European Workgroups

In urmatoarea luna OSMR va participa activ la 
grupurile Europene de lucru IOT (Inter Operability 
Testing) si jUAT (Joint User Acceptance Testing )



This is not a Goodbye but a “See you soon”

Colega noastra Felicia Aciu va intra in urmatoarea
saptamana in concediu de maternitate.

Pentru situatiile tehnice va rugam sa ne scrieti pe 
adresa noastra suport.cont.snvm@osmr.ro iar
pentru notificarile legate de participarea la aceasta
intalnire puteti confirma prezenta dumneavoastra
catre colega noastra Diana Trif.

mailto:suport.cont@osmr.ro
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Sesiune întrebări


