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PROCES DE FACTURARE DAPP PENTRU 2022
În urma deciziei Adunării Generale OSMR din data de 30
iunie 2021, cotizația operațională pentru Sistemul
Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM) va
rămâne aceeași ca pentru anul acesta: 10.500
EUR/DAPP.
După cum ați fost obișnuiți din anii precedenți, procesul
de facturare va începe în luna septembrie, iar termenul
final de plată este stabilit pentru 20 decembrie 2021.
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OSMR apreciază importanța relației de colaborare care s-a consolidat cu
DAPP și companiile OBP de la lansarea proiectului de serializare.

În plus față de asigurarea structurii monetare a proiectului și, totodată, a
integrării elementelor de siguranță pe pachetele de medicamente, DAPP
s-au implicat și în procesul de minimizare a numărului de alerte false
generate în sistem.
Efortul mare și munca depuse de aceste companii în cadrul proiectului sunt
vizibile în etapele semnificative care au fost setate și duse la bun sfârșit până
la acest moment, reușind astfel să creeze o piață sigură a medicamentelor.

HUB-ul EUROPEAN
Versiunea 1.9 a Hub-ului European a fost implementată cu succes în mediul
de producție (PROD) pe 5 iunie, 2021.
Printre noile caracteristici care au fost adăugate pentru a îmbunătăți
operativitatea generală a Hub-ului UE, o actualizare importantă este
dezvoltarea sistemului care va permite integrarea Sistemului de Gestionare
a Alertelor (AMS).

SISTEMUL NAȚIONAL DE VERIFICARE A MEDICAMENTELOR – SNVM
Planificarea pentru implementarea noilor versiuni ale sistemului: SNVM
Core – 1.09 & SNVM Reporting Tool – 1.06 pentru toate țările care utilizează
Arvato ca furnizor al sistemului, rămâne neschimbată pentru luna noiembrie
2021.
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Experiența anterioară ne-a arătat că actualizarea versiunilor de interfață
este un proces îndelungat și este extrem de important ca furnizorii de soluții
software să fie informați despre acest lucru și să poată planifica din timp
acțiunile necesare.

Recomandarea noastră este ca procesul de migrare la versiunea V4 de
interfață să se realizeze cât mai curând posibil, utilizând documentația pe
care Arvato a pus-o la dispoziție pe portalul: https://www.sws-nmvs.eu

INTERFAȚA V5 FOLOSITĂ DE UTILIZATORII FINALI PENTRU
CONECTAREA LA SNVM
Având în vedere îmbunătățirea continuă a performanței
generale a sistemului, actualizarea interfețelor folosite de
Utilizatorii Finali pentru a se conecta la SNVM, face parte
din acest proces.

După cum a fost comunicat anterior în cadrul întâlnirilor
online cu furnizorii de soluții software, versiunea V3 a
interfeței cu SNVM va fi deconectată în luna aprilie 2022,
când va fi lansată versiunea V5.
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TESTARE DE ACCEPTANȚĂ (jUAT)
Pentru ca implementarea noilor versiuni ale sistemului: SNVM Core – 1.09 &
Reporting Tool – 1.06 să aibă succes, trebuie să fie parcursă etapa de testare
de acceptanță.

Pentru această versiune, țările care au participat în procesul menționat mai
sus sunt Letonia, România, Ungaria, Portugalia și Olanda.
Din partea echipei OSMR, colegul nominalizat implicat în testare este Dan
Vișoiu – care îndeplinește rolul de Inginer de Testare.

Noutatea adusă de această testare de acceptanță este introducerea
conceptului de testare automată pentru testele de acceptanță. Și din punct
de vedere al actualizărilor de funcționalitate pentru această nouă versiune,
cele mai importante sunt îmbunătățirea performanței, rapoarte noi,
remedierea defectelor.

Faza de pregătire pentru testarea de acceptanță a avut loc în perioada mai –
iulie, timp în care au avut loc întâlniri săptămânale de aliniere pentru a avea
o înțelegere clară, comună a procesului și, de asemenea, pentru a coordona
mai bine anumite subiecte tehnice cu ajutorul grupurilor create.

În luna iulie au fost 3 săptămâni de testare:
12 – 17.07.2021 dry-run
18 – 23.07.2021 Testare Completă SNVM Core 1.09.003
25 – 30.07.2021 Testare Completă Reporting Tool 1.06.004
În urma testării au fost găsite câteva defecte care au fost deja preluate
prentru rezolvare de către Arvato.

După finalizarea testării de acceptanță, noile versiuni ale sistemului urmează
să fie implementate în toate țările în care Arvato este furnizor de sistem,
urmând apoi să aibă loc Testarea de Interoperabilitate (IOT) între EMVO,
ecosistemul Arvato și ecosistemul Solidsoft.
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