
Софтуерно решение 
за фармацевтични 
компании



За решението

Pharma for Dynamics 365 е в съответствие с действащите разпоредби за добра производствена 
практика (GMP), изискванията на Американската администрация по храните и лекарствата, и 
други регулаторни изисквания.
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Счетоводство Бюджетиране

Pharma for Dynamics 365 е интегрирано решение, базирано на Microsoft Dynamics 365 ERP 
(приложенията Finance и Supply Chain Management), което помага на производителите на 
фармацевтичните продукти да планират и контролират закупуването, производството, 
инвентара, дистрибуцията, фактурирането и счетоводството, и да се съобразяват със 
спецификите в индустрията. Функционалностите на системата обхващат бизнес процеса по 
отношение на:



Богати функционалности

▪ Задаване на различни нива на одобрение, установяване на вътрешен работен 
процес и разделяне на задълженията

▪ Лесно планиране и използване на настройки, които позволяват покупка на 
конкретни продукти само от одобрени доставчици

▪ Управление на качеството – свързано с осигуряване на качеството, управление на 
съответствия и несъответствия, сертификати за анализ и управление на карантина

▪ Електронни подписи и електронни записи, свързани с одобрения и валидиране
▪ Управление на основните данни на партидата - дата на производство, срок на 

годност, базирана преди дата и др., подробности за доставчика според партида, 
специфични атрибути на партидата

▪ Проследяване на партиди от покупки на материали, производство на готови стоки 
до крайния клиент

▪ Управление на партидно повторно тестване - автоматични предложения за 
партидно повторно тестване

▪ Управлението на рецепти чрез функционалността за балансиране на активната 
съставка и партидата

▪ Следвайте задължителни регулаторни изисквания и специални доклади относно 
управлението и транспортирането на опасни материали и стоки ICPE/ADR

▪ Управлявайте лицензите по клиент, артикул и държава
▪ Безопасно ускоряване на веригата на доставки и подобряване планирането на 

използваните материали и ресурси, както и общата оперативна ефективност
▪ Управление на проекти - научноизследователска и развойна дейност, придобиване 

на дълготрайни активи - материални и нематериални (патенти, лицензи, досиета)
▪ Поддръжка на съоръженията и предотвратяване на проблеми, съгласно 

регламентите CAPA или GMP, което води до навременно и рентабилно производство 
и подобрено изпълнение

▪ Контролирайте и проследявайте бюджета, управлявайте действителните и 
стандартните разходи



Помагаме им да трансформират бизнеса си

Ползи

и други

• Ефективен контрол на качеството и следване на различни регулаторни изисквания
• Подобрено управление и проследяване на съставки и продукти
• Поглед над складови наличности за своевременно подаване на поръчки и получаване на 

доставки
• Управление на различните фази в производствения, дистрибуционния и търговския процес
• Подобрено финансово управление в компанията



За нас

Intelligent Systems е водещият внедрител на решения за
управление на бизнеса в България и региона. Основен фокус на
организацията са предприятия, развиващи производствена
дейност. В компанията работят над 200 сертифицирани
специалисти, които обслужват повече от 495 клиенти в над 55

страни в света.
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