
W dniach 5-7 lutego br. I.E.S. International Polska zorganizowała wyjazd do 
Karlsruhe na konferencję VisionPharma 2013. Jego celem było rozszerzenie 
wiedzy na temat systemów serializacji (track&trace) oraz rozwiązań 
informatycznych przeznaczonych do wspomagania produkcji leków. Polskę 
reprezentowała 13-osobowa delegacja składająca się z przedstawicieli 
krajowych zakładów farmaceutycznych. 

Jacek Rządca

I.E.S. International Polska

Śladami nowego  
znakowania

D
elegację z�Polski stanowili pracownicy takich 

firm jak: Polpharma S.A., Sanofi-Aventis 

Sp. z� o.o., US Pharmacia Sp. z� o.o., Grupa 

Adamed, ICN Polfa Rzeszów oraz Medana Pharma. 

W�związku ze zbliżającym się wprowadzeniem przez 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny konieczności 

znakowania indywidualnym kodem opakowania 

oraz zabezpieczenia przed naruszeniem, tematy z�tym 

związane są obecnie szczególnie ważne dla wszystkich 

producentów leków.

Zaraz po przylocie delegacja z�Polski odwiedziła 

w�Alsbach-Hähnlein fabrykę Laetus. Firma przygoto-

wała prezentację pakietu narzędzi i�oprogramowania 

kompleksowo realizujących zadanie serializacji. Pierw-

szym punktem prezentacji był przegląd oferty produ-

centów drukarek kodów 2D Data Matrix. Następnie 

omówiono wady i� zalety metod integracji narzędzi 

na linii produkcyjnej jako samodzielnego stanowiska, 

bądź modułu instalowanego na etykieciarce. 

Sposób na serializację
 Oprogramowanie Laetusa zaprojektowano zgodnie 

ze standardem ISA-95. Pakiet realizuje zadania, bądź 

współpracuje z� system zarządzania produkcją, na 

każdym poziomie hierarchii procesów – poczynając 
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od generowania, przechowywania i�transferu kodów 

T&T na linię produkcyjną. System odpowiedzialny 

jest również za zarządzanie bankiem danych kodów 

2D już wykorzystanych.

Ostatnim etapem wizyty była prezentacja linii pa-

kującej  wyposażonej w�kompletny system serializacji, 

od pojedynczego kartonika przez pakiet, opakowanie 

zbiorcze, aż po paletę. Inżynierowie Laetusa zwrócili 

uwagę, że system zawiera również oprogramowanie 

obsługujące wysyłkę towaru do klienta.  Moduł maga-

zynowy pozwala na rozłożenie zakodowanego pakietu, 

np. kartonu zbiorczego i� stworzenie nowego zbioru 

w�systemie, pod nowym numerem identyfikacyjnym. Jest 

to funkcja wychodząca naprzeciw oczekiwaniom rynku, 

gdzie nierzadko pakiet wysyłany do hurtowi lub apteki 

zawiera pojedyncze opakowania różnych produktów. 

Rozwiązania systemowe
Po wizycie w�Laetusie, grupa przedstawicieli z�Pol-

ski udała się do Karlsruche. Na kolejny dzień zapla-

nowano całodzienny pobyt na targach VisionPharma 

2013. Zwiedzanie rozpoczęto od stoiska firmy Sys-

tec&Services, która od stycznia nawiązała współpracę 

z�I.E.S. International. 

Systec&Services specjalizuje się w�realizacji rozwią-

zań informatycznych dla przemysłu farmaceutycznego 

i� wyrobów medycznych. Na początek zaprezento-

wano rozwiązania sprzętowe, m.in bezprzewodowe 

stanowiska pracy operatora, składające się z� ekranu 

dotykowego (multi-touch), w�różnych rozmiarach, bez-

przewodowej klawiatury oraz zasilacza indukcyjnego 

całego zespołu. Każdy element został zamknięty w�pły-

no-szczelnej obudowie ze stali nierdzewnej zgodnej 

z�IP65 lub IP67.  Oferowane komputery przemysłowe 

mogą stanowić platformę dla oprogramowania firmy, 

ale również mogą być wykorzystanie niezależnie do 

obsługi innych systemów. 

Systec&Services to również certyfikowany integra-

tor systemu MES (Manufacturing Execeution System) 

firmy Rockwell Automation. Funkcje pakietu  MES-

PharmaSuite zaprezentowano na przykładzie modułu 

przeznaczonego do naważalni. Oprogramowanie 

funkcjonuje na trzech poziomach dostępu:

projektowym – przygotowanie receptury, instrukcji 

kolejnych czynności składających się na proces 

ważenia,

operacyjnym – przeznaczony dla operatora, wyko-

nującego proces,

kontroli – obsługiwany przez Osobę Wykwalifi-

kowaną, sprawującą nadzór nad pracą operatora.

Komunikacja pomiędzy obszarami odbywa się 

w� czasie rzeczywistym i� pozwala za pomocą kilku 

kliknięć zarządzać niezgodnościami, zwolnić partię 

produktu do dalszego etapu wytwarzania lub skontro-

lować archiwum danych produkcyjnych, np. w�przy-

padku wystąpienia reklamacji.  

Efektywność pod kontrolą
Kolejnym etapem prezentacji był system pomiaru 

OEE (Overall Equipment Effectiveness). Pakiet składa 

się z� komputera, oprogramowania oraz czytników 

kodów kreskowych. Jego zadaniem jest pomiar czasu 

mikro przestojów, czasów przezbrojenia lub innych 

problemów występujących na linii produkcyjnej. Kod 

kreskowy zostaje przypisany do konkretnej przyczyny 

przestoju i�umiejscowiony w�krytycznym miejscu na 

linii produkcyjnej. Operator (w�momencie jej wystą-

pienia) skanuje kod symbolizujący początek czasu 

przestoju, a�następnie drugi kod symbolizujący koniec 

czasu przestoju. Czasy zbierane są  do bazy danych 

w�komputerze i�  mogą być następnie wykorzystane 

do stworzenia statystyk opisujących np. wąskie gardła 

w�procesie lub najbardziej problematyczne maszyny. 

Wsparcie dla jakości
Na koniec inżynierowie z�Systec&Services powie-

dzieli kilka słów na temat oprogramowania przezna-

czonego do wspomagania tworzenia raportów PQR 

(Product Quality Review). Funkcją tego pakietu jest 
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wsparcie działu zarządzania jakością, aby ograniczyć 

zadania, które wymagają często 3 miesięcy przygoto-

wań, do kilku kliknięć i� wydrukowania formularzy 

z�bazy danych. Rozwiązanie Systec&Service umożliwia 

pobieranie wydruków serii (batch report) w� postaci 

cyfrowej bezpośrednio z�drukarek zainstalowanych na 

liniach produkcyjnych i�archiwizacje w�bazie danych.  

Możliwe jest również skanowanie i�przechowywanie 

papierowych formularzy, które zostają przyporządko-

wane w�bazie danych do konkretnych zbiorów danych. 

Zbierane dane mogą być w�dowolny sposób przenoszo-

ne wewnątrz do konfigurowalnych dokumentów, jak 

i�na zewnątrz systemu do analizy i�tworzenia raportów.

Specjaliści od informatyki
W� przerwie konferencji Systec&Service grupa 

z�Polski udała się na spotkanie z�firmą Prime4Services. 

To niemiecka grupa specjalistów działająca od wielu 

lat w� branży farmaceutycznej. Inżynierowie firmy 

posiadają  wieloletnie doświadczenie, które zdobyli 

pracując w�takich firmach jak Propack-Data, Siemens, 

Rockwell Automation. Na swoim koncie mają m.in. 

projekty implementacji kompleksowych rozwiązań in-

formatycznych integrujących zespół fabryk globalnych 

korporacji farmaceutycznych. 

Prime4Service specjalnie dla delegacji z� Polski 

zaprosiła przedstawiciela firmy Rockwell Automation, 

który w�detalach przybliżył funkcjonalność systemu 

MES oferowanego przez Rockwell Automation. Prezes 

firmy przedstawił aktualny stan wiedzy na temat syste-

mów Track&Trace oraz etapy i�ramy czasowe wdroże-

nia kompletnego pakietu w�zakładzie produkcyjnym. 

Dyskusje po godzinach
Po całym dniu spotkań i�prezentacji organizato-

rzy przygotowali niespodziankę dla zwiedzających 

– wieczorny koncert jazzowy. Dla gości firmy I.E.S 

International była to możliwość relaksu oraz prze-

dyskutowania indywidualnych tematów i�wyzwań 

związanych ze zmianą w�ustawie Prawo farmaceu-

tyczne.

Zwiedzający jednogłośnie stwierdzili, że największą 

wartością dodaną wyjazdu była zdobyta wiedza, gdyż 

temat serializacji nie ogranicza się tylko do zakupu ka-

mer i�czytników kodów. Za kompletnym system kryje 

się również oprogramowanie 

oraz spora ilość „inżynierin-

gu” w�celu oceny stanu fak-

tycznego w�zakładzie, zakresu 

inwestycji oraz nadzoru nad 

projektem. 

Nasi goście docenili rów-

nież prezentację pakietów 

oprogramowania wspoma-

gającego prace w� fabryce 

farmaceutycznej – Paperless 

production to duża oszczęd-

ność czasu dla zakładu. A�czas 

przekłada się na pieniądze. – 

To innowacyjne rozwiązanie. 

Każdy, kto je zlekceważy, 

pozostanie w�tyle wobec kon-

kurencji – stwierdził jeden 

z�uczestników wyjazdu. 

fot. I.E.S International

NIEZALEŻNA FIRMA 
KONSULTINGOWA 
Prime4Services gwarantuje doradztwo na każdym etapie re-
alizacji projektów wdrażania systemu Track&Trace, MES lub ERP 
(Enterprise Resource Planning), począwszy od:

weryfikacji  stanu faktycznego w zakładzie,
przygotowania specyfikacji wymagań użytkownika,
wyboru najlepszego rozwiązania,
nadzoru nad realizacją projektu,
uruchomienia i walidacji.
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