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Jak się przygotować?
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System Realizacji Produkcji (MES) 

-

-

-

Korzyści dla przedsiębiorstwa

-

-

-

Jedną z najważniejszych nowinek końca roku jest Dyrektywa Parlamentu 

w legalnym łańcuchu dystrybucji leków. Wiąże się ona z nowelizacją ustawy 

Prawo farmaceutyczne i nakłada szereg nowych obowiązków na producentów.

Jacek Rządca

Na tropie leku

„
Ograniczenie się do minimum, tak by spełnić 
jedynie obowiązkowe wymagania dyrektywy, to 
zmarnowanie szansy na usprawnienie pracy bądź 
rozwiązanie wielu problemów, z którymi na co 
dzień boryka się zakład produkcyjny
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Tab. 1. 

Przykładowe moduły 

systemów MES �rmy 

Systec&Service prze-

znaczone dla branży 

LifeScience
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Wdrożenie systemu

-

-

-

-

-

-

-

Wykorzystaj szansę

-

-

Sypros Zbudowany na platformie SAP system MES. Kon�gurowalny 

zgodnie z indywidualnymi wymaganiami użytkownika – 

menadżera produkcji. Zgodny z wymaganiami i regulacjami 

przemysłu farmaceutycznego. Pakiet Sypros składa się 

z następujących elementów:

Sypros WDM Moduł odpowiedzialny za zarządzanie, kontrolę urządzeń ważących 

w czasie rzeczywistym.

Sypros LPM Moduł eksportujący dane produkcyjne z linii do systemu SAP.

Sypros OEE Moduł optymalizacji wydajności maszyn. 

Sypros SPC Zbiór narzędzi statystycznych wspomagających kontrolę, przegląd 

analizę i wizualizację krytycznych parametrów procesu. 

Sypros MLS Moduł wspomagania działu logistyki wspierający kontrolę nad 

przepływem materiału – “right material at right location at right time. “

LiSI Life Sciences 

Intelligence™

Moduł generowania raportów jakościowych PQR (Product Quality 

Reviews), Annual Product Reviews (APR)

LISI MicroPDA Moduł optymalizacji wydajności maszyn produkcyjnych. 

Służący do analizy zatrzymań, „wąskich gardeł” z możliwym 

podziałem na maszyny, szarże produkcyjne etc. pozwala na 

kontrolę współczynnika KPI (Key Performance Indicator) w czasie 

rzeczywistym.

LiSI 

PrintOutParser

Moduł realizujący automatyczne przekazywanie danych 

produkcyjnych z maszyny w połączeniu z raportem serii do 

systemu bazy danych MES w celu przechowywania i dalszej analizy 

i obróbki.

ValGenesis 

E-Validation

Moduł stworzony w celu automatyzacji i zwiększenia efektywności 

procesu walidacji. Pozwala na stworzenie spójnego systemu 

zarządzania, śledzenia zmian w dokumentacji i generowania 

wzorów dokumentów, również z możliwością tworzenia 

i wypełniania formularzy w trybie online. 
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