Případová studie

Sprinx vstoupil na trh

zdravotnických
prostředků
Výsledek
Společnost Sprinx Pharma na základě svých dlouhodobých zkušeností
na farmaceutickém trhu rozšířila své služby i na trh zdravotnických
prostředků, s cílem šetřit dodavatelským společnostem čas a manuální
práci. Nově vyvinuté řešení za výrobce a distributory kontroluje, co se
odehrává v souvisejících informačních zdrojích. Sprinx Pharma pomáhá
dodavatelům správně nadefinovat potřebná data a automaticky odesílá
příslušné zprávy. Cloudová aplikace pracuje nepřetržitě, kontroluje
všechny termíny a informuje o každé změně na základě nastavených
kritérií. To vše v uživatelsky přívětivém rozhraní, dostupném z jakéhokoli
zařízení připojeného k internetu.
Aplikace kontinuálně monitoruje cenové a úhradové databáze, umožňuje
pracovat s Business Intelligence nástroji a dodavatelům zdravotnických
prostředků poskytuje informace v na míru přizpůsobených reportech. Při
hromadném pře-ohlašování zdravotnických prostředků nemusejí jejich
výrobci nebo distributoři ručně přepisovat jednotlivé položky.

www.pharma.sprinx.com

Trh zdravotnických prostředků

Události na trhu

Rozšiřující řešení a služby

Objem trhu zdravotnických prostředků je v České

Ke konci roku 2018 zrušil Ústavní soud úhradovou regulaci

Kromě služby pro pře-ohlášení zdravotnických prostředků poskytuje Sprinx Pharma v tomto segmentu také další řešení a služby:
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Monitorování Registru zdravotnických prostředků

Úřední deska SÚKL pro ZP – Vznikla na začátku roku 2019
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Úhradové číselníky – Řeší dva druhy číselníků – úhradový
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Na evropském trhu se vyskytuje kolem půl milionu
druhů zdravotnických prostředků, které univerzálně
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S těmito modula aplikace ZP Monitor získají výrobci a distributoři

Všechny aplikace od Sprinx Pharma, včetně nového řešení
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Perfektní, naprostá spokojenost. Jsme opravdu moc
rádi, že jsme mohli využít Vašich bezchybných služeb,
předčilo to naše očekávání a usnadnilo opravdu hodně
moc práce.
Mgr. Matěj Lachmann
DMA Praha s.r.o.

Velké poděkování za spolupráci.
Michal Maštalíř
Conva Tec ČR s.r.o.

Sprinx Pharma
Sprinx Pharma je významným hráčem na trhu informačních technologií zaměřených na segment farmaceutických firem.
Pracuje s jedinečným know-how, s nasazením, s cílem poskytnout nejvyšší kvalitu a nabízí široké portfolio dodávaných
produktů a služeb. Farmaceutická divize, kterou vede Jiří Stránský, nabízí a podporuje všechny dosud dodávaná řešení
a služby v nejvyšší požadované kvalitě. Spojení zkušeností vývojářských a konzultačních týmů umožní rychlejší rozvoj
nabízených produktů a perfektní komunikaci se zákazníkem v různých stadiích výrobního i předvýrobního procesu.
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