
Principais características:

Comunicação com o sistema 

repositório/Hub Nacional;

Ações de verificação, desativação 
e reversão

Registo de todos os movimentos

Multi-sociedade

Integração com o ERP

Consulta de todas as interações 

para um artigo, lote e/ou 

número de série

Solução de picking por PDA

É uma solução composta por um interface de utilizador, que permite efetuar 
as operações de comunicação com o HUB e uma base de dados SQL Server 
onde ficará registada toda a interação com o HUB, desde comunicações 
efetuadas com o HUB, artigos, lotes e números de série já registados e 
utilizados na aplicação, quer tenham sido comunicados ou sem qualquer 
comunicação.

MVS

UP MEDICINE VERIFICATION SYSTEM
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Comunique de 
forma segura 

com o HUB 
Nacional.
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A solução UPMVS surge da necessidade de ligação de entidades da 
indústria farmacêutica com o Hub nacional. 

Automatize os seus processos enquanto cumpre com as suas obrigações legais.
A solução UPMVS inclui ainda três serviços de apoio para que o uso desta
fique ainda mais fácil.
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Todo o apoio que necessita no
on boarding contratual.

Apoio on boarding On boarding técnico Testes e validação

Testes ‘Sandbox’ (Base-Line Testing) e 
preenchimento do protocolo SandBox.

Testes e validação no ambiente IQE 
(Integrated Quality Environment).

Registo de
todas as

operações

Vantagens:

A solução inclui os serviços:

Cumprimento da obrigação legal

Auxílio na receção e expedição de 

medicamentos;

Aumento da rastreabilidade 

interna e externa;

Existindo integração com o ERP, 

este software passa a auxiliar no 

processo de receção e expedição.

O processo fica mais 
automatizado e integrado.


