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Certyfikaty jakie posiadamy

� Cisco – Gold Certified Partner

� HP - Gold Preferred Partner - SSP sales and 
Service

� IBM - Value Net Solutions Provider
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� IBM - Value Net Solutions Provider

� Microsoft- Gold Certified Partner

� Oracle - Platinum Certified Partner

� SAP - Indirect Sales Partner
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Agenda:
� Wprowadzenie

� Architektura � Architektura 

� Zakres przekazywanych danych

� Portal
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WprowadzenieWprowadzenie
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� Nazwa projektu: "Dziedzinowe systemy teleinformatyczne 
systemu informacji w ochronie zdrowia" (P4)

� Beneficjent projektu: CSIOZ

� Wartość projektu: 25.000.000,00

� Wartość dofinansowania: 21.250.000,00 (85%)

� Źródło dofinansowania: PO Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013, 7 oś priorytetowa "Społeczeństwo informacyjne -2013, 7 oś priorytetowa "Społeczeństwo informacyjne -
budowa elektronicznej administracji"

� Podpisanie umowy o dofinansowaniu: Q3 2014

� Podpisanie umowy z Sygnity (SSOZ, ZSMOPL): Q4 2014

� Okres realizacji: Q4 2015
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Głównym celem projektu P4 jest 

usprawnienie procesów biznesowych 
związanych z zarz ądzaniem i 
dost ępem do inform acji 

w systemie ochrony zdrowia, co w 
szczególności przyczyni się do szczególności przyczyni się do 
efektywniejszego planowania opieki 
zdrowotnej przez administrację z 
uwzględnieniem bieżącego stanu zasobów 
kadrowych, sprzętowych, dostępności leków. 
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Cele szczegółowe projektu P4

Procesy biznesowe 

Statystyka 

Procesy biznesowe

Działania 

Procesy biznesowe

Obrót 

produktów 

Procesy biznesowe

Kadry 

Procesy biznesowe 

Zasoby 

ochrony 
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Statystyka 

Medyczna

Działania 

niepożądane
produktów 

leczniczych

Kadry 

medyczne
ochrony 

zdrowia
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System Statystyki w Ochronie Zdrowia
(SSOZ)

System Monitorowania Zagrożeń
(SMZ)

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu 
Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)
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System Monitorowania Kształcenia Pracowników 
Medycznych (SMKPM)

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 
(SEZOZ)



SYSTEM INFORMACJI MEDYCZNEJ (SIM)

System P1 System P2

Systemy 

Narodowego 

Fundusz Zdrowia

RPWDL

Rejestr Aptek

Rejestr Hurtowni Farmaceut.

Szyna Usług System Administracji

Internetowe Konto 

Pacjenta

Platforma Publikacyjna

Aplikacje Usługodawców 

i aptek

Platforma Dostępowa
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Systemy Dziedzinowe

Fundusz Zdrowia

Rejestry Medyczne

Rejestr Produktów Leczniczych

Rejestr Diagnostów Lab.

Rejestr Systemów Kodowania

Platforma PublikacyjnaPlatforma Dostępowa

Aplikacje Płatników
Aplikacje Innych 

Podmiotów

System Gromadzenia 

Danych

System  Obsługi 

Rejestrów

System Wspomagania 

Rozliczeń
System Weryfikacji

Hurtownia Danych
System Wykrywania 

Nadużyć



� ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2011 r., Nr 
113, poz. 657, ze zm.)

� rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla 
niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach 
systemu informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2013 r., poz. 999)

� rozporządzanie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526)

� ustawa prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r., Nr 53, poz. 533, ze 
zm.)

� rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r., w sprawie 
przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami 
leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne
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DEFINICJA SYSTEMU
Zintegrowany System Monitorowania Obrotu 
Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) jest 

systemem teleinformatycznym , 

którego zadaniem jest przetwarzanie 
danych związanych 
z 

13

z 

obrotem produktami leczniczymi, 

środkami spożywczymi specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego

oraz wyrobami medycznymi



Podstawowe funkcjonalno ści ZSMOPL:
• Wsparcie procesu przekazywania danych o obrocie produktów leczniczych do GIF 

przez podmioty prowadzące obrót hurtowy

• Wsparcie procesu przekazywania danych o obrocie produktów leczniczych do GIF 
przez podmioty prowadzące obrót detaliczny

• Wsparcie procesu obowiązku zgłaszania braków monitorowanych produktów 
leczniczych przez podmioty prowadzące obrót hurtowy i detaliczny  do GIF (dla 
hurtowni) oraz WIF (dla aptek)

• Wsparcie procesu nadzoru wywozu monitorowanego produktu leczniczego 
poza granice Rzeczypospolitej Polskiej , poprzez usprawnienie obiegu informacji i 
danych między podmiotami prowadzącymi obrót hurtowy a GIF
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danych między podmiotami prowadzącymi obrót hurtowy a GIF

• Usprawnienie monitorowania wielko ści dostaw i ci ągłości dostaw leków 
refundowanych , poprzez usprawnienie obiegu informacji i danych między 
podmiotami  odpowiedzialnymi a GIF

• Wsparcie procesu monitorowania stanów alarmowych wybranych 
monitorowanych produktów leczniczych , poprzez usprawnienie obiegu informacji 
i danych między GIF i Ministerstwem Zdrowia a podmiotami odpowiedzialnymi za 
obrót hurtowy oraz detaliczny wybranymi produktami leczniczymi



Podmioty prowadzące 
obrót hurtowy

Podmioty prowadzące 

MZ GIFURPL WIF CSIOZ

Portal  
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obrót detaliczny

Podmioty odpowiedzialne

Portal  

Podmioty Lecznicze

SAS WRS

ZSMOPL
Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych Rejestr Produktów Leczniczych

Rejestr Aptek



Przekazywanie informacji o obrocie 

produktami leczniczymi w podmiotach 

prowadzących obrót hurtowy

Przekazywanie informacji o 

obrocie produktami 

leczniczymi w podmiotach 

prowadzących obrót 

detaliczny

Obsługa importu 

docelowego i importu 

interwencyjnego
Główne 
eUsługi
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Zgłaszanie braków produktów 

na rynku

Obsługa deklaracji 

planów dostaw 

produktów leczniczych

eUsługi

systemu

ZSMOPL



Korzy ści z systemu ZSMOPL:
1. Poprawa dostępu do informacji o wielko ści obrotu produktami 

leczniczymi monitorowanymi z podmiotów odpowiedzialnych

2. Poprawa dostępu do informacji o wielko ści obrotu produktami 
leczniczymi monitorowanymi z podmiotów prowadzących obrót 
hurtowy (w ujęciu wartościowym i ilościowym)

3. Poprawa dostępu do informacji o wielko ści obrotu produktami 
monitorowanymi z aptek i punktów aptecznych (w ujęciu 
wartościowym i ilościowym)

4. Poprawa dostępu do informacji o sprzeda ży hurtowej produktów 
monitorowanych za granic ę

5. Ujednolicenie i przyspieszenie gromadzenia danych o brakach 
produktów monitorowanych zgłaszanych przez podmioty 
odpowiedzialne, apteki i hurtownie farmaceutyczne

6. Poprawa dostępu do danych o sprzeda ży produktów leczniczych 
wydawanych na recept ę
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Korzy ści z systemu ZSMOPL:
7. Poprawa dostępu do informacji o planowanych dostawach 

podmiotów odpowiedzialnych

8. Poprawa dost ępu do danych o brakach pro duktów 
monitorowanych w aptekach

9. Usprawnienie monitorowania popytu na produkty lecznicze na 
receptę

10. Wsparcie dla szacowania zapotrzebowania na dostawy produktów 10. Wsparcie dla szacowania zapotrzebowania na dostawy produktów 
leczniczych refundowanych

11. Wsparcie procesu badania zjawisk niepo żądanych na podstawie 
danych o obrocie z podmiotów odpowiedzialnych, aptek i hurtowni 
farmaceutycznych, w tym w szczególności zjawisk związanych z 
wywozem produktów monitorowanych za granicę

12. Zwiększenie poziomu bezpiecze ństwa pacjenta w zakresie 
dostępności potrzebnych leków na rynku
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Etap Analizy

Etap 
Wytworzenia 

Q4 2015Q2 2015 Q3 2015Q4 2014 Q1 2015

Harmonogram realizacji ZSMOPL
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Wytworzenia 
i Wdrożenia

Etap Zamykania



ArchitekturaArchitektura
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Główne procesy wewn ętrzne ZSMOPL:
1. Gromadzenie komunikatów o obrocie produktami leczniczymi
2. Import rejestrów z systemów zewnętrznych
3. Pozyskiwanie danych do celów analitycznych
4. Udostępnianie danych do analiz
5. Usługi analizy danych
6. Zgłoszenie informacji o braku
7. Zgłoszenie chęci wywozu produktu leczniczego
8. Deklarowanie wielkości dostawy produktu leczniczego
9. Zwolnienie serii produktu leczniczego9. Zwolnienie serii produktu leczniczego
10. Wskazanie produktów leczniczych do monitorowania
11. Monitorowanie stanów alarmowych
12. Alert systemowy
13. Weryfikacja danych o obrocie z decyzjami GIF
14. Weryfikacja danych o obrocie z danymi z dokumentu 

zapotrzebowania
15. Wyszukanie produktu leczniczego w aptekach
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ASI.TA.SYS.ZSMOPL.20092
Portal ZSMOPL

ASI.TA.SYS.ZSMOPL.20093
Szyna Usług

ASI.TA.SYS.ZSMOPL.20094
Baza danych ZSMOPL

AT.TA.APL.ZSMOPL.20238 Portal
ZSMOPL

AT.TA.APL.ZSMOPL.20245 Szyna
usług ZSMOPL

AT.TA.APL.ZSMOPL.20300 Dane
analityczne ZSMOPL
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AT.TA.NOD.ZSMOPL.20239 Serwer
apl ikacyjny portalu ZSMOPL

AT.TA.SFT.ZSMOPL.20240
Serwer aplikacyjny ZSMOPL

AT.TA.SFT.ZSMOPL.20241
Aplikacyjny System

Operacyjny

AT.TA.NOD.ZSMOPL.20242 Serwer
maszyny wirtualnej szynu usług ZSMOPL

AT.TA.SFT.ZSMOPL.20243
Serwer szyny usług

AT.TA.SFT.ZSMOPL.20244
System Operacyjny Szyny

Usług

AT.TA.NOD.ZSMOPL.20299 Węzeł
serwerów baz danych anali tycznych

AT.TA.NOD.ZSMOPL.20310 Serwery
HTTP DMZ

AT.TA.SFT.ZSMOPL.20311
System operacyjny serwera

HTTP

AT.TA.SFT.ZSMOPL.20312
Serwer HTTP



Architektura Systemu ZSMOPL

System 

informatyczny 

podmiotu 

raportującego

ZOPD

Strefa DMZ Strefa aplikacji Strefa danych

P1.S4 Usługi 

terminalowe

P1.S4 Platforma SAS

ZSMOPL Serwer szyny usług 

Macierz 

dyskowa
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Użytkownik 

podmiotu 

raportującego

ZSMOPL 

Serwer proxy

(x2)

ZSMOPL Serwer szyny usług 

(x2)

ZSMOPL Serwer aplikacji

Serwer Centrum Certyfikacji 

P1

Serwer bazy 

danych



System 

informatyczny 

podmiotu 

Obsługa komunikatów o obrocie 

produktami leczniczymi

Szyna Danych

Obsługa komunikatów o obrocie 

produktami leczniczymi

Centrum 

Zgłoszenie 

braku

Dane o 

obrocie 

Odbiór 

komunikatu

Weryfikacja 

System podmiotu prowadzącego obrót detaliczny
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podmiotu 

prowadzącego 

obrót apteczny

Szyna Danych

Centrum 

Autoryzacji P1obrocie 

detalicznym

Potwierdzenie 

odbioru
Uwierzytel-

nienie Nadawcy

Weryfikacja 

komunikatu

Zapis komunikatu

Odbiór 

komunikatu 
(zgłoszenie braków)



Użytkownik 

podmiotu Portal 

Błędy dot. danych o obrocie 

wykryte podczas weryfikacji

Usunięcie błędów w przekazanych 

komunikatach o obrocie

Personel podmiotu prowadzącego obrót detaliczny

Zgłaszanie braku produktu leczniczego
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podmiotu 

prowadzącego 

obrót apteczny

Portal 

ZSMOPL

Zgłaszanie braku produktu leczniczego

Obsługa uwierzytelniania

Zgłoszone braki produktów 

leczniczych

Dane uwierzytelniające



Przekazywanie danychPrzekazywanie danych
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ZAKRES PRZEKAZYWANYCH DANYCH PODMIOT RAPORTUJĄCY

Dane dotyczące planu dostaw, wstrzymania, 

wznowienia oraz zakończenia dostaw
Podmioty odpowiedzialne

Dane dotyczące obrotu hurtowego i 
Podmioty prowadzące apteki, hurtownie 
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Dane dotyczące obrotu hurtowego i 

detalicznego

Podmioty prowadzące apteki, hurtownie 

farmaceutyczne, podmioty odpowiedzialne, 

podmioty lecznicze

Dane dotyczące zgłoszenia braków 

produktów leczniczych na rynku

Podmioty prowadzące apteki, hurtownie 

farmaceutyczne



Planowanie dostaw – Zakres:
• Rodzaj komunikatu: plan dostaw, wstrzymanie 

dostaw, wznowienie dostaw, zakończenie dostaw

• Kod produktu monitorowanego – kod handlowy 
opakowania (EAN lub równoważny)

• Data (początkowa) okresu, którego dotyczy 
planowanie
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planowanie

• Data końcowa okresu, którego dotyczy planowanie

• Uzasadnienie wstrzymania lub zakończenia dostaw -
wymagane, jeśli transakcja jest w rodzaju  
„wstrzymanie dostaw” lub „zakończenie dostaw” (pole 
opisowe do 256 znaków)



Planowanie dostaw – Zakres –
część szczegółowa:

• Wielkość dostawy - planowana liczba opakowań 
jednostkowych w dostawie

• Rok oraz numer tygodnia w roku planowanej dostawy 
- podany rok oraz numer tygodnia w roku powinien 
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- podany rok oraz numer tygodnia w roku powinien 
mieścić się w okresie wyznaczonym przez datę 
początkową i końcową

• Część szczegółowa może zawierać wiele pozycji, 
szczegółowość planu z dokładnością do tygodnia



Planowanie dostaw – Zakres –
podsumowanie:

• Planowanie dotyczy opakowań leku identyfikowanych kodem 
handlowym (EAN lub równoważny)

• Planowanie dostaw za okres co najmniej 12 miesięcy, z dokładnością do 
tygodnia

• Plan wypadkowy dostaw w ZSMOPL wynika z przekazywanych kolejno 
komunikatów, w tym: 

• Kolejny plan dostaw „przykrywa” poprzedni plan dostaw za okres, w 
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• Kolejny plan dostaw „przykrywa” poprzedni plan dostaw za okres, w 
którym plany się pokrywają

• Uwzględniane są przesyłane dane o wstrzymaniu, wznowieniu i 
zakończeniu dostaw

• Wymagane jest podanie uzasadnienia w przypadku przesłania informacji 
o wstrzymanie lub zakończenie dostaw

• Dane przekazywane poprzez interfejs usługi ZSMOPL lub poprzez 
upload pliku przez Portal ZSMOPL



Obrót detaliczny i hurtowy –
podmioty raportuj ące:

• Raportują podmioty prowadzące apteki, hurtownie farmaceutyczne, 
podmioty lecznicze, podmioty odpowiedzialne

• W przypadku podmiotu, który prowadzi zarówno aptekę 
ogólnodostępną, jak i aptekę szpitalną będzie on klasyfikowany 
oddzielnie, jako dwa odrębne podmioty raportujące

• Podmioty raportujące przesyłają komunikaty ze szczegółowością do 
miejsca prowadzenia działalności:
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miejsca prowadzenia działalności:

• z identyfikacją poszczególnej apteki albo hurtowni, która wchodzi w 
skład struktury organizacyjnej podmiotu gospodarczego

• z identyfikacją przedsiębiorstwa w ramach podmiotu leczniczego 
zgodnie ze strukturą w RPWDL oraz identyfikacją apteki szpitalnej 
lub działu farmacji zgodnie z RA

• nie dotyczy podmiotów odpowiedzialnych 



Obrót detaliczny i hurtowy –
informacje ogólne:

• Dane będą przekazywane do systemu za pomocą komunikatów o 
jednolitym formacie dla wszystkich przewidzianych rodzajów transakcji, 
wymagalność pól jest zależna od rodzaju transakcji

• Komunikat jest zbiorem danych na podstawie jednego lub wielu 
pojedynczych dokumentów źródłowych w systemie informacyjnym 
podmiotu raportującego, w tym: dokumentów sprzedaży, zakupu, 
dokumentów magazynowych, rozliczenia inwentaryzacji, bilansu 
otwarcia magazynu
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otwarcia magazynu

• Poszczególna transakcja (w ramach przesłanego komunikatu) zawiera 
jedną lub więcej pozycji, pozycje transakcji odpowiadają pozycjom 
źródłowego dokumentu

• Produkty monitorowane identyfikowane będą za pomocą:
• Kodu handlowego (EAN lub kodu równoważnego) - jeśli transakcja dotyczy produktu 

zawartego w Rejestrze Leków

• Numeru zapotrzebowania - jeśli transakcja dotyczy importu docelowego lub 
interwencyjnego



Obrót detaliczny i hurtowy –
rodzaje transakcji/rejestry:

o S – Sprzedaż

o Z – Zakup

o W – Wydanie magazynowe

o P – Przyjęcie magazynowe
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o P – Przyjęcie magazynowe

o M – Przesunięcia magazynowe w miejscu 
prowadzenia działalności – łączy wydanie i 
przyjęcie

o I - Inne



Obrót detaliczny i hurtowy –
struktura:

• Część nagłówkowa – identyfikacja podmiotu raportującego i 
miejsca prowadzenia działalności

• Dane transakcji w ramach komunikatu - jedna lub więcej pozycji

• Struktura pojedynczej transakcji:

• Część nagłówkowa transakcji
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• Pozycje w ramach transakcji - jedna lub więcej pozycji 
(odpowiadają pozycjom z dokumentu źródłowego)



Zgłoszenie braków produktów 
leczniczych na rynku:

• Pojęcie braku zostało określone jako niemożliwość 
zrealizowania zamówienia lub dostawy:

• w przypadku apteki brak możliwości zaopatrzenia klienta indywidualnego

• w przypadku hurtowni - brak możliwości zrealizowania zamówienia

• Komunikaty danych będą przekazywane przez hurtownie 
farmaceutyczne i apteki

• Komunikaty danych będą zasilały ZSMOPL poprzez:
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• Komunikaty danych będą zasilały ZSMOPL poprzez:
• interfejs webowy Portalu ZSMOPL

• interfejs usługowy z systemów informatycznych hurtowni farmaceutycznych i aptek

• Komunikat zawiera listę produktów leczniczych na jednym 
zgłoszeniu:

• Kod handlowy produktu (kod EAN lub kod równoważny)

• Ilość zgłaszanego braku



PortalPortal
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Podmioty raportuj ące:
• podmioty odpowiedzialne

• podmioty prowadzące hurtownie 
farmaceutyczne

• podmioty prowadzący apteki ogólnodostępne, 
punkty apteczne, apteki zakładowe, inne 
(przewidziane w PF)
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(przewidziane w PF)

• podmioty lecznicze, w rozróżnieniu na:
o prowadzące w swojej strukturze aptekę szpitalną

o prowadzące w swojej strukturze dział farmacji

o nie prowadzące apteki ani działu farmacji w swojej strukturze



Zarządzanie 

użytkownikami

Zarządzanie 

certyfikatami
Konfiguracja 

konta podmiotu 
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certyfikatami

Zarządzanie miejscami 

prowadzenia działalności

konta podmiotu 

raportującego



Główne funkcje portalu:
� Uwierzytelnianie u żytkownika (P2)

� Wnioski o rejestracj ę podmiotu

� Zarządzanie u żytkownikami

Aktualizacja danych
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� Aktualizacja danych

� Wyniki weryfikacji komunikatów

� …



Użytkownik zalogowany:
� Odczyt wyniku weryfikacji 

komunikatów

� Odczyt pliku komunikatu 
planowania dostaw (podmioty 
odpowiedzialne)
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odpowiedzialne)

� Zgłaszanie braków produktów 
monitorowanych (podmioty 
prowadzące apteki albo hurtownie)



Użytkownik niezalogowany:

� Sprawdzanie dostępności 
leków
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leków

� Prezentacja wyników na mapie



Dziękuję za 
uwagęuwagę

Marcin Zawisza

GSM: 504-142-393

email: mzawisza@sygnity.pl
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