
+100
CLIENTES

+600
PROJETOS

+35
PAÍSES

Atingir a conformidade no
prazo determinado

Manter a eficiência das
linhas de produção

Facilidade de uso dos
sistemas de rastreamento

Atingir a conformidade
com as diretrizes da GMP

SACP-100
Empacotadora Semiautomática
com Agregação

Após a serialização, você pode realizar
suas operações de agregação de
paletes e caixas por meio de um único
sistema automatizado com a
Empacotadora Semiautomática com
Agregação...

VER O PRODUTO

SASCP-100
Integração de Agregação para
Sistemas Case Packer

A VISIOTT oferece soluções para os
sistemas de agregação integrando um
sistema de inspeção de visão,
aplicador de etiquetas, impressora e
computador industrial às
empacotadoras...

VER O PRODUTO

ISS-100
Serialização de Cartuchos

A serialização é a primeira etapa do
processo de rastreabilidade e é definida
como a atribuição de um código serial
exclusivo à embalagem do produto. Os
dados impressos na embalagem e a
forma como é aplicada podem se
diferenciar de acordo com as
regulamentações vigentes...

VER O PRODUTO

Software de
rastreabilidade

SAIBA MAIS

Controlador de
peso

SAIBA MAIS

Inspeção de
Visão

SAIBA MAIS

Adequação à RDC 319 da ANVISA em parceria
com a VISIOTT
Na 16ª Reunião Ordinária Pública da Diretoria Colegiada (Dicol) da ANVISA,
realizada no dia 20 de agosto de 2021, foi aprovada por unanimidade a minuta da
Instrução Normativa definitiva que prevê a implantação completa do Sistema
Nacional de Controle de Medicamentos (SNCM) com prazo final para 28 de abril
de 2022. Este é um passo importante na história dos medicamentos no Brasil,
acompanhando a tendência do mercado global, estabelecendo uma maior
segurança e qualidade dos medicamentos que chegarão às residências dos
consumidores brasileiros.
 
Com a implementação dos regulamentos, os parceiros da cadeia de suprimentos
farmacêuticos enfrentam novos desafios que incluem:

Suporte local pós-vendas

Todas as divisões do setor farmacêutico como, fabricantes de medicamentos,
importadores, distribuidores e operadores logísticos, precisam de um parceiro
confiável como a VISIOTT para enfrentar esses desafios e estar preparado com
antecedência.
 
A VISIOTT é a fornecedora líder global de soluções completas de rastreabilidade
(nível 1 a 5) que incluem software de serialização e agregação, máquinas,
serviços, além de treinamento, documentação e suporte pós-venda 24 horas por
dia, 7 dias por semana.
 
Nossa empresa, que implementou com sucesso o primeiro sistema de
rastreabilidade no setor farmacêutico do mundo, em 2009 na Turquia, ajudará sua
empresa a obter total conformidade com os regulamentos de rastreabilidade de
medicamentos da ANVISA. Além disso, o prazo de entrega das nossas soluções
é de apenas 4 a 6 semanas.

AGREGAÇÃO DE CAIXA DE EMBARQUE

SERIALIZAÇÃO DE CARTUCHOS

BRASIL | ALEMANHA | TURQUIA
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