TEKLYNX CENTRAL CFR
O TEKLYNX CENTRAL CFR é um sistema de controle de estoque e gerenciamento de etiquetas empresarial projetado
especificamente para atender a norma FDA 21 CFR Part 11 e outros requisitos. O TEKLYNX CENTRAL CFR oferece licenciamento coordenado para todos os seus aplicativos da TEKLYNX e permite a administração de todos os usuários na organização a partir de uma única fonte.
Com um centro de comando central, o TEKLYNX CENTRAL CFR ajuda as organizações a cortar custos, melhorar a eficiência e aumentar a produtividade. O produto focado em biociências é baseado nos softwares empresariais da TEKLYNX amplamente utilizados, CODESOFT, SENTINEL e LABEL ARCHIVE, equipando a solução CFR com recursos comprovados e
estabilidade. A plataforma tem um nível sem igual de opções de configuração, impressoras compatíveis e drivers.

O TEKLYNX CENTRAL CFR inclui:
•
•
•
•
•

Um designer de etiquetas que obtém informações dos seus
sistemas existentes.
Um módulo de aprovação de etiquetas que oferece até três
níveis de autorização.
Um módulo de impressão automatizada em rede que permite gerenciar centenas de impressoras distribuídas em vários
locais a partir de um único servidor.
Opções de personalização de relatórios que fornecem um
histórico completo dos documentos e registros de atividades.
Uma interface de usuário baseada em navegador para
seleção e impressão de etiquetas.

Obtenha conformidade com 21 CFR Part 11 com uma única solução
É assim que o TEKLYNX CENTRAL CFR ajuda a abordar as exigências de rotulagem 21 CFR Part 11:

•
•
•
•
•

Registros eletrônicos seguros, retenção e recuperação. O TEKLYNX CENTRAL CFR cria um registro de atividades
centralizado do lado do servidor para fornecer capacidade total de rastreamento e acesso quando você precisar.
Registra rastreamentos de auditoria. O sistema rastreia quem, o que, onde e quando para cada trabalho de impressão,
incluindo dados variáveis específicos para cada trabalho. Com as informações sendo rastreadas ao longo do ciclo de vida
da etiquetada, da criação e modificação à exclusão, você está sempre preparado para a auditoria.
Assinaturas eletrônicas. Um sign-in com ID do usuário e senha é necessário para projetar ou imprimir etiquetas, garantindo que as assinaturas eletrônicas estejam vinculadas aos registros eletrônicos relevantes.
Acesso limitado. Os privilégios dos usuários são controlados com grupos de usuários personalizáveis para que apenas
pessoas autorizadas possam usar o sistema e/ou assinar um registro eletronicamente. Para maior segurança, as senhas de
usuário expiram e qualquer falha na tentativa de login é rastreada usando o Windows Active Directory.
Sistema de computador validado. O TEKLYNX CENTRAL CFR é parte de um sistema de computador validado
quando instalado e configurado de acordo com as diretrizes da FDA.
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