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WALIDACJA

KWALIFIKACJA

BEZPIECZNE PROCESY IT

Q4
Audyty

Skorzystaj z „trójwymiarowej” usługi 
4Q, która pozwoli Ci oferować produkty 

najwyższej jakości!

TTMS QUALITY



Nasz zespół to 30 inżynierów do spraw jakości. Naturalną cechą 
każdego z nas jest dbałość o jakość w każdym aspekcie życia! 

Od wielu lat zajmujemy się walidacją systemów skomputeryzowa-
nych, walidacją techniczną, polegającą na kwalifikacji urządzeń, 
pomieszczeń i procesów. Dodatkowo modelujemy i zarządzamy 
jakością procesów IT.

To jak pracujemy zawodowo, wynika z tego jak 
żyjemy prywatnie. Jakość na pierwszym miejscu!

NASZE KOMPETENCJE

O Nas

Kontakty z branżami 
na rynkach 
zagranicznych
na wszystkich 
kontynentach

Wdrażanie, utrzymanie 
i rozwój procesów
walidacja, kwalifikacja 
i bezpieczne IT

Audyty wewnętrzne 
i wnętrzne branża 
produktów 
nikotynowych oraz 
wyrobów alkoholowych

Kontakty z cenionymi 
instytucjami wydającymi 
pozwolenia na produkcje: 
FDA, TUV Nord i TUV 
South, Główny Inspektor 
Farmaceutyczny



Walidacja systemów skomputeryzowanych 

Kwalifikacja - Walidacja techniczna 

Bezpieczne procesy IT

Zarządzanie jakością w obszarze przetwarzania danych w medycynie 

Rozwój oprogramowania w obszarze medycyny 

BRANŻE, W KTÓRYCH PRACUJEMY

JAK MOŻEMY CI POMÓC

FinansowaIT

Automatyka 
przemysłowa

Biotechnologiczna Medyczna

Farmaceutyczna



Walidacja oprogramowania
Zatwierdzamy, że specyfikacja oprogramowania odpowiada wymaganiom 
użytkownika i planowanemu wykorzystaniu. Oprogramowanie, które podlega 
walidacji to takie, które stosuje się do wspierania procesów regulowanych. 
Zastępuje ono działania manualne.

Data integrity
Zapewniamy ochronę bazy danych, dzięki czemu dane nie mogą być zmodyfi-
kowane, sfałszowane czy wykasowane. Szczególnie istotne jest to w branży 
farmaceutycznej w kontekście bezpieczeństwa leków.

Serializacja
Chronimy przed wydawaniem sfałszowanych produktów leczniczych. Seriali-
zacja zapewnia zabezpieczenia w postaci unikalnych identyfikatorów oraz 
urządzeń, które przeciwdziałają manipulowaniu danymi.

Zarządzanie jakością oprogramowania
Wdrażamy, testujemy oraz dokonujemy konserwacji systemu komputerowego, 
dzięki czemu ryzyko błędów czy awarii jest ograniczone. Świadczymy usługę 
Software Quality Assurance, która skupia się na cyklu życia systemu kompute-
rowego.

Walidacja oprogramowania w laboratoriach
Bierzemy odpowiedzialność za działania walidacyjne w laboratoriach. Ocenia-
my ryzyko systemowe, tworzymy raporty walidacyjne, a także pomagamy w 
procesie utrzymania zwalidowanego systemu.

Utrzymywanie stanu zwalidowanego
Pilnujemy, by nie utracić stanu zwalidowanego w wyniku realizowanych czyn-
ności podczas produkcji. Jest to równie ważny proces jak sama walidacja. W 
wyniku awarii, napraw czy zmian możemy utracić stan zwalidowany, dlatego 
ważne jest, by stale zarządzać działajacymi sprzętami.

Walidacja - Zarządzanie jakością 
systemów komputerowych

Walidacja to usługa doradztwa oraz nadzoru strategicznego nad działaniami CSV. 
Przygotowujemy oraz weryfikujemy produkty CSV, a także odpowiadamy za plano-
wanie, racjonalizację i raportowanie podejścia walidacyjnego zarówno w projektach, 

jak i w fazie operacyjnej systemów automatycznych i informatycznych.



Benefity dla klienta

Pewność dobrze 
wykonanej usługi

Wysoka jakość 
i doświadczenie 
w optymalnej cenie 

Szansa na obniżenie 
kosztów infrastruktury 
technicznej

Oszczędność

Mamy stałe doświadczenie 
z dużymi, międzynarodowy-
mi firmami, pracującymi 
zgodnie z normami FDA.

Usługi realizujemy 
również zdalnie.

Po wykonanym audycie prze-
każemy Ci wskazówki dotyczą-
ce optymalizacji systemów.

Znacząco ograniczymy koszty 
związane z audytami cyklicznymi 
oraz potencjalnymi karami nakła-
danymi przez FDA.



Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się spółką o globalnym zasięgu, 
oferującą outsourcing specjalistów IT oraz usługi zarządzane 

świadczone w autorskim modelu 
Comprehensive Service Delivery.  

Transition Technologies – Managed Services 

Specjalistów

Oddziałów

Referencji

Przychodu

70 MLN PLN

200+ 400+
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Piotr Zawadzki 
COO Quality
quality@ttms.pl
+48 505 19 10 71

Nasi eksperci są gotowi, 
by pomóc zarządzać jako-
ścią w Twojej organizacji!


