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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



Kwalifikacja infrastruktury polega na zapewnieniu najwyższej jakości działania 
systemów IT oraz organizacji korzystającej z systemów IT. Aby zarządzać efek-

tywną organizacją IT, konieczne jest ustanowienie dobrze zdefiniowanych proce-
sów IT oraz sposobu, w jaki IT zarządza nowymi parametrami np. wydajnością, 

wersjami oprogramowania czy bezpieczeństwem. 

Ogólnym celem usługi jest zbudowanie technicznych, proceduralnych i strate-
gicznych ram zgodnych z przepisami dotyczącymi zgodności (FDA, RODO, SOX), 
by zapewnić prawną i etyczną integralność firmy.

W trakcie kwalifikacji opracowuje się :

Bezpieczne procesy IT-IT Infrastructure 
Qualification (ITQ) oraz IT Processes, 

Compliance and Security (ITCS)

Kompleksowe zarządzanie jakością w macierzowym i zintegrowanym IT (TQM)

Usługi dostarczanie dokładnie na czas (JIT)

Zwiększenie szybkości usług i dostarczania

Uproszczenie procesów organizacji IT (np. koncepcja Lean)

Budowa IT zorientowanej na klienta wewnętrznego i zewnętrznego

Zarządzanie kosztami działań

Decentralizacja zarządzania IT

Redefinicja procesów (reengineering)

Zarządzanie projektami/programami IT

Ogólne podejście ProceduryStandardy



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!


