Elektronikus
iratkezelési
megoldások
bevezetése
a
PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Kft pécsváradi gyárában táv- és
csoportmunkát támogatással
A PannonPharma Kft. 7 892 611 forintos vissza nem térítendő és 9 865 764 forint visszatérítendő
támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében kiírt
„Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti
szolgáltatások terjesztésének támogatása” című felhíváson.
A GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2018-01315 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból kerül támogatásra.
A projekt bemutatása:
A projektnek köszönhetően a PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Kft. pécsváradi telephelyén
bevezetésre kerül a GuideReg GxP dokumentumkezelő rendszer két modulja, az Elektronikus
dokumentumtár – Enterprise licence táv – és csoportos munkatámogatással, illetve a
Dokumentumkészítő - és jóváhagyó modul. A GuideReg GxP dokumentumkezelő rendszer
bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatások (specifikációk elkészítése, testre szabás, telepítés,
konfigurálás, dokumentum- és adatmigráció, tesztelés, integráció), az igénybevett oktatás, betanítás
illetve a kapcsolódó e-learning tananyagok igénybevétele is a projekt részét képezik. A szoftver
bevezetése mellett a vállalkozás hardverállományát is fejleszteni fogjuk. Az elnyert visszatérítendő és
vissza nem térítendő támogatás segítségével beszerzendő Dell PowerEdge T440 torony szerveren,
illetve a Dell PowerEdge T30 szerveren fog futni a GuideReg GxP dokumentumkezelő rendszer. A 10
darab Asus TFB T101HA-GRO29T 2in1 Grey W10 tablet és a 6 darab Lenovo V130-15IKB
81HN00EWHV Win10 Laptop lehetővé teszi munkatársaink számára a különböző munkafolyamatok
során keletkező dokumentumok elérését és szerkesztését. Az 5 darab TP-Link AC1200 Dual Band
Wireless Router biztosítja gyártási területen a tabletek és laptopok számára a hálózat elérését. A Kodak
i3200, A3 szkenner segítségével lehet a rendszerbe bevinni a papír alapú dokumentumokat. A
fejlesztésnek köszönhetően egy rendszerben, gyorsan és jól kereshető módon lesznek elérhetőek a
szükséges dokumentumok a PANNONPHARMA Kft dolgozói számára.
A projekt megvalósításának időtartalma: 2019. március 20. – 2019. november 28.
A projekt összköltsége: 19 731 528 forint.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke: 40 %
A projekt megvalósításának helyszíne: 7720 Pécsvárad, Pannonpharma út 1.
A projektvezető neve, elérhetőségei:
Név, beosztás: Merkl Balázs, projektvezető
Elérhetőség: 7720 Pécsvárad, Pannonpharma út 1.
E-mail: merkl.b@pannonpharma.hu
Telefonszám:+ 36703196766

