
5. DADOS COMUNS PARA INTELIGÊNCIA ACIONÁVEL
para ajudar os fabricantes a minimizar o risco comercial, cumprir com as 
regulamentações e proteger seu investimento.

para operações atuais e para níveis extras de 
conformidade com a regulamentação de informações 
necessários.

4. RASTREABILIDADE TOTAL 
em operações em toda a cadeia de fornecimento, desde a 
fabricação e distribuição, até o ponto de dispensa.
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2. INTEROPERABILIDADE CONTÍNUA
entre todos os dispositivos da máquina, sistemas de controle, 
sistemas de execução de manufatura (MES) e sistemas de negócios 
e informações.

3. GESTÃO DE DADOS CENTRALIZADA

para atender às necessidades de qualquer cliente — desde soluções em pequena escala para OEMS até 
soluções completas em larga escala, para ajudar a adaptar-se às exigências de mudança e fazer frente ao 
crescimento da empresa.

A solução global é escalonável para oferecer projeto, entrega, 
serviço e suporte de longo prazo, bem como está plenamente 
de acordo com os padrões GS1.

1. ESCALONÁVEL, FLEXÍVEL, PERSONALIZÁVEL

Allen-Bradley

A

SOLUÇÃO DA 
ROCKWELL AUTOMATION

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE. e 
Rockwell Software são marcas comerciais 
da Rockwell Automation, Inc.
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Clique aqui para obter mais informações sobre as 
soluções de serialização da Rockwell Automation

As empresas farmacêuticas mundiais perdem um 
valor estimado em US$ 75 bilhões por ano com 
falsi�cações de medicamentos prescritos — não 
incluindo os custos de desvalorização da marca.
FONTE: The Stimson Center

DE SERIALIZAÇÃO 
HOLÍSTICA

NORMAS GLOBAIS
Em breve, as normas globais exigirão que os fabricantes troquem informações sobre 
transação em um modo eletrônico interoperável.

NORMAS IMINENTES
Exigirão rastreabilidade na cadeia de fornecimento (desde a unidade vendável até 
o ponto de venda).

TRÊS PRINCIPAIS DESAFIOS DO FABRICANTE
para a implementação da serialização.
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Estados Unidos,
Drug Quality and

Security Act,
2023

European Falsi�ed
Medicines Directive,

2019 China Food and
Drug Administration

Regulations;
vigente

Brasil,
Regulamentações

da ANVISA,
2020

mais de 75%
DA MEDICAÇÃO PRESCRITA NO MUNDO 
SERÁ PROTEGIDA POR LEI A PARTIR 
DE 2019
FONTE: Packaging Digest, 2015
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