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POVZETEK
Magistrsko delo obravnava vpliv direktiv za IT v življenjskem ciklu programske
opreme. Kratko so predstavljeni modeli razvoja programske opreme. Podan je
pregled direktiv regulatornih organov FDA in EMA, standarda ISO12207 in
priporočil GAMP na področju farmacevtske industrije in njihov vpliv na življenjski
cikel informacijskega sistema. Direktive FDA so najstrožje direktive, ki predpisujejo
delovanje posameznih informacijskih sistemov v farmacevtskem okolju. EMA je
evropski regulatorni organ, ki v večini povzema direktive FDA prilagojene
evropskemu tržišču.Predstavljen je nabor konceptov in praks za razvoj in podporo
IT operacij ITIL. Za konkretno podjetje je izdelana primerjava klasifikacij
informacijskih sistemov po direktivah in klasifikacija po korporacijskih pravilih. Ta
primerjava omogoča enostavnejše sledenje zahtevam regulatornih organov, ki so
povezane z razvojem in vzdrževanjem informacijskih sistemov. Podani predlogi za
izboljšave trenutno vpeljanega življenjskega cikla informacijskega sistema so
neposredno povezani z izpolnjevanjem zahtev obravnavanih direktiv za IT v
farmacevtski industriji.
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ABSTRACT
My Master’s Thesis evaluates the influence of IT directives in software development
life cycle. The software development models are presented in brief. Furthermore, an
overview of the FDA and EMA regulatory bodies’ directives, ISO12207 standard
and GAMP recommendations for the field of pharmaceutical industry and their
influence on the information system life cycle is presented. FDA directives are the
strictest directives which regulate the functioning of individual information systems
in the pharmaceutical environment. EMA is a European regulatory body, which
mainly undertakes FDA’s directives adapted to the European market. A range of
concepts and practises for the development and support of IT operations ITIL is
presented. A comparison of the information system classification according to
directives and the classification according to corporate rules has been made for an
actual company. This comparison enables an easier following of the regulatory body
demands, which are related to the development and maintenance of information
systems. The given suggestions for improving the currently established information
system life cycle are directly linked to the fulfilment of demands of the analysed IT
directives in the pharmaceutical industry.
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1 Uvod
V svetu informacijske tehnologije se vsakodnevno dogajajo majhne in velike
spremembe. Pripravljenost in odzivnost na posamezno spremembo je ključna za
preživetje na konkurenčnem trgu. Nenehno prilagajanje zahtevam kupcev je podlaga
za končni uspeh. Končni uspeh se meri v več učinkih. Na eni strani zanesljivo,
kvalitetno in dostopno zdravilo in na drugi čim višji zaslužek. Za podjetje so vsi
merljivi učinki zelo pomembni, predvsem s stališča obstoja. Večje zaupanje
uporabnikov pomeni večji zaslužek in s tem posledično omogoča več vložka v
nadaljnje raziskave in razvoj.
Inšpekcijski pregledi so stalnica na področju farmacevtske industrije. Dve
najpomembnejši organizaciji, ki zagotavljata smernice in standarde, sta evropska
EMA (European Medicines Agency) in ameriška FDA (Food and Drug
Administration). Vpliv regulativ omenjenih agencij se odraža tudi na področju
življenjskega cikla podpornih informacijskih sistemov. Vse skupaj temelji na
priporočilih GAMP (Good Automated Manufacturing Practice) združenja ISPE
(International Society for Pharmaceutical Engineering).
Vsak informacijski sistem ima določeno življenjsko pot. V reguliranem okolju je ta
pot natančno definirana predvsem zaradi ustrezne kakovosti končnega produkta –
zdravila. Natančno in korektno upravljanje kakovosti je temelj sodobnega
proizvodnega procesa. Zagotavljane kakovosti je temelj poslovanja v farmacevtski
industriji. Informacijski procesi so osnova za vse poslovne procese znotraj
organizacije. Uvedba nove aplikacije ali razvoj le-te je obsežen projekt, v katerega so
vpletene skoraj vse funkcije v podjetju.
Spremljanje aplikacije oz. storitve, od ideje in njenega nastanka do upokojitve
aplikacije, je zelo pomembna. Življenjski cikel je sestavljen iz posameznih faz, ki so
med seboj povezane, nekatere se ciklično ponavljajo. Velik pomen pa ima
komunikacija med sodelujočimi. V primeru, da je katera izmed faz izpuščena, lahko
pričakujemo težave. Vse skupaj se na koncu odraža v zamudi, nerazpoložljivosti
poslovnega procesa in stroškovni neučinkovitosti. Stroškovna učinkovitost pa je tista,
ki nudi konkurenčno prednost in zagotavlja obstoj na trgu. Sistemski pristop k
življenjskemu ciklu nekega informacijskega sistema zagotavlja učinkovitost,
kakovost, razpoložljivost, celovitost in zaupnost podatkov.
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2 Metodologija
2.1 Opredelitev problema
Informacijski sistemi so temelj kontrolnega in proizvodnega procesa in s tem
posledično poslovnega procesa. Skladnost z vsemi regulativami je ključnega pomena
za pridobitev dovoljenja za prodajo farmacevtskih izdelkov na evropskem in
ameriškem trgu.
Ključni problemi na področju skladnosti direktiv v življenjskem ciklu programske
opreme so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spremljanje sprememb direktiv (nenehne spremembe),
obseg direktiv in zahtevane dokumentacije,
kadrovska podhranjenost na področju upravljanja kakovosti programske
opreme,
neznanje na področju upravljanja kakovosti (tako interno kot eksterno –
zunanji izvajalci),
neusklajeni interni postopki in interne direktive,
zastarel sistem klasificiranja,
posamezne faze življenjskega cikla trajajo predolgo,
inšpekcijski odstopi,
zelo draga ustrezna programska oprema in s tem posledično instrumentalna
oprema.

Posledice, ki jih prinašajo omenjeni problemi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prepoved uporabe določenega programskega orodja,
prepoved procesa izdelave farmacevtskih izdelkov,
prepoved prodaje farmacevtskega izdelka na trgu,
izguba ugleda zaradi prepovedi,
dolgoročne posledice (nezaupanje v znamko),
manjši vložki v razvoj,
manj ali nič dodeljenih razvojnih projektov znotraj organizacije (Novartis Sandoz),
nezaupanje v korporaciji (selitev proizvodnje in razvoja, kot ključnega
dejavnika v druge države),
finančni primanjkljaj zaradi prepovedi, izgube zaupanja in nedodeljenih
projektov.
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2.2 Opredelitev ciljev
Cilj magistrske naloge so:
•
•
•

proučiti direktive FDA, EMA, priporočila GAMP in standard ISO 12207;
preveriti skladnost obstoječe programske opreme z direktivami FDA, EMA,
priporočili in standardom ISO12207;
razviti model vpeljave direktiv in standarda v življenjski cikel programske
opreme v farmacevtskem podjetju, s poudarkom na direktivi FDA, EMA,
priporočili GAMP in standardom ISO 12207.
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3 Teoretični del
3.1 Definicije in razlage osnovnih pojmov
V tem poglavju so navedene definicije pojmov, ki jih bomo v nadaljevanju
uporabljali.
Informacijski sistem (IS)
Informacijski sistemi so računalniški sistemi, namenjeni za sistematičen vnos
podatkov, elektronsko obdelavo in izhod informacij za potrebe zapisa, poročanja ali
avtomatske kontrole.
Informacijski sistem (v nadaljevanju IS) je sestavljen iz:
•
•
•

instrumentalne opreme,
računalnika,
splošnih postopkov, navodil in ostale dokumentacije.

Zagotavljanje kakovosti
Zagotavljanje kakovosti je element v sistemu vodenja kakovosti, ki nadzoruje
skladnost z zakonsko predpisanimi uporabami in lokalnimi predpisi, ravnanje v
skladu s proizvodnim standardom, uporabo postopkov za nadzor kakovosti ter
reševanje pritožb.
Elektronski zapis
Elektronski zapis je katerakoli kombinacija teksta, grafike, podatkov ali katerihkoli
drugih informacij v digitalni obliki, ki so narejeni, popravljeni, arhivirani ali
distribuirani s pomočjo računalnika.
Elektronski podpis
Elektronski podpis je niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali
logično povezan z drugimi podatki (npr. z elektronskim dokumentom) in je
namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika.
Standardni operativni postopki (SOP)
Standardni operativni postopki so pisni dokumenti, ki predpisujejo natančne
postopke in faze delovanja, ki jih je treba upoštevati, da bi dokončali določeno
nalogo. Pristojni regulatorni organi zahtevajo SOP za praktično vsak vidik
proizvodnje, nadzora in preizkušanja farmacevtskih izdelkov. Zagotoviti je potrebno
tudi krovni SOP, ki predpisuje, na kakšen način se izdajajo posamezni SOP na nižjih
nivojih.
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Dobra proizvodnja praksa - GMP (good manufacturing practice)
Dobra dokumentacijska praksa (v nadaljevanju GMP) je sistem kakovosti, ki pokriva
testiranje in proizvodnjo aktivnih farmacevtskih učinkovin, hrane, diagnostike,
zdravil in medicinskih pripomočkov. Velika večina držav predpisuje GMP kot
standard, po katerem se je potrebno ravnati, ali pa so svoja pravila osnovali na
priporočilih agencije FDA. V nadaljevanju je naštetih nekaj osnovnih in
najpomembnejših zahtev (povzeto po Rules and Guidance fo pharmaceutical
Manufacturers and Distributors, 2007).
•
•
•
•
•
•
•
•

Proizvodnji proces mora biti natančno definiran in nadzorovan. Vsi kritični
procesi morajo biti validirani in skladni z zahtevanimi specifikacijami.
Vse spremembe morajo biti kontrolirane in upravljane s strani funkcije
upravljanja kakovosti. Spremembe morajo biti validirane.
Uveden mora biti sistem izobraževanj.
Vsi pomembni koraki analiziranja morajo biti dokumentirani (papirno ali
elektronsko).
V primeru odstopanj od predpisov je potrebno narediti dokumentirano
raziskavo odstopa.
Podatki o celotni proizvodnji seriji morajo biti na voljo (od vstopnih surovin
do pakiranja).
Vzpostavljen mora biti dokumentiran sistem reklamacij in odpoklica s trga v
primeru nenadnih težav (kakovost, indikacije …).
Vsaka težava, napaka ali odstopanje od predpisanih standardnih vrednosti
mora biti dokumentirana in raziskana.

Dobra dokumentacijska praksa ni recept za proizvodnjo neke učinkovine, ampak so
zahteve, ki jih je potrebno upoštevati med samo proizvodnjo. Ob postavljanju
proizvodnega procesa je več poti, kako zagotavljati skladnost z dobro
dokumentacijsko prakso. Odgovornost samega podjetja je, da izbere pravo pot in da
je upravljanje kakovosti na primernem nivoju.
Validacija
Validacija je dokumentiran postopek preizkušanja in potrjevanja, da katerikoli
material, proces, postopek, aktivnost, sistem, oprema ali mehanizem, uporabljen pri
razvoju, proizvodnji, kontroli in distribuciji, lahko dosega in bo dosegal predpisane
rezultate.
Kvalifikacija
Kvalifikacija je proces preizkušanja, s katerim dokažemo, da vsaka oprema deluje
pravilno in da dejansko vodi do pričakovanih rezultatov. Včasih je kvalifikacija del
validacijskega procesa. Kvalificira se opremo in material.
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Kvalifikacija načrtovanja (DQ)
Kvalifikacija načrtovanja je dokumentiran dokaz, da je predviden IS primeren za
načrtovan namen.
Kvalifikacija namestitve (IQ)
Kvalifikacija montaže je dokumentiran dokaz, da je IS nameščen v skladu z
načrtovanim.
Kvalifikacija delovanja (OQ)
Kvalifikacija delovanja (OQ) je dokumentiran dokaz, da je IS izdelan ali spremenjen
oz. deluje v skladu s pričakovanim.
Kvalifikacija delovanja (PQ)
Kvalifikacija delovanja (PQ) je dokumentiran dokaz, da je IS izdelan ali spremenjen
v skladu s predpisanimi regulativami in lahko deluje učinkovito in ponovljivo.
Varnost
Varnost informacijskega sistema je sposobnost sistema, da pri določenih pogojih
zadovoljivo opravlja zahtevane funkcije, brez neželenih dogodkov, ki bi porušili
njegovo normalno in celovito delovanje. Osnovni cilj informacijske varnosti je
zagotavljanje visoke stopnje razpoložljivosti, celovitosti in zaupnosti.
Razpoložljivost
Zagotavljanje razpoložljivosti pomeni uvedbo ustreznih varovalnih ukrepov, ki
omogočajo, da je dobrina informacijskega sistema na voljo v vsakem trenutku, ko jo
pooblaščen uporabnik potrebuje. Ti ukrepi preprečujejo odpoved oziroma
nepooblaščeno uničenje dobrine informacijskega sistema.
Celovitost
Zagotavljanje celovitosti pomeni uvedbo ustreznih varovalnih ukrepov, ki
preprečujejo nepooblaščeno spremembo dobrine informacijskega sistema oziroma
omogočajo zaznavanje (detekcijo) take spremembe.
Zaupnost
Zagotavljanje zaupnosti pomeni uvedbo ustreznih varovalnih ukrepov, ki
preprečujejo nepooblaščeno razkritje občutljivih informacij, katere se v
informacijskem sistemu hranijo, obdelujejo oziroma prenašajo po komunikacijskem
omrežju.
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Dobrina
Dobrina je nek samostojno obravnavan del organizacije ali informacijskega sistema,
ki za organizacijo predstavlja neko korist. Dobrine imajo različno vrednost v
posamezni organizaciji. Vrednost dobrine lahko ocenimo glede na pomembnost
dobrine pri izvajanju poslovnih procesov organizacije.
Grožnja
Grožnje so neželeni dogodki, ki ob uresničitvi negativno vplivajo na varnost
informacijskega sistema in njegovih dobrin. Ker informacijski sistem služi za
podporo različnim poslovnim procesom, ima uresničitev katerekoli grožnje negativne
posledice na poslovanje v organizaciji.
Ranljivost
Ranljivost je vsaka pomanjkljivost dobrine, ki jo lahko določena grožnja izrabi.
Ranljivost je posledica bodisi slabe zaščite dobrine zoper določeno grožnjo bodisi
atraktivnosti dobrine za napadalca.
Tveganje
Tveganje je zmnožek verjetnosti uresničitve grožnje in stroškov, ki pri tem nastanejo.
Stroške zaradi uresničitve posamezne grožnje lahko posredno ocenimo tako, da
ovrednotimo vrednost dobrine, na katero grožnja deluje, ter stopnjo ranljivosti te
dobrine. Ugotoviti je potrebno, ali je določeno tveganje še sprejemljivo, kar pomeni,
da mora lastnik procesa oceniti, ali je vložek v zagotavljanje varnosti sistema manjši
od stroškov, ki nastanejo zaradi uresničitve grožnje.
Opozorilno pismo oblike 483 (Form 483)
Opozorilno pismo predstavlja pripombe inšpekcije. Inšpektor FDA napiše pripombe
o stanju in postopke, ki so predmet preiskave med inšpekcijo podjetja (Philips, 2001)

3.2 ITIL
ITIL je nabor konceptov in praks za razvoj in podporo IT operacij. ITIL je v zadnji
izdaji (v3) sestavljen iz 5 delov (Johnson in Higginns, 2008):
•
•
•
•
•

Strategija storitve (Service Strategy)
Oblikovanje storitve (Service Design)
Prenos storitev v izvedbo (Service Transition)
Izvajanje storitev (Service Operation)
Nenehno izboljševanje storitev (Continual Service Improvement)
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Storitve IT so vse bolj tesno povezane in vključene v dejavnosti poslovnih procesov.
Koncepti in nabori praks nam pomagajo vzpostaviti pristop vodenja podjetja in
vzdrževanja discipline. Slika 1 prikazuje strukturo ITIL V3.

Slika 1: Struktura ITIL V3 (ITIL v3 structures, 2010)
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Strategija storitve

Strategija storitve se ukvarja s strateškim pristopom upravljanja, strateško analizo,
načrtovanjem, določanjem položaja in izvajanja v zvezi s storitvijo modelov, strategij
in strateških ciljev. Strategija storitev določa tako storitev upravljanja v
organizacijskem kot tudi v strateškem smislu.
Strategija storitve obsega naslednje sklope:
•
•
•
•
•

Dodana vrednost storitve
Konkurenca in tržni prostor
Tipi ponudnikov storitve
Strukturne storitve
Kritični faktorji uspeha

Osnova strateške usmeritve mora biti kvalitetna storitev ali produkt, ki se bo lahko
razlikoval od konkurence in bo s tem prinašal neko dodano vrednost oz. prednost
pred konkurenco. Ponudniki storitev morajo razumeti in vedeti, da je uspeh v
podjetju osnovan na pričakovanjih kupcev. Za zadovoljstvo kupcev je potrebno najti
odgovor na naslednja vprašanja:
•
•
•
•
•
•
3.2.2

Kakšne so potrebe naročnika?
Kakšen bo odziv naročnika na določeno ponudbo?
Kakšne storitve je treba ponuditi?
Kako izmeriti produktivnost in zmogljivost?
Kako doseči pregled in nadzor nad financami?
Kako razporejati razpoložljive vire v želji optimizacije storitve?
Oblikovanje storitve

Oblikovanje storitve je zelo pomembno, tako iz vsebinskega
infrastrukturnega stališča. Glavni cilji oblikovanja storitve so:
•
•
•
•
•
•
•
•

kot

tudi

pripraviti in zasnovati storitve, da bodo izpolnile poslovne zahteve,
odprtost celotnega življenjskega cikla,
prepoznavanje tveganj in ustrezno ukrepanje v primeru uresničitve,
vzdrževanje dokumentacije, zlasti vseh načrtov in postopkov povezanih z
informacijsko industrijo,
razvijanje veščin v okviru delovne sile in zmogljivosti za podporo organizacij
na IT področjih,
oblikovanje varne infrastrukture (omrežja, podatkovna središča in delovna
okolja),
metode merjenja in metrike,
zagotavljanje kakovosti storitev v IT.
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Za zagotavljanje usklajenega delovanja in integracije v okolje je potrebno v
organizaciji uvesti celovit pristop do oblikovanja storitev. Kvalitetna in dobra
storitev je odvisna od zadostne uporabe:
•
•
•
•
3.2.3

ljudi z znanjem, ki lahko sodelujejo pri zagotavljanju dobrih storitev,
izdelkov, ki so pravzaprav tehnologija, katera se uporablja v procesu IT
storitev,
procesov, ki medsebojno povezujejo vse dejavnosti,
partnerjev, ki so predvsem prodajalci, dobavitelji ali pa sorazvijalci.
Prenos storitve v izvedbo

Prenos storitve v izvedbo je ena pomembnejših faz življenjskega cikla ITIL
modulov, ker ima ta del cikla velik vpliv na oblikovanje storitev in dejavnosti
zagotavljanje prehoda iz oblikovanja storitve v produkcijo. V okviru prenosa
storitve v izvedbo lahko ločimo naslednje postopke:
• Upravljanje sprememb
Zagotavljanje kontroliranega in dokumentiranega upravljanja vseh sprememb.
• Upravljanje premoženja in konfiguracije storitve
Zagotavljanje elementov konfiguracije v življenjskem ciklu ITIL.
• Upravljanje znanja
Zagotavljanje pravega znanja ob pravem času.
• Načrtovanje in podpora
Ugotavljanje tveganja in možnih napak pri prehodu.
• Upravljanje z izdajanjem in razporejanjem
Obvladovanje položaja vseh vidikov storitve, opravljene za podjetje.
• Validacija in testiranje
Potrjevanje in preizkušanje nove storitve.
• Vrednotenje
Stalen proces, ki vrednoti merljive količine v procesu.
3.2.4

Izvajanje storitve

Osnovni namen izvajanja storitve je zagotoviti storitev, ki je bila dogovorjena z
naročnikom. Upravljanje tehnologije in infrastrukture mora podpirati dostavo
storitev.
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V smislu prepoznavnosti in finančne vrednosti je to najpomembnejši del
življenjskega cikla storitve. Izvajanje storitve je pomembno, da uravnoteži med seboj
nasprotujoče si cilje:
• tehnološki pogled in dojemanje znotraj organizacije proti zunanjemu pogledu,
• stabilnost v primerjavi z odzivnostjo,
• kakovost v odvisnosti od časa, primerjava s stroški storitev,
• reaktivni odnos do podporne storitve proti proaktivni dejavnosti.
V praksi obstaja veliko več nasprotujočih si ciljev. Pretirana osredotočenost na eno
stran brez izravnave druge strani bi se odražala v slabi storitvi.
3.2.5

Nenehno izboljševanje storitev (CSI)

Nenehno izboljševanje storitev, ki je opredeljeno v ITIL, si prizadeva uskladiti IT
storitve in spreminjajoče se poslovne potrebe. Namen je nenehno izboljševati
stroškovno učinkovitost in uspešnost v celotnem življenjskem ciklu. Potrebna je
opredelitev merljivih količin, s katerimi nadzorujemo vse procese. Proces nenehnih
izboljšav storitev se nenehno vrti in nadaljuje (Slika 2).

Slika 2: Proces izboljšav storitev (Johnson in Higginns, 2008)
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3.3 Upravljanje IT storitev po ITIL
Vloga upravljanja storitev je iz naslednjih faz (Slika 3):
•

Upravljanje zahtev (Demand management)
1. Objava storitev
2. Predstavnik SLA (service level agreement) in stroškov
3. Katalog uporabniških zahtev

•

Upravljanje sprememb na nivoju celotnega podjetja (Enterprise change
management)
1. Aplikacijske in operacijske spremembe
2. Standardizacija in avtomatizacija procesa informacijske tehnologije

•

Sporazum o nivoju storitve (Service level agreement)
1. Pogajanja med poslovnim in IT delom na nivoju celotne organizacije
oz. podjetja
2. Določanje prednostnih nalog

•

Incident/problem management
1. Preventivne akcije
2. Centralizirana baza znanja
3. Odprava napak

•

Service costing
1. Alokacija stroškov znotraj organizacije
2. Reševanje težav na nivoju SLA v primeru sporov

Slika 3: Vloga upravljanja storitev (Johnson in Higginns, 2008)
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3.4 Življenjski cikel po ITIL
Model življenjskega cikla opisuje vse faze, skozi katere gre neka aplikacija. Modeli
so osnova tako na področju upravljanja (management) kot tudi na področju tehničnih
operacij (technical control). Na področju upravljanja so predvidene vse faze in
aktivnosti, ki morajo biti ustrezno opravljene. Na področju tehnične izvedbe nam
modeli pomagajo najti ustrezne tipe aktivnosti, metode in tehnološki pristop.
Univerzalnega modela, ki bi ustrezal vsem tipom aplikacij ni. Kot pravita Johnson in
Higginns (2008), vpliva na odločitev o izbiri življenjskega cikla IS več atributov:
•
•
•
•
•
•

tip storitve (service type),
stopnja negotovosti posameznih zahtev (the degree of uncertainty about
functions),
pričakovana stopnja sprememb (expected annual change traffic),
povezovanje z ostalimi storitvami (interfaces with other services),
časovne razpoložljivosti za razvoj (timeframes for development),
obseg storitve (service size).

3.5 Tip storitve
V kontekstu tipa storitve je potrebno ločiti med podatkovno orientiranimi storitvami
in funkcijsko orientiranimi storitvami.. Pri izbiri modela življenjskega cikla je
usmeritev bistvenega pomena. Podatkovno usmerjene storitve večinoma najdemo v
komercialno usmerjenih organizacijah.
Stopnja negotovosti posameznih zahtev je zelo tesno povezana s tipom storitev.
Odločilnega pomena je s kakšno natančnostjo je lahko storitev določena. V tej fazi
velikokrat naletimo na nasprotje interesov. Primer: upravljanje sprememb na
področju razvoja aplikacije je različno od upravljanja sprememb na produkcijski
ravni.

3.6 Pričakovana stopnjo sprememb
Pričakovana stopnja sprememb lahko bistveno vpliva na izbiro modela življenjskega
cikla. V primeru nenehnih sprememb mora biti model življenjskega cikla pripravljen
na podporo hitrim spremembam. Pomembna je odprtost samega modela, ki s tem
omogoča, da se večje spremembe izvedejo hitro. V komercialnih sistemih s
pričakovano dolgo življenjsko dobo in velikim investicijskim vložkom je zmožnost
hitrih sprememb še toliko bolj pomembna.

3.7 Povezovanje z ostalimi storitvami
Povezovanje z ostalimi storitvami oz. sistemi je lahko tudi eden ključnih faktorjev za
izbor pravega modela življenjskega cikla.
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3.8 Časovne razpoložljivosti za razvoj
Časovna razpoložljivost za razvoj je eden izmed atributov za odločitev modela
življenjskega cikla. V primeru hitro se spreminjajočih zahtev razvoja mora biti model
odprt in pripravljen na hitre spremembe.

3.9 Obseg storitve
Razvoj velikih in kompleksnih sistemov lahko vodi v razdelitev na več manjših
projektov in s tem tudi modelov življenjskih ciklov. To vsekakor zahteva veliko dela
na področju upravljanja in vodenja samega projekta.

3.10 Ocena obstoječega modela življenjskega cikla po ITIL
Oceno obstoječega modela življenjskega cikla je možno podati na več načinov.
Analiziramo lahko po učinku in zmožnosti, da je zahtevana storitev podana čimprej.
V nadaljevanju je naštetih nekaj dodatnih možnosti za oceno obstoječega
življenjskega cikla (Johnson in Higginns, 2008):
•
•
•
•
•
•
•

Poročilo na nivoju storitev (Service level agreement reports)
Poročilo razpoložljivosti storitve (Service availability reports)
Poročilo upravljanja težav (Problem management reports)
Analiza zmogljivosti (Capacity managament analyses)
Poročilo sprememb (Change traffic reports)
Ocena produktivnosti (Productivity assesments)
Finančno poročilo (Cost management reports)

Možne so tudi naslednje tehnike (povzeto po IT Quality manual 2009):
•
•
•
•

Analiza oblikovanja in kodiranja (Design and code analysis measures)
Dokumentacijska analiza (Documentation analysis)
Analiza metod in orodij (Methods and tools analysis)
Poročila internih in eksternih presoj (Quality audits)
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4 Modeli življenjskega cikla
Model življenjskega cikla opisuje vse faze. V nadaljevanju bo naštetih nekaj možnih
modelov življenjskega cikla. Vsaka aplikacija ali storitev je primer zase, kar vodi v
individualizacijo. V praksi se uporablja hibridne modele, ki so mešanica osnovnih
modelov. V nadaljevanju bodo na kratko opisani naslednji modeli (Johnson in
Higginns, 2008):
•
•
•
•

zaporedni (Waterfall),
spirala (Spiral),
agilni (Agile),
hitra izdelava prototipov (Rapid prototyping).

Potrebno se je zavedati, da so modeli in metode, po katerih modele vpeljujemo,
različni. Zaporedni model lahko vpeljemo po več različnih metodah. Posamezne
metode vplivajo predvsem na začetne faze modelov (analize).
Največja pomanjkljivost opisanih modelov je premajhen poudarek na zadnjih fazah
življenjskega cikla (vzdrževanje in upokojitev aplikacije). Življenjska pot
informacijskega sistema je zelo odvisna od načina vodenja življenjskega cikla. V
osnovi vsi modeli obsegajo naslednja poglavja (Slika 4).

Slika 4: Faze življenskega cikla IS - splošni model

4.1 Zaporedni model
Zaporedni model življenjskega cikla je najbolj razširjen v komercialnih in javnih
sistemih. Velika prednost tega modela pred ostalimi je, da obstaja povratna povezava
med posameznimi fazami cikla. Sam cikel narekuje sosledje operacij, kar pomeni, da
mora biti prva faza zaključena, da se naslednja lahko začne. Na Slika 5 je shematično
prikazano sosledje posameznih faz.V primerih, ko sosledje ni mogoče (na primer, ko
uporabniške zahteve niso v celoti napisane, pred samo izvedbo aplikacije), zaporedni
model ni primeren.
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Zaporedni model življenjskega cikla vsebuje naslednje faze (Slika 5):
•
•
•
•
•
•
•
•

Izvedljivost oz. možnost vpeljave nove aplikacije (System feasibility)
Uporabniške zahteve in aplikacijski načrt (Software plans & requirements)
Oblikovanje aplikacije (Product Design)
Določitev podrobnosti aplikacije (Detailed Design)
Izvedba aplikacije / kodiranje (Code)
Integracija v okolje (Integration)
Implementacija (Implementation)
Uporaba in vzdrževanje (Operating & Maintenance)

Slika 5: Shema zaporednega modela življenjskega cikla
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4.2 Spirala
Spiralni model življenjskega cikla je v osnovi sestavljen iz štirih spiral, vsaka spirala
pa je sestavljena iz naslednjih faz (Slika 6):
•
•
•
•

Določanje možnosti, ciljev in omejitev
Ocena možnosti in reševanje tveganj z uporabo prototipov
Faza razvoja aplikacije (pogosta uporaba modelov in simulacij)
Plan za naslednjo spiralo

Slika 6: Shema spiralnega modela življenjskega cikla (Johnson in Higginns, 2008)
Spiralni model je generični model, s katerega so izpeljani ostali modeli (dodajanje
aktivnosti).
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Med posameznimi spiralami mora biti sprejeta odločitev, ali so vsi pogoji za
nadaljevanje sprejeti ter zadovoljivo in kvalitetno opravljeni. V nadaljevanju so
podrobno opisane posamezne spirale:
Spirala 1: koncept
• Začetek
Zahteva vodstva, določitev ciljev, alternativ in omejitev.
• Tveganje
Izvedba analize tveganja, izbira možnega prototipa, ocena alternativ, omejitev
tveganja.
• Načrtovanje razvoja
Izdelava uporabniških zahtev in načrta življenjskega cikla.
Spirala 2: Določitev zahtev
• Začetek
Preučitev uporabniških zahtev in določitev ciljev glede na podane zahteve.
• Tveganje
Izvedba analize tveganja, izbira možnega prototipa, ocena alternativ, omejitev
tveganja.
• Načrtovanje razvoja
Analiza uporabniških zahtev in opredelitev. Razvojni načrt.
Spirala 3: Oblikovanje aplikacije
• Začetek
Preučitev razvojnega načrta in določitev ciljev.
• Tveganje
Izvedba analize tveganja, izdelava produkcijskega prototipa za pomoč pri iskanju
možnih alternativ.
• Načrtovanje razvoja
Validacija in verifikacija. Integracija in testni načrt.
Spirala 4: Izdelava, testiranje, integracija in implementacija
• Začetek
Določitev integracije in testnega načrta.
• Tveganje
Izvedba analize tveganj, pregled prototipov.
• Načrtovanje razvoja
Izvedba aplikacije (kodiranje), testiranje, implementacija.
Med vsako spiralo se izvršita dve pomembni aktivnosti, ki sta pomembni za
nadaljevanje:
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pregled ciljev, alternativ in omejitev in popravki le-teh;
analiza tveganj, uporaba simulacij, modelov in prototipov, ki nam pomagajo
pri nadaljnjih odločitvah.

4.3 Agilni modeli in modeli hitro se razvijajočih prototipov
Agilni modeli in modeli hitro se razvijajočih prototipov so odgovor na zahteve trga.
Želja po hitrih, robustnih IS primarno namenjenih internetni in mobilni tehnologiji, je
privedla do razvoja agilnih modelov.
Znotraj samega modela so se razvile naslednje metode.
4.3.1

Metoda dinamičnega razvoja (DSDM-Dynamic Systems Development
method)

V svetu je DSDM ena najpomembnejših metod hitrega razvoja. Glavna prednost
metode DSDM je, da v prvi fazi opredeliš vire (človeške, tehnološke ...) in
časovnico, za tem pa prirediš funkcionalnosti in končne cilje.
Metoda je sestavljena iz petih glavnih faz (Slika 7):
•

Analiza izvedljivosti (Feasibility study)

•

Poslovna analiza (Business study)

•

Funkcijski model (Functional model iteration)
1. Določitev časovnice
2. Izdelava delujočega funkcijskega prototipa
3. Analiza in pregled prototipa
4. Analiza podobnosti funkcijskega prototipa

•

Oblikovanje in izgradnja (Design and build iteration)
1. Določitev časovnice
2. Izdelava delujočega oblikovnega prototipa
3. Analiza in pregled oblikovnega prototipa
4. Analiza podobnosti oblikovnega prototipa

•

Implementacija (Implementation)
1. Pregled naročnika
2. Odobritev uporabnika
3. Izobraževanje uporabnikov
4. Implementacija

Faza analize izvedljivosti in poslovne analize se izvrši le enkrat, ostale faze pa se
ciklično ponavljajo.
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Slika 7: Shema metode dinamičnega razvoja (Johnson in Higginns, 2008)

4.3.2

Metoda razvoja prihodnosti (FDD Future driven development)

V osnovi je metoda usmerjena predvsem na oblikovni del aplikacije (Design).
Namenjena je izgradnji kritičnih sistemov in storitev. Slika 8 prikazuje shemo
predstavljene metode.
Metoda je sestavljena iz naslednjih faz:
•
•
•
•
•

Izgradnja modela (Develop an overall model)
Popis zahtevanih lastnosti in funkcionalnosti (Build a features list)
Načrtovanje glede na prihodnost (Plan by future)
Oblikovanje glede na prihodnost (Design by future)
Izgradnja glede na prihodnost (Build by future)
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Izgradnja
modela

Popis
zahtevanih
lastnostih in
funkcionalnostih

Načrtovanje
glede na
prihodnost

Oblikovanje
glede na
prihodnost

Izgradnja glede
na prihodnost

Slika 8: Shema metode razvoja prihodnosti (Johnson in Higginns, 2008)

4.4 V Model
Model V življenjskega cikla IS je sestavljen iz dveh glavnih področij (Slika 9). Med
fazama je področje izvedbe IS:
Faza definicije
•
•
•

Koncept
Zahteve
Oblikovanje

Faza integracije:
•
•
•

Testiranje
Verifikacija
Validacija
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a
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Oblikovanje
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Slika 9: Model V življenskega cikla IS (Johnson in Higginns, 2008)
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5 Priporočila, direktive in standardi v farmacevtski
industriji
Na področju farmacevtske industrije veljajo zelo stroga merila. Uporabnik
farmacevtskih produktov je človek-pacient, zato je kakovost na prvem mestu. Zaradi
ostrega konkurenčnega boja na trgu je zelo pomembno, da neka neodvisna
organizacija izvaja nadzor. Dovoljenje za promet z zdravili je dokument, ki ga izdajo
regulatorni organi. Dokument podjetju omogoča prodajo na trgu pod pristojnostjo
regulatornega organa. V primeru neuspešnega inšpekcijskega pregleda neodvisnih
državnih institucij pristojni organ ne izda dovoljenja. V primeru, da produkt na trgu
že obstaja, ukaže odpoklic vseh izdelkov s trga.
V farmacevtski industriji so pod drobnogledom regulatornih organov naslednji tipi
IS:
• proizvodni IS,
• IS za zagotavljanje kontrole kakovosti,
• razvojni IS,
• IS, ki so uporabljeni za končno predložitev dokumentacije regulatornim
organom,
• laboratorijski IS,
• ostali IS, ki vsebujejo kakršno koli regulatorno dokumentacijo.
Potek presoje poteka po standardnem postopku (Slika 10).
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Začetek
Obvezna ponovna presoja po odpravi napak

Najava presoje

Priprava
vprašanj in
elementov
presoje

Začetni
sestanek

Vodenje in
izvedba presoje

Končni
sestanek

Opozorilno pismo
(483)

Odprava
korektivnih
ukrepov
Izdelava
neuradnega
poročila

Plan korektivnih
ukrepov

Ne

Ne

Ali je vse v redu?

Da

Odgovor na
poročilo
presojevalcev
Ali so presojevalci
zadovoljni?

Da

Zaključek
presoje

Končno poročilo

Slika 10: Proces presoje
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5.1 Opozorilno pismo (483)
Regulatorni organi v primeru neskladnosti podjetju izdajo enega ali več odstopov. Ti
so povzeti v opozorilnem pismu. V nadaljevanju je naštetih nekaj najpogostejših
opozoril v skrajšani obliki (povzetek po FDA Warning Letters, Form 483
Observations, Establishment Inspection Reports, 2010 in Huber, 2010).
W-215
IS ni vzdrževan v skladu z regulativo. Vzdrževanje validacijskega stanja
pomanjkljivo.
W-210
Pomanjkljiva definicija
dokumentacija.

odgovornosti

odobritve

dokumentacije.

Nepotrjena

W-209
Pomanjkljiva varnost IS. Odsotnost dodatnih kontrol za zagotavljanje varnosti
(geslo). Vloge niso pravilno razporejene ali jih sploh ni (več nivojev dostopa).
W-208
Ni dokumentacije o nadgradnjah IS. Korektivni ukrepi niso bili odobreni.
W-204
Rezultati validacijskega testiranja ne ustrezajo predpisanim kriterijem ustreznosti.
Dokumentacija testiranja pomanjkljiva. Pomanjkljivo dokumentiranje deviacij
testiranja.
W201
IS ali njegov del ni validiran v skladu s predpisanim protokolom. Implementacija
korektivnih ukrepov prepozna. Korektivni ukrepi niso pravilno dokumentirani.
W-195
Pomanjkljiva validacijska dokumentacija, pomanjkljivo testiranje kritičnih funkcij.
Integriteta podatkov ni zagotovljena.
W-190
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Pomanjkljivo testiranje. Manjka del ali celota namestitvene kvalifikacije ali
kvalifikacije delovanja. Sistem upravljanja sprememb je pomanjkljiv ali ga sploh ni.
Ni periodičnega pregleda elektronskih zapisov
W-188
Odsotnost zgodovine dogodkov, na relevantnih elektronskih zapisih in podpisih. Ni
kontrole nad relevantnimi podatki.
W-185
Neurejeno varnostno kopiranje relevantnih
spreminjanja in brisanja elektronskih zapisov.

elektronskih

zapisov.

Možnost

W-179
Pomanjkljiv sistem izobraževanja uporabnikov IS.
W-167
Nepopolnost podatkov posamezne analize (manjkajo osnovne meritve). Pomanjkljiva
dokumentacija (dnevniki).
W-146
Pomanjkljiva dokumentacija na področju napak in nedelovanja IS. Neizvedena
analiza tveganj.
W-067
IS, validiran za priklop štirih kromatografskih sistemov, ima priklopljenih pet
instrumentov. Ni dokumentacije, iz katere bi bilo jasno razvidno, da je bila izvedena
validacija za omenjeno konfiguracijo.
W-066
Testiranje ne zajema stresnih in kritičnih testov.
W-063
Pomanjkljiva validacija Excelovih tabel in izračunov. Nedefinirane meje ustreznosti
znotraj izračunov.
W-029
Infrastrukturne povezave niso validirane. Pomanjkljivo testiranje internega in
eksternega omrežja.
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Opozorila se klasificirajo na naslednji način:
•
•
•

Ni potrebnih korektivnih ukrepov
Priporočeni korektivni ukrepi
Obvezni korektivni ukrepi

V opozorilnem pismu so natančno opisane neskladnosti s posameznimi regulativami
in direktivami. Podjetje je dolžno identificirati temeljne vzroke za nastalo
neskladnost. Določiti je potrebno realne časovne okvire odprave neskladnosti oz.
uvedbe korektivnih ukrepov. Podjetje mora v 15 delovnih dnevih uradno odgovoriti
na opozorilno pismo. Za tem sledi ponovni pregled podjetja in spornih neskladnosti.
V primeru, da podjetje prejme opozorilno pismo, agencija navadno pregleda tudi
druga področja v organizaciji.
V primeru večjih težav mora podjetje ustaviti proizvodnjo, distribucijo in marketing
zdravila, dokler agencija ne izda ponovnega dovoljenja. V skladu z odlokom so
podjetja v postopku dolžna sprejeti FDA revizorja za obdobje 5 let in pripravljati
poročila o izboljšavah. Odlok predvideva tudi zaprtje proizvodnega obrata in
odpoklic s trga v primeru nadaljnjih kršitev.

5.2 FDA (Food and Drug Administration)
Agencija za zdravila in prehrano je državni regulator Združenih držav Amerike na
področju farmacevtske in prehrambene industrije. Podjetja, ki bi želela prodajati na
ameriškem trgu, morajo pridobiti in ohranjati popolno zaupanje agencije.
Zagotavljati je potrebno sistem kakovosti, ki je v skladu z vsemi direktivami.
Sledenje spremembam in harmonizacija sprememb je odgovornost, ki jo nosi
posamezno podjetje. Skladnost se potrjuje z internimi in eksternimi presojami, ki jih
agencija napovedano ali celo nenapovedano izvaja. Pri inšpekcijskih pregledih je
pomembna predvsem pravilnost podanih podatkov in zaupanje agencije v
verodostojnost dokazil. Regulatorna pravila FDA so najstrožja v svetovnem merilu.
Vse ostale agencije dosegajo največ enak nivo kot FDA.
Na področju IS je FDA na pobudo in s pomočjo farmacevtske industrije izdelala
regulativo 21 CFR part 11, ki opisuje področje elektronskih zapisov in elektronskih
podpisov. V nadaljevanju bo regulativa podrobno opisana.

5.3 EMA (European Medicines Agency)
EMA je regulatorni organ na področju celotne evropske unije, ki je nastal leta 1995.
Namen agencije je harmonizacija nacionalnih agencij posameznih članic. Vsako
podjetje, ki želi prodajati farmacevtske izdelke znotraj Evropske unije, mora
pridobiti dovoljenje za promet z zdravili. Namen skupnega regulatornega organa je
zagotavljanje kakovosti farmacevtskih produktov, konkurenčnost ter stroškovna
učinkovitost.
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Pregled direktiv FDA in EMA

Direktive na področju farmacevtske industrije so jasno in nedvoumno določene.
Namen direktiv je zagotavljanje kakovosti in varnosti končnega produkta. Po
priporočilu FDA mora življenjski cikel IS vsebovati naslednje faze (Huber, 2009):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upravljanje kakovosti
Definicija uporabniških zahtev
Definicija sistemskih zahtev
Definicija oblikovnih in funkcionalnih zahtev
Izdelava IS
Testiranje
Namestitev
Uporaba in podpora
Vzdrževanje
Upokojitev

V primeru uporabe drugačne razporeditve faz življenjskega cikla IS, je pomembno,
da vsebina ostane skladna s priporočili in zahtevami.
V nadaljevanju, bodo za najpomembnejše faze življenjskega cikla podane zahtevane
naloge, ki jih morajo posamezne faze vsebovati.
Upravljanje kakovosti
•
•
•
•
•
•
•

Specifikacija nalog za vsako fazo življenjskega cikla
Popis vseh ključnih parametrov upravljanja kakovosti
Postavitev metod in procesov za posamezno nalogo
Določitev minimalnih kriterijev ustreznosti
Odgovornosti, kadri in vloge za posamezno nalogo
Določitev tveganj in predpostavk
Dokumentacijski sklop

Definicija zahtev (uporabniških, sistemskih)
•
•
•
•
•
•
•
•

Določitev vhodov v IS
Določitev izhodov v IS
Določitev sistemskih zahtev, ki jih IS zahteva (zanesljivost, prehodnost,
hitrost, kapacitete, povezljivost …)
Določitev vmesnika človek-računalnik
Določitev kriterijev, kaj so problemi in na kakšen način se jih odpravlja
Določitev odzivnih časov
Določitev vseh meja, intervalov, ki jih IS lahko sprejme
Določitev varnostnih zahtev za posamezen IS
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Definicija oblikovnih in funkcionalnih zahtev
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Določitev posameznih specifikacij, vključno s kriteriji ustreznosti za
posamezno funkcionalnost
Določitev posameznih funkcionalnosti
Razvoj procesov in navodil za razvoj IS
Sistemska dokumentacija
Določitev strojne opreme, platforme, operacijskega sistema
Določitev parametrov, ki morajo biti spremljani
Določitev strukture IS in poteka procesov znotraj IS
Diagrami pretoka podatkov (podatkovna struktura)
Določitev »izrednih sporočil« (alarmi, napake in opozorila)
Določitev gonilnikov strojne opreme

Izdelava IS
•
•
•

Dokumentacija vdelanih funkcionalnosti
Izdelava vsake zahteve
Matrika povezav med zahtevami in dejanskimi funkcionalnostmi

Testiranje
•
•
•
•
•

Določitev posameznih testov
Določitev pričakovanih rezultatov
Izvajanje neodvisnega testiranja
Testiranje na 4 nivojih (programer, so-programer, neodvisni, uporabnik)
Dokumentacija posameznih testov

Namestitev
•
•
•

Dokumentacija namestitve
Validacija in kvalifikacija sistemov
Zagotavljanje reguliranega okolja

Vzdrževanje in spremembe
•
•
•
•
•

Vzdrževanje in revizija validiranosti IS
Pregled in spremljanje kakršnihkoli odstopanj ali anomalij
Sistem identifikacije napak in dokumentirano odpravljanje
Upravljanje sprememb
Upravljanje, vzdrževanje in revizija celotne dokumentacije

Slika 11 prikazuje vpliv direktiv glede na velikost IS.
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Slika 11: Vpliv direktive, glede na velikost IS (Huber, 2009)

5.5 FDA Standard 21CFR part 11
Leta 1997 je bil uveden standard 21CFR part 11 z namenom zagotavljanja ustrezne
uporabe elektronskih zapisov in elektronskih podpisov (v nadaljevanju EZ in ES).
Tako kot dokumenti v papirni obliki zagotavljajo papirno sledljivost skozi celotni
življenjski cikel posameznega izdelka, morajo tudi elektronski dokumenti
zagotavljati elektronsko sled.
Standard je pravzaprav odgovor na
farmacevtski industriji. Podjetja so
procese, kljub temu da prinaša
konkurenca je prisilila podjetja,
mehanizme za uporabo EZ in ES.

spremembe v tehnologiji in tehniki uporabe IS v
bila sprva ostro proti uvajanju EZ in ES v svoje
mnogo prihrankov na več področjih. Močna
ki izdelujejo IS, da integrirajo vse potrebne

Težava nastane pri IS, ki so nastali pred letom 1997 in nimajo vpeljanih mehanizmov
za podporo EZ in ES. Razvili so se hibridni sistemi, ki nudijo podporo starejšim
sistemom. Zaradi omejenih zmožnosti, zasnove, kompleksne implementacije in
upravljanja se podjetja takim sistemom izogibajo.
Standard postavlja naslednje splošne zahteve (Code of Federal Regulations, Title 21,
PART 11, 1997; EMA Annex 11, 2007):
•
•
•
•
•
•

IS mora biti validiran v skladu z direktivami
Zagotavljanje varne hrambe EZ in ES
Zagotavljanje dostopnosti EZ in ES v primeru inšpekcijskega pregleda
Časovni žig, neodvisen od uporabnika IS
Zagotavljanje razpoložljivosti
Zagotavljanje celovitosti
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Zagotavljanje zaupnosti
Zagotavljanje ustreznih izobraževanj za vse, ki so kakorkoli povezani z IS
(od razvijalcev do končnih uporabnikov)

Implementacija standarda ima zelo velik vpliv na sam delovni proces in ljudi, ki so v
proces vključeni. V začetni fazi je potrebno odgovoriti na naslednja vprašanja:
•
•
•
•

Kdo (funkcijsko) mora podpisovati?
Kaj se podpisuje?
Kateri so nivoji podpisovanja (izdelal, pregledal, odobril)?
Kdaj se podpisuje?

V fazi implementacije je najtežje določiti pravo strategijo implementacije.
Upoštevati je potrebno minimalne standarde in ne preveč otežiti posameznega
delovnega procesa. Pogosto zastavljena vprašanja so:
•
•
•
•
•
•

Kateri zapisi morajo biti ohranjeni? Vsi ali samo relevantni?
Na katerih zapisih potrebujemo zgodovino dogodkov in na kakšen način jo
implementiramo oz. zagotavljamo?
Kakšne podatke mora vsebovati zgodovina dogodkov?
Kako povezati elektronske in ročne podpise z EZ?
Na kakšen način implementirati EZ in ES na starejše sisteme, ki nimajo
vgrajenih funkcionalnosti?
Kateri zapisi morajo biti arhivirani (originalne meritve, rezultati)?

Elektronsko podpisan zapis mora vsebovati naslednje informacije (Slika 12):
•
•
•
•
•

ime in priimek,
datum in čas podpisa,
namen podpisa (nivo),
vsak elektronski zapis in podpis mora imeti unikatno identifikacijsko
številko,
če sistem ne uporablja biometričnih komponent, mora IS zahtevati vsaj dva
identifikatorja (npr uporabniško ime in geslo).
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Slika 12: Elektronski podpis (Huber, 2007)
Osnovni dokumenti v analiznem laboratoriju so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osnovne meritve (Raw Data),
instrumentalne metode (Instrument control parametrs),
naziv sekvence in operatorja (Sample name and Operator name),
zgodovina dogodkov (Audit Trail),
spektralne knjižnice (Spectral Libraries),
procesirni parametri (Spectral processing parameters),
elektronski podpis (E-signatures),
faktorji (Hash factors),
načrt poročila ( Report Layout),
makroji (Macros),
kalibracijske tabele (Calibration tables),
integracijski parametri (Integration parametrs & results),
končno poročilo (Analysis Report).

Ključne regulative in smernice na področju farmacevtske industrije in EZ in ES so:
•
•
•

Europen Union E-comerce Legislation and Regulations
European Comission, Annex 11 Computerised systems
FDA, 21 CFR part 11 Electronic records
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Goog practice and complience for Electronic Records and Signatures:Good
Electronics Records Management
GAMP Special Interest Group, Good Practice and Complience for Electronic
Records and Signatures, Part 2, Complying with 21 CFR part 11, Electronic
Records and Electronic Signature
21 CFR Part 11 (11.10a)
21 CFR 58 (58.63)
21 CFR 211 (211.68)
21 CFR 820.70 (820.70(I))
SEC. 425.400 Computerized drug Processing: Input/Output Checking (CGP
7132a.07)
SEC. 425.500 Computerized Drug Processing: Identification of Persons on
Batch Production And Control Records
EU GMPS and PIC/S, Annex 15, Annex 11, PIC/S Guidance Use of
omputerised systems

Error! Reference source not found. prikazuje primerjavo direktiv in priporočil
GAMP 4, Annex 11 in 21 CFR part 11.
GAMP 4
2,2.1,4
5
5,2,2.1,6
3,4
4
4
3,4
2.1,4
1.3
4
2,2.1,6

EMA Annex 11
11.2,11.7,11.19
11.12,11.13
11.13,11.14,11.15,11.16
11.8,11.19
11.10,11.19
11.16,11.19
11.8,11.9,11.10
11.6,11.9
11.1
11.19
11.16,11.17

2,2.1,6

11.11,11.17

21 CFR PART 11
§11.10(a)
Validacija
§11.10(b)
Kopije zapisov
§11.10(c)
Zaščita zapisov
§11.10(d)
Sistemski dostop
§11.10€
Zgodovina dogodkov
§11.10(f)
Zaporedje
§11.10(g)
Preverjanje pooblastil
§11.10(h)
Preverjanje naprav
§11.10(i)
Izobraževanje
§11.10(j)
Politike
§11.10(k)(1)
Kontrola
dokumentacije
§11.10(a)(2)
Upravljanje
sprememb

Tabela 1: Matrika direktiv (Robar, 2003)

5.6 Dobra avtomatizirana proizvodnja praksa GAMP
GAMP je skupek priporočil za upravljanje kakovosti v proizvodnji. Priporočila so
zasnovana tako, da proizvodnji zagotavljanja skladnost z regulatornimi organi.
GAMP je del procesa za obvladovanje in upravljanje kakovosti v farmacevtskem
podjetju, ki zagotavlja dosleden razvoj, izdelavo in kontrolo računalniškega sistema
po standardih za kakovost. Publikacija GAMP je sestavljena iz naslednjih področij:
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Elektronski zapisi in elektronski podpisi (pregled na podlagi analize
tveganja)
• Upravljanje kalibracij
• Arhiviranje elektronskih podatkov
• Upravljanje globalnih informacijskih sistemov in zagotavljanje skladnosti
• Upravljanje infrastrukture in zagotavljanje skladnosti
• Testiranje GMP sistemov
• Validacija laboratorijskih informacijskih sistemov
• Validacija procesnih informacijskih sistemov
•

5.7 Standard ISO 12207
ISO 12207 je svetovno uveljavljeni standard na področju življenjskega cikla IS.
Standard določa najvišjo raven arhitekture IS. Življenjski cikel se začne z idejo ali
potrebo in se konča z upokojitvijo IS. Arhitektura je zgrajena na nizu postopkov in
medsebojnih povezav. Izpeljava postopkov temelji na modularnosti in odgovornosti.
Standard je povezan tudi z ostalimi standardi na področju informacijske tehnologije
(Slika 13).

Slika 13: Povezava ISO 12207 z ostalimi standardi (L.Gray, 2000)
Osnovna struktura standarda je razdeljena na tri večja poglavja:
•
•
•

Primarni življenjski cikel procesa
Podporni življenjski cikel procesa
Organizacijski življenjski cikel procesa
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Slika 14 prikazuje osnovno strukturo standarda ISO 12207 (Gray, 2000).

Slika 14 strukturoa standarda ISO 12207.

5.8 Validacija IS po priporočilih GAMP in direktivah FDA in
EMA in standardu ISO 12207
Ameriški regulatorni organ največ pozornosti namenja ravno najobčutljivejšemu in
posledično najpomembnejšemu delu življenjskega cikla IS - validaciji. Regulativa
predvideva 8 korakov validacije IS, preden IS odobrimo za uporabo v produkcijske
namene (povzeto po Huber, 2009):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Validacijski plan
Analiza tveganja
Specifikacije
Ocena proizvajalca IS
Namestitev
Testiranje v času razvoja
Testiranje pred produkcijo
Upravljanje sprememb
Validacijsko poročilo

Regulatorni organi zahtevajo zagotavljanje minimalnih splošnih standardov v
celotnem življenjskem ciklu:
•
•
•

Vsi vmesni in končni rezultati morajo biti ponovljivi.
Interpretacija rezultatov mora biti objektivna.
Rezultati morajo biti merljivi in ustrezati podanim specifikacijam oz.
standardom.
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•
•
5.8.1

Magistrsko delo

Validacijska dokumentacija mora biti standardizirana in skladna z
industrijskimi standardi in priporočili (GAMP, ISO, IEE).
Vsa dokumentacija mora biti sledljiva.
Validacijski plan

Validacijski plan je začetni načrt, na kakšen način se bo validacija izvedla. Plan nam
mora podati odgovore na naslednjih področjih:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.8.2

Namen, opis, cilj in ozadje IS
Reference, odgovornosti in validacijski princip
Področje analize tveganj
Upravljanje nadgradenj in sprememb IS
Omejitve in predpostavke
Vzdrževanje in podpora
Izobraževanje
Upokojitev IS
Obseg predvidene dokumentacije
Analiza tveganj

Analiza tveganj mora pokriti področje najverjetnejših tveganj, ki lahko ogrozijo IS.
Razdeljena je na več področij (Slika 15):
•
•
•
•

Analiza tveganj (glede na namembnost, ugotavljanje nevarnosti, tveganje)
Ocena tveganja (tvegati ali ne)
Spremljanje tveganj (periodični pregledi)
Zmanjševanje tveganj (implementacija kolektivnih ukrepov)

Slika 15: Upravljanje tveganj
Sergej Kovač: Model implementacije direktiv za IT v življenjskem ciklu programske opreme

stran

36

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Za vsako izmed tveganj je potrebno določiti vrednost treh parametrov:
•
•
•

Vpliv dogodka
Resnost dogodka
Verjetnost dogodka

Zgoraj navedeni parametri nam izrazijo končno oceno tveganja, ki jo mora lastnik
sistema ali sprejeti ali pa določiti aktivnosti za odpravo posameznih tveganj (Tabela
2).
Problem

Vpliv
(1-5)

Resnost
dogodka
(1-3)

Verjetnost
dogodka (1-5)

Olajševalne
okoliščine

Odpoved trdega diska

3

3

1

Napačna konfiguracija
instrumenta

2

2

3

Prekinitev mrežne
povezave
Odpoved strežnika

3

2

2

5

3

1

Rezervni
nadomestni
deli na
lokaciji
Natančen
popis
zahtevane
konfiguracije
(navodila za
delo, splošni
postopki)
Redundančna
povezava
/

Standardna napaka na
programski opremi

2

1

4

/

Tabela 2: Primer analize tveganj

5.8.3

Specifikacije

Specifikacije so osnovni dokument za izbiro IS. Odgovornost uporabnika in
vsebinskega skrbnika je, da popišejo vse zahtevane funkcionalnosti in pripravijo
uporabniške specifikacije. Specifikacije morajo zajemati vsaj (Tabela 3)
•
•
•
•
•
•
•
•

identifikacijsko številko,
kratek opis funkcionalnosti,
okolje (računalniško, laboratorijsko),
infrastrukturo (OS, mreža ...),
povezavo z ostalimi IS,
regulatorne zadeve (Annex 11 in Part 11),
kritičnost funkcionalnosti (nizka, srednja, visoka),
prioriteto testiranja (nizka, srednja, visoka),
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3.1

Win 7

5.6

Win
2003

4.5

Win 7

6.7

Win 7

Infrastruktura

Zunanje omrežje,
notranje omrežje,
domenski
in
distribucijski
strežnik
Zunanje omrežje,
notranje omrežje,
domenski
in
distribucijski
strežnik
Zunanje omrežje,
notranje omrežje,
domenski
in
distribucijski
strežnik
Zunanje omrežje,
notranje omrežje,
domenski
in
distribucijski
strežnik

Elektrons
ki podpis

DA

3

3

a3
4

Povezava
z
MS
Access

DA

2

2

a5
5

Procesira
nje
podatkov
na »apex
track«
Pregled
instrumen
talnih
metod

DA

3

3

a6
7

DA

1

1

A4
5

Opis
zahteve

ID testa

Okolje

Prioriteta (1-3)

ID
številka

Kritičnost (1-3)

referenčno identifikacijsko številko testa.

Regulatorne
zadeve
(FDA,EMA)

•

Magistrsko delo

Tabela 3: Primer podajanja uporabniških zahtev
5.8.4

Ocena proizvajalca

Ocena proizvajalca je postopek ugotavljanja sistema kakovosti zunanjega partnerja.
Obseg ocenjevanja je odvisen od kritičnosti in kompleksnosti sistema. Poznamo dva
tipa ocenjevanja:
• Preliminarno ocenjevanje
Ocenjevanje na podlagi vprašalnih listov in ocen na daljavo.
• Podrobno ocenjevanje v podjetju proizvajalca
Natančno ocenjevanje in kontrola upravljanja kakovosti, procesov in sistemske
ureditve.
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V primeru, da je bila znotraj korporacije ocena že izvedena, se ocene ne ponavlja.
Tabela 4 prikazuje primer ocenjevanja zunanjega izvajalca.

Zadeva
Izkušnje z izvajalcem

Zahteva
Izkušnje
na
področju
kromatografije
Sistem
upravljanja Popoln
sistem
kakovosti
upravljanja
kakovosti
ISO certifikat
Zahtevan
ISO
certifikat
Validacijska
Zahtevana
dokumentacija
ustrezna
validacijska
dokumentacija
Podpora namestitve
Zahtevana
podpora
namestitve
Podpora kvalifikacije Zahtevana
instrumentov
podpora
kvalifikacije
instrumentov

Rezultat
Izvedeno
Izvajalec
ima × DA NE
ustrezne izkušnje
Sistem upravljanja × DA
kakovosti ustrezen

NE

Izvajalec je ISO × DA
certificiran
Validacijska
× DA
dokumentacija
ustrezna

NE

Izvajalec
nudi × DA
podporo namestitve

NE

NE

Izvajalec ne izvaja DA × NE
kvalifikacije
instrumentov
(opomba:
Kvalifikacijo izvaja
pogodbeno
podjetje)
Podpora
na
mestu Zahtevana
Izvajalec
nudi × DA NE
dogodka
podpora na mestu podporo na mestu
dogodka
dogodka
Upravljanje incidentov Dokumentirano
Dokumentacija
× DA NE
upravljanje
ustrezna
incidentov
Upravljanje problemov Dokumentirano
Dokumentacija
× DA NE
upravljanje
ustrezna
problemov
Tabela 4: Primer obrazca ocenjevanja zunanjega izvajalca
5.8.5

Namestitev

Začetna namestitev je ponavadi izvedena s strani zunanjega izvajalca. Namestitev naj
zajema naslednje korake:
•
•

pregled IS in primerjava dobavljenega z naročenim,
verifikacija namestitve (primerjava tega kar imaš s tistim, kar bi moral imeti),
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pregled in odobritev namestitvene dokumentacije,
vodenje spiska računalniške opreme in namestitev (Tabela 5).

ID
osnovnega
sredstva

12
2245
213

Opis

Programska
oprema

Lokacija

Tveganje
(1-3)

•
•

Magistrsko delo

Standardni 8j400
računalnik
Tehtnica
8j401

Win 7 os,
Empower 2
/

1

Komunika
cijsko
vozlišče

/

3

8j4044

1

Odgovorna
oseba

Sergej
Kovač
Sergej
Kovač
Sergej
Kovač

Časovno
okno za
skladnost z
regulativo

1.1.2011
1.1.2011
1.11.2010

Tabela 5: Primer inventarja osnovnih sredstev
5.8.6

Testiranje

2
3
4

5

Zaženi programsko
opremo in vnesi
pravilno uporabniško
ime in geslo
Vnesite napačno
uporabniško ime
Vnesite napačno
geslo
Zamenjava gesla
krajšega od 4 znake
Sprememba nivoja
uporabnika

Dostop
dovoljen

Dostop
dovoljen

/

DA

1.1.20
10

Dostop
onemogočen
Dostop
onemogočen
Aplikacija
zamenjavo
zavrne (vsaj 4
znake)
Aplikacija
zavrne
spremembo

Dostop
onemogočen
Dostop
onemogočen
Aplikacija
zamenjavo
zavrne (vsaj 4
znake)
Aplikacija
zavrne
spremembo

/

DA

/

DA

/

DA

1.1.20
11
1.11.2
010
1.11.2
010

/

DA

Pričakovani
rezultat

Rezultat
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Uspešnost
testa

1

Testni protokol

Deviacije

Korak

Testiranje je zelo pomembna faza validacije IS. Pred začetkom testiranja je potrebno
pripraviti testne protokole in scenarije posameznega testa. Določiti je potrebno
pričakovane rezultate. Vsebinsko povezane teste mora opraviti uporabnik ali
vsebinski skrbnik IS. Error! Reference source not found. prikazuje primer testnega
protokola.

1.11.2
010
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Tabela 6: Primer testirnega protokola
Testiranje mora biti razširjeno tudi na infrastrukturni del.
•
•
•
5.8.7

Testiranje omrežja
Testiranje strežnikov
Testiranje operacijskega sistema
Upravljanje sprememb

Upravljanje sprememb je kontroliran proces spreminjanja IS. Vse faze so
dokumentirane in odobrene s strani lastnika sistema, vsebinskega in sistemskega
skrbnika ter odgovornega za upravljanje kakovosti. Slika 16 prikazuje primer
spremembe nekega IS. Zahtevek za spremembo mora vsebovati naslednje podatke:
•
•
•
•
•
•
•
•

Odgovorni nosilec
Opis
Prioriteta
Analiza vpliva na proces
Analiza tveganja
Vpliv regulative
Plan v primeru povrnitve
Odobritev

Slika 16: Primer spremembe IS
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Odgovorna oseba določi aktivnosti (testiranja), ki jih je potrebno uvesti v primeru
spremembe validiranega IS.
5.8.8

Validacijsko poročilo

Validacijsko poročilo je končno poročilo pred vstopom IS v produkcijo. V njem so
popisane vse bistvene faze življenjskega cikla IS do same implementacije. V primeru
inšpekcijskega pregleda inšpektorji v začetni fazi pregledajo uporabniške zahteve in
validacijsko poročilo. Primerjava teh dveh dokumentov nam poda celotno sliko
validiranosti informacijskega sistema.
V okviru validacije IS se večkrat pozabi na katerega izmed pomembnih delov. Po
izkušnjah inšpektorjev so te napake največkrat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nerazumevanje poslovnega procesa, IS in principov validacije,
odsotnost proizvajalca IS,
ni validacijskega načrta,
odsotnost sistema upravljanja sprememb,
slabo definirane uporabniške zahteve ali pa jih sploh ni,
pomanjkljivo izvedene analize tveganj ali pa jih sploh ni,
pomanjkljivo ali preobsežno testiranje,
slabo definirani kriteriji testiranja (kje je meja med uspešnim in neuspešnim
testom),
nevalidiranost Excelovih tabel in izračunov.
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6 Primer podjetja, Lek d.d.
6.1 Predstavitev podjetja, Lek
Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe
Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni
proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj
vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza na področju
razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge SVE,
JVE in SND, prodaje po Sloveniji ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge.
Lekovo srednje in dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati
vodilni svetovni generični proizvajalec.
Sandoz, divizija skupine Novartis, ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno
dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Vsako leto se ponudba širi z novimi
zdravili, ki tudi s pomočjo Leka vstopajo na trg.
Novartis je globalno podjetje in deluje na vseh kontinentih. Omrežje podjetja
Novartis je sestavljeno iz sto tisoče strežnikov, računalnikov, merilnih instrumentov,
stikal, vozlišč in drugih naprav.
V Sloveniji podjetje Lek deluje na več lokacijah. Glavni in največji sta Ljubljana in
Mengeš. Omrežje v Ljubljani je osnovno omrežje z vsemi elementi za podporo
procesom. Omrežje v Mengšu pa je v nekaterih delih samostojno, v drugih pa
uporablja vire iz Ljubljane. Mengeš je razdeljen na več funkcijskih področij (Slika
17):
•
•
•
•
•
•
•

Vodstvo (Vodenje oddelka)
Razvojna funkcija (razvoj novih izdelkov)
Finančna funkcija (planiranje in nadzor nad porabo finančnih sredstev)
Proizvodna funkcija (Proizvodnja biofarmacevtskih izdelkov)
Analitika oziroma kontrola kakovosti (kontrola vzorcev med samo
proizvodnjo ter kontrola končnega produkta)
Upravljanje kakovosti (zagotavljanje skladnosti dokumentacije)
Skladišče (skladiščenje surovin, vmesnih in končnih izdelkov)
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Slika 17: Organizacijska struktura
Za nemoteno delovanje proizvodnega procesa je pomembno usklajeno delovanje
vseh funkcij v organizaciji. Proizvodnja je ključni element za obstoj naše
organizacije.

6.2 Obstoječi model
Obstoječi model življenjskega cikla aplikacije v splošnem velja za vse informacijske
sisteme v podjetju. Model definira povezavo med informacijskim sistemom,
implementacijsko metodologijo in odgovornostmi. Slika 18 prikazuje strukturo
obstoječega modela (Novartis IT Quality Manual version 3, 2009):
•
•

•

Faza koncepta
Projektna faza (faza validacije)
1. Planiranje
2. Uporabniške zahteve
3. Izdelava
4. Testiranje
5. Poročanje
Faza Uporabe
1. Produkcija
2. Upokojitev
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Slika 18: Obstoječi model življenjskega cikla informacijskega sistema
6.2.1

Faza koncepta

Faza koncepta je idejna faza, v kateri se zbirajo ideje in zahteve naročnika in
preverjajo sistemske možnosti za njegovo izvedbo. To je čas, ko je potrebno zbrati
vse relevantne in kompetentne strokovnjake. Pregledati je potrebno, ali znotraj
organizacije ali širše že obstaja rešitev za naš problem. V tej fazi je potrebno narediti
tudi ocene tveganj. Sistemska ali krovna ocena tveganj je v naši organizaciji
prilagojena strogim zahtevam farmacevtskih regulatornih organov. Poleg splošnega
opisa IS in odgovornosti vsebuje naslednje sklope vprašanj:
Validacijski sklop
•
•
•
•
•
•
•
•

Ali IS proizvaja podatke, ki so kasneje uporabljeni v registracijskem dosjeju?
Ali je IS namenjen podpori procesa proizvodnje ali kontrole kakovosti?
Ali je IS kakorkoli povezan s procesom študije na živalih?
Ali se IS uporablja za zbiranje, obdelavo in hranjenje podatkov, uporabljenih
v kliničnih študijah?
Ali je IS kakorkoli povezan z varnostjo končnega farmacevtskega produkta?
Ali je IS kakorkoli povezan z odpoklici določenega farmacevtskega produkta
iz trga?
Ali sistem uporablja elektronske zapise?
Ali IS elektronske zapise izmenjuje z ostalimi sistemi?
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V primeru, da je na eno izmed vprašanj odgovor DA, pomeni, da sistem zapade na
področje GMP. V tem primeru je potrebna validacija sistema. Obseg validacije in
pripadajoče dokumentacije je odvisen od kategorizacije sistema.
Finančni sklop
•
•

Ali je IS posredno ali neposredno povezan s pripravo finančnih poročil?
Ali IS upravlja, nadzoruje ali je povezan s poročanjem finančnega procesa?

Varnost IS
•
•
•
•

Ali IS uporablja podatke, ki so klasificirani kot »samo za poslovno uporabo«,
»zaupno« ali »strogo zaupno«?
Ali IS izoliran (npr. povezava do interneta?)?
Ali je razpoložljivost IS klasificirana kot »pomembna« ali »zelo
pomembna«?
Ali lahko pričakujemo resne posledice glede na sam proces, v primeru da IS
ne deluje pravilno?

Pravni in regulatorni sklop
•
•

Ali je IS kakorkoli povezan s procesi zdravje, varnost in okolje?
Ali sistem uporablja elektronske podpise (pravni vidik)?

Krovna ocena rizika mora biti v celoti izpolnjena in odobrena s strani vseh funkcij
(finance, informacijska varnost, ZVO in pravne zadeve) in na koncu odgovornega iz
upravljanja kakovosti.
6.2.2

Projektna faza (faza validacije)

Planiranje
Validacijski plan je osnova validacijskega procesa. To je dokument, v katerem je
opisana strategija in pristop do validacije posameznega informacijskega sistema.
Validacijski plan mora opredeliti:
•
•
•
•
•
•

definicijo ciljev in zahtev,
odgovornosti,
aktivnosti,
obseg dokumentacije,
pregled že opravljenega
proizvajalca, partnerja),
krovno analiza tveganj.

dela

validacije

(morebitna
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In vsebovati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

namen in področje IS,
kratek opis IS,
organizacijsko strukturo,
vloge in odgovornosti,
relevantne splošne postopke (oz. reference na njih),
zahteve po izobraževanju,
kriterije sprejemljivosti,
definicijo vzdrževanja,
definicijo kontroliranih sprememb,
definicijo varnostnih zahtev,
definicijo povrnitve v primeru katastrofe,
definicijo arhiviranja, varnostnega kopiranja in restavriranja podatkov,
definicijo periodičnih pregledov,
definicijo časovnice (gantogram).

Uporabniške zahteve
Uporabniške zahteve so osnova za nastanek neke nove aplikacije. Glede na naravo IS
lahko uporabniške zahteve nastanejo pred, med ali po začetni fazi življenjskega cikla
IS. Uporabniške zahteve morajo zajeti zahteve iz vseh področij; tako iz stališča
samega uporabnika kot tudi lastnika sistema, informacijske tehnologije, inženiringa,
upravljanja kakovosti in informacijske varnosti. Uporabniške zahteve morajo
vsebovati in definirati naslednje zadeve:
•
•
•
•
•
•

definicijo procesa IS,
uporabniške funkcionalnosti,
tehnične funkcionalnosti,
regulatorne in varnostne funkcionalnosti,
specifikacijo podatkov, ki so vpleteni v IS,
okolje in izmenjavo z ostalimi IS.

Oblikovanje IS
Oblikovanje IS je dokument, ki opredeli in definira, na kakšen način se izdela IS, da
bo ustrezal vsem uporabniškim zahtevam. Aktivnosti, povezane z oblikovanjem
sistema, so ponavadi vodene s strani razvijalcev ali zunanjih partnerjev. Dokument
mora vsebovati tehnične rešitve za posamezen problem oz. zahtevo ter pokriti
naslednja področja:
•
•
•
•
•

Funkcijska specifikacija
Konfiguracijska specifikacija
Aplikacijska specifikacija
Strojna specifikacija
Infrastrukturna specifikacija
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Izdelava in kodiranje
Izdelava in kodiranje morata biti nadzorovana s strani naročnika in razvijalcev oz.
zunanjih partnerjev. V primeru, ko se nek IS razvija interno, je potrebno slediti vsem
standardom, ki jih narekujejo interne politike. V primeru sodelovanja z zunanjimi
izvajalci je potrebno poskrbeti, da delujejo v skladu s politiko podjetja.
Testiranje
Testiranje je zelo pomembna povratna informacija tako naročniku, kot razvijalcem
oz. zunanjemu partnerju. Testi morajo biti zasnovani tako, da preizkusijo vse
zahtevane uporabniške zahteve, definirane na začetku projekta.
V primeru nakupa programske opreme tipa zaprte škatle, »black box«, je velik del
odgovornosti testiranja prenesen na zunanjega izvajalca oz. izdelovalca IS.
Testi ne glede na to, ali jih izvajamo sami ali jih izvaja zunanji izvajalec, morajo
zagotoviti:
•
•

pravilno testno okolje (strojna in programska oprema),
da so vsi postopki in navodila za delo v povezavi z IS izdani, pregledani in
odobreni.

Testni protokoli morajo vsebovati atribute ter zagotavljati naslednje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

posamezne faze testov,
zaporedje testiranja,
povezavo med testi izvedenimi znotraj podjetja in proizvajalčevimi testi,
morebitni predpogoji,
definiranje odgovornosti za testiranja,
pregled in odobritev testne dokumentacije,
vpeljava procesa (povratne zanke), ki odpravlja napake ugotovljene med
testiranjem,
definicija pričakovanih rezultatov,
poročila odklonov testiranja (sprejemljivi parametri).

Odgovornosti pri dokumentaciji so razdeljene na posamezne funkcije. Še posebej
pomembno je, da so plan testiranja in testne specifikacije odobrene, preden začnemo
s posameznimi testi, pa tudi vsi rezultati pregledani in odobreni.
Testiranje je v farmacevtski industriji razdeljeno na 4 sklope:
•
•
•
•

Testi, povezani z namestitvijo IS
Testi, povezani z delovanjem IS
Testi, povezani z učinkovitostjo IS
Stresni testi
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Poročanje
V strogem regulatornem okolju mora biti vsako dejanje (faza ali manjša enota)
dokumentirana. Poročilo o validaciji je končno poročilo, ki opisuje celotni postopek
validacije IS. Po pregledu in odobritvi validacijskega poročila se smatra, da je IS
pripravljen za uporabo v produkcijske namene. Validacijsko poročilo mora vsebovati
naslednje:
•
•
•
•
•
6.2.3

odobritev uporabe v GMP namene,
potrditev uspešne validacije,
identifikacija celotne validacijske dokumentacije,
povzetek rezultatov testiranja,
povzetek težav med testiranjem ter njihovih rešitev.
Produkcija

Vzdrževanje
Vzdrževanje validiranega stanja je v reguliranem področju zelo pomembna. V
uporabi moramo imeti dokumentacijski proces, ki spremlja razpoložljivost IS. Vse
spremembe morajo biti odobrene in vodene s strani funkcije upravljanja kakovosti in
sistema sprememb. V primeru sodelovanja z zunanjim partnerjem mora biti sklenjena
pogodba z zunanjim partnerjem. Poznamo 3 glavne vrste vzdrževalnih pogodb:
•
•
•

Pogodba na nivoju storitve (Service Level agreement)
Vzdrževalna pogodba (Maintenance Contracts)
Podporna pogodba (Support Contracts)

Zelo pomembna je tudi podpora končnim uporabnikom. Slika 19 prikazuje razdelitev
podpore. Podpora je razdeljena na 3 nivoje. Prvi nivo je ponavadi bolj izobražen
uporabnik znotraj neke enote. Vsebinsko rešuje probleme, ki nastanejo pri uporabi.
Drugi nivo je navadno center za podporo uporabnikom, ki prevzame reševanje
celotne težave, ki jih uporabnik iz prvega nivoja ne reši. Tretji nivo je navadno
tehnična podpora, v kateri so najizkušenejši reševalci težav. V večini primerov je
tretji nivo neka zunanja podpora. Na drugem in tretjem nivoju se podpora razdeli na
tehnični in aplikativni del. Tehnični del prevzamejo sistemski skrbniki, aplikativni
del pa vsebinski skrbniki.
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Podprora s
poslovne
strani

Končni uporabnik

Slika 19: Shema podpore končnemu uporabniku
Izobraževanje zaposlenih
Vsa interna in eksterna izobraževanja morajo biti vodena s strani kvalificiranega
osebja. Zagotavljati morajo ustrezna in kvalitetna znanja za zaposlene. Vsa
izobraževanja morajo biti dokumentirana. Sistem mora biti zasnovan tako, da lahko v
vsakem trenutku (v primeru inšpekcijskega pregleda) poda seznam končanih
izobraževanj. Vsak nadrejeni je odgovoren za svoje podrejene, da so ustrezno
izobraženi. Vsak zaposleni pa se zaveže, da bo znanje resnično uporabljal in se
vestno držal vseh varnostnih pravil (zdravje, varnost in okolje). V primeru
sodelovanja z zunanjimi partnerji je potrebno izobraziti tudi vse zunanje izvajalce.
Postopki za povrnitev v primeru slučajnih dogodkov (Disaster Recovery plan)
Postopki za povrnitev so pravzaprav natančni načrti, kako restavrirati celoten IS, v
primeru slučajnega nepredvidenega dogodka. Največja pozornost gre IS, kje se
uporabljajo elektronski podpisi. V primeru uporabe le-teh se relevantni podatki
hranijo izključno v elektronski obliki. Zato je skrb za dobro utečen in preverjen načrt
povrnitve zelo pomemben. Plan mora vsebovati vsaj:
•
•
•
•

vsa relevantna navodila,
popis stanja (programska oprema, operacijski sistem, strojna oprema, ostalapomožna infrastruktura),
korake, povezane z upravljanjem kakovosti,
sistem za arhiviranje, varnostno kopiranje in restavriranje,
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vse relevantne kontakte (posebna pozornost na zunanje izvajalce).

Načrt se mora periodično pregledovati in testirati. Perioda je odvisna od
pomembnosti sistema, a naj ne bi bila daljša od dveh let.
Upokojitev IS
Upokojitev IS je s stališča skladnosti in razpoložljivosti pomemben korak. Ob
upokojitvi je potrebno preprečiti dostop uporabnika do sistema (pravice in
funkcionalne povezave). Od trenutka upokojitve sistem ne sme več sprejeti nobenega
podatka. Potrebno je definirati obseg podatkov, ki jih prenesemo iz starega na novi
IS. Največji problem upokojenih sistemov je zastarela tehnologija, ki ni več podprta
s strani proizvajalca tehnične opreme. Stroški upravljanja starih sistemov lahko
naraščajo, zato je treba temeljito premisliti, ali mora sistem še delovati ali ga lahko
upokojimo.
Upokojitev IS mora biti ustrezno dokumentirana. Zagotovljen mora biti prenos
podatkov na novejše IS ali pa ustrezno berljivost v sodobnih formatih (npr. PDF).
Integriteta podatkov je pri upokojitvi ključnega pomena. S testiranjem moramo
zagotoviti, da se pri prenosu podatkov integriteta ni spremenila in da je s tem
zagotovljena regulatorna skladnost.
6.2.4

Izbira primernega modela življenjskega cikla

Za izbiro primernega modela je potrebno odgovoriti na naslednja vprašanja (povzeto
po Novartis GMP Quality Manual, 2008):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ali so definirani vsi relevantni procesi?
Ali so vsi procesi v skladu z upravljanjem kakovosti?
Ali so vsi procesi v skladu s projektnim vodenjem?
Ali je model primeren glede na tip in velikost?
Ali model ponuja dovolj visoko stopnjo produktivnosti?
Ali so na voljo metode in orodja za izbran model?
Ali model zajema celoten življenjski cikel?
Ali model upošteva vse vidike skladnosti, tveganja in varnosti?
Ali model dovoljuje vodstvu in IT dovolj veliko stopnjo vpliva na posamezne
faze?
Ali imamo znanje in možna izobraževanja za posamezen model?
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Aktivnosti v celotnem življenjskem ciklu

6.3.1

Upravljanje tveganj (Risk management)

Tveganje je možnost, da se nek neželen dogodek zgodi in vpliva na nek opazovani
objekt (v našem primeru IS). Ocene tveganj so osnova za odločitve v različnih fazah
življenjskega cikla IS. Je periodičen proces, ki se nenehno ciklično vrti. Za
zagotavljanje čim višje stopnje varnosti je periodika pomembna. Proces upravljanja
rizikov je sestavljen iz naslednjih faz:
•
•
•

•

Identifikacija tveganj
Ocena tveganj
Določanje strategije zmanjševanja tveganj (pri tej fazi je uporabnik tisti, ki se
odloči ali bo sprejel t, ali se bo odločil za njegovo zmanjševanje. To ponavadi
pomeni dodatne stroške)
Implementacija aktivnosti določenih v strateškem planu zmanjševanja rizikov

Slika 20 prikazuje odgovornosti na nivoju celotne organizacije. Korporativni del je
odgovoren za sistemsko ureditev upravljanja tveganj. Divizijski del (Sandoz) je
odgovoren za izvajanje strategije zastavljene na korporativnem delu. Lokalni nivo pa
je odgovoren za izvedbo konkretnih nalog zmanjševanja tveganj in akcijskih planov,
ki sledijo oceni.

Slika 20: Odgovornosti na nivoju celotne organizacije (Novartis IT Quality Manual
version 3, 2009)
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6.4 Odgovornosti
Odgovornosti, ki so pripisane določenim funkcijam znotraj podjetja, so natančno
definirane. Glede na posamezno organizacijsko strukturo se odgovornosti lahko
združujejo ali delijo na posamezno funkcijo. V manjših enotah se funkcije
združujejo, v večjih pa delijo. Osnovna struktura je podana na naslednji način:
6.4.1

Vodstvo

Vloga vodstva je postavljena na naslednji način:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.4.2

Implementacija standardov na operacijskem nivoju
Zagotovitev glavnega validacijskega načrta
Zagotavljanje inventarja informacijskih sistemov
Zagotavljanje izobraženih resursov
Urejenost projektov (zagotavljanje pravih odgovornosti)
Izobraževanje zaposlenih
Zagotavljanje izvedbe kolektivnih sprememb na področjih, kjer so bile
ugotovljene neskladnosti
Odgovornost za tveganja na področju neskladnosti
Vodenje procesa povračila v primeru katastrofe (Disaster Recovery)
Vodenje procesa nepretrganega poslovanja (Business continuity)
Kakovost

Upravljanje kakovosti
Funkcija upravljanja kakovosti zagotavlja kontrolo kakovosti nad celotnim
življenjskim ciklom aplikacije in skladnost z vsemi zahtevami regulatornih organov
in standardov. Upravljanje kakovosti uvaja, implementira in kontrolira program
kakovosti z namenom, da IT aplikacije, projekti, procesi in operacije ustrezajo tako
poslovanju kot direktivam.
Zagotavljanje kakovosti in E-skladnost
Odgovornosti funkcije zagotavljanja kakovosti in E-skladnosti na nivoju celotne
organizacije so naslednje:
•
•
•

svetovanje na lokalni ravni glede implementacije standardov in zahtev,
spremljanje sprememb na področju regulative in implementacija na lokalni
nivo,
koordinacija zahtev iz različnih nivojev, z namenom skladnosti direktivam.

Na nivoju posamezne enote/države:
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•
•
6.4.3

Magistrsko delo

določanje potreb za spremembo pravil, standardov, navodil ali ostale
dokumentacije,
izvajanje ocen skladnosti posameznih sistemov glede na posamezne direktive
in standarde,
izvajanje ocene tveganj s stališča skladnosti regulative,
izobraževanje zaposlenih, ki se ukvarjajo z življenjskim ciklom posameznega
informacijskega sistema,
podpora zahtevam po validaciji informacijskih sistemov v GMP okolju,
odobritev dokumentacije na lokalnem nivoju,
pregled sprememb na posameznih informacijskih sistemih,
izvajanje periodičnih pregledov življenjskega cikla posameznega
informacijskega sistema,
vzdrževanje inventarja informacijskih sistemov,
izvajanje presoj zunanjih dobaviteljev in partnerjev, zagotavljanje enakih
standardov in skladnosti,
zagotavljanje, da projektne odločitve niso v nasprotju z internimi in
eksternimi zahtevami.
Lastnik IS

Lastnik IS je odgovoren za status življenjskega cikla posameznega informacijskega
sistema. Poleg zagotavljanja statusa validiranosti, vzdrževanja in upokojitve
aplikacije je vloga lastnika IS še:
•
•
•
•
•
•
6.4.4

zagotavljanje, da IS deluje in podpira podporne procese,
odgovoren je za vso validacijsko dokumentacijo (v najmanjši sestavi:
validacijski plan, uporabniške zahteve in poročilo o validaciji),
zagotavljanje, da je posamezen IS vzdrževan in podprt v skladu zahtevami in
standardi predpisanimi v splošnem postopku,
odgovornost za odpravljanje pomanjkljivosti in napak,
izvajanje periodičnih pregledov,
poročanje vodstvu in upravljanju kakovosti.
Uporabnik IS

Uporabnik posameznega IS je odgovoren za naslednje dejavnosti:
•
•
•
•

Izvedba uporabniških zahtev
Podpora pri testiranju v razvojni fazi
Izvedba potrditvenih testov
Poročanje težav in incidentov
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6.5 Kategorizacija in klasifikacija IS
Posamezen življenjski cikel je odvisen od več parametrov. V našem podjetju je
kategorizacija izvedena na naslednji način.
6.5.1

Laboratorijski sistem tipa A – podatkovni sistem

V to skupino spadajo sistemi, ki operirajo z GMP podatki. To so lahko sistemi
(klient/strežnik) ali samostojne računalniške aplikacije. Takšni sistemi tipično ne
podpirajo (krmilijo, nadzirajo, zbirajo podatkov) določene opreme, ampak samo
procesirajo GMP podatke. Takšne aplikacije so LIMS sistemi in aplikacije v Lotus
Notes okolju. Ti sistemi morajo zagotavljati funkcionalnosti in ustrezati kriterijem,
kjer so elektronski zapisi, elektronski podpisi in ročni podpisi na elektronskih zapisih
zaupni, zanesljivi in splošno enakovredni ročnim podpisom na papirju.
6.5.2

Laboratorijski sistem tipa B – kompleksen sistem

Laboratorijski sistem tipa B predstavlja računalniški nadzorni sistem za izvajanje
določenih analiz, kjer je sistem kompleksen. Tipično takšne distribuirane sisteme
uporablja več uporabnikov hkrati, bazirajo pa na klient/strežnik tehnologiji. Tak
sistem nadzira več komponent opreme hkrati, izvaja kompleksne funkcije,
kompleksne izračune in procesira podatke. Tipični primeri so distribuirani mrežni
HPLC (High preasure liquid cromatography) sistemi.
Ti sistemi se uporabljajo v intranet omrežju in niso povezani samo lokalno s
serijskimi (ali drugimi oblikami) komunikacijami. Do GMP podatkov je možno
dostopiti tudi preko LAN (Local Area Networks) in WAN (Wide Area Networks)
omrežij.
Tudi to so sistemi, na katerih so elektronski zapisi in elektronski podpisi. Takšni
sistemi morajo zagotavljati funkcionalnosti in ustrezati kriterijem, kjer so elektronski
zapisi, elektronski podpisi in ročni podpisi na elektronskih zapisih zaupni, zanesljivi
in splošno enakovredni ročnim zapisom in ročnim podpisom na papirju.
6.5.3

Laboratorijski sistem tipa C – enostaven sistem

Običajno takšen sistem sestavlja določen instrument ali oprema, ki je preko
komunikacijskega vmesnika povezana na računalnik. Aplikacija na računalniku je
uporabljena za nadzor instrumenta in zbiranje oz. procesiranje podatkov iz
instrumenta.
V primeru, da takšna aplikacija teče lokalno, računalnik pa je povezan v omrežje in
se GMP podatki shranjujejo na mrežni disk, je potrebo upoštevati (validirati) tudi
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mrežni del (mrežna infrastruktura, strežnik, dostop prek mreže, zaščita sistema/mreže
ipd.).
Tipični primeri takšnih aplikacijo so:
•
•

vse samostojne računalniške aplikacije, uporabljene za nadzor instrumentov
ali zbiranje podatkov;
aplikacije, kjer se na PC povezuje preko serijskega vmesnika več naprav
(tehtnice, titratorji ipd.).

Sistemi tipa C se glede na način uporabe lahko delijo na naslednje podsisteme. Z
načinom uporabe lahko omejimo določene regulatorne zaščite, integritete, hranjenja
zapisov in izvajanja elektronskih podpisov na sistemu.
TIP C1 - enostaven sistem brez elektronskih zapisov in elektronskih podpisov
V primeru, da razvrstimo sistem v tip C1, se za vse regulatorne odločitve odločamo
na podlagi papirnih zapisov. Vse GMP zapise (metode, sekvence, rezultate) je
potrebno izpisati na papir in z ročnim podpisom overiti (datum). V primeru metod
(receptur, parametrov za izvedbo analize) je potrebno referenčne metode izpisati (ali
definirati v analitskih postopkih) in overiti ter nato vsakič pred izvedbo analize
preveriti njihovo ustreznost in preverbo tudi dokumentirati (podpis ali izpis in
podpis).
Zapise GMP lahko poleg papirne oblike hranimo tudi v elektronski obliki, vendar se
vse odločitve sprejemajo na podlagi papirnih izpisov.
TIP C1 - enostaven sistem z elektronskimi zapisi
To so sistemi tipa C, kjer imamo definiran način uporabe na takšen način, da so
veljavni GMP zapisi v elektronski obliki in veljavni le ročni podpisi na papirnih
izpisih.
TIP C1 - enostaven sistem z elektronskimi zapisi in elektronskimi podpisi
To so sistemi tipa C, kjer imamo definiran način uporabe na takšen način, da so
veljavni GMP zapisi v elektronski obliki in se na sistemu uporabljajo elektronski
podpisi, ki nadomestijo ročni podpis.
6.5.4

Laboratorijski sistem tipa D – Računalniško krmiljen instrument

V to kategorijo spadajo samostojni instrumenti z mikroprocesorjem ali krmilnikom,
ki lahko izvajajo manipulacije s podatki (kreiranje, hranjenje, izvajanje kalkulacij,
ipd.).
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Primeri takšnih računalniško podprtih laboratorijskih sistemov so tehtnice,
integratorji in drugi sistemi, ki izvajajo kompleksne kalkulacije in procesiranje
podatkov.
6.5.5

Laboratorijski sistem tipa E–Instrument

Samostojni instrumenti oz. merilne naprave, ki imajo zunanje krmiljenje. Lahko so
krmiljeni z zunanjim računalniškim sistemom ali prenašajo podatke na računalniški
sistem za procesiranje podatkov. Takšni sistemi so manj kompleksni in programska
oprema je v obliki »strojne programske opreme – Firmware« shranjena na čipu in je
tako manj dostopna za možne nenamerne spremembe.
Takšni sistemi morajo ustrezati naslednjim kriterijem:
•
•
•
•
•
•

Programska oprema je nameščena na EPROM-u ali čipu.
Oprema ne sme biti dostopna, oz ne sme pošiljati podatkov preko LAN,
WAN omrežij, razen v primeru, ko je omrežje validirano.
Sistem ne sme neodvisno nadzirati elektronske pod-komponente.
Sistem ne sme manipulirati s podatki.
Sistem ne sme elektronsko hraniti podatkov.
Izpad sistema ne sme neopazno povzročiti vpliv na kakovost in varnost
izdelka.

Sem spadajo tudi samostojni instrumenti z mikroprocesorjem ali krmilnikom, ki
lahko izvajajo zelo omejene funkcije in ne izvajajo nikakršne manipulacije s podatki.
Te naprave zahtevajo izvedbo nekaterih testov, ki pa so izven koncepta validacije
računalniških sistemov: kalibracija, standardizacija, »SST« testiranje - potrditev
ustreznosti delovanja (System Suitability Test).
Kategorizacija sistemov bi glede na sliko »Vpliv direktive glede na velikost IS«
(Slika 11) lahko uvrstili v naslednje kategorije (Tabela 7):
Kategorizacija FDA
Delovna postaja z ali brez relacijske baze in zgodovino
dogodkov

Kategorizacija
LEK
A

Delovna postaja z ali brez relacijske baze in zgodovino
dogodkov in konfiguracijo ki preprečuje brisanje podatkov

B,C (podtipi C1
in C2)

Klient/strežnik z relacijsko bazo in vključeno zgodovino
dogodkov

C (vsi podtipi
C)

Tabela 7: Primerjava kategorizacij IS po FDA in LEK
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Nekategorizirani sistemi

V področje nekategoriziranih sistemov spadajo podporne naprave (npr: stresalniki,
vodne kopeli, hladilniki/zamrzovalniki) in vsi sistemi brez vgrajene programske
opreme.
6.5.7

Klasifikacija IS po zaupnosti

Podatke oz. celotni sistem klasificiramo glede na zaupnost na naslednji način:
•

Javno dostopni podatki

Podatki, namenjeni širši javnosti. So skrbno preverjeni, s strani službe za odnose z
javnostjo oz. lastnikom informacije.
•

Podatki samo za poslovno uporabo

Podatki, ki so namenjeni vsem zaposlenim. V primeru razkritja je poslovna škoda
manjša od 4 MIO ameriških dolarjev.
•

Zaupni podatki

Podatki, namenjeni omejenemu krogu zaposlenih. V primeru razkritja je poslovna
škoda med 4 in 10 MIO ameriških dolarjev.
•

Strogo zaupni podatki

Strogo zaupni podatki so povezani z obstojem organizacije. Namenjeni so zelo
ozkemu krogu ljudi. V primeru razkritja je škoda večja od 10 MIO ameriških
dolarjev.
6.5.8

Klasifikacija IS po celovitosti

Podatke oz. celotni sistem klasificiramo glede na celovitost na sledeč način:
•

Brez vpliva

V primeru, da je podatek klasificiran kot »brez vpliva« - v primeru nedovoljene
spremembe informacije finančna škoda ne presega 1 MIO ameriških dolarjev.
•

Ne kritični

V primeru, da je podatek klasificiran kot »nekritičen« - v primeru nedovoljene
spremembe informacije finančna škoda znaša med 1 in 4 MIO ameriških dolarjev.
•

Pomembno
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V primeru, da je podatek klasificiran kot »pomemben« - v primeru nedovoljene
spremembe informacije finančna škoda znaša med 4 in 10 MIO ameriških dolarjev.
•

Vitalno

V primeru, da je podatek klasificiran kot »vitalen« - v primeru nedovoljene
spremembe informacije finančna škoda presega 10 MIO ameriških dolarjev.
6.5.9
•

Klasifikacija IS po razpoložljivosti
Brez vpliva

V primeru, da je podatek nerazpoložljiv več kot 24 ur in je klasificiran kot »brez
vpliva«, finančna škoda zaradi nepredvidenega dogodka ne presega 1 MIO ameriških
dolarjev.
•

Ne ktirični

V primeru, da je podatek nerazpoložljiv več kot 24 ur in je klasificiran kot »ne
kritični«, finančna škoda zaradi nepredvidenega dogodka znaša med 1 in 4 MIO
ameriških dolarjev.
•

Pomembno

V primeru, da je podatek nerazpoložljiv več kot 24 ur in je klasificiran kot
»pomembno«, finančna škoda zaradi nepredvidenega dogodka znaša med 4 in 10
MIO ameriških dolarjev.
•

Vitalno

V primeru, da je podatek nerazpoložljiv več kot 24 ur in je klasificiran kot »vitalen«,
finančna škoda zaradi nepredvidenega dogodka presega 10 MIO ameriških dolarjev.
6.5.10 Obvezna in priporočena dokumentacija
Glede na to, v katero kategorijo spada določen sistem, se predpiše tudi obvezna in
priporočena dokumentacija (Tabela 8).
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Kategorija C
Krovna ocena rizika (HLRA)

Kategorija B
Krovna ocena rizika (HLRA)

Kategorija A
Krovna ocena rizika (HLRA)

Uporabniške zahteve (URS)

Uporabniške zahteve (URS)

Uporabniške zahteve (URS)

Validacijski načrt

Validacijski načrt

Kalibracijski postopek

Ocena rizikov**

Ocena rizikov

Ocena rizikov

Ocena dobavitelja

Ocena dobavitelja

Funkcijska specifikacija

Funkcijska specifikacija

Namestitvena kvalifikacija
(IQ)

Namestitvena kvalifikacija
(IQ)

Namestitvena kvalifikacija
(IQ)

Kalibracija

Kalibracija

Kalibracija

Kvalifikacija izvedbe (OQ)

Kvalifikacija izvedbe (OQ)

Kvalifikacija delovanja (PQ)

Kvalifikacija delovanja (PQ)

Kvalifikacija delovanja (PQ)

Validacijsko poročilo

Validacijsko poročilo

Validacijsko poročilo

Standardni postopki (navodila
za delo, analitski postopki,
…)

Standardni postopki (navodila
za delo, analitski postopki, …)

Standardni postopki (navodila
za delo, analitski postopki, …)

Sistemsko upravljanje
• Upravljanje incidentov
(»Incident management«)
•
Upravljanje
sprememb (»Change
management)
•
Upravljanje
uporabniških računov
(»User account
management«)
•
Upravljanje
vzdrževanja (»Maintenance
management)
•
Periodični pregledi
na vseh zgoraj naštetih
nivojih
Dokumentirano
izobraževanje

Sistemsko upravljanje
• Upravljanje incidentov
(»Incident management«)
• Upravljanje sprememb
(»Change management)
• Upravljanje uporabniških
računov (»User account
management«)
• Upravljanje vzdrževanja
(»Maintenance
management)
• Periodični pregledi na vseh
zgoraj naštetih nivojih

Sistemsko upravljanje
• Upravljanje incidentov
(»Incident management«)
• Upravljanje sprememb
(»Change management)
• Upravljanje uporabniških
računov (»User account
management«)
• Upravljanje vzdrževanja
(»Maintenance
management)
• Periodični pregledi na vseh
zgoraj naštetih nivojih

Dokumentirano izobraževanje

Dokumentirano izobraževanje

Dokumentacija upokojitve

Dokumentacija upokojitve

Upravljanje z elektronskimi
podpisi in elektronskimi
zapisi
Dokumentacija upokojitve

Tabela 8: Kategorizacija sistemov in zahtevana/priporočena dokumentacija
Global Operating Procedure for Laboratory Equipment Qualification, 2010)
** Obvezno v primeru uporabe elektronskih zapisov ali elektronskih podpisov
Dokumenti obarvani z modro barvo so neobvezni, dokumenti obarvani z violično
barvo pa nimajo uporabne vrednosti za določeno kategorijo.
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Tabela 9 prikazuje obvezno in priporočeno dokumentacijo glede na vrsto IS.

Tabela 9: Dokumentacija glede na klasifikacijo IS (Vir Novartis IT Quality Manual
version 3, 2009)

Zaporedje in obseg validacijske dokumentacije je prikazan na zapisu modeliranja
poslovnega procesa (BPMN - Business Process Modeling Notation, Slika 21 Error!
Reference source not found.). Nekaj dokumentacije lahko pripravljamo vzporedno.
Zaporedje je razdeljeno v 4 večje sklope:
•
•
•
•

Analiza in koncept
Razvoj
Testiranje
Implementacija
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Slika 21: BPMN upravljanja kakovosti
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7 Diskusija
V naslednjih točkah so podane ugotovitve in pomanjkljivosti obstoječega sistema,
upravljanja kakovosti ter podana priporočila. Nekaj ugotovitev se bo nanašalo tudi na
samo delo zaposlenih, kljub temu da je sistem upravljanja kakovosti na zgledno
visokem nivoju.

7.1 Specifikacije
Specifikacije so zelo pomembna celo ključna faza v načrtovanju IS. Uporabniške
zahteve so naloga uporabnikov in vsebinskih skrbnikov. Uporabniki specificirajo
glavne funkcionalnosti, ki jih želijo oz. potrebujejo pri svojem delu. Tu pa nastopi
težava specifičnosti farmacevtskega področja.
Zaradi kompleksnosti instrumentalne opreme je proizvajalcev izjemno malo; v
veliki večini specifičnih analiz celo en sam proizvajalec. Uporabnik oz. kupec nima
konkurenčne izbire, ker konkurenca sploh ne obstaja. Posledično ima to velik vpliv
na uporabniške zahteve. Res je, da proizvajalci predvidijo večino funkcionalnih
zahtev, vendar vseh ne zmorejo. Omenjeni IS so zaprti sistemi brez možnosti
modificiranja programske opreme. Zaradi obsežnih testiranj in validacijskega
procesa je večina specifičnih IS tipa zaprte škatle (»black box).
V fazi koncepta in razmišljanja se je potrebno vprašati, kakšen pomen sploh ima
dokumentacija specifikacij, če pa že v naprej vemo, da je na trgu en sam igralec s
tega področja.

7.2 Življenjski cikel dveh ločenih a med, zaradi specifike, seboj
povezanih IS
Zaradi združevanja podjetjih nemalokrat pride do težav pri povezavi posameznih IS.
Primer:
Podjetje A izdeluje programsko opremo za mikroskop. Z omenjeno aplikacijo
zajemamo podatke in izdelamo osnovno meritev (»raw data«).
Podjetje B izdeluje programsko opremo za obdelavo osnovnih meritev.
Problem: Med aplikacijama ni avtomatizirane povezave.
Zaradi uporabe elektronskega zapisa (osnovne meritve) v aplikaciji za obdelavo
podatkov vse skupaj zapade pod regulativo elektronskih zapisov (21 CFR part 11).
Problem:
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Težava pa nastane pri prenosu elektronskega dokumenta. Med prvo in drugo
aplikacijo brez nadzora nad dogajanjem samega elektronskega zapisa.
Nevarnost: Obstaja potencialna nevarnost, da bi lahko vede ali nevede spreminjali
osnovne meritve z neko drugo programsko opremo in s tem vplivali na končni
rezultat posamezne analize
Rešitev
Rešitev je več:
•
•
•
•

Ali vpeljati nek sistem, ki bo nadziral prenos elektronskega zapisa in beležil
zgodovino dogodkov.
Ali vpeljati avtomatizacijo prenosa podatkov iz enega IS v drugega ( v
primeru, da je to sploh možno)
Izbrati drugega dobavitelja instrumentalne in programske opreme (v primeru,
da je to sploh možno).
Definirati uporabo elektronskega zapisa v postopkih za uporabo programske
opreme. Potrebno je natančno definirati, da se obdelava podatkov izvede
takoj po zajemu podatkov. S tem se zmanjša možnost manipulacije podatkov
(vendar to ni končna rešitev).

7.3 Testiranje (obseg testiranja)
Obseg testiranja je relativna stvar. Kompleksni informacijski sistemi tipa zaprte
škatle so testirani s strani proizvajalca. Proizvajalec navadno natančno testira vse
posamezne funkcionalnosti in najverjetnejše kombinacije.
Namen testiranja v okviru življenjskega cikla zagotavlja, da se IS obnaša popolnoma
enako kot je proizvajalec predvidel.
Problem: Določanje obsega testiranja je težavno. Zaradi kompleksnega osnovnega
sistema (operacijski sistem z ostalimi pripadajočimi aplikacijami in povezavami).
Premalo testiranja ne zagotavlja ustreznega delovanja, preveč pa po nepotrebnem
obremenjuje ljudi, ki so vpleteni v življenjski cikel posameznega IS.
Rešitev: Standardizacija obsega testiranja glede na kategorizacijo IS. Na tak način bi
odločitev o obsegu objektivizirali in standardizirali.

7.4 Produkcijsko in testno okolje
Po izvedeni implementaciji in validaciji IS se testno okolje prestavi v produkcijsko
okolje. V času krčenja stroškov in optimizacije je vse težje obdržati testno okolje tudi
po fazi implementacije. Zaradi dvojnih stroškov strežniškega okolja se podvojeno
okolje obdrži le za vitalne IS.
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Problem: Večina IS v farmacevtski industriji, ki zahtevajo visoko stopnjo varnosti
(zaupnost, razpoložljivost in celovitost), vzdrževanje testnega okolja, omogoča
testiranje, ki je zelo pomembno s stališča ugotavljanja možnih težav. V primeru
odsotnosti testnega okolja se morajo vse spremembe vršiti na produkcijskem okolju,
kar pa lahko ogrozi enega ali več parametrov varnosti IS. Hitro se lahko zgodi, da
stroški izpada IS mnogokrat presežejo stroške testnega okolja.
Rešitev: Uvedba testnega okolja za vse pomembno in vitalno kategorizirane
aplikacije. Testni strežniki bi se nahajali na virtualnem okolju. Na tak način bi
zmanjšali stroške strojne opreme.

7.5 Dolgotrajne priprave in seznanjanje s potrebno dokumentacijo
in postopki
Zaradi stroškov in podhranjenosti kadra so faze življenjskega cikla posameznih IS
težko predvidljive. Večino aktivnosti se izvaja glede na trenutne potrebe in prioritete
podjetja.
Zaradi obsežne dokumentacije in postopkov, ki jih predpisujejo regulative, je težko
časovno planirati posamezne faze, predvsem pa zaključek validacije oz. samo
implementacijo IS.
Rešitev: Kadrovska okrepitev na področju upravljanja kakovosti in izvedbe
validacije IS.

7.6 Ocena stroškov
V začetni fazi življenjskega cikla je potrebno oceniti tudi celotne stroške
implementacije in vzdrževanja IS. Zaradi nepredvidljivih okoliščin je ocena relativno
težko izvedljiva. Nepredvidljivi parametri, ki vplivajo na stroške, so:
•
•
•
•

izbira dobavitelja IS in instrumentalne opreme,
obseg validacije in pripadajoče dokumentacije,
obseg samega IS (št. uporabnikov, št. instrumentov).
izpadi (stroški vzdrževanja).

Rešitev: Postavitev kadrovske in poslovne strategije za daljše obdobje. Na tak način
bi se lažje planiralo oceno stroškov posameznih IS.

7.7 Pogosto spreminjaje gonilnikov programske opreme
Namestitev programske opreme posameznega IS so paketno urejene. To pomeni, da
je kompletna namestitev skupaj z vsemi popravki in namestitvami umeščena v paket.
To zagotavlja celovitost namestitve. Ne glede na to, kdo, kje in kdaj namesti
programsko opremo, se ta izvede na enak način. To pomeni velik prihranek pri
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kvalifikaciji namestitve (IQ), saj se kvalifikacija izvede le enkrat (prvič) za tem pa se
predpostavlja, da velja za vse naslednje namestitve.
Problem: Izdelava je zaradi kompleksnosti izdelave dolgotrajna (lahko tudi nekaj
mesecev). Proizvajalci nekajkrat letno spreminjajo gonilnike instrumentalne opreme,
kar pomeni tudi spreminjanje in kvalifikacijo osnovnih. Novi gonilniki vsebujejo
popravke starejših verzij gonilnikov in podporo najnovejšim instrumentom. Poleg
dodatnih stroškov in krajših nerazpoložljivosti IS pomeni tudi zamik pri
implementacijah novih gonilnikov.
Rešitev: Delitev izdelave paketov na osnovno aplikacijo in ostale dodatke. Tako bi
se skrajšal čas izdelave paketa in čas za namestitev na posamezni računalnik.

7.8 Implementacija novega sistema in težavno usklajevanje s
tekočim delom
Nov informacijski sistem je projekt. Delo na projektu zahteva določen čas.
Sodelavci, ki so na projekt dodeljeni le delno, opravljajo tudi redne dolžnosti.
Največji problem nastane pri strokovnih vsebinah. Na tem področju je potrebna
uporabnikova vpletenost.
Problem: Zaradi obilice tekočega dela je težko zagotoviti potreben čas pri
implementaciji in uvajanju novega IS.
Rešitev: Testiranje novega IS lahko terja veliko časa, zato je potrebno že v začetnih
fazah projekta natančno določiti delež vsakega zaposlenega na projektu.

7.9 Odpor proti novostim
Zaradi zahtevnega regulatornega področja je čutiti odpor do novosti. Velja
nenapisano pravilo, da dokler IS opravlja svojo dolžnost, ga ne menjaj.
Problem: Velikokrat se zgodi, da nas v zamenjavo silijo zunanji dejavniki. Problem
je predvsem na področju podpore proizvajalca ali pa podpore samega operacijskega
sistema.
Rešitev: Zamenjava IS je v regulatornem okolju zelo kompleksna stvar. Proizvodnji
proces je kontinuiran, zato morajo vsi podporni procesi slediti proizvodnemu
procesu. Edina možnost je implementacija vzporednega IS za nek določen čas. Na
tak način se lahko po delih prestavijo posamezni instrumenti ali posamezni oddelki
na nov IS.
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8 Zaključek
V magistrski nalogi je podan pregled direktiv, priporočil in standarda, ki se
navezujejo na življenjski cikel informacijskega sistema. Regulatorni organ ZDA
(FDA) in Evropske unije (EMA) sta največji in najmočnejši instituciji na področju
upravljanja kakovosti v farmacevtski industriji.
Inšpekcijski pregledi informacijske tehnologije v farmacevtski industriji so vpeljani
že dolgo časa. Ustreznost in skladnost z vsem standardi in direktivami je osnova za
kvaliteten in varen proizvod. V primeru ugotovljene nepravilnosti lahko pristojna
agencija ne izda dovoljenja za promet z zdravili, kar lahko pogubno vpliva na samo
organizacijo. Spremljanje življenjskega cikla je v farmacevtski industriji pomembno
predvsem v dveh točkah. Validacija in verifikacija ter upravljanje sprememb. Prvi
dve zagotavljata uspešno implementacijo, druga pa kontrolirano spremljanje
življenjske poti. Po izkušnjah je ravno nekontrolirano spreminjanje programske
opreme največkrat vzrok opozoril inšpektorjev, ki lahko pripeljejo do preklica
dovoljenja za določenega proizvajalca zdravil.
Zaradi obsega programske opreme v podjetju LEK, d.d., smo naredili analizo
skladnosti z regulativo na konkretnem informacijskem sistemu Empower 2. Analiza
je pokazala, da je skladnost obstoječe programske opreme na primernem nivoju. To
potrjujejo tudi uspešno opravljeni inšpekcijski pregledi regulatornih organov v
preteklosti.
V nalogi smo prikazali model življenjskega cikla v samem podjetju in vetost direktiv
FDA, EMA in GAMP v posamezne faze. Faze so podrobno razdeljene, zahteve
direktiv pa umeščene v standardni razvojni model po metodi življenjskega cikla.
Namen skladnosti informacijskih sistemov z regulativami je zagotavljanje varnosti
uporabnikov farmacevtskih izdelkov in poslovna uspešnost proizvajalca. Predlagane
dopolnitve in spremembe utečenega življenjskega cikla programske opreme v
konkretnem podjetju so usklajene z zahtevami obravnavanih regulativ.
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