CASE: MEDICINALINDUSTRI – ACTAVIS
ACTAVIS

Actavis er en af verdens førende aktører inden for udvikling,
fremstilling og salg af generiske lægemidler. Selskabet blev
grundlagt i 1956 og er i dag en global koncern repræsenteret i 40
lande med 11.000 medarbejdere.
Actavis er for nylig blevet opkøbt af den globale koncern TEVA.
www.teva.com

CITAT - ACTAVIS

CDM

“Vi har haft et åbent og gnidningsfrit samarbejde om
udviklingen af systemet med CDM. De har haft gode løsninger på
de problemer, der opstod, og gode ideer til, hvordan man lettere
kan bruge databasen..”
Nina Thorsdottir , Project Manager, Actavis

CDM A/S er et danskejet softwarefirma og
Microsoft Gold Partner.
CDM fokuserer på IT og forretningsudvikling. Vi
hjælper vore kunder med at identificere hvor de har
potentiale for forbedringer og hjælper dem med at
realisere disse.
Vi arbejder tæt med vores kunder, ofte på deres
arbejdsplader, for at få en bedre forståelse for deres
forretning og give bedst mulige råd baseret på
dialog. At skabe værdi for vores kunder fra dag ét er
kernen i vores forretning.
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UDFORDRINGEN

METODE

• I 2005 implementerede Actavis CDM
Medical-systemet med Regulatory
Management-modulet med det
formål at håndtere deres juridiske
godkendelser

• Tilpasningen af Regulatory
Management-modulet til Actavis'
specifikke behov er blevet
udarbejdet i et tæt samarbejde
mellem CDM og Actavis

• Siden da er systemet vokset sammen
med virksomheden, som i dag efter
en eksplosiv vækst er en af verdens
største leverandører af generiske
lægemidler

• Processen blev godt hjulpet på vej
af kombinationen af Actavis'
fleksibilitet og CDM's teknologiske
kompetence og farmaceutiske
know-how

SUCCESKRITERIER

KONSEKVENSER

• Udskiftning af lokale databaser

”The Regulatory Affairs”-funktionen:

• En vellykket lancering på dag ét
efter patentets udløb er øget

• Sparer tid
• Forbedrer processen med at få
farmaceutiske produkter klargjort
til markedsføring og salg
• Oversigten fra systemet giver en
vigtig konkurrencefordel

• Al nødvendig regulatorisk
information for alle lægemidler i
alle lande kan ses centralt

RESULTATER

Det verdensledende generiske
medicinalfirma Actavis bruger CDM
Regulatory Management-systemet i 65
lande.
Med CDM Regulatory Managementsystemet kan Actavis få et omfattende
internationalt overblik over
regulatoriske registreringer for deres
store produktportefølje.

