RECERTIFIKACE IT FIREM - NSOL
Informace

Anotace:
Většina IT firem, která dodávají na řešení pro FMD, byla certifikována v letech 2018-2019 (API ver. 1.0
-1.5). Nyní je podporovaná verze API 2.4. Za uplynulé 3 roky byla implementována do Systému pro
ověřování léčiv (NSOL) řada vylepšení, která ale nemusely IT firmy ve svých aplikacích využít, přestože
by to z pohledu fungování systému NSOL bylo žádoucí. Proto jsme se, tak jako všechny ostatní země již
před námi, rozhodli provést recertifikaci IT společností pro připojení k NSOL.

Certifikace bude provedena nad verzí API 2.4! Tato verze API bude platná nejméně do
10/2023. Firmy nemusí implementovat bulkové operace, pokud to jejich klienti nevyžadují.
Testování i vlastní selfcertifikace probíhá v prostředí IQE.
Pro ověření, zda je API komunikace mezi NSOL a aplikací korektní – veškeré informace viz:
https://developer-ite.nmvo.eu/it-supplier-testing/it-supplier-qualification-testing-guidance
Pozn.: IT společnosti si mohou u NOOL vyžádat set testovacích dat (PRODUCT CODE, BATCH,
SN, EXPIRY DATE). K dispozici je několik desítek tisíc aktivních SN.
KROKY RECERTIFIKACE:
I.
Zaslat žádost na SolidSoft Reply o národní CZ TEST BOOK pro verzi API 2.4. (každá země
má svojí verzi Test book).
e-mail: czmvo.support@reply.com
II.

NOOL obdrží automaticky výsledek selfcertifkace (je mu zaslán ke kontrole příslušný
kompletní TEST BOOK).

III.

NOOL může požádat IT firmu o doplnění informací (zejména, zda používá či hodlá
používat BULK operace, a zda používá či hodlá používat API komunikaci s NOOL Alert
Management System (AMS). Toto bude uvedeno v certifikátu.

IV.

NOOL na základě výsledku certifikace vydá/prodlouží „Přístupový certifikát“ k NSOL –
platnost 3 roky.
Pozn.: doba platnosti certifikátu může být zkrácena/prodloužena v závislosti na dalším
vývoji NSOL.

Důležité: Certifikát vydává NOOL právnímu subjektu (SW firmě), certifikát není tedy svázaný
s konkrétní verzí daného software. NOOL však má k dispozici informaci o použitém software a
jeho verzi, a může požadovat novou recertifikaci SW řešení (zejména v případech výskytu
významných komunikačních či aplikačních problémů na straně daného software).
Pozn: Partneři SolidSoft Reply si navzájem uznávají své národní přístupové certifikáty k NSOL.
V případě dotazů nás kontaktujte na: it@czmvo.cz

TERMÍN RECERTIFIKACE: do 31. 1. 2023

Tým NOOL, z.s.
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