SIĘGNIJ PO WIĘCEJ
Powierz nam najtrudniejsze analizy, badania,
aplikacje medyczne, programy cross-platformowe,
bazy danych, sondaże i wiele wiele więcej.

30
a nawet więcej Ekspertów, z którymi
współpracujemy na co dzień.

Śpij spokojnie
Pracujemy rzetelnie od 14 lat. Do Twojego projektu
zaangażujemy inżynierów, analityków i biotechnologów
z tytułami doktorów, menadżerów i wybitnych innowatorów IT.

40
firm farmaceutycznych, które
są naszymi klientami już od 14 lat.

68
pracowników, inżynierów, analityków
i biotechnologów, menadżerów oraz
innowatorów IT.

1000
badań przeprowadzonych w ciągu 14
lat naszej obecności na rynku.

Nasze systemy
eCRF.bizTM
Elektroniczny formularz CRF wraz z usługą: tworzenie i programowanie bazy danych, obróbka
i weryfikacja wprowadzonych danych, monitoring danych, raportowanie zdarzeń
niepożądanych, plan statystyczny, analiza statystyczna, przygotowanie raportu statystycznego
i końcowej prezentacji danych. Zgodność systemu z wytycznymi FDA.

LabSites
Platforma interdyscyplinarnej e-komunikacji pomiędzy laboratorium, lekarzem, pacjentemi
specjalistami. Pełna kontrola logistyki próbki i wyniku, 100% bezpieczeństwa danych, backupy,
stały monitoring badania, mechanizm bezpiecznej archiwizacji danych, większa wydajność
procesów, dowolnie definiowane raporty, zdalne zlecanie badań, sprawniejsza obsługa pacjenta,
przejrzyste wykresy i raporty, automatyzacja.

Aplikacje raportujące
Systemy, których zadaniem jest dokonywanie analiz statystycznych, monitoring zachodzących
procesów oraz raportowanie oparte na m.in. technologii Cloud Computing. Usługi w zakresie
data mining, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie klinikami, monitoring pacjentów, analizy
liczebności próby.

Realizowane usługi
Realizujemy badania kliniczne faz I - IV; badania obserwacyjne, programy edukacyjne, badania epidemiologiczne, badania biorównoważności,
PMS, badania oceny technologii medycznych (HTA), market research, mystery shopping. Zapewniamy doświadczonych project managerów, którzy
gwarantują bezpieczeństwo i sukces projektu. Wspieramy digitalizację procesów marketingowych i medycznych.

Uruchomienie programu
nawet w ciągu 5 dni

10x szybszy obieg
dokumentacji

Obniżenie kosztów
projektu nawet o 30%

100% zadowolenia
i satysfakcji

100% bezpieczeństwa
danych

6 lat - średni staż pracy
kluczowych managerów Biostat®

Nasze kompetencje to: protokoły badań, plan analizy statystycznej, data management, rozliczanie uczestników projektów, monitoring oraz
sprawny i bezpieczny obieg dokumentacji medycznej, project management, digitalizacja danych, analizy danych, dobór odpowiednich metod
i testów statystycznych, tworzenie stron www i systemów online, integracja danych, medical writing, copywriting (materiały do pacjentów),
desk research, kreowanie rozwiązań wspierających transfer wiedzy ze świata naukowego do świata biznesu.

BIOSTAT® sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
Biuro: al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
www.ebiostat.pl
Kontakt:
Edyta Klemba
Pharma Division Director
kom. (+48) 728 444 291
email: eklemba@biostat.com.pl

DLACZEGO MY?
•
•
•
•
•

zespół reprezentujący równoległe doświadczenie biznesowe i naukowe
sprawdzone metodologie planowania i prowadzenia projektów
kompleksowość realizowanych usług od potrzeby do ewaluacji projektu - wszystkie kompetencje in house
własne systemy digitalowe wspierające obsługę projektów
niska rotacja pracowników, co gwarantuje ciągłość i najwyższą jakość projektów

NASZE MARKI

