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advantum - ett system som uppfyller
Orexos behov
Orexo har nyligen investerat i det interaktiva dokument- och
kvalitetshanteringssystemet advantum, skräddarsytt för Life Sciencebranschen – advantum Life Sciences Suite.
”Eftersom advantum har förmågan att forma sig och växa efterhand som vi
vidareutvecklar vårt företag och produktportfölj, känner vi att systemet är
som skräddarsytt för våra behov – både nu och i framtiden” säger Catrin
Molund, IT & Office Management Director på Orexo.
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag med kommersiell verksamhet i USA

och FoU i Sverige som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen
drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom omformuleringsområdet och
framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av
intäktsgenererande produkter godkända i USA och EU, som marknadsförs
genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av
godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också
samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag
advantum Life Sciences Suite erbjuder en prisvärd lösning specifikt utvecklad
för att hjälpa mindre och medelstora företag i Life Science-branschen att
implementera ett “best practice”-system. advantum kännetecknas särskilt av
sin säkra hantering av kritisk information, såväl som den unika flexibilitet
som följer med ett 100% konfigurerbart system. advantum Life Sciences
Suite är en förkonfigurerad lösning för kvalitetsstyrning i enlighet med
branschkrav från exempelvis EU och FDA.
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Om InfoTech Scandinavia
InfoTech Scandinavia erbjuder en unik lösning under varumärket advantum.
advantum utvecklas och marknadsförs av InfoTech Scandinavia AB, som
också ansvarar för installation, support, utbildning och specialanpassningar i
samarbete med våra utvalda partners.
InfoTech Scandinavia är 100% fokuserade på advantum och har över 15 års
erfarenhet av lösningar inom ärende- och dokumenthantering samt PDM.
Våra egna kontor är placerade i Malmö och Stockholm vilka tillsammans med
våra internationella partners borgar för att våra kunder skall få en god service
oavsett var de befinner sig.

Till advantums användare kan räknas några av världens mest välkända och
respekterade företag som t.ex. AstraZeneca, ASSA ABLOY, Group 4 Securicor,
IKEA, Pfizer och Tarkett såväl som mindre och mellanstora företag som
Midsona, Orexo, Saft Batteries och Zealand Pharma.
InfoTech Scandinavia är ett dotterbolag till Danir AB.

