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Testo Whitepaper Shoda s 21 CFR Part 11

21 CFR Part 11: Spolehlivé splnění všech požadavků

Výroba léčiv probíhá za nejkvalitnějších a nejbezpečnějších 

podmínek. Regulační instituce, jako např. Úřad pro kontrolu 

poravin a léčiv (FDA) v USA, stanovují, jak mají být tyto 

podmínky implementovány. Dokumentace celého procesu, 

která musí být kompletní a odolná proti padělání hraje  

v tomto smyslu klíčovou roli.

Z pohledu FDA musí být elektronická dokumentace 

regulována daným způsobem. Aby bylo možné zaručit 

důvěryhodnost elektronicky uložených a podepsaných 

dokumentů, vyvořila FDA v roce 1997 seznam závazných 

požadavků: směrnice 21 CFR část 111 o elektronických 

podkladech a podpisech. Toto nařízení stanovuje nejen 

technický rámec pro tvorbu, podpis a archivaci elektronické 

dokumentace s požadovaným stupněm zabezpečení proti 

padělání a bezpečné správě přístupů, ale také udává 

požadavky na dodatečné procesy a administrativní správu 

jako jsou standardní provozní postupy (SOP) a školení 

uživatelů. Pouze tehdy, jsou-li odpovídající technické 

systémy kombinovány se SOP přizpůsobenými příslušným 

procesům, je úplné splnění požadavků FDA pro výrobce 

farmaceutických produktů zaručeno. Tento whitepaper 

popisuje především technické požadavky směrnice 21 CFR 

část 11 o elektronických podkladech a podpisech a způsob, 

jakým jsou tyto požadavky implementovány ve sledování 

životního prostředí pomocí testo Saveris Pharma Solutions.

Mnoho našich zákazníků, kteří jsou vázáni předpisy FDA, 

vkládá svou důvěru do testo Saveris Pharma Solutions pro 

své úkoly sledování životního prostředí. Pomocí softwaru 

testo Saveris CFR poskytuje automatizovaný a zcela 

digitální monitorovací systém integrované funkce, které 

jsou v souladu s požadavky FDA. Díky tomu je pro naše 

zákazníky podstatně snadnější splnit příslušné požadavky 

trvale a bez přerušení a rovněž přejít z nemotorné papírové 

dokumentace na dokumentaci digitální. 

Směrnice 21 CFR část 11 obsahuje celkem 19 předpisů, 

které specifikují veškeré sysémové požadavky, kontroly  

a procesy, které jsou z pohledu FDA nezbytné pro 

bezpečnost elektronicky přenášené a podepsané 

dokumentace. Tento whitepaper Vám systematickým 

způsobem představuje znění požadavků směrnice 21 CFR 

část 11 a spolu s tím i příslušné technické specifikace 

systému testo Saveris Pharma Solutions. Sekce CFR, které 

obsahují požadavky mimo stanovené hranice jsou také 

uvedeny, jsou však zobrazeny šedě.

Naším cílem je poskytnout komplexní podporu při používání 

monitorovacího systému testo Saveris a přispět k Vašemu 

úspěšnému výkonu pomocí transparentnosti, spolehlivosti  

a nejvyšší úrovně kvality.

1  Pro více informací ohledně FDA 21 CFR Part 11 a pro originální znění 
viz následující internetové stránky: 
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.
cfm?CFRPart=11Guidance for Industry1 Part 11, Electronic Records; 
Electronic Signatures - Scope and Application 
http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm125067.htm 
http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/
Guidances/ucm124787.htm
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Rozsah a kritéria požadavků CFR

Hlava A Obecná ustanovení

11.1 Rozsah

(a)  Předpisy v této části stanovují kritéria, podle nichž úřad považuje elektronické záznamny, elektronické podpisy  

a ručně psané podpisy převedené do elektronické podoby za důvěryhodné, spolehlivé a obecně rovnocenné 

papírovým záznamům a ručně psaným podpisům vyhotoveným na papíře.

(b)  Tato část se vztahuje na záznamy v elektronické podobě, které jsou vytvářeny, upravovány, udržovány, archivovány, 

získávány nebo přenášeny podle jakýchkoli požadavků na záznamy stanovené v nařízeních úřadu. Tato část se rovněž 

vztahuje na elektronické záznamy předložené úřadu dle požadavků Federálního zákona o potravinách, léčivech 

kosmetice a zákona o veřejném zdravotnictví, a to i v případě, že takové záznamy nejsou specifikovány v nařízeních 

úradu. Tato část však neplatí na papírové dokumenty, ktré jsou nebo byly předávány elektronickými prostředky.

(c)  Pokud elektronické podpisy a jejich související elektronické záznamy splňují požadavky této části, bude úřad 

považovat elektronické podpisy za rovnocenné rukopisným podpisům, inciálám a jiným obecným podpisům,  

jak to vyžadují předpisy úřadu, pokud to výslovně nezahrnuje nařízení platná od 20. sprna 1997.

(d)  Elektronické záznamy, které splňují požadavky této části, mohou být použity namísto papírových záznamů  

podle bodu 11.2, pokud nejsou papírové záznamy výslovně požadovány.

(e)  Počítačové systémy (vč. hardwaru a softwaru), ovládací prvky a dodatečná dokumentace uchovávané  

podle této části musí být k dispozici a podléhají inspekci FDA.

testo Saveris – navržený pro 100 % shodu s požadavky směrnice 21 CFR Part 11

Software testo Saveris byl navržen tak, aby splňoval všechny požadavky směrnice 21 CFR část 11 během své životnosti.  

K dosažení a udržení plného souladu s CFR musí být dodrženy jisté organizační a technické požadavky:

·  Dodržení organizačních požadavků znamená, že farmaceutické společnosti vytvoří organizační struktury a definují, 

charakterizují a dokumentují všechny procesy, aby dokázaly, jaká ochranná opatření příslušná společnost používá pro 

vyhovění a dodržení platných nařízení. Jádrem takové dokumentace jsou standardní provozní postupy (SOP), které 

detailně popisují a regulují všechny procesy. Tyto podrobně popisují, jak mají odpovědné osoby provádět a používat 

procesy a systémy, aby splnily na ně kladené požadavky.

·  Dodržení technických požadavků znamená, že splnění požadavků na technické úrovni je založeno na použití výrobků, 

které jsou již pro tuto oblast vhodné dle specifikací výrobce, např. testo Saveris Pharma Solutions.

Výhody monitorovacího systému testo Saveris zahrnují bezpečnou centralizovanou dokumentaci a řadu různých možností 

nastavení alarmu. Systém zaručuje spolehlivou detekci, záznam a archivaci naměřených dat ve výrobních procesech či 

při skladování nebo přepravě farmaceutických produktů. Testo Saveris Pharma Solutions tedy splňuje všechny požadavky 

směrnice 21 CFR část 11 a umožňuje uživatelům šetřit čas a peníze pomocí plně automatizované správy naměřených dat.
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Vždy připraven k auditu: s certifikátem validace systému

Otestovaný monitorovací systém s certifikátem: Fraunhoferův institut pro experimentální softwarové inženýrství 

potvrzuje, že monitorovací systém testo Saveris splňuje požadavky směrnice 21 CFR část 11. Testování probíhalo  

v souladu s hodnotícími pokyny skupiny pro zvláštní zájmy GAMP: dodržování požadavků směrnice 21 CFR část 11, 

elektronické záznamy a podpisy.

Obr. 1: nezávislý certifikát validace od Fraunhoferova IESE institutu

Dokumentace pro podporu validace 

Tyto dokumenty napomáhají validaci  

monitorovacího systému testo Saveris  

dle požadavků GAMP5:

1. Přizpůsobitelné šablony pro analýzu rizik

2.  Individuální šablony pro 

· Validační plán 

· Validační specifikace
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Jak postupovat s elektronickým podáním

Hlava A Obecná ustanovení

11.2 Implementace

(a)  V případě záznamů, které musí být uchovávány, ale nebyly předloženy úřadu, mohou osoby místo elektronických 

podpisů namísto tradičních podpisů používat úplně nebo částečně elektronické záznamy za předpokladu, že jsou 

splněny požadavky této části.

(b)  Pro záznamy předložené úřadu mohou osoby používat elektronické záznamy namísto papírových záznamů nebo 

elektronické podpisy namísto tradičních podpisů, a to zcela nebo zčásti za předpokladu, že:

(1) Požadavky této části jsou splněny; a

(2)  Dokumenty nebo části dokumentů, které mají být předloženy, byly identifikovány ve veřejném přehledu č. 92S-0251 

jako typ podání, který úřad přijímá v elektronické podobě. Tento dokument konkrétně určí, jaké typy dokumentů nebo 

části dokumentů jsou přijatelné k podání v elektronické podobě bez papírových záznamů a přijímacích jednotek úřadu 

(např. konkrétního střediska, kanceláře, divize, pobočky), na které mohou být tato podání předložena. Dokumenty pro 

přijímací jednotky úřadu, které nejsou uvedeny ve veřejném přehledu, nebudou považovány za oficiální, pokud jsou 

předkládány v elektronické podobě; papírové podoby takových dokumentů budou považovány za oficiální a musí 

doprovázet veškeré elektronické záznamy.  

Očekává se, že osoby budou konzultovat plánovanou přijímací jednotku úřadu o tom, jak (např. způsob přenosu, 

média, formáty souborů a technické protokoly) a zda budou pokračovat v odesílání elektronickou formou.

Ochrana proti padělání a neoprávněnému přísupu: formát PDF

Software testo Saveris CFR uchovává data (meta data a hrubá data) v zabezpečené a heslem chráněné databázi 

spravované IT oddělením zákazníka. Můžete poté, bez porušení pokynů FDA, exportovat kopie elektronických dokumentů 

ve formátu PDF, kde je možné definovat osoby, které budou mít k dokumentům přístup prostřednictvím odpovídajícího 

elektronického podpisu. To znamená, že je spolehlivě chráněna jak integrita Vašich dat, tak přístup k jejich obsahu.

testo Saveris nabízí následující funkce pro tvorbu PDF zpráv:

· Automatické PDF zprávy (denně/týdně/měsíčně)

· Manuální tvorba PDF zpráv pro uživatelsky časově omezený přístup, chráněné pomocí hesla

· Výtisky zpráv dle směrnice 21 CFR část 11

· Identifikační kód pro jasné přiřazení PDF zpráv
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Obr. 2: PDF zpráva odolná proti padělkům

Obr. 3: Zpráva obsahující elektronický podpis
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Správa uživatelů a přistupů v uzavřeném systému

Hlava A Obecná ustanovení

11.3 Definice

(a)  Definice a výklady pojmů obsažených v článku 201 zákona se vztahují na tyto výrazy, pokud jsou použity v této části.

(b) Pro tuto část platí také následující definice pojmů:

(1) Zákon znamená Federální zákon o potravinách, léčivech a kosmetice (sekce 201-903 (21 U.S.C. 321-393)).

(2) Úřad znamená americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

(3)  Biometrie znamená metoda ověřování totožnosti jednotlivce na základě měření fyzických vlastností jednotlivce  

nebo opakovatelných akcí, kde jsou tyto vlastnosti a/nebo akce pro daného jednotlivce unikátní a měřitelné.

(4)  Uzavřený systém znamená prostředí, ve kterém je přístup do systému spravován osobami, které jsou zodpovědné  

za obsah elektronických záznamů v systému.

(5)  Digitální podpis znamená elektronický podpis založený na kryptografických metodách autentizace odesílatele,  

který je vyhodnocen pomocí sady pravidel a parametrů, které umožňují ověřit totožnosti signatáře a integritu dat.

(6)  Elektronický záznam znamená jakoukoli kombinaci textu, grafiky, dat, zvuku, obrazové či jiné reprezentace informace 

v digitální podobě, která je vytvořena, upravována, udržována, archivována, vyhledávána nebo distribuována 

počítačovým systémem.

(7)  Elektronický podpis znamená kompilaci počítačových dat jakéhokoli symbolu nebo série symbolů, které jsou 

provedeny, přijaty nebo povoleny jednotlivcem, a jsou právně závazným ekvivalentem vlastnoručního podpisu.

(8)  Vlastnoruční podpis znamená jméno nebo právní značka jednotlivce, ručně psané touto osobou a provedené nebo 

přijaté se stávajícím záměrem autentizovat dokument v trvalé podobě. Akt podepsání se pomocí psacího nebo 

značkovacího nástroje, jako je pero nebo propiska, je zachován. Jméno nebo právní značka jednotlivce, které jsou 

běžně zaznamenávány na papír, mohou být zachyceny i na jiná zařízení či média, která tyto budou schopné uchovat.

(9)  Otevřený systém znamená prostředí, ve kterém není přístup do systému spravován osobami, které jsou zodpovědné 

za obsah elektronických záznamů v systému.
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Řízený uživatelský přístup pomocí zabezpečení systému Windows

Dokumentace citlivých dat pomocí softwaru testo Saveris CFR se obvykle provádí v uzavřeném a řízeném prostředí, tzv. 

uzavřeném systému. S takovými daty lze bezpečně manipulovat v prostředí, do kterého má přístup pouze vybraná skupina 

uživatelů. Pomocí softwaru testo Saveris CFR je správa uživatelů/přístupů prováděna pomocí osvědčeného zabezpečení 

systému Windows, kde lze přidělovat uživatelská ID, spravovat práva, uživatele a hesla nebo provádět autentizaci uživatelů. 

Koncept autorizace (uživatelská práva, přidělení nebo odebrání softwarových funkcí) určuje administrátor pro tři uživatelské 

úrovně v softwaru testo Saveris CFR.

Individuální přístup pomocí LDAP autentizace 
 
Pokud jde o individuální přístup do systému, software testo Saveris CFR se spoléhá na zásady přihlašování, zabezpečení, 

požadavků na heslo, zásady blokování atd. uživatelských účtů systému Windows.

Používaný systém musí být ověřen v rámci svého prostředí, aby byla zajištěna jeho přesnost, spolehlivost a výkon. Neplatné 

nebo pozměněné záznamy dat by měly být včasně identifikovány buď automaticky nebo pomocí vhodných ověřovacích 

postupů a izolovány. Zákaznické služby Testo poskytují ověření softwaru na místě spolu s kvalifikační dokumentací pro 

instalaci testo Saveris Pharma Solution.

Software testo Saveris CFR obsahuje následující funkce:

·  Úplná integrace konceptu přístupu pomocí osvědčeného zabezpečení systému Windows

· Autentizační koncept: administrátorské přidělení práv do tří uživatelských úrovní

· Patentovaný protokol společnosti Testo pro rádiovou a ethernetovou komunikaci

· Datové úložiště v souladu s CFR a ověřenou databází pomocí kontrolního součtu

· Využití kontrolního součtu pro zajištění správného a bezpečného přenosu dat

· Automatické každodenní zálohy databázových souborů, vč. možnosti provedení manuálních záloh

Jak propojit software testo Saveris CFR s bezpečnostním systémem NT

·  Místní skupiny jsou vytvořeny za účelem propojení softwaru testo Saveris CFR s bezpečnostním systémem NT: ve správě 

systému se přidají tři nové uživatelské skupiny k již existujícím: Testo-Comsoft-Admins, Testo-Comsoft-Power Users  

a Testo-Comsoft-Users.

·  Software testo Saveris CFR je registrován jako zdroj záznamů prohlížeče událostí (revizní záznamy a protokoly událostí).

·  Administrátor nebo člen místní skupiny Testo-ComSoft-Admins může (de)aktivovat jednotlivé funkce nebo možnosti 

systému pro uživatelské skupiny, které byly dříve nastavené na úrovni operačního systému.
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Procesy a kontrolní prvky odolné proti padělání  
v uzavřeném systému

11.10 Kontrolní prvky v uzavřeném systému

Osoby, které používají uzavřené systémy pro vytváření, úpravu, údržbu nebo přenos elektronických záznamů, používají 

postupy a kontroly určené k zajištění pravosti, integrity a případné důvěryhodnosti elektronických záznamů a zajišťují, 

aby signatář nemohl snadno odmítnout podepsaný záznam jako nepravdivý. Tyto postupy a kontroly zahrnují:

(a)  Ověření systémů pro zajištění přesnosti, spolehlivosti, stálého zamýšleného výkonu a schopnosti rozpoznat neplatné 

nebo pozměněné záznamy.

Zákaznické služby Testo poskytují ve Vaší zemi širokou škálu validačních služeb, jako je např. kvalifikace instalace 

systému (IQ) a provozní kvalifikace (OQ). Podporujeme také validace počítače.

Hlava B Elektronické záznamy

Obr. 4: Kontrola a správa uživatelských práv v softwaru testo Saveris (a)
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(b)  Schopnost generovat přesné a úplné kopie záznamů v lidsky čitelné a elektronické podobě vhodné pro kontrolu, 

přezkoumání a kopírování úřadem. Osoby by měly kontaktovat úřad, pokud existují dotazy týkající se schopnosti 

úřadu provést kontrolu a kopírovat elektronické záznamy.

S testo Saveris lze exportovat protokoly měření teploty do formátu PDF, zatímco hrubá data jsou stále bezpečně uložena 

v databázi. Dopravní řešení, která pro záznam dat během přepravy využívají záznamníky dat testo 184, přistupují k 

naměřeným datům prostřednictvím PDF zpráv a nahrávají data do zabezpečené centrální databáze pro budoucí audity.

(c) Ochranu záznamů pro jejich přesné a včasné vyvolání po celou dobu jejich uchovávání.

Databáze je spravována prostřednictvím IT oddělení zákazníka a řídí se pokyny týkající se doby uchovávání záznamů. 

Systém podporuje jak automatické, tak manuální zálohování.

(d) Omezení přístupu k systému pouze autorizovaným uživatelům.

Obr. 5: Tvorba elektronických zpráv, vč. podpisu (b)
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Hlava B Elektronické záznamy

(e)  Použití bezpečných, počítačem generovaných auditních stop s časovým razítkem pro nezávislý záznam data a času 

činností a akcí uživatele, který vytváří, upravuje nebo maže elektronické záznamy. Provedené změny nesmí zakrývat 

dříve zaznamenané informace. Taková dokumentace auditních stop musí být uchovávána po dobu alespoň takovou, 

jako je doba požadovaná pro předmětné elektronické záznamy a musí být k dispozici pro přezkoumání a kopírování 

úřadem.

Software testo Saveris automaticky sleduje všechny aktivity uživatelů v systému. Auditní stopa dokumentuje komponenty 

systému testo Saveris, čas akce a jméno uživatele, který akci provedl a název provedené akce.

(f) Použití kontrol operačního systému k vynucení případného pořadí kroků a událostí.

(g)  Použití autentizačních kontrol, aby se zajistilo, že pouze autorizovaní uživatelé mohou přistupovat do systému, 

elektronicky podepisovat dokumenty, přistupovat k operačnímu nebo počítačovému systémovému vstupu nebo 

vstupnímu zařízení, měnit záznamy nebo provádět operační akce.

(h)  Použití kontrol zařízení (např. terminálu) k určení případné platnosti zdroje datového vstupu nebo provozní instrukce.

Obr. 6: Auditní stopa pro zpětnou dohledatelnost akcí uživatelů v systému (e)
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(i)  Vyhodnocení, zda osoby, které vyvíjejí, udržují nebo využívají systémy pro elektronické záznamy/podpisy,  

mají dostatečné vzdělání, odbornost a zkušenosti k plnění přidělených úkolů.

( j)  Zřízení a dodržování písemných zásad, které vedou jednotlivce k zodpovědnosti za akce zahájené v rámci jejich 

elektronických podpisů, aby se zabránilo falšování záznamů a podpisů.

Kromě technických ovládacích prvků a komponent, nabízí testo Saveris Pharma Solutions možnost být vždy v souladu 

s požadavky CFR, vždy totiž existují další možné požadavky kontroly kladené na uživatele. Tyto zahrnují např. písemné 

zásady a SOP, aby se zajistilo, že jednotlivci budou zodpovědní za všechny akce provedené s jejich podpisem.

(k)  Použití vhodných kontrolních prvků v dokumentaci systému, vč.:

(1)  Přiměřených kontrol distribuce, přístupu a použití dokumentace pro provoz a údržbu systému.

(2)  Revize a změna kontrolních postupů pro zachování auditních stop, které dokumentují vývoj v čase a úpravu 

systémové dokumentace.

Obr. 7: Uživatelé přiřazení do různých zón ( j) 
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Hlava B Elektronické záznamy

2   Pro více informací ohledně AWS a GxP navštivte: https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_GxP_Systems.pdf  
Pro více informací ohledně Microsoft Azure a GxP navštivte: https://gallery.technet.microsoft.com/Azure-GxP-Guidelines-ab1b98d9 

3  Výchozí šifrování Amazon S3 poskytuje způsob, jak nastavit defaultní chování šifrování pro S3 bucket. Šifrování lze nastavit tak, aby byly všechny 
objekty uložené v daném bucketu také šifrované. Objekty budou šifrovány pomocí šifrování na straně serveru pomocí klíčů řízených službou Amazon 
S3 (SEE-S3) nebo správou klíčů AWS KMS (SSE-KMS). Reference: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/bucket-encryption.html

Bezpečnost aplikací v otevřených systémech

11.30 Ovládací prvky pro otevřené systémy

Osoby, které používají otevřené systémy pro vytváření, úpravu, údržbu nebo přenos elektronických záznamů využívají 

posupy a kontroly určené k zajištění pravosti, integrity a případné důvěryhodnosti elektronických záznamů od okamžiku 

jejich vzniku. Tyto postupy a kontroly zahrnují ty uvedené v odstavci 11.10 a, je-li třeba, dodatečná opatření, jako je 

šifrování dokumentů a použití vhodných norem pro digitální podpisy, aby byla zajištěna, dle okolností, pravost, integrita a 

důvěrnost záznamů.

testo Saveris – uzavřený systém i v otevřeném prostředí

Systém testo Saveris Pharma Solutions uchovává data centralizovaně, v uzavřeném systému, který podporuje dvě různé 

možnosti: způsobem, který určí IT oddělení zákazníka nebo online v privátním Cloudu. 

Pokud je vybrána možnost privátního Cloudu, znamená to, že jsou data uchovávána na serveru, který je spravovaný 

třetí stranou. Pak je nutné prověřit, že jsou bezpečnostní zásady poskytovale v souladu s pokyny GxP a požadavky FDA 

směrnice 21 CFR část 11.2 Naši inženýři Vám mohou pomoci s opimální konfigurací systému. Tímto způsobem jsou oba 

systémy považovány za uzavřené, jelikož jsou pod správou zákazníka a jsou přístupné pouze autorizovaným uživatelům  

v jejich doméně.

Pro zákazníky, kteří přepravují zboží do destinací, které se nenacházejí ve stejné IT infrastruktuře a nelze-li vytvořit VPN 

spojení, může být naše řešení pro přepravu nakonfigurováno pro využití tzv. “bucketů”.

Narozdíl od Cloudu využívá tento postup tzv. “buckety” neboli “kbelíky” pro přenos dat z několika lokací do centrální 

databáze. Bucket je dočasně naplněn naměřenými daty, které se odstraní po příští synchronizaci s centrální databází. 

Společnost Testo zaručuje komplexní zabezpečení dat u záznamníků dat pro přepravu.

V tomto případě lze využít služby jako je např. “Amazon Bucket” pro nakonfigurování záznamníků dat na začátku cesty  

a vyčítat je na určených místech podél cesty.3
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Obr. 9: Nastavení na místě

Obr. 8: Nastavení privátní Cloudové databáze
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Hlava B Elektronické záznamy

Elektronické podpisy a podepisování elektronických 
záznamů

11.50 Vyhotovení podpisu

(a)  Podepisované elektronické záznamy musí obsahovat informace spojené s podpisem, které jasně uvádějí všechny  

tyto údaje:

(1) Jméno signatáře;

(2) Datum a čas provedení podpisu; a

(3) Význam spojený s podpisem (kontrola, schválení, odpovědnost nebo autorství).

(b)  Položky uvedené v odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a odstavci 3 písm a) tohoto oddílu podléhají stejným kontrolám 

jako v případě elektronických záznamů a zahrnují se jako součást lidsky čitelné formy elektronických záznamů  

(např. elektronické zobrazení nebo výtisk).

testo Saveris poskytuje všechny 
potřebné funkce

Pro určité uživatelské akce vyžaduje systém 

elektronický podpis. Tento podpis se pak také 

zobrazuje v auditní stopě spolu s důvodem 

provedené akce (např. změna konfigurace). 

Elektronický podpis může být nastaven jako 

povinný pro definované uživatelské akce, jako 

jsou např.:

·  Potvrzování alarmů

·  Změna nastavení alarmů

·  Změna nastavení automatických zpráv

·  Definování obsahu a ruční tvorba zprávy

·  Změna nastavení v rozsahu systému

·  Změna nastavení bezpečnosti

Obr. 10/11: Potvrzení alarmů a změna nastavení alarmů
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11.70 Propojení elektronických záznamů / podpisů

Elektronické podpisy a vlastnoruční podpisy provedené pro elektronické záznamy musí být propojeny s příslušnými 

elektronickými záznamy, aby se zajistilo, že podpisy nebudou odstraněny, kopírovány nebo jinak převedeny a zabránilo 

se tak padělání záznamů běžnými prostředky.

Obr. 12: Zobrazení propojení podpisu s jednotlivcem v systému / zprávě

Údaje o elektronickém podpisu jako nedílná součást záznamu

Elektronické podpisy vytvořené pomocí testo Saveris není možné pomocí běžných metod vymazat, kopírovat či měnit. 

Elektronické podpisy lze vynutit a nastavit pro následující parametry / akce:

· Změna nastavení a potvrzení alarmů

· Definování obsahu zprávy

· Změna nastavení systému

· Úprava zón

· Změna nastavení automatických zpráv

· Úprava kontroly přístupu

Pro všechny akce je rovněž možné vynutit komentář.



 18

Hlava C Elektronické podpisy

Elektronické podpisy a ovládací prvky

11.100 Obecné požadavky

(a)  Každý elektronický podpis musí být unikátní pro každého jednotlivce a nesmí být znovu použit nebo převeden  

na nikoho jiného.

(b)  Předtím, než organizace vytvoří, vystaví, ověří nebo jinak schválí elektronický podpis jednotlivce nebo jakýkoli  

prvek takového podpisu, si musí ověřit totožnost jednotlivce.

(c)  Osoby používající elektronické podpisy musí před nebo v době použití takového podpisu potvrdit úřadu,  

že elektronický podpis uložený v jejich systému a používaný dne 20. srpna 1997 nebo později je považován  

za právně závazný ekvivalent vlastnoručního podpisu.

testo Saveris poskytuje unikátní elektronické podpisy

V testo Saveris Pharma Solutions je elektronický podpis každého jedince unikátní. Elektronické podpisy jsou 

implementovány pomocí kombinace unikátního přihlašovacího jména a podpisového hesla. Elektronický podpis  

lze vynutit pro definované uživatelské akce.

Obr. 13: Elektronické podpisy, vč. důvodu provedení akce (např. změna konfigurace)
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11.200 Součásti elektronického podpisu a ovládací prvky

(a) Elektronické podpisy, které nejsou založeny na biometrii, musí:

(1) Zahrnovat alespoň dva odlišné identifikační prvky, např. identifikační kód a heslo.

(i)   Pokud jednotlivec provádí řadu podpisů během jednoho, nepřetržitého přihlášení do systému, bude první 

podepisování vyžadovat zapojení všech identifikačních prvků elektronického podpisu; následné podepisování bude 

provedeno pomocí alespoň jednoho identifikačního prvku elektronického podpisu, který je vykonatelný a určený pouze 

pro daného jednotlivce.

(ii)  Pokud jednotlivec provede jedno nebo více podepsání, které nebyly provedené během jediného, nepřetržitého 

přihlášení do systému, bude každé podepisování vyžadovat zapojení všech identifikačních prvků elektronického 

podpisu.

(2) Být používány pouze jejich právoplatnými majitely; a

(3)  Být zajištěno, aby při pokusu zneužití elektronického podpisu jinou osobou než je vlastník podpisu byla vyžadována 

spolupráce dvou nebo více osob.

(b)  Být zajištěno, aby elektronické podpisy založené na biometrii byly navrženy tak, aby je nemohl používat nikdo jiný  

než právoplatný majitel.

Maximální zabezpečení podle zásad hesel systému Windows

Vzhledem k tomu, že naše řešení podporuje přihlašování pomocí LDAP je elektronický podpis řízen zásadami 

bezpečnostního hesla systému Windows. Podle pokynů FDA využívá testo Saveris dva identifikační prvky:  

přihlašovací jméno a heslo.

Ne-biometrické elektronické podpisy
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Hlava C Elektronické podpisy

Bezpečnostní předpisy týkající se správy hesel

11.300 Ovládací prvky pro identifikační kódy / hesla

Osoby, které využívají elektronické podpisy na základě použití identifikačních kódů v kombinaci s hesly, musí využívat 

ovládací prvky pro zajištění jejich bezpečnosti a integrity, jako např.:

(a)  Udržování jedinečnosti pro každou kombinaci identifikačního kódu a hesla tak, aby žádné dvě osoby neměly stejnou 

kombinaci identifikačního kódu a hesla.

(b)  Zajištění pravidelného ověřování, zrušení nebo revize identifikačního kódu a hesla (např. pokrytí takových událostí jako 

je stárnutí hesla).

(c)  Postupy správy ztrát umožňují elektronicky zakázat ztracené, ukradené, chybějící nebo jinak potenciálně 

kompromitované tokeny, karty a další zařízení, která nesou nebo generují informace o identifikačním kódu nebo heslu, 

vydávat dočasné nebo trvalé náhrady pomocí vhodných, přísných kontrol.

(d)  Používání bezpečnostních opatření k zabránění neoprávněnému používání hesel a/nebo identifikačních kódů  

a okamžité a naléhavé odhalení a nahlášení případných pokusů o jejich neoprávněné použití na bezpečnostní jednotku 

systému, případně na správce provozu.

(e)  Počáteční a pravidelné testování zařízení, jako jsou tokeny nebo karty, které nesou informace o identifikačních kódech 

nebo heslech, aby se zajistilo, že fungují správně a nebyly pozměněny neoprávněným způsobem.

Pohodlná a bezpečná správa hesel 

Software testo Saveris podporuje správce systému při vytváření a správě hesel pomocí integrovaných kontrol, jako jsou  

např. délka hesla a dotazy jako věkové omezení v rámci zásad hesel systému Windows. Správa hesel musí zajistit jak 

unikátní přihlašovací jméno a heslo pro jednotlivce, tak stárnutí hesla a zamčení uživatelského účtu po neúspěšném  

pokusu o přihlášení.
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Obr. 14: Správa zásad a hesel na úrovni systému Windows
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Vždy na správné straně: testo Saveris CFR

testo Saveris Pharma Solutions splňuje požadavky směrnice 21 CFR část 11

Směrnice 21 CFR část 11 upravuje tvorbu, archivaci a správu elektronických dokumenů a provádí přísnou politiku 

elektronických podpisů. Spolu se zcela digitálním monitorovacím systémem testo Saveris nabízí Testo ideální řešení  

pro splnění všech požadavků CFR z hlediska technické funkčnosti. 

Výhody na první pohled:

·  Osvědčený monitorovací systém s certifikátem z Fraunhoverova IESE institutu

·  Maximální integrita dat poskytovaná přísnými bezpečnostními protokoly

·  Úplná integrace konceptu přístupu v osvědčeném zabezpečení systému Windows

·  Koncept autentizace

·  Pohodlná a bezpečná správa hesel/podpisů

·  Vlastní protokol společnosti Testo pro rádiovou a eterneovou komunikaci

·  Ukládání dat s ověřenou databází pomocí kontrolních součtů

·  Využití kontrolních součtů pro přesný a bezpečný přenos dat

·  Automatické každodenní zálohy, možnost provedení manuálních záloh

·  Vždy připraven k FDA auditům 

Naši zákazníci těží z vysokých bezpečnostních technologických standardů, které zajišťuje kompatibilita s CFR a velmi 

přesné a spolehlivé sledování farmaceutických a lékařských procesů.

Testo Whitepaper Shoda s 21 CFR Part 11
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Služby související s 
testo Saveris CFR Pharma Solutions 

Více informací na www.testo.cz

Řešení údržby a podpory šité na míru:

Služby před instalací:
·  Projekt management a individuální konzultace

·  Tepelné mapování pro určení optimálního rozmístění sond

Služby kalibrace: 
Kalibrace a justáž:

·  Software pro úpravu vlastních kalibrací / justáží (ochrana heslem, historická dohledatelnost akcí)

·  Pro systémy konfiguravané s digiálními sondami jsou kalibrační a expirační údaje uloženy v paměti každé sondy

·  Kalibrační služby v laboratořích a na místě v mnoha zemích po celém světě

Služby kvalifikace a validace:
Testo poskyuje komplení dokumentaci a služby týkající se instalace hardwaru a softwaru, uvádění do provozu, 

kvalifikace a validace pro všechny systémy testo Saveris Pharma Solutions:

·  Kvalifikace návrhu (DQ), kvalifikace instalace (IQ), kvalifikace provozu (OQ), kvalifikace výkonu (PQ)

·  Individuální posouzení rizik dle GAMP5

Řešení Basic

Vyžadujete-li pouze technickou 

konfiguraci a test funkčnosti 

monitorovacího systému dle 

dokumentace ve shodě s GxP,  

pak je toto řešení právě pro Vás.

Řešení Premium 

Toto řešení nabízí také model založený 

na rizicích. S plně komplexním 

ověřením dle GAMP5, které může 

obsahovat Vaše specifické požadavky 

na provádění analýzy rizik, po které 

můžete přejít rovnou k produkčnímu 

použití. Modulární a podrobný proces 

analýzy rizik (FMEA) a koherentní 

kvalifikace a validace dokumentace 

usnadňuje nejen zpětnou 

dohledatelnost, ale také vyhodnocení 

budoucích změn systému, rychle  

a spolehlivě.

Řešení Peace of Mind 

Toto řešení umožňuje maximální 

provozní dobu systému pomocí 

rekalibrace a revalidace, jakožto  

i náhradních dílů a správy záloh  

v případě potřeby.
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Moderní firma z jižního Německa.

Pobočky

Obchodní partneři

Po více než 60 let je společnost Testo známá svými 

inovačními měřicími řešeními v Německu a po celém světě. 

Jakožto světový lídr na poli přenosné měřicí techniky 

napomáháme našim zákazníkům šetřit čas a zdroje, chránit 

životní prostředí a zdraví osob a navyšovat kvalitu zboží  

a služeb.  Více než 2800 zaměstnanců pracuje v oblasti 

výzkumu, vývoje, výroby a obchodu pro naši společnost  

ve 33 pobočkách po celém světě. Společnost Testo 

přesvědčuje více než 1 mil. svých zákazníků všude na světě 

přesnou měřicí technikou a inovační způsoby měření a správy 

dat zítřka. 

Průměrný meziroční růst 10 % od vzniku společnosti v roce 

1957 a akuální obrat téměř čvrt miliardy Eur jasně dokazují,  

že technická firma z Německa a moderní měřicí technologie 

jsou ideální kombinací. Nadprůměrné investice do 

budoucnosti společnosti jsou také, kromě jiného, naším 

receptem na úspěch. Testo investuje zhruba desetinu ročního 

obratu do svého oddělení výzkumu a vývoje.

Testo Whitepaper Shoda s 21 CFR Part 11

Testo, s.r.o.
Jinonická 80

158 00 Praha 5
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