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Krakow, dnia 25.10.2010

W lipcu 2010 roku w Chemiczno - Farmaceutycznej Spotdzielni Pracy ,,Espefa" zostat

wdrozony przez firm? StatSoft program Statistica wraz modutami: Walidacja procesow i Walidacja

metod pomiarowych. Decyzja firmy dotyczqca wdrozenia byta podyktowana spetnieniem wymagari

Dobrej Praktyki Wytwarzania w zakresie walidacji procesow produkcyjnych, walidacji metod badania

oraz sporzqdzania analizy trendow i raportow z rocznego przeglqdu produktow. Realizacja wyzej

wymienionych zagadnieh narzuca sporzqdzanie bardzo pracochtonnych i czasochtonnych obliczen

statystycznych oraz przygotowywanie obszernej dokumentacji.

Dzi^ki oprogramowaniu firmy StatSoft praca z obrobka. danych i obliczeniami statystycznymi

stata 5)3 duzo tatwiejsza, nie pochtania juz tak duzej ilosci czasu oraz wyklucza mozliwosc popetnienia

bf^dow przy kopiowaniu danych, poniewaz oprogramowanie jest walidowane podczas wdrozenia

przez przedstawiciela firmy StatSoft, co ma rowniez bardzo duze znaczenie w odniesieniu do

wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Generowane Raporty z modutow farmaceutycznych Walidacja procesow i Walidacja metod

pomiarowych posiadaja. wszystkie niezb^dne analizy statystyczne oraz wnioski, a ponadto w razie

potrzeby, uzytkownik programu moze rozbudowac raporty o dodatkowe informacje.

Program Statistica wykorzystywany jest przez pracownikow naszej firmy rowniez do prowadzenia

analizy trendow oraz wykonywania analiz statystycznych do Raportow z rocznych przeglqdow

produktow a takze pomocny jest do innych celow.

Firma StatSoft podczas wdrazania oprogramowania prowadzi bardzo wyczerpuja.ce szkolenia

oraz oferuje swojq pomoc, dzi^ki czemu praca z oprogramowaniem oraz zrozumienie trudnych

zagadnieri analiz statystycznych staje si? prostsze i bardzo przydatne w pracy.

W tym miejscu chciatabym serdecznie podzi^kowac Panu Michatowi Iwaricowi - pracownikowi firmy

StatSoft, ktory wdrazat w naszej firmie oprogramowanie oraz przeprowadzat bardzo rzetelne

szkolenia, dzi^ki ktorym ,,swiat statystyki" stat si^ przyjemniejszy i bardziej zrozumiaty oraz pomocny

w doskonaleniu Systemu Zarza.dzania Jakoscia,.
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