
Software Dissolution Workstation Agilent

APERFEIÇOANDO A DINÂMICA  
DO FLUXO DE TRABALHO



ASSUMA O CONTROLE DO SEU FLUXO DE TRABALHO

Você tem dúvidas...
• Quanto tempo você poderia economizar e quantos erros de transcrição poderia eliminar 

se não precisasse anotar detalhes para cada experimento de dissolução? 

• Como você pode ter certeza de que os dados do seu laboratório estão protegidos  
e de que o acesso do usuário é adequado e rastreável?

• Como você pode provar, durante uma auditoria, que os parâmetros de método corretos 
foram usados para cada teste? 

SOFTWARE DISSOLUTION WORKSTATION AGILENT

Nós lhe damos as respostas...
• O software Dissolution Workstation da Agilent oferece as respostas e a tranquilidade, permitindo 

que você gerencie cada aspecto do seu fluxo de trabalho de dissolução de maneira simples, 
segura e econômica. 

• Imagine o que você poderia fazer, com muito mais facilidade, se tivesse o controle completo  
e integrado de vários sistemas de dissolução em um único computador. 
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TENHA A CERTEZA

Integre a segurança de dados com recursos 
projetados para simplificar a exportação  
de dados e a integração com LIMS.

AUMENTE A EFICIÊNCIA 

Elimine a documentação manual de cada etapa  
do processo do teste de dissolução, melhore o 
gerenciamento de dados e reduza os erros. 

Saiba mais em www.agilent.com/chem/dissolutionsoftware

ESTEJA EM  
CONFORMIDADE 

Atenda aos requisitos de assinatura  
e registros eletrônicos para estar em 
conformidade com a 21 CFR Parte 11 
com recursos integrados.

MANTENHA A 
ORGANIZAÇÃO 

Combine informações de teste, método  
e sistema em um banco de dados para  
manutenção simples e revisão de dados. 
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Centralize o controle de dissolução
O software Dissolution Workstation Agilent consolida potentes funções operacionais  
e de gerenciamento para vários instrumentos de dissolução em uma única interface  
administrativa eficiente, dando a você o controle do teste, da monitoração e da  
qualificação da dissolução em um computador.



FAÇA TUDO COM UMA ÚNICA INTERFACE

SOFTWARE DISSOLUTION WORKSTATION AGILENT

Com o software Dissolution Workstation Agilent, você pode criar, editar, pesquisar, recuperar e arquivar  
com facilidade seus métodos de dissolução e relatórios de teste. Tudo de uma única interface. O software  
é simples de operar e configurar e pode ser personalizado para atender às suas necessidades. O fluxo  
de trabalho aqui detalhado mostra como essa ferramenta pode ser eficiente.

Crie seu ambiente  
em rede 
Você pode configurar um ambiente 
adequado às suas necessidades 
baseado no número de sistemas  
de dissolução que você tem e nos 
recursos de rede que deseja. A 
arquitetura cliente-servidor permite 
que você crie um banco de dados 
central localmente ou em uma rede.

Atribua privilégios  
aos usuários
Limite o acesso e atribua privilégios 
específicos do software, usando gru-
pos de usuário exclusivos baseados 
na segurança integrada do Microsoft 
Windows. Isso garante que ninguém 
possa manipular ou comprometer o 
sistema, as configurações do método 
ou os dados.

Configure os instrumentos 
de dissolução
Insira todas as informações relevantes 
do hardware, incluindo os números de 
série de cada acessório, para até quatro 
sistemas conectados a cada PC. Quais-
quer alterações subsequentes a esse 
arquivo inicial serão exibidas na Trilha 
de auditoria do sistema.

RS232
Servidor do dispositivo terminal

TCP/IP

Dissolution Workstation

Eternet
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Defina os parâmetros  
do método
Especifique os parâmetros exigidos  
de cada método de dissolução usando 
o Editor de métodos intuitivo. Ative 
os recursos que desejar, incluindo 
preenchimento prévio, limpeza 
automática, alteração de mídia, nível  
de pré-teste, verificações operacionais  
e monitoramento de vibração. 

Execute testes  
de dissolução
Simplesmente selecione o sistema  
e o método adequados e o software 
assumirá o controle. Atividades individuais 
são monitoradas e visíveis em tempo  
real. O sistema o notificará até mesmo 
remotamente sobre eventos críticos como 
pontos de tempo, erros ou status do sistema.

Revise, assine e exporte 
os dados do teste
Use o mecanismo Crystal Reports  
SAP para visualizar, verificar e assinar  
eletronicamente os relatórios do teste 
final. Você pode exportar e armazenar  
os dados do instrumento de várias ma-
neiras para adequar o seu ambiente.  
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SOFTWARE DISSOLUTION WORKSTATION AGILENT

OBTENHA OS RECURSOS  
E AS OPÇÕES QUE VOCÊ PRECISA

Somente a Agilent oferece tanto controle sobre o processo de dissolução.

Gerencie arquivos 
• Crie arquivos separados para sistemas e métodos que contenham todas as  

informações de teste relevantes.

• Rastreie todas as alterações nos arquivos usando o recurso integrado de Trilha  
de auditoria e gere relatórios personalizados destacando as diferenças entre as versões.

• Recupere com facilidade os relatórios de teste anteriores por intervalo de datas  
e ID do sistema.

Configure os instrumentos
• Compatível com a linha completa de instrumentos de dissolução e  

estações de amostragem da Agilent, incluindo os Aparatos USP 
1/2/3/5/6/7 assim como produtos antigos da Varian e VanKel.

• Use qualquer combinação de configurações de instrumentos.

Defina parâmetros de métodos
• Acomoda métodos de dissolução que exigem alteração de meio,  

reposição de meio, inícios segundo a temperatura do banho ou do  
recipiente, preenchimento prévio, limpeza do sistema ou rotação infinita. 

• Envia notificações em tempo real para mantê-lo informado  
sobre o status do sistema, onde quer que você esteja.
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Esteja em conformidade com a 21 CFR Parte 11
• Limite as alterações ou o acesso aos arquivos ou testes injustificados 

através do travamento da aplicação e dos grupos de usuários.

• Recupere com facilidade os relatórios através de filtros de dados ou  
de assinaturas eletrônicas.

• Rastreie todas as alterações e atividades do sistema com trilhas  
de auditoria.

Monitore a vibração e muito mais
• Use o módulo de instrumentos Agilent 280-DS para monitorar a 

vibração durante o teste para fornecer dados ambientais valiosos.

• Documente as verificações operacionais pré-teste para todos  
os acessórios. Um requisito do procedimento de qualificação 
mecânico aprimorado.

Acesse e exporte os dados
• Mantenha um histórico completo de todos os testes.

• Exporte os dados usando formatos padrão ou a solução LIMS  
do seu laboratório.

• Com os privilégios adequados, use qualquer PC da sua rede para acessar 
os arquivos do banco de dados para fins de investigação ou revisão.
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Saiba mais  
www.agilent.com/chem//dissolutionsoftware

Encontre um centro de atendimento ao cliente Agilent 
www.agilent.com/chem/contactus

Brasil  
0800 7281405  
chem_vendas@agilent.com

Europa 
info_agilent@agilent.com

Ásia e Pacífico 
inquiry_lsca@agilent.com

Canal de comunicação direto para dissolução  
dissolution.hotline@agilent.com

Somente para uso em pesquisas. Não devem ser usados em procedimentos de diagnóstico. 
Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
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