SIMPLIFIQUE AS QUALIFICAÇÕES AUTÔNOMAS
COM UMA FERRAMENTA CONFIÁVEL QUE GARANTE
RESULTADOS SATISFATÓRIOS EM AUDITORIAS

Agilent ACE Partner Edition

O sucesso de seu laboratório depende da garantia de qualidade
e da compliance regulatória
Devido aos exigentes padrões de qualidade atuais, os laboratórios que dependem
da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA e de outras agências regulatórias
têm ainda mais dificuldade para oferecer uma prova precisa do desempenho e da
calibração do sistema. Os desafios são assustadores para os laboratórios que
possuem suas próprias equipes de metrologia ou de manutenção, principalmente
se apresentam mais de 50 qualificações por ano. Seu laboratório deve estar repleto
de instrumentos de marcas e modelos diferentes, cada um com seus próprios
protocolos de qualificação. Para manter o ritmo, os técnicos usam planilhas,
ferramentas inteligentes de PDF e até mesmo ferramentas de compliance de marcas
conhecidas. Mesmo assim, talvez ainda seja necessário aumentar a eficiência
da execução e a confiança em seus resultados.

Economize tempo e dinheiro — e aumente a confiança —
com uma ferramenta de compliance disponibilizada pelo parceiro
de compliance no.1 do setor
O Agilent Automated Compliance Engine (ACE) Partner Edition simplifica os
procedimentos de compliance em toda a empresa. O Partner Edition é uma
ferramenta de compliance licenciada projetada para laboratórios e terceiros
regulamentados pela FDA que realizam sua própria manutenção. O software
de compliance ACE, patenteado e completamente automatizado, garante a
confiança na qualidade e em seus resultados. Você economiza tempo e dinheiro
com uma solução compatível com instrumentos dos principais fornecedores,
como plataformas de LC, GC, LCMS, GCMS, dissolução e espectroscopia.

ACE Partner Edition:
simplifique as qualificações
e aumente a confiança
Ferramenta de compliance
autônoma para todos os
protocolos de ACE
Flexibilidade para adaptar
protocolos, incluindo padrões,
variações e protocolos
personalizados
Resultados aprovados em
auditorias alcançados através
de uma metodologia comprovada
Custos mais baixos de
compliance com um procedimento
automatizado que economiza
tempo e dinheiro
Consistência entre laboratórios
graças aos protocolos de testes
padronizados e à metodologia
validada da Agilent

Obtenha os benefícios deste
excelente software de serviço
com sua equipe interna
O ACE Partner Edition melhora a eficiência,
os resultados das auditorias e a rastreabilidade.
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1 Eficiência: a interface avançada de compliance

admite diversas sessões, para que seus
técnicos prestem serviços e realizem tarefas
em paralelo, acelerando o tempo de execução
e fazendo com que os sistemas do laboratório
retomem a produção mais rapidamente.

2 Resultados confiáveis: recursos integrados,

como a redução de dados com funções
de gráficos, garantem que os resultados
atendam às especificações do Plano de
qualificação de equipamentos (EQP). Os EQPs
atuais abrangem todos os equipamentos
do laboratório e possibilitam configurações
complexas e testes adicionais.

O ACE Partner Edition satisfaz
todas as necessidades de
laboratórios que realizam
sua própria manutenção:
• Licenças para todos os protocolos de
ACE, como IQ, OQ, RQ, MQ, PQ, FV e PM
• Licenças para sistemas compatíveis
Agilent e de distintos fabricantes,
incluindo LC, GC, LCMS, GCMS,
dissolução e espectroscopia
• O ACE vem com o EQP Editor para
analisar, aprovar e definir protocolos
padrão e variantes, além de possibilitar
a criação de protocolos personalizados

Economize tempo e dinheiro
e tenha mais tranquilidade:
• Harmonização, consistência e flexibilidade
em todas as técnicas e todos os relatórios
• Plataforma que não depende de fornecedor,
amplamente compatível com o Sistema
de dados de cromatografia (CDS)
• Qualificações de alto desempenho
e compatibilidade com múltiplas sessões
• Facilidade de uso, além de resultados,
armazenamento e recuperação
completamente eletrônicos
• Atualizações da versão do ACE para
incorporar novas técnicas, sistemas
de distintos fabricantes, aprimoramentos
e correções de defeitos
• Resultados que praticamente asseguram
a aprovação em auditorias

Obtenha a ferramenta mais
confiável para a compliance
autônoma:
• Acesso aos mais novos protocolos
baseados em metrologia desenvolvidos
e testados pela Agilent
• Protocolos personalizados a partir
do EQP Editor ou do suporte Agilent
• Resultados aprovados em auditorias
alcançados através de uma
metodologia comprovada
• Treinamento, suporte e orientação
dos mesmos especialistas Agilent que
trabalham com nossos engenheiros de
serviço de campo

Fale conosco
Obtenha mais informações sobre
o ACE Partner Edition:
agilent.com/chem/partneredition
Converse com um representante Agilent:
encontre um centro de atendimento ao
cliente Agilent em seu país no site
agilent.com/chem/contactus

3 Rastreabilidade: um design inovador baseado

no fluxo de trabalho e uma orientação passo
a passo para cada tarefa de qualificação
garantem a conformidade com o protocolo
e consistência em todos os laboratórios,
técnicas e locações.

ENTRE EM CONTATO COM
UM CENTRO DE VENDAS
E SERVIÇOS AGILENT
Austrália – Tel: 1-800-802-402
Brasil – Tel: 0800-7281405
Canadá – Tel: 800-227-9770
China – Tel: 800-820-3278 6
França – Tel: 0810 446 446
Alemanha – Tel: 0800-603 1000
Índia – Tel: 18001801517
Itália – Tel: 1-800 012 575
Japão – Tel: 0120-477-111 ou
042-656-7882
Coreia – Tel: 080-004-5090
México – Tel: (55) 1253 2153 ou
01 800 506 4800
Rússia – Tel: 7 (495) 3900
Espanha – Tel: 901 11 68 90
Estados Unidos – Tel: 800-227-9770
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