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Ons onderzoeksplatform
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én voor de onderzoekers.
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Medical
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Gezondheidszorg

Ethische Commissies

EDC
Verzamel, valideer en
verrijk alle klinische data.
Data Verzameling RTSM ePRO | PROMs | eCOA Analytics API

Data Verzameling
 eCRF

RTSM
 Randomisatie tool

 Eenvoudige

 Trial Voorraad

 Single &

 Stratificatie tool

studie start up

Multicenter
studies

Beheer

ePRO ~ PROMs ~ eCOA
 Verstuur medical
surveys

 Responsive
omgeving

 Data automatisch

 Hergebruik CRFs
van gedeelde
bibliotheken

 Document Beheer
 Subject Tracking

Analytics
 Studie dashboards

API
 Stream clinical data

 Real-time

 SURFconext

rapportages

 verrijk data grafisch
 Import/export alle

 Single sign-on
 Koppeling

relevante data

Good Clinical Practice
Role-based access control | Smart Safety Reporting | Audit Trail | Data anonimisatie

Role-based
access control
 Verschillende
rechten per rol

 Aanpasbare

Smart Safety
Reporting
 SAEs, SUSARs, SADEs

Audit Trail

Data anonimisatie

 Review wijzigingen

 Subject nummers

 Audit Trail filters

omgeving per rol
VRAAG EEN DEMO AAN
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CTMS
Beheer de volledige
studie start-up.
Workflow | Brief generatie | Document Beheer | Review | Communicatie

Workflow
 Gebruik je eigen
worflow

Brief generatie
 Automatisch
gegenereerd

 Aanpasbaar op

 e.g. Clinical Trial

ieder moment

Document Beheer
 eTMF

 Sponsor TMF

Authorisation (CTA)

 ISF

 Centrale

indiening van het
studie protocol

Review
 Digitaal
goedkeuren,
vergrendelen
en tekenen
van documenten

 Indienen van het

studie protocol
bij een Medical
Review Committee

Communicatie
 Makkelijk
communiceren met:
• Deelnemende
centers
• Ethical Review
Committee
• Board of
directors
• Researchers

Volg het volledige
studie portfolio
Financieel Management | Subject tracking | Dashboards & analytics | Quality control | API
Financieel
Management
 Manage:
• Budgetten
• Uitgaven
• Board of
directors
• Vergoedingen

Subject tracking
 Volg subjects voor
ieder deelnemend
center

Dashboards
& analytics
 Realtime Studie
Dashboards

 Voorbereid op

(inter)nationale
bedrijfs rapportages
met Management

Quality control
 Role-based
access control

 Smart Safety

API
 Koppeling van
CTMS met
ERMS/EDC en
externe apps

rapportages zoals
SAEs, SUSARs, SADEs
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ERMS
Review alle klinische
studie protocollen.
Workflow | Document Beheer | Review | Brief generatie | Communicatie

Workflow
 Medisch Ethische
Commitees kunnen
hun eigen
workflow integreren

 Aanpasbaar op
ieder moment

 Digitaal

Document Beheer
 Beheer het
volledige
studie protocol

Review
 Digitaal
goedkeuren,
vergrendelen
en tekenen
van documenten

 Beheer

Amendementen,
Smart Safety
Rapportages &
Voortgangsrapportages

ontvangen van
studie protocollen

Brief generatie
 Automatisch
genereren
& valideren
van brieven

Communicatie
 Eenvoudig
communiceren met:
• Indieners

 Indienen van het

studie protocol
bij een Medical
Review Committee

• Principal
investigators
• Leden METC

Volg het volledige
studie portfolio
Meetings | Dashboards & analytics | Quality control | Brief generatie | Communicatie

Meetings
 Digitale
meetings
met voorzitters
en leden

Dashboards
& analytics
 Realtime Studie
Dashboards
 Prepared for
organizational,
(inter)national
reporting with
Management
Dashboards

Quality control
 Role-based
access control
 Audit Trail

Brief generatie
 Gereed voor
aankomende ECTR

Communicatie
 Koppeling ERMS
van CTMS /EDC
en externe apps
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Support
& Diensten
Support
 Telefonische support voor
verschillende tijdzones

 Live chat
 Ticketing System
 Online handleidingen
 Updates & release notes
 Webinars & Community

Diensten
 Consultancy & Training

 Koppeling met CTMS
 Functioneel Beheer
 Data migraties
 Change Management
 Maatwerk

Security
ResearchManager

Datacenters

Onze
Klanten
R esearchManager hecht veel waarde aan de mening van haar klanten. Dit
uit zich in de lange relaties met haar klanten. Hieronder een greep uit de
verschillende gebruikers van ons onderzoeksplatform.

CONTACT

Sven Lenderink

Thierry Wetting

Paul Somberg

+31 6 102 138 67

+31 6 202 509 01

+31 6 519 031 95

Heeft u nog aanvullende vragen?
Bezoek dan onze website of
neem dan contact op via deze button:
NEEM CONTACT OP

Uiteraard kunt u ook contact opnemen
met iemand van ons salesteam, zie hierboven:

