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vAT FOR PHARMA ‹LE ELDE ED‹LEN
KAZANIMLAR
vAT for Pharma ile saha
teﬂkilat›ndaki t›bbi mümessillerin
verimlili¤i yüzde 30 artt› ve bu
verimlilik, kuruluﬂun 2009 y›l›nda
kaydetti¤i yüzde 40 büyümeye
katk›da bulundu.
Teﬂkilat› oluﬂturan t›bbi mümessiller
zamandan tasarruf ederek
planlar›n› kolayca
oluﬂturabilecekleri bir platforma
kavuﬂtular.
Saha teﬂkilat›n›n üzerindeki mesai
saatleri d›ﬂ›na taﬂabilecek baz›
manuel iﬂlemler sistem üzerinden
çok k›sa zamanda yap›labildi¤i için
iﬂgücünden tasarruf edildi.
Pazarlama bölümündeki ürün
yöneticileri, vAT for Pharma
platformundan edindikleri bilgiler
sayesinde aksiyonlar›n› daha iyi
planlayabilir hale geldiler.
Anl›k takip edilebilen raporlar
sayesinde erken müdahalelerde
bulunmak mümkün hale geldi.

Mustafa Nevzat, vAT for
Pharma* ile saha satış
verimliliğini yüzde 30 artırdı
(*) virtual Activity Tracking for Pharma-İlaç sektörü için saha satış otomasyonu
“vAT for Pharma’n›n, saha sat›ﬂ aktivitelerimizin planlanmas›nda ve
takibinde ciddi bir verimlilik art›ﬂ› sa¤lad›¤›n› görüyoruz. Ürünü
geliﬂtiren ITG firmas› ile yola ç›kt›¤›m›z 2008 y›l› baﬂ›ndan bu yana
ürün grubu say›m›z iki kat artarken, ilaç çeﬂitlili¤imizde ciddi oranda
yükseldi. Buna ra¤men, vAT for Pharma’n›n kurumumuza kazand›rd›¤›
verimlili¤in de etkisiyle t›bbi mümessil say›m›z sadece yüzde 20 artt›.
T›bbi mümessillerimizin hayat›n› kolaylaﬂt›rarak verimliliklerini art›rmaya
hizmet eden, web tabanl› vAT for Pharma çözümünden ve ITG
uzmanl›¤›ndan memnuniyet duyuyoruz.”
Efdal AKKULAK
E¤itim Planlama ve Koordinasyon Müdürü / Mustafa Nevzat

Etkin bir masraf yönetimi ile
mümessillerin ve bölge
müdürlerinin masraflar› h›zl› bir
ﬂekilde sisteme dahil edildi¤i gibi
ödemeler de h›zland›.
vAT for Pharma sayesinde, do¤ru
hedeflere ulaﬂt›rabilme olana¤› elde
edildi¤i için, tan›t›m, literatür,
broﬂür gibi materyallerin gereksiz
üretimi ve israf› engellendi ve
gerekti¤i kadar oluﬂturulmas›
sa¤land›.
vAT for Pharma öncesi dönemde
üçüncü kiﬂiler taraf›ndan yap›lan
manuel veri giriﬂleri ortadan kalkt›¤›
için, hata oran› minimize edildi.
vAT for Pharma, gelece¤e yönelik
ihtiyaçlar do¤rultusunda
geliﬂtirilebilir, esnek bir platform
olana¤› sa¤lad›.
vAT for Pharma sayesinde t›bbi
mümessillerin performans› nümerik
veriler üzerinden de¤erlendirilmeye
baﬂland›.
vAT for Pharma’n›n “sat›ﬂ sipariﬂ
yönetimi” modülü sayesinde
eczane sipariﬂlerinin düzenlenmesi
ve verimli bir ﬂekilde takibi sa¤land›.
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Efdal AKKULAK
E¤itim Planlama ve Koordinasyon
Müdürü / Mustafa Nevzat

“‹ﬂimizin verimlili¤inin
artmas› için do¤ru hedefe
ulaﬂmam›z gerekiyor. ‹ﬂin
yüzde 80’ini, müﬂterilerin
yüzde 20’si ile yapma
kural›n› Mustafa Nevzat’ta
vAT for Pharma’n›n da
yard›m› ile do¤ru
potansiyellere ulaﬂarak
olumlu yönde
de¤iﬂtirdi¤imize
inan›yoruz. vAT for
Pharma’y› hayata
geçirdi¤imiz 2009 y›l›nda
yüzde 44 oran›nda, yani
pazar›n üç kat› oran›nda
büyüdük. Bu büyümede,
Mustafa Nevzat’›n stratejik
at›l›mlar›n›n, t›bbi
mümessillerinden
yöneticilerine kadar çok
de¤erli insan kayna¤›n›n
yan› s›ra sahip oldu¤u
teknolojinin de pay›
büyüktür.”

SAHA SATIﬁ AKT‹V‹TELER‹NDE VER‹ML‹ B‹R
PLATFORM ARAYIﬁI

büyük s›k›nt›s›, durumun anl›k olarak görülemeyiﬂi, baz› ﬂeylerin

Saha sat›ﬂ aktivitelerinin verimlili¤i, rekabetin çok yo¤un yaﬂand›¤›

Akkulak; “‹stedi¤imiz rapora ulaﬂt›¤›m›zda, art›k bir önlem

ilaç sektöründe faaliyet gösteren kuruluﬂlar için iﬂ baﬂar›s›nda

alamayacak kadar zaman geçmiﬂ oluyordu. Oysa bizim anl›k

büyük bir önem taﬂ›yor. Bu önemin fark›nda olarak, “sürekli

olarak durumu görmemizi sa¤layacak, gerekli müdahalelerde

geliﬂim” felsefesi do¤rultusunda, saha sat›ﬂ aktivitelerinin

bulunmam›za izin verecek bir yap›ya ihtiyac›m›z vard›. Bu nedenle,

planlanmas› ve yürütülmesinde en yüksek verimlili¤e ulaﬂmay›

süreci web tabanl› bir platform üzerinde yürütmeyi düﬂünmeye

hedefleyen Mustafa Nevzat ‹laç Sanayi yetkilileri, bilgisayar

baﬂlad›k” diyor.

teknolojilerinden daha etkin bir ﬂekilde yararlanabilecekleri bir

Eski sistemde, mümessillerin sorumlu olduklar› ilaç ürünleri için

çözüm için 2007 y›l› sonunda araﬂt›rmalara baﬂlad›.

yapmalar› gereken doktor ziyaretleri tamamen kâ¤›t ortam›nda,

1981 y›l›ndan bu yana Mustafa Nevzat bünyesinde görev alan

çizelgeler tutularak, program ve takip föyleri üzerinde

E¤itim Planlama ve Koordinasyon Müdürü Efdal Akkulak,

gerçekleﬂtiriliyordu. Durum raporlar› da yine ka¤›t üzerinde

kuruluﬂun saha sat›ﬂ organizasyonu çerçevesinde standartlar›

oluﬂturuluyordu.

koyma konusunda öncü bir kimli¤e sahip oldu¤unu hat›rlat›yor:

Akkulak, sürecin temelde nas›l yürütüldü¤ü ve neden elektronik

“Mustafa Nevzat, her konuda oldu¤u gibi saha sat›ﬂ aktiviteleri

bir takip platformuna ihtiyaç duyuldu¤u hakk›nda ise ﬂu bilgileri

taraf›nda da standartlar› koyan, kurdu¤u sistemi sürekli geliﬂtiren,

veriyor: “Türkiye’de bir ilaç pazar› bulunuyor ve pazar istatistikleri,

yenilikçi bir kuruluﬂtur. ‹laç üretiminde çeﬂitlili¤imiz ve ürün

ilaç sektöründe çok iyi bilinen IMS taraf›ndan tutuluyor. IMS,

sundu¤umuz alan say›s› her geçen y›l daha da art›yor. Örne¤in,

belediye ve muhtarl›klara uygun olarak tüm pazar› ‘brick’ ad›n›

yak›n zamanda psikotorop ilaçlar›n ve antidepresanlar›n, bunun

verdi¤i alanlara ay›rm›ﬂ bulunuyor. IMS verileri sayesinde, Türkiye’de

yan› s›ra baz› onkolotik ilaçlar›n üretimine girmiﬂ bulunuyoruz.

hangi brick üzerinde hangi ilac›n yaz›ld›¤›n›, sat›ld›¤›n› takip

Dolay›s›yla tedavi edilebilecek endikasyonlar›n sahas› giderek

edebiliyoruz. Sat›ﬂ bilgilerini brick baz›nda tek tek alma olana¤›m›z

artarken, kapsanacak pazar alan›n› da geniﬂletmiﬂ oluyoruz.

var, ancak uzmanl›¤a göre ayr›m genel olarak yap›labiliyor. Yani

Sonuç olarak, böyle geniﬂ bir kapsama alan›nda, saha sat›ﬂ

sistem bize, ‘A ilac›n› tüm Türkiye’de ﬂu kadar dâhiliyeci, ﬂu kadar

aktivitelerimizi de en etkin ﬂekilde planlayarak yürütmek

çocuk doktoru, ﬂu kadar KBB doktoru yaz›yor’ bilgisini veriyor

durumunday›z.”

ama ‘A ilac›n› Sar›yer’deki dahiliyeciler en çok yaz›yor’ türü bir

2007 y›l› sonunda ITG uzmanl›¤› ile tan›ﬂan Mustafa Nevzat

ayr›nt›l› bilgi veremiyor. Çünkü sistem, belli bir say›daki doktor

yetkilileri, hedeflenen verimlili¤e web tabanl› bir çözüm ile

üzerinden projekte ederek söz konusu sonuçlara varabiliyor.

ulaﬂabilece¤ine karar verdi.

Türkiye’de pazar›, kabaca 100 bin doktorun yazd›¤› reçeteler

resmini ç›karabilmek için ay mertebesinde beklemek gerekmesiydi.

belirliyor. Ancak, hiçbir ilaç firmas›n›n, bu 100 bin doktora birebir

‹LAÇ GRUPLARI ARTTIKÇA SÜREÇ TAK‹B‹
ZORLAﬁIYOR

ulaﬂmas› söz konusu de¤il. Dolay›s›yla, bu 100 bin doktor içerisinde

ITG ve Mustafa Nevzat yetkililerinin görüﬂmeye baﬂlad›¤› 2007

olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. ‹ﬂte bu karar› en do¤ru ﬂekilde vermemize

y›l› sonunda, kuruluﬂun t›bbi mümessil say›s› 300 dolay›nda idi

yard›m edecek verimli bir altyap›ya ihtiyaç duyuluyor.”

kime ulaﬂaca¤›m›za karar vermek bizim için en önemli konu

ve bu mümessiller, toplam üç ilaç grubu için hizmet veriyordu.
üretimi gerçekleﬂtirdikleri alan say›s›n›n da artt›¤›na dikkat

‹NSAN HATASINA AÇIK YAPIDAN ‘vAT FOR PHARMA’
ALTYAPISINA GEÇ‹ﬁ

çekiyor. ﬁu anda Türkiye genelinde alt› ilaç grubu ile yola devam

Efdal Akkulak, manuel ortamda üretilen program ve takip föylerinin,

ettiklerini ve t›bbi mümessil say›lar›n›n da 400’e ulaﬂt›¤›n›

daha önce çal›ﬂmakta olduklar› bir kuruluﬂ taraf›ndan elektronik

belirten Akkulak, teknolojiden yard›m almam›ﬂ olsalard›, bu

ortama geçirildi¤ini, ancak bu sürecin, hem çok zaman ald›¤›n›

say›n›n 600’ü bulabilece¤ini de söylüyor ve ﬂöyle devam ediyor:

hem de insan hatas›na aç›k oldu¤unu belirtiyor: “vAT for Pharma

“Mustafa Nevzat, ilaç endüstrisindeki geliﬂime paralel olarak

öncesinde, bu sorunu kendi içimizde çözebilmek için, optik

sürekli büyüyen bir kuruluﬂ. Büyüme do¤rultusunda saha

okuyucu gibi baz› yöntemler denedik. Burada da raporlama

aktivitelerinin de çok iyi bir ﬂekilde planlanmas› ve takip edilmesi

taraf›nda birtak›m zorluklarla karﬂ›laﬂt›k. Ancak en önemlisi, verileri

gerekiyor. Teknolojiden yard›m almad›¤›m›z dönemlerde,

de¤erlendirecek ve mümessillerimize 100 bin doktorun hangileri

planlama ve takipte çok ciddi zaman ve iﬂgücü kay›plar› söz

ziyaret etmesi gerekti¤i konusunda yol gösterecek bir sisteme

konusuydu, süreç giderek zorlaﬂ›yor ve mümessillerimizin

ihtiyaç duymam›zd›. ‹ﬂte bu noktada ITG ile yollar›m›z kesiﬂti.”

üzerine daha fazla iﬂ yükü getiriyordu. O zamanki manuel

Bu noktadan itibaren, ITG’nin geliﬂtirdi¤i teknoloji altyap›s›n›n

yöntemlerle ilerleyecek olsayd›k, Mart 2010 itibariyle 400

Mustafa Nevzat’›n ihtiyaçlar›na yan›t verecek bir uygulama haline

civar›nda olan mümessil say›m›z›n 600’lere ulaﬂm›ﬂ olmas›

getirilmesi için çal›ﬂmalar baﬂlat›ld›. Süreçlerin en do¤ru ﬂekilde

gerekiyordu.”

elektronik ortama aktar›labilmesi için mümessillerin yer ald›¤›

Akkulak, yeni ürünleri pazara sunacaklar› için May›s 2010

proje gruplar› oluﬂturularak, ITG uzmanlar› ile birlikte uzun analiz

itibariyle mümessil say›s›n› da 450’ye ç›karacaklar›n›, her yeni

çal›ﬂmalar› yürütüldü. Doktorlar›n de¤erlendirildi¤i kriterler

ürünün gruplar›n iﬂ yükünü art›rd›¤›n› belirtiyor.

oluﬂturuldu, ilaçlarla doktorlar bu kriterlere göre eﬂleﬂtirildi.

Efdal Akkulak, geçen zaman içerisinde ürün çeﬂidinin de ilaç

Segmentasyona öncelikle eriﬂilen, zaten ziyaret edilmekte olan

MUSTAFA NEVZAT’I “vAT FOR PHARMA” ‹LE
BULUﬁTURAN ‹HT‹YAÇLAR

doktorlarla baﬂland› ve ard›ndan di¤er doktorlar da kay›tlara

Mustafa Nevzat, ITG’nin vAT for Pharma (virtual Activity Tracking

iyi belirlemeye, de¤erlendirmeye ve alanlar›n› geniﬂletmeye

for Pharma) ürünün hayata geçirmeden önce, manuel bir sistem

baﬂlad›lar. Hatta tan›t›m müdürleri, ‘potansiyel belirleme’ baﬂl›¤›n›

ile sahada olup bitenleri kontrol ediyor, ihtiyaç duydu¤u raporlar›

da, y›llar içinde geliﬂtirilmiﬂ olan, t›bbi mümessillerin performans

yine manuel olarak üretiyor ve ileriye dönük planlar›n› da bu

de¤erlendirme kriterlerine eklediler.

raporlar do¤rultusunda yap›yordu. Manuel bir sistemin en

Akkulak, “Sonuçta varmak istedi¤imiz nokta, kendilerini ilgilendiren

girmeye baﬂlad›. Mümessiller, bu sistemle birlikte potansiyeli daha

KULLANICININ GÖZÜNDEN vAT for PHARMA
“vAT for Pharma kullan›m› ile birlikte saha sat›ﬂ verimlili¤imizi art›rarak, gelece¤i çok daha sa¤l›kl› ﬂekillendirme gücü elde ettik. Sektörde, bu alana yönelik geliﬂtirilmiﬂ farkl›
çözümlerde deneyimim oldu. vAT for Pharma çözümünün, kullan›m› en kolay ve en verimli çözüm oldu¤unu düﬂünüyorum. Bu sistem sayesinde, çabam›z›n karﬂ›l›¤›nda nereye
geldi¤imizi kolayca görebildi¤imiz gibi, nereye gidece¤imizi de en do¤ru ﬂekilde sorgulayabiliyoruz. Onkoloji gibi spesifik ilaç alanlar›nda doktor say›s› net olarak bellidir.
Burada önemli olan; hangi doktora, hangi mesajla, hangi s›kl›kla ziyaret gerçekleﬂtirmemiz gerekti¤inin tespitidir. vAT for Pharma, bize bu konuda en iyi ﬂekilde rehberlik
ediyor. Sistem ayr›ca, sahadaki t›bbi mümessillerimizin performans de¤erlendirmeleri için de çok önemli verileri elde etmemize olanak veriyor. Periyodik olarak gerçekleﬂtirdi¤imiz
iﬂ de¤erlendirme toplant›lar›ndan elde etti¤imiz sonuçlar, y›ll›k performans de¤erlendirmelerimiz için taban oluﬂturuyor.”

Özkan SABUNCU

Tan›t›m Müdürü/Mustafa Nevzat

ürünlerimiz olsa da olmasa da, Türkiye’deki tüm doktorlar›

bir yol kat ettiklerini vurguluyor: “Mustafa Nevzat ilaçlar›na

de¤erlendirebildi¤imiz, hepsini kapsayabildi¤imiz bir yap›

tedavilerinde daha az yer veren doktorlara daha detayl› bilgiler

oluﬂturmak. Bir y›l önce psikiyatr doktorlarla hiç ilgilenmiyorduk,

götürebilmemiz, ilaçlar›m›z›n tercih edilme nedenlerini kendilerine

çünkü ilac›m›z yoktu. Art›k bu alanda da ürünlerimiz var. ﬁu

aktarabilmemiz gerekiyor. Eskiden ilgili tan›t›m materyalini,

anda yaklaﬂ›k 100 bin doktorun 30 binini kaps›yoruz. Ancak

gere¤inden fazla üretebiliyorduk. ﬁimdi do¤ru bir veritaban›

doktorlar›n tamam›n› bu sistemde tan›mlayabildi¤imizde, “100

oluﬂturdu¤umuzdan hareketle, asl›nda 1000 tane gereken

bin doktorun içinde ziyaret etti¤imiz kesim yüzde 100 do¤ru

materyalden 10 bin tane üretmiyoruz. Bu bize tan›t›m

olarak belirlenmiﬂtir’ diyebilece¤iz” diyor.

bütçemizde tasarruf olana¤› da sa¤l›yor. Çünkü art›k, hangi
doktora, hangi tür materyali götürece¤imizi önceden

GÜNCEL B‹LG‹LER ‹Ç‹N ITG KATKISI

görebilece¤imiz bir altyap›ya sahibiz.”

vAT for Pharma platformunun verimli kullan›lmas›nda, Türkiye
çap›nda mevcut 100 bin doktorun nerede, ne alanda hizmet

MASRAF YÖNET‹M‹ DAHA VER‹ML‹ YÜRÜTÜLÜYOR

verdi¤i gibi bilgilerinin do¤ru ve güncel olarak tutulmas› büyük

vAT for Pharma, gerek mümessillerin gerek bölge müdürlerinin

önem taﬂ›yor. ITG ekibi, bu noktada önemli bir görev de üstleniyor.

yapm›ﬂ oldu¤u masraflar›n yönetimini de kaps›yor. Çeﬂitli

ITG Genel Müdürü Celil Germeyan, sadece verilere sahip olman›n

noktalarda iﬂletilen bürolar›n elektrik, su gibi masraflar›;

da yeterli olmad›¤›na de¤iniyor: “Mustafa Nevzat ile çok uyumlu

mümessillerin park, konaklama, otoban ücretleri gibi

bir iﬂbirli¤i yürüterek, ilaç sektörünün ihtiyaç duydu¤u çok kritik

harcamalar› bu uygulama üzerinde yönetiliyor. Eskiden bu

bir alanda, web tabanl›, güçlü bir çözüm ortaya ç›kard›k. Ancak

masraflar manuel olarak iletiliyordu. Kontrollerden sonra

bu çözümü de¤erli k›lan unsurlardan biri de, Türkiye çap›nda

paran›n ilgili kiﬂinin hesab›na yat›r›lmas› için bir süre geçiyordu.

mevcut 100 bin doktorun nerede, ne alanda hizmet verdi¤i gibi

Ay ve y›l kapan›ﬂlar›nda gecikmelerden dolay› da muhasebenin

bilgilerin do¤ru ve güncel olarak tutulmas›d›r. Doktor bilgileri

birtak›m sorunlar› olabiliyordu. Bunlar›n hepsini ortadan

de tek baﬂ›na yeterli de¤ildir, bu bilgilerin Mustafa Nevzat’›n ilaç

kald›rmak için masraf yönetimi vAT for Pharma üzerinden

segmantasyonu ile eﬂleﬂtirilmesi, bu anlamda bilgilerin sa¤l›kl›

online hale getirildi.

olarak güncel tutulmas› as›l katma de¤eri yaratmaktad›r. Bu
noktada, ITG olarak bizim bir hizmetimiz bulunuyor. Bu bilgiler

vAT FOR PHARMA ‹LE NELER YAPILAB‹L‹YOR?

sahadan toplan›p ürün yöneticileri taraf›ndan onayland›ktan

Hedef Belirleme

sonra, ITG destek masas›nda sistemin güncel tutulmas› sa¤lan›yor.

Doktorlar›n ilaçlara göre potansiyelleri de¤iﬂik olabilir. A ilac›

Bu bilgiler, bölge müdürleriyle de sürekli iletiﬂim kurularak kontrol

için yüksek, B ilac› için düﬂük potansiyele sahip olabilir. Her

alt›nda tutuluyor.”

doktorun potansiyeli, toplam 6 ilaç grubunda yer alan her ilaç
için farkl›l›k gösterir. Doktorlara yap›lacak ziyaret s›kl›¤›, bu

ZAMAN VE ‹ﬁGÜCÜ KAYBI M‹N‹MUMA ‹ND‹

potansiyele göre ilgili ilac›n her mümessili için sistem taraf›ndan

vAT for Pharma öncesinde, gerek ziyaret gerçekleﬂtirilecek hedef

ayr› ayr› belirleniyor. Doktorlar›n potansiyeli, konum ve koﬂullara

doktorlar›n belirlenmesi, gerekse haftal›k ya da ayl›k ziyaret

göre de¤iﬂkenlik gösterebilece¤i için, her ziyaret s›ras›nda bilgiler

plan›n›n oluﬂturulmas› oldukça fazla zaman al›yordu. Efdal

tekrar tekrar güncelleniyor.

Akkulak, “Eskiden, her y›lbaﬂ›nda yeni stratejiler belirlenip,
bölgede plan yap›l›rken en az iki gün oturup bu iﬂ için çal›ﬂ›l›yordu.

Ayl›k ve haftal›k planlama

Oysa art›k, ‘hangi brick hangi mümessilin sorumlulu¤undad›r’

Her mümessil, sorumlu oldu¤u alandaki 1000 doktorun 100

bilgisini verecek kadar bir zaman geçiyor. Bölge müdürü, bu

tanesini ayl›k olarak ziyaret edebiliyor. Bu yüz doktorun seçimi

bilgiyi verdikten sonra herkes bilgisayar›n›n baﬂ›nda kendine

hedef belirleme safhas›nda gerçekleﬂtiriliyor. Daha sonra ayl›k

plan haz›rlayabiliyor. Brick da¤›t›m›, en fazla bir-iki saatte bitecek

ve haftal›k ziyaret plan›n› mümessilin onay› ile sistem otomatik

bir iﬂ olarak süreç içerisinde yer al›yor. Mümessiller bu andan

olarak üretiyor. Mümessil bu plan önerisini revize edebiliyor.

itibaren 10 dakikada planlar›n› yaratabiliyorlar” diyor.
Aktivite ve performans takibi

Z‹YARET VER‹ML‹L‹⁄‹ ARTTI

Her mümessil, sisteme günlük olarak program›n› giriyor, aktivite

Efdal Akkulak, vAT for Pharma ile anl›k takip edebilme esnekli¤inin

program›na ne kadar uydu¤unu, günlük olarak sistem üzerinde

ve ziyaret verimlili¤inin de art›¤›n› belirtiyor: “vAT for Pharma

takip edebiliyor. Bölge Müdürleri ve Tan›t›m Müdürleri de, her

üzerinde ziyaret hareketlerini istenilen günler için anl›k olarak

mümessilin bir gün önce neler yapt›¤›n›, ziyaret hedeflerinin

görebilmek büyük bir kolayl›k sa¤l›yor. Bu sistemde bütün veriler,

ne kadar›na ulaﬂt›¤›n› sistem üzerinden takip edebiliyor.

Cihan ERDEM
Proje Yöneticisi / ITG

“‹laç sektöründeki geçmiﬂ
deneyimlerimizden
hareketle çekirde¤ini
oluﬂturdu¤umuz vAT for
Pharma ürünümüzü,
Mustafa Nevzat’›n
ihtiyaçlar› do¤rultusunda
geliﬂtirerek, çok daha ileri
bir düzeye getirmiﬂ
olmaktan büyük
memnuniyet duyuyoruz.
Geliﬂtirme öncesindeki
analiz sürecinde, kuruluﬂ
içerisinde oluﬂturulan
proje gruplar› ile tam bir
uyum içerisinde hareket
ettik. Mustafa Nevzat
yönetiminin vizyoner
yaklaﬂ›m› da ürünün
bugün geldi¤i noktada
önemli bir rol oynam›ﬂt›r.”

planlaman›n yap›labilmesine yönelik olarak kurgulanm›ﬂ durumda.
Bir doktor için, bir de ziyaret için olmak üzere iki tür raporumuz

Saha sipariﬂ yönetimi

bulunuyor. Çünkü planlam›ﬂ oldu¤umuz kadar ziyaret

Eczaneler, genellikle ilaç bitti¤inde ya da bir kutu kald›¤›nda

gerçekleﬂtirmiﬂ olabiliriz ancak planlam›ﬂ oldu¤umuz kadar

listeye not al›yor ve plasiyer geldi¤inde veya telefonla bu ilac›n

doktor ziyaret etmemiﬂ olabiliriz. Ayn› zamanda bunun terside

sipariﬂini veriyor. ‹lac›n bu süreç içerisinde ‘yok satmas›’ söz

olabilir. Bunun irdelenmesi, beraberinde ziyaret verimlili¤ini de

konusu olabiliyor. T›bbi mümessil buna engel olabilmek ad›na,

getiriyor.”

eczane ziyaretinde iki önemli iﬂi gerçekleﬂtiriyor: Birincisi,
hangi doktorla hangi ilac› çal›ﬂt›¤› bilgisini veriyor; ikincisi

TANITIM MATERYALLER‹N‹N KULLANIMINDA
TASSARRUF

hangi ilaçtan kaç tane kald›¤›n› kontrol ediyor, bir tane kald›ysa

vAT for Pharma altyap›s›n›n, ilaç tan›t›m materyallerinin

Mustafa Nevzat, vAT for Pharma’n›n “saha sipariﬂ yönetimi”

kullan›m›nda da tasarruf getirdi¤ine dikkat çeken Akkulak, do¤ru

özelli¤ini de kullan›yor ve eczaneleri de potansiyellerine göre

materyalin do¤ru doktor ve eczanelere ulaﬂt›r›lmas›nda önemli

belirliyor.

hat›rlatma yap›yor. Bu yaklaﬂ›m›n etkilerini ölçmek isteyen

KULLANICININ GÖZÜNDEN vAT for PHARMA
“Elle raporlama yapt›¤›m›z dönemlerin ard›ndan, vAT for Pharma sayesinde çok daha kolay, pratik ve sa¤l›kl› planlama yapabildi¤imiz bir sisteme geçtik. ‹ﬂimizi
takip etmemizde sa¤lad›¤› disiplin ile verimlili¤imizi ve iﬂ baﬂar›s›n› art›rmada önemli bir araç oldu¤una inan›yorum. Baﬂar›n›n süreklili¤ini sa¤layan ve iﬂ ihtiyaçlar›m›zla
uyumlu bir ortam yaratan vAT for Pharma’y› kullanmaktan memnunum.”

Can KARA

T›bbi Mümessil/Mustafa Nevzat

vAT for Pharma Hakk›nda
vAT for Pharma (virtual Activity
Tracking for Pharma), ilaç
sektöründe sat›ﬂ ve pazarlama
faliyetleri yapan kuruluﬂlar›n saha
sat›ﬂ aktivitelerinin planlanmas›,
yürütülmesi, takibi ve performans
ölçümlemeleri için kullan›lan web
tabanl› sektörel bir çözümdür.
vAT Saha Veritaban›
vAT Segmentasyon & Planlama
vAT Ziyaretler
vAT Coaching (‹kili Ziyaretler)

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SANAYİ HAKKINDA

vAT Masraf Yönetimi

Mustafa Nevzat ‹laç Sanayi, Türkiye’de önde gelen ve en eski farmasötik firmalardan biridir. Firma 1923’te Üsküdar,
‹hsaniye’de Mustafa Nevzat Laboratuar› ad› alt›nda kurulmuﬂtur. Kurucusu olan Prof. Mustafa Nevzat P›sak'›n ça¤daﬂ
eczac›l›¤›n geliﬂmesinde, eczac›l›k e¤itiminin bat› yöntemlerine göre de¤iﬂtirilmesinde ve Türk Eczac›l›k Endüstrisinin
kurulmas›nda büyük rolü olmuﬂtur. Onun "Laboratuar›", Türkiye'de enjektabl üreten ilk ilaç ﬂirketlerinden biri olarak
bu alandaki önemli bir boﬂlu¤u doldurmuﬂtur. Bugün Mustafa Nevzat ‹laç Sanayi, 1.000 kiﬂilik uzman kadrosu ve
modern tesisleriyle Türkiye'nin önde gelen mamul ilaç ve ilaç hammaddesi üreticilerindendir.
Dünya standartlar›ndaki "Güncel ‹yi ‹laç Üretimi (cGMP)" ve "Güncel ‹yi Laboratuar Uygulamalar› (cGLP)" kurallar›na
uygunluk içinde, sürekli e¤itim, bilgi birikimi ve modern teknoloji ile Mustafa Nevzat tesislerinde üretilen ilaçlar, yurt
içinde oldu¤u gibi yurt d›ﬂ›nda da birçok ülkede insan sa¤l›¤›n›n hizmetine sunulmaktad›r. Temmuz 2004’te Mustafa
Nevzat ‹laç Sanayi A.ﬁ.’ne ampisillin sodyum/sulbaktam sodyum için Almanya’dan EU-GMP sertifikas› verilmiﬂtir. 2005
y›l›nda Mustafa Nevzat ‹laç Sanayi A.ﬁ. ürünlerinin ABD’de sat›ﬂ, pazarlama ve da¤›t›m› için imzalam›ﬂ oldu¤u stratejik
ortakl›k anlaﬂmalar› ile Türk ‹laç Endüstrisi’nde yerli firmalar ad›na da çok önemli bir baﬂar›ya imza atm›ﬂ ve di¤er Türk
ﬂirketlerinin de önünü açm›ﬂt›r. ‹lk ANDA dosyas› FDA onay›na sunulmuﬂtur. Bu Türk ‹laç Endüstrisi için de bir ilktir.
Kas›m 2006’da hammadde ve mamul ürün tesisleri FDA taraf›ndan teftiﬂ edilmiﬂ ve her iki tesis de steril ürünler için
FDA onay›ndan geçmiﬂtir. Mustafa Nevzat, mamul ürüne yönelik olarak FDA onay› alm›ﬂ ilk Türk ‹laç üreticisi olmuﬂtur.
Farmasötik ürünlerini, ruhsat ald›¤› ABD, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Azerbeycan, Bosna Hersek, Cezayir, Çek
Cumhuriyeti, Filipinler, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Malezya, Malta,
Özbekistan, Pakistan, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Venezuela, Vietnam ve Yemen’e ihraç etmektedir.
Prof. Mustafa Nevzat P›sak'›n daima en iyiyi yapmay› hedef alan meslek ahlak› ve çal›ﬂma hayat›nda insan unsuruna
verdi¤i büyük de¤er, bugün de Mustafa Nevzat ‹laç Sanayi’nin temel felsefesini oluﬂturmaktad›r.

vAT Sipariﬂ Yönetimi
vAT Analiz ve Raporlar
vAT E-Mail & SMS Servisleri

ITG HAKKINDA
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Tedarik Zinciri Yönetimi ve ERP (Kurumsal Kaynak Planlamas›) uygulamalar› konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ bir yaz›l›m firmas›
olan ITG, 15 y›l› aﬂk›n süredir bu alanda hizmet veriyor. ITG, özellikle ana sanayi üretim firmalar›na ve perakende gibi
çok tedarikçili çal›ﬂ›lan sektörlere çözümler sunuyor. Tedarikçi Programlar›, Milkrun, VMI-Vendor Managed Inventory,
Otomatik Stok Yenileme, e-Kanban, EDI gibi ileri düzey tedarik zinciri uygulamalar›n›n yer ald›¤› bu çözümler aras›nda,
Java ve XML teknolojileri ile geliﬂtirilmiﬂ B2B tedarik portal› vSRM (virtual Supplier Relationship Management) özel
bir konumda. Türkiye’nin yan› s›ra, baﬂta ABD, Brezilya ve ‹spanya olmak üzere birçok ülkede, çok say›da firma
taraf›ndan kullan›lan vSRM, alt› farkl› dilde kullan›lan, uluslararas› standartlarda bir uygulama. Bu sistemin kurulumunu
gerçekleﬂtiren ITG, müﬂterilerine, vSRM’in tedarikçiler aras›nda yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve host edilmesi konular›nda da servis
hizmeti sunuyor. Ayr›ca ITG’nin özel ürünleri aras›nda, ilaç sat›ﬂ ve pazarlamas› yapan firmalar için geliﬂtirilmiﬂ, saha
sat›ﬂ aktivitelerinin planlanmas›, yürütülmesini ve performans› ölçümlemelerinde kullan›lan web tabanl› vAT for Pharma
(virtual Activity Tracking for Pharma) ürünü de bulunuyor. ITG’nin en önemli art›lar›ndan biri de, 80’li y›llardan bu
yana, otomotiv ana sanayi (OEM) ve yan sanayi firmalar›nda uluslararas› ERP paketlerinin uygulanmas› ve yerelleﬂtirmesinde
görev alm›ﬂ deneyimli bir kadroya sahip olmas›.
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