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Soluções 
baseadas em nuvem 

para a indústria de Life Science



anos de experiência 
na indústria de 

Life Science 

implementações NAYA 
em mais de 50 países em 

todo o mundo

da maiores empresas 
do setor usam 

NAYA

A BMI SYSTEM é a líder em prover soluções dedicadas a atender 
requerimentos regulatórios e otimização de processos

Nossa proposta
A BMI SYSTEM, desde 2004, 
têm proporcionado uma gama 
de soluções atuais baseadas 
em nuvem para lidar com 
as crescentes questões de 
Transparência, Compliance e 
Anticorrupção.

Nosso diferencial
A BMI SYSTEM possui 
profundo conhecimento na 
indústria de Life Science 
garantindo a entrega das 
melhores soluções técnicas 
e de negócios existentes no 
mercado.

Nossa abordagem
Os especialistas da BMI 
SYSTEM trabalham com 
nossos clientes oferecendo 
soluções customizadas e 
completas que atendam aos 
mais rigorosos requisitos de 
qualidade e segurança. 

Soluções baseadas em nuvem 

para a indústria de Life Science



gestão de eventos

e contratos

Gerencia e Aprove 
facilmente seus 

contratos & eventos. 

Transparência

e divulgação

Atenda de maneira 
eficiente aos 

requerimentos 
de Compliance & 

Transparência globais.

material

promocional 

Garantir a plena 
rastreabilidade e 
conformidade de 

seus materiais 
promocionais.

Facilmente 
integrado com 

todos os sistemas 
de TI existentes

Adaptado às 
particularidades da 

organização & do país 

Monitoramento 
e rastreabilidade 
completa de todas 
as ações

Processos 
de aprovação 
otimizados

Nossos melhores produtos

Solicitações de  

informação medical

Gerenciar e otimizar 
as solicitações de 

informação científica 
e médica.

Todos os dados 
centralizados em uma 
única ferramenta

As soluções da BMI SYSTEM ajudam as empresas a se preparar e responder, de 
forma mais eficiente e eficaz, ao âmbito regulatório da indústria farmacêutica.



BMI SYSTEM is certified to ISO 9001:2008 standard for its software development and life science industry services activities.
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A BMI SYSTEM oferece um conjunto completo de soluções de 
Compliance, Transparência e Gestão de Riscos, que visam ajudar 
as empresas a se preparar e responder de forma mais eficiente 

e eficaz no âmbito da regulamentação farmacêutica.

Brigitte DILLEN, CEO
BMI SYSTEM

naya additional solutions

NAYApp
NAYA para tablet & 

versões móveis

data quality control
Monitore & analise 

seus dados

reporting
Ferramenta de 

gerenciamento de KPIs 

naya Ferramentas adicionais

hcp portal
Plataforma Web para 

compartilhar informações 
com os HCPs 




