
DC Software to start-up z Lublina, którego misją jest wspomaganie służby zdrowia 
poprzez projektowanie, dostarczanie i wdrażanie innowacyjnych systemów telemedycznych 
umożliwiających optymalne zarządzanie danymi, komunikację oraz analizę i statystykę 
w złożonych procesach medycznych takich jak np. badania kliniczne.

Zapewniamy specjalistyczne rozwiązania z obszaru medycyny spersonalizowanej oraz 
cyfrowej opieki zdrowia, a także pomagamy podmiotom medycznym w realizacji projektów 
technologicznych poprzez consulting i przygotowanie dokumentacji w zakresie pozyskiwania 
dofinansowania z funduszy europejskich. 

Zapewniamy rozwój sektorowi medycznemu i promujemy wykorzystywanie nowoczesnych 
technologii w obszarze opieki zdrowia. Współpracujemy ze specjalistami z branży medycznej 
w postaci podmiotów takich jak: Sensilab, Biomed Lublin, PhageAI czy Petnovell.

DC Software jest właścicielem Systemu eOS platformy Cloud Software, która dedykowana jest 
dla ośrodków badawczych, firm CRO i sponsorów badań w celu wsparcia procesów komunikacji, 
analizy i zarządzania danymi podczas badań klinicznych.

Współpraca z firmą MAIN gwarantuje uzupełnienie oferty związanej z Systemem eOS 
o możliwość stworzenia kompleksowego środowiska bazodanowego i serwerowego 
na potrzebę wykorzystywania rozwiązania do realizacji badań klinicznych.

Innowacyjne rozwiązania wspierające rozwój 
telemedycyny i cyfrowej opieki zdrowia

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela MAIN Sp. z o.o. na swoje usługi, 
są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie 
powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja.

MAIN Partner Community

Dane kontaktowe DC Software:
WWW: www.dcsoftware.pl
Telefon: :+48 693 127 554
Mail: biuro@dcsoftware.pl

O firmie MAIN:
Firma MAIN to certyfikowane 
Data Center położone w centrum 
Warszawy.

Budujemy środowiska IT, które 
zapewniają ciągłość działania 
biznesu. Specjalizujemy się 
w rozwiązaniach Private 
i Hybrid/Multi-Cloud i świadczymy 
wszystkie poziomy administracji 
środowiskami fizycznymi 
i wirtualnymi. Nasze usługi oparte 
są na dwóch certyfikowanych, 
w pełni redundantnych ośrodkach 
Data Center w Warszawie.

Wspieramy firmy w pokonywaniu 
barier, na które natrafiają 
w związku z przetwarzaniem 
danych, takie jak niska wydajność 
czy wysokie koszty infrastruktury. 

Produkty i usługi:
Dedicated Private Cloud
Virtual Private Cloud
Hybrid Cloud
Administracja Chmurą
Disaster Recovery
Metal as a Service
Relokacja
Kolokacja

WWW: www.main.pl
Telefon: (+48 22) 339 18 98
Mail: ask@main.pl

Nowoczesne technologie w opiece zdrowia

System 
eOS 

Rozwiązanie dedykowane 
dla ośrodków badawczych, 

sponsorów badań oraz 
firm CRO wspomagające 
w komunikacji, analityce 
i zarządzaniu danymi w 

trakcie badań klinicznych.

Consulting w zakresie 
dofinansowań unijnych

Pomoc w znalezieniu 
oraz przygotowaniu 

dokumentacji w zakresie 
pozyskania dofinansowania 

z funduszy europejskich 
w ramach innowacyjnych 
rozwiązań medycznych.

Consulting projektów 
informatycznych

Współpraca w zakresie 
koordynacji lub 

realizacji określonych 
kamieni milowych 

w specjalistycznych 
projektach 

informatycznych.

Produkty i usługi
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powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja.

Wyzwania, z którymi mierzą się nasi klienci 

Tworzymy Twój świat zdrowia

Bezpieczeństwo danych

Proces badań klinicznych 
unormowany jest wymogiem 

specjalistycznej ochrony danych 
wrażliwych związanych zarówno 
z pacjentami, jak i szczegółami 

dotyczącymi badanej substancji, 
co niesie za sobą wyzwanie związane 

z odpowiednim zabezpieczeniem 
systemów wspierających zarządzanie 
tego typu kluczowymi informacjami.

Ciągłość pracy 24/7

Dynamika badań klinicznych 
i komunikacji w ich zakresie wymaga 

nieustannego dostępu do struktur 
rozwiązania w celu optymalizacji 

działań logistycznych 
i organizacyjnych.

Duży zakres dokumentacji

Realizacja badań klinicznych wiążę 
się z bardzo szczegółową 
strukturą raportowania 

i archiwizowania poszczególnych 
działań medycznych, co prowadzi 

do wymogu odpowiedniego 
zarządzania danymi oraz możliwości 

szybkiego dostępu 
do ważnych informacji.

Główne korzyści
Platforma zapewniająca zarządzanie całą dokumentacją w trakcie badań klinicznych
Dzięki charakterystyce Cloud Software rozwiązanie umożliwia szybki i prosty dostęp 
do kluczowych danych dotyczących np. historii choroby, przebiegu wizyty czy zaleceń 
lekarza.

Bezpieczny obieg danych w obrębie kilku podmiotów
Poprzez personalizację i indywidualizację dostępu dla każdego z uczestników badania 
system zapewnia odpowiednie szyfrowanie danych wrażliwych oraz umożliwia przebieg 
całej operacji zgodnie z wytycznymi FDA – Audit Trial.

Spedycja i zarządzanie dystrybucją badanej substancji
Raportowanie i analiza stanów magazynowych w każdym z podmiotów realizujących 
operacje medyczne w ramach badań klinicznych.

Realizacja nieograniczonej liczby projektów 
Zarządzanie przebiegiem wizyt z pacjentami, cyfrowe monitorowanie stanu zdrowia 
w czasie rzeczywistym oraz statystyka, organizacja randomizacji badanej substancji, 
a także analiza i statystyka wyników w kilku projektach naraz.


