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Oprogramowanie Inform Content Compare
W jaki sposób można zagwarantować, że tylko niezbędne zmiany zostaną prawidłowo wprowadzone do materiału graficznego? W jaki sposób można z łatwością
porównywać zawartość dwóch obszarów tekstu, niezależnie od zmian pod względem układu i stylu?
Pakiet Inform Content Compare opracowany przez firmę
InformaIT jest automatycznym narzędziem do korekty
tekstu przeznaczonym do profesjonalnej elektronicznej
analizy porównawczej plików graficznych.

Jak to działa?
Analiza porównawcza przeprowadzana jest pomiędzy
plikami elektronicznymi, dwiema wersjami tego samego
pliku lub jednym albo kilkoma plikami Word i materiałem
graficznym w formacie PDF.

Aplikacja jest narzędziem całkowicie internetowym, łatwo
dostępnym i obsługiwanym za pomocą dowolnej przeglądarki współpracującej z komputerami Mac i PC. Nie wymaga instalowania jakichkolwiek wtyczek!
Omawiany pakiet oprogramowania składa się z trzech
modułów:
• Text Compare
• Graphic Compare
• Hot Folder
Rewolucyjna funkcja Language-Independent umożliwia również porównywanie tekstów pisanych w językach obrazowych (takich jak język chiński) lub języków pisanych od prawej do lewej strony (takich jak język arabski lub hebrajski).
Aplikacja umożliwia również przeprowadzenie analizy
porównawczej tekstów napisanych w wielu językach na tej
samej stronie.

Zdjęcie 1 - Strona Wyniki i przegląd rozbieżności i nieprawidłowości

√ Działanie niezależne od systemu operacyjnego,
pakiet współpracuje z systemami Windows
i Mac

Wyniki analizy wyświetlane są na ekranie, natomiast
łatwe w obsłudze narzędzie służy do kontroli poszczególnych rozbieżności i nawigacji po ich liście. Podsumowanie
wyników analizy znajduje się w pliku PDF z raportem z analizy porównawczej. Finalizacja raportu następuje w momencie złożenia podpisu elektronicznego przez użytkownika. Po
weryfikacji podpisu raport zostaje zapisany w systemowej
bazie danych w formie danych historycznych.

√ Funkcja porównywania tekstu, grafiki i wydruku
w jednym pakiecie

Obsługiwane formaty to PDF, Word, Excel, Adobe
Illustrator, Xml i pliki tekstowe.

Zalety pakietu Inform Content Compare
√ Narzędzie internetowe

√ Błyskawiczna inspekcja niezależna od układu
tekstu i wersji językowych, w tym chińskiej
i arabskiej
√ Rozpoznawanie i ocena jakości kodów
kreskowych i tekstu w języku Braille’a
√ Pełna historia raportów
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Uwagi dotyczące GMP (Dobre praktyki
w zakresie bezpieczeństwa produkcji)
Oprogramowanie Inform Content Compare spełnia ogólne wymagania GMP w zakresie dobrych praktyk zarządzania plikami i wymagań dotyczących podpisów elektronicznych
określonych w części 11 CFR 21.

Jakość i realizacja
Jakość w firmie InformaIT
Firma InformaIT opracowuje i dostarcza na rynek standardowe systemy.
Podobnie jak w przypadku naszych klientów, firma InformaIT ceni sobie jakość. We wszystkich regulacjach wewnętrznych i dokumentacji stosujemy się do systemu zarządzania
jakością firmy InformaIT.
Podczas opracowywania, zarządzania i obsługi produktów
w firmie InformaIT, wykorzystujemy wewnętrzną metodologię rozwoju produktów. Metodologia ta oparta jest na zaleceniach koncepcji cyklu życia zgodnie z GAMP 5.

Kwalifikacja wersji
W przypadku wydania nowej wersji oprogramowania Inform Content Compare przeprowadzana jest kwalifikacja
wersji.
Przy przeprowadzaniu kwalifikacji wersji firma InformaIT
stosuje własne procedury wewnętrzne. Przyjęto koncepcję

opierającą się na analizie ryzyka, co oznacza, że w przypadku
zmiany ocenie poddawane są wszystkie elementy znajdujące się pod jej wpływem.
Dokumentacja kwalifikacji wersji zawiera ocenę ryzyka,
plan testów, skrypty testów i raport z testów.
Dokumentacja testów jest w formie podpisanych plików
PDF. Całość dokumentacji zebrana jest w pakiecie kwalifikacji wersji, który jest udostępniany klientom.

Firmy GxP i walidacja
Oprogramowanie Inform Content Compare jest systemem kategorii 3, oprogramowaniem niekonfigurowanym
zgodnie z interpretacją kategorii oprogramowania GAMP
5. Pakiet kwalifikacji wersji dostarczany z aplikacją można uznać za równoważny z kwalifikacją operacyjną (OQ).
Z tego względu klient po wykonaniu kwalifikacji instalacyjnej (IQ) musi jedynie przeprowadzić procedurę kwalifikacji procesowej (PQ).

Podstawowe wymagania systemowe
Komponent

Serwer aplikacji

Serwer bazy danych

Sprzęt

1 procesor wielordzeniowy, np. Intel i7
22 dyski RAID, każdy o minimalnej
pojemności 100 GB (lub mniejszej,
jeśli baza danych znajduje się na innym
serwerze). Pamięć RAM: 8 GB

Miejsce na dysku:
W zależności od ilości
zapisywanych raportów.
(10 /dzień równa się ok. 2 GB
miejsca na dysku rocznie).

System
operacyjny

Dowolny spośród
Serwer MS Windows®
2003/2008/2012 (64-bitowy)
Serwery VmWare ESX z systemem
Windows 2003/2008/2012 64-bitowe
Systemy z 1 użytkownikiem można
skonfigurować w systemie MS
Windows® 7/8/10

Aplikacje

MS Internet Information Services 5/6
lub 7/7.5/8/8.5
Serwer Microsoft SQL 2008,
Microsoft.NET Framework, wersja 4.0
2012, 2014 lub Oracle 9, 10, 11
pakietu Inform Content Compare
Oracle Client 64-bitowy 11.x lub nowszy

Dowolny

Kliencka stacja robocza

Dowolny spośród:
Microsoft Windows® 7
Microsoft Windows® 8
Microsoft Windows® 10
Apple MacOSX

Adobe Acrobat Reader 10+
Dowolna przeglądarka:
Internet Explorer 11+,
Mozilla Firefox 24+,
Google Chrome
lub Apple Safari 6+ on Mac
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Dostawa pakietu Inform Content Compare
Dostawa aplikacji do klienta obejmuje następujące czynności i dokumentację.

Czynność

Dostarczana dokumentacja
√ Dokument bazowy, zawierający listę wszystkich powiązanych
dokumentów i wersji
Dokumenty wyszczególnione w dokumencie bazowym, dostępne na
portalu wsparcia technicznego, obejmują:
√ Specyfikacja funkcjonalna

Należy udostępnić standardową dokumentację
systemową na portalu wsparcia technicznego firmy
InformaIT w celu jej pobrania przez klientów.

√ Specyfikacja projektowa
√ Systemowe wymagania podstawowe
√ Ustawienia systemowe
√ Instrukcja obsługi
√ Instrukcja administratora systemu
√ Informacje o wersji
√ Pakiet kwalifikacji wersji (pakiet walidacyjny)

Ułatwia instalację pakietu Inform Content Compare √ Instrukcje dotyczące instalacji i weryfikacji (IQ)
na serwerze klienckim TEST.
dla serwera TEST
Ułatwia instalację pakietu Inform Content Compare √ Instrukcje dotyczące instalacji i weryfikacji (IQ)
na serwerze klienckim PROD.
do serwera PROD

Informacje o firmie
Producentem systemu InformCC jest firma InformaIT, która tworzy oprogramowanie stanowiące połączenie
specjalistycznej wiedzy, wiodących na rynku produktów i specyficznych dla branży koncepcji projektowych.
Oferuje ekonomiczne rozwiązania i usługi.
Polskim dystrybutorem InformCC jest EyeC Polska, ul. Platynowa 20, 55-093 Kiełczów.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące pakietu Inform Content Compare i jego funkcji, prosimy odwiedzić
nas na stronie internetowej www.informcc.pl
Zachęcamy do zamówienia naszego newslettera.
Prosimy o kontakt na adres e-mail office@informcc.pl
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