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El pròxim 25 de maig de 2018 s’activa el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD),
que és d’obligatori compliment per a tots els estats de la Unió Europea, en el qual es pretén
unificar la legislació de tots els estats membres en matèria de protecció de dades.

Estem d’acord en que la oficina de farmàcia tracta un conjunt de dades que son de persones
físiques, clients o pacients, però a més per motius de les dades tractades, salut, es pot
qualificar de sensibles, per tat aquest nou RGPD afecta en especial a les farmàcies.

Per aquest motiu, Nixfarma s’ha d’adaptar a la nova normativa amb les funcionalitats que
facilitin a la farmàcia el compliment amb les obligacions legals.
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· Ara amb la nova versió de Nixfarma 9.1.1.40, ja s’incorpora el nou RGPD, així que al obrir el
programa ens mostrarà el següent missatge:

Aquesta pantalla ens indica el
nombre de clients o pacients que
no tenen el consentiment explícit.
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· De tots els clients que tenim al Nixfarma, sigui pel motiu que sigui, hem de tenir signat el seu
consentiment obligatòriament. Per tant, amb l’aplicació de la nova norma, tots els clients
passen a la situació de que no estan informats.

Fins que no signin el document, no podem modificar l’opció des de la pantalla de Clients 
Mestre de Clients.

Per imprimir el document a signar.



EL DIA 18 DE MAIG DE 2018 CATFARMA CANVIA D’OFICINA. AQUEST CANVI ENS DONARÀ LA
POSSIBILITAT DE DONAR MÉS I MILLORS SERVEIS A TOTS VOSALTRES. NECESSITEM
TRASLLADAR LES NOSTRES LÍNIES TELEFÒNIQUES, PER TANT AQUEST DIA, DIVENDRES 18
DE MAIG, EL TELÈFON ESTARÀ FORA DE SERVEI A PARTIR DE LES 14H.

EL SEGÜENT DIA LABORABLE, DILLUNS 21 DE MAIG JA TINDREM TOTES LES LÍNIES
DISPONIBLES.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ.
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AVÍS A TOTS ELS CLIENTS DE CATFARMA



SEMPRE AL TEU SERVEI

Bon Treball

divendres, 27 abril de 2018


