
 

 

   

 

 

  

MedPass jest innowacyjną usługą logowania i rejestracji osób 

korzystających z serwisów internetowych oraz nowoczesnych aplikacji. 

Zaprojektowany został z myślą o środowisku medycznym. 

Activeweb Medical Solutions jest liderem na rynku tworzenia 

medycznych portali.  

Portale medyczne budujemy od 2001 roku wykorzystując najnowsze 

technologie. Dzięki  doświadczeniu, wiedzy i zrozumienu potrzeb firm 

farmaceutycznych możemy naszym klientom zaproponować tworzenie 

stron produktowych, edukacyjnych, społecznościowych dla 

środowiska medycznego i pacjentów o najwyższej jakości. 

Zapraszamy na nasz portal korporacyjny http://www.activeweb.pl 

oraz na blog przeglądu farma emarketingu http://update.activeweb.pl  

 

 

Medpass 2.5 

Oferta dla wydawcy 
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Medpass 2.5 

Medpass
1
 jest innowacyjną usługą logowania i rejestracji osób korzystających z serwisów 

internetowych oraz nowoczesnych aplikacji. Umożliwia on weryfikację tożsamości zarówno lekarza jak 

i innych z 12 grup uczestników życia środowiska medycznego. Medpass dzięki zapewniając usługę 

identyfikacji lekarzy i farmaceutów spełnia warunki Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF) 

oraz zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych 

Osobowych (GIODO) zabezpiecza firmy i serwisy internetowe przed koniecznością budowania 

własnych zabezpieczeń osobowych baz danych  

 

 

Wyjątkowość usługi Medpass z punktu widzenia lekarza polega na możliwości wykorzystania jednego 

loginu i hasła do logowania się w wielu portalach bez konieczności ponownej rejestracji w każdym 

z nich z osobna.  

Z punktu widzenia Wydawcy serwisu internetowego, zmniejsza ryzyko opuszczenia strony przez 

lekarza (bounce rate) gdy zmuszony zostaje on do ponownej rejestracji. Konto w Medpass ma blisko  

30 tysięcy lekarzy specjalistów i lekarzy rodzinnych oraz ponad 0,4 mln pacjentów. 

Medpass 2.5 to także zestaw narzędzi API umożliwiających budowanie społeczności w oparciu o 

profil użytkownika Medpass. Medpass 2.5 umożliwia między innymi: 

 Społeczność 

o Wysyłanie i odbieranie wiadomości  

o Tworzenie profilu publicznego 

o Rejestrowanie punktow edukacyjnych 

 

                                                

1
 Medpass 1.0 powstał w 2001 roku i jest pierwszym systemem weryfikującym lekarzy za pomocą Internetu zgodnie z metodyką Service 

Orientated Architecture (SOA).  

Twoj portal

logowanie 

medpassmam już login

rejestracja 

medpassnowy uzytkownik

pierwszy raz powrót

wyrażenie zgody 

na wykorzystanie 

danych

Twoj portal

Sekcja dla lekarzylekarze w medpasslekarze w medpass

kolejny raz w portalu
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 Sprzedaż usług i dostęp aktywowany 

o Aktywację usług, ich zakup oraz bramkowanie dostępu poprzez repozytorium kodów 

aktywacyjnych 

 

 Pogłębione statystyki użytkowników portalu w tym 

o Przegląd w określonym czasie grup logujących się 

o Dynamika logowania 
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Dlaczego warto wdrożyć Medpass 2.5 w swoim serwisie 

internetowym 

Dzieki Medpass otrzymują Państwo następujące korzyści 

 Szybkie wdrożenie niezbędnego systemu identyfikacji lekarzy wymagany przez GIF 

 Obsługa prawna regulaminu i zarządzania danymi osobowymi przeniesiona na Activeweb 

 Raporty statystyczne - przekonaj się, kto loguje się do Twojego portalu 

 Wysyłania biuletynów bez konieczności konstruowania bazy danych i zakupu zewnętrznego 

oprogramowania 

 Zabezpiecz dodatkowo stronę poprzez specjalne kody aktywacji które możesz wydrukować 

i przekazać lekarzowi 

 Weryfikacja lekarzy w bazy Naczelnej Izby Lekarskiej 

Szczegółowe informacje o usługach Medpass 2.5 

Medpass Free (usługa bezpłatna): 

 Rejestracja i logowanie użytkownika w jednej z 12 grup (m.in. lekarz, farmaceuta, pacjent, 

administracja służby zdrowia, media) 

 Weryfikacja tożsamości lekarzy zgodnie z wymaganiami GIF na podstawie algorytmu sumy 

kontrolnej 
2
 

 Przyjazny, wygodny i zgodny z prawem system zarządzania prawami do wykorzystania 

danych osobowych użytkownika za pomocą akceptacji regulaminu dla każdej z witryn portali 

w systemie Medpass osobno 

Medpass Raport (tylko 900 pln / miesiąc) 

 Budujesz własną bazę lekarzy i osób związanych ze służbą zdrowia 

 Nowe narzędzia do grupowania urzytkowników pozwala na lepsze zarządzanie relacjami i 

targetowaniem zawartości portalu 

 Umieszczasz własny regulamin korzystania z portalu i wykorzystywania danych marketingowych 

 Otrzymujesz raport statystyczny kto wchodzi na Twoją domenę i jaka jest dynamika zmian 

                                                

2
 Opcjonalnie usługa weryfikacji tożsamości poprzez zapytanie płatne do bazy Naczelnej Izby Lekarskiej – Medpass Weryfikacja 
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 Możesz pobrać plik XLS z danymi marketingowymi (imie, nazwisko, email, telefon) w celu akcji 

poza kanałem internetowym.  

 

Medpass Biuletyn (tylko 1400 pln / miesiąc) 

 Profesjonalny program do wysyłania emailingów do użytkowników logujących się w Twoim 

portalu 

 Dowolna liczba emaili miesięcznie 

 Rewelacyjna statystyka emailingu – do kogo dotarł email, kto go otworzył, kto i w co kliknął. 

Medpass Access (kody aktywacji / 3 pln od kodu ): 

 System kodów aktywacyjnych udostępniających treści dedykowane danej grupie lekarzy 

 Umożlwia przeprowadzenie edetailing w grupie targetowej 

 Dostęp do wybranych zasobów portalu (np. konkretnego artykułu, sekcji lub szkolenia) 

wyłącznie osobom, które aktywowały specjalny kod 

 Unikalne kody przekazywane są Klientom, którzy przy pomocy swoich Reprezentantów 

dystrybuują je jako wartość dodana dla swoich lekarzy 

 Raz aktywowany kod Medpass staje się bezużyteczny przy próbie powtórnej aktywacji 

Ponadto kod posiada szereg cech, jak np. data ważności 

Medpass Weryfikacja (do 2000 pln miesięcznie): 

 Weryfikacja każdego lekarza w Centralnym Rejestrze Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej dla 

wskazanego trustroot (domeny) 
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Prosimy wyslac FAX (22) 894 66 22       lub EMAIL    biuro@activeweb.pl 

 

Zamawiam 

 

 Medpass Free   Medpass Raport  Medpass Biuletyn 

Medpass Access     kodów  Medpass Weryfikacja 

 

 

 

Kwota    pln netto miesięcznie od                                                                           

 

Płatne: przelewem       Termin płatności: 14 dni     Zaliczka:  0% 

 

 

Zamawiający: 

Firma:  

Nip:  

Adres:  

Kod:  

Miasto:  

Osoba kontaktowa:   Telefon: 

 

 

  Zapoznałem się z regulaminem usług Medpass 

 

Podpis:  

 

 

 

Data …………………………………………….. 

 

 

 

 

 2009 /      /   
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Partnerzy i klienci Activeweb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemu Medpass używają m.in.: chirurg.pl, kardiolog.pl, ginekolog.pl, lekarzonkolog.pl, radiolog.pl, 

genetyk.pl, ekonferencje.pl, poradnikmedyczny.pl, openmedica.tv, pulsmedycyny.com.pl, zakrzepica.pl, 

opiekamenopauzalna.pl, msd.pl, hpv.pl, abcusg.pl, solvaypharma.pl, pfizer.com.pl, forumamd.pl, 

boiron.pl, bioton.pl. 
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Kontakt 

Zapraszamy do kontaktu z w celu uzyskania szerszej informacji o usługach Activeweb: 

Rafał Kowalczyk 

Sales Manager 

mobile: 509 524 595 

e-mail: rafal.kowalczyk@activeweb.pl 

Igor Gnot 

CEO 

mobile: 501760490 

e-mail: igor.gnot@activeweb.pl 

 

 

Activeweb Sp z o.o. ul. Bronikowskiego 3/2 02-796 Warszawa, NIP: 954-23-95-301, REGON: 

277715454, KRS: 0000115227, Sąd Rejonowy dla m. ST Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego, Kapitał zakładowy: 50, 000 zł. 
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