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Мetaforms

• Резултат от нашият опит с онлайн формуляри в областта на клиничните проучвания от 2007 г.  насам 

• Екипът зад този продукт разработва и поддържа онлайн формуляри за UK NHS вече 11 години 

• Активна разработка от Март 2018

• Демонстрации на DIA Global в Базел, Швейцария и Бостън, САЩ

• Създадени от самото начало с мисъл за анализ на данните от AI и навигация с глас

Компоненти



Проблем 1: Дигитализация на процесите

• Много организации все още 

разчитат на попълването и 

обмена на хартиени фомуляри

• Процеси, създадени преди години 

• Дигитализацията им е скъпа, бавна

и тежка за внедряване

• Съществуващите електронни 

системи трудно си обменят данни

• Нужно е обучение на персонала

за всяка отделна система



Проблем 2: Бързо и лесно генериране на eCRF, 
въпросници и онлайн документи 

• Бърза реакция при промени в Study Protocols, регулации и други

• Публикуване на декларации и събиране на съгласия 

• Въпросници и проучвания (от днес – за утре)

• Анализ и предоставяне на данни 

• Съхранение на бланките и данните (Коя беше последната версия на тази бланка?)

• Намаляване на зависимостта на организациите от времето за реакция на техните IT 

доставчици



Как би изглеждало идеалното решение?
(според нас)

• Бързо и евтино за внедряване

• Интуитивно (да изисква минимално или никакво обучение на персонала)

• Достъпно през Интернет на настолни и мобилни устройства

• Формулярите да изглеждат максимално близко до тези, с които са свикнали хората въвлечени в процеса

• Възможност за модификации от не-специалисти

• Възможност за обмен на данни със съществуващи системи в организацията

• Отчети и анализ на данните

• Сигурност на данните

• Други?



Стъпка 1: Потребители и роли

1. Кой в организацията ще редактира и 

публикува формуляри?

2. Кой ще попълва формулярите?

3. Кой ще преглежда и анализира 

събраните данни? 

Създаване на потребители и групи с 

различни права в Metaforms Manager. 

Изпращане на покани за включване към 

организацията.



Стъпка 2: Моделиране на данни

Един път дефинирани, данните могат да се 

преизползват в много формуляри



Стъпка 3: Да си направим формуляр



Стъпка 4: Да създадем процес

Кой и в какви случаи ще попълва формулярите?



Въвеждане на данни



Мetaforms manager

• Създаване на организация и брандиране

• Изпращане на покани и добавяне на потребители

• Управление на групи, роли и ограничаване на достъпа

• Създаване на модели от данни

• Преизползване на библиотеки от въпроси, полета и форми

• Визуален редактор на въпроси (мини форми)

• Визуален редактор на формуляри

• Преизползване на формуляри между различни сценарии за събиране на данни (проекти)

• Разпределяне на формуляри между потребители и групи

• Създаване на анкети за попълване от анонимни потребители

• Анализ на данни и създаване на отчети



Мetaforms navigator

Въвеждане на данни от идентифицирани и анонимни потребители

Брандиране според изискванията на организацията

Лесен достъп до назначените за попълване формуляри 

Качване на снимки директно във формуляра (като файлове или чрез камерата на устройството)

Експорт в PDF формат

Преглед на попълнените формуляри

Подписване на формуляри чрез електронна писалка или допир с пръст

Интеграция със съществуващи системи: ERP, CRM, Интернет сайтове и др.


