
STARLIMS ELN
ELEKTRONICZNY ZESZYT LABORATORYJNY 
(ELECTRONIC LAB NOTEBOOK)

GRANTEAM - oficjalny dystrybutor ABBOTT INFORMATICS

Profesjonalne rozwiązania IT dla Laboratoriów

ZDECYDUJ SIĘ NA ZMIANĘ / Sprawdź jak możemy Ci pomóc na granteam.pl

Praca w laboratorium może bywa w dzisiejszych czasach 
kompleksowa i może obejmować wiele etapów. Twoje wyniki są 
ważne, dlatego każda część Twoich badań powinna być 
udokumentowana. Jednak przechowywanie dokumentacji 
w zeszycie czy też arkuszu Excel przetrzymywanym na 
współdzielonych nośnikach danych może być nieefektywne 
oraz stwarzać problemy z walidacją. Problematycznym staje się 
także dzielenie papierowych zeszytów ze współpracownikami 
znajdującymi się w różnych miejscach, a informacje 
przechowywane na współdzielonych nośnikach danych mogą 
być trudne do utrzymania i wyszukania.

Elektroniczny zeszyt laboratoryjny STARLIMS (Electronic Lab 
Notebook, ELN) stwarza możliwość skutecznego  
i scentralizowanego elektronicznego zastąpienia papierowych 
zeszytów laboratoryjnych i innych, nie zawsze profesjonalnych, 
rozwiązań mających na celu magazynowanie Twoich danych. 
Niezależnie od tego, czy chcesz przechowywać tymczasowe 
wyniki w tabelach, stworzyć  szybkie obliczenia wykorzystując 
standardowe formuły Excel, dołączać zdjęcia i komentarze, czy 
też dodawać załączniki, interfejs w ELN znany Ci np. z programu 
Excel zapewnia Ci elastyczną bazę do przechowywania Twoich 
danych w centralnym repozytorium. Dzięki ELN możesz łatwo 
wyszukać i udostępniać dane, a przy tym zachować zgodność 
z regułami przechowywania informacji obowiązującymi 
w Twojej jednostce badawczej. ELN zarządza zarówno danymi 
strukturalnymi, jak i niestrukturalnymi, a także umożliwia 
realizację procedur zapewniając ścisłe przestrzeganie SOP. 
W celu zapewnienia zgodności procedura/SOP jest widoczna 
podczas realizacji kolejnych etapów. Wykorzystanie rozwiązań 
elektronicznych pozwoli Ci przekształcić Twoje laboratorium 

Zmniejsz wskaźniki błędów
• Wykryj potencjalne problemy już na wczesnym etapie poprzez 

sprawdzenie wszystkich elementów pracy, które spełniają 
kryteria walidacji i kierują wprowadzaniem danych, 
zatwierdzeniem i przekazaniem ich właściwym osobom.

• Wykorzystaj formuły do określenia statusu, sprawdzaj 
brakujące wpisy i błędne dane.

• Popraw jakość i oszczędzaj czas dzięki automatycznemu 
wprowadzaniu danych za pomocą samoczynnego 
uzupełniania w STARLIMS. Wypełniaj, kopiuj i wklejaj tekst 
oraz pobieraj wyniki badań bezpośredniego z aparatury 
badawczej.

Bądź elastyczny
• Wykorzystaj elastyczne szablony ELN aby rejestrować 

nieustrukturyzowane dane w celu zebrania pełniejszej 
informacji o Twoich wynikach.

• Opisz obrazki i zdjęcia aby wyróżnić problematyczne miejsca 
lub obszary zainteresowania, które chcesz wskazać.

• Dodaj grafiki i wykresy, aby pokazać dane obrazowo, 
w formacie łatwiejszym do zrozumienia dla odbiorcy.

• Importuj dane z aparatury badawczej, w tym słowa klucze, 
tabele i grafiki.

Elektroniczny dziennik laboratoryjny (electronic lab 
notebook; ELN) STARLIMS to doskonałe rozwiązanie dla 
każdego: 

Dla kierownika laboratorium
 Skuteczna ocena i zatwierdzenie procedur.

Dla kierowników ds. jakości i zgodności
Egzekwowanie zgodności i zapewnienie pełnej 
identyfikowalność procedur.

Dla analityka laboratoryjnego/naukowca
Szybkie, wydajne i precyzyjne wykonywanie procedur.

w "ekologiczną pracownię", w której redukuje się nadmierne 
zużycie papieru oraz pozwala obniżyć koszty eksploatacji.

Elektroniczny zeszyt laboratoryjny STARLIMS pozwala 
zredukować koszty integracji i wyeliminować konieczność 
przełączania się między wieloma oknami lub systemami, aby 
wykonać swoją pracę. Dla pracowników korzystne jest także 
uczenie się tylko jednej aplikacji i interfejsu użytkownika. 
Bezproblemowa integracja oznacza, że zmiany są wprowadzane 
w całym pakiecie tylko jednym systemem aktualizacji.

Elektroniczny zeszyt laboratoryjny STARLIMS pozwala skupić 
się na wydajniejszej realizacji pracy oraz wykonaniu prac 
testowych bez żadnych przerw.

Bądź skuteczny
•  Realizuj zadania wydajniej, łącząc potężny silnik obliczeniowy 

i obszerną predefiniowaną bibliotekę funkcji arkusza 
kalkulacyjnego

• Zmniejszaj koszty związane z wdrożeniem systemu i szybciej 
korzystaj z istniejących szablonów i formuł.

• Oszczędzaj cenny czas konsolidując systemy i eliminując 
konieczność przełączania się między aplikacjami.

• Znajdź wszelkie potrzebne informacje dzięki zaawansowanym 
funkcjom wyszukiwania  ELN.

Bądź zgodny
• Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie 

(SOP) znajdującymi się obok ekranu wprowadzania danych 
i pokazującymi Ci dokładnie, gdzie jesteś i co musisz zrobić.

• Utrzymuj pełną identyfikowalność (w tym podpisy 
elektroniczne) tego co, kto, gdzie i kiedy zrobić, aby zapewnić 
pełną zgodność.

• Ogranicz wykorzystanie nieprofesjonalnych narzędzi, które 
trudno jest kontrolować i aktualizować.

• Przechwytuj dane z różnych narzędzi analitycznych (np. serial 
port lub protokół TCP/IP)
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 Skuteczna ocena i zatwierdzenie procedur.

Dla kierowników ds. jakości i zgodności
Egzekwowanie zgodności i zapewnienie pełnej 
identyfikowalność procedur.

Dla analityka laboratoryjnego/naukowca
Szybkie, wydajne i precyzyjne wykonywanie procedur.

w "ekologiczną pracownię", w której redukuje się nadmierne 
zużycie papieru oraz pozwala obniżyć koszty eksploatacji.

Elektroniczny zeszyt laboratoryjny STARLIMS pozwala 
zredukować koszty integracji i wyeliminować konieczność 
przełączania się między wieloma oknami lub systemami, aby 
wykonać swoją pracę. Dla pracowników korzystne jest także 
uczenie się tylko jednej aplikacji i interfejsu użytkownika. 
Bezproblemowa integracja oznacza, że zmiany są wprowadzane 
w całym pakiecie tylko jednym systemem aktualizacji.

Elektroniczny zeszyt laboratoryjny STARLIMS pozwala skupić 
się na wydajniejszej realizacji pracy oraz wykonaniu prac 
testowych bez żadnych przerw.

Bądź skuteczny
•  Realizuj zadania wydajniej, łącząc potężny silnik obliczeniowy 

i obszerną predefiniowaną bibliotekę funkcji arkusza 
kalkulacyjnego

• Zmniejszaj koszty związane z wdrożeniem systemu i szybciej 
korzystaj z istniejących szablonów i formuł.

• Oszczędzaj cenny czas konsolidując systemy i eliminując 
konieczność przełączania się między aplikacjami.

• Znajdź wszelkie potrzebne informacje dzięki zaawansowanym 
funkcjom wyszukiwania  ELN.

Bądź zgodny
• Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie 

(SOP) znajdującymi się obok ekranu wprowadzania danych 
i pokazującymi Ci dokładnie, gdzie jesteś i co musisz zrobić.

• Utrzymuj pełną identyfikowalność (w tym podpisy 
elektroniczne) tego co, kto, gdzie i kiedy zrobić, aby zapewnić 
pełną zgodność.

• Ogranicz wykorzystanie nieprofesjonalnych narzędzi, które 
trudno jest kontrolować i aktualizować.

• Przechwytuj dane z różnych narzędzi analitycznych (np. serial 
port lub protokół TCP/IP)
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