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Profesjonalne rozwiązania IT dla Laboratoriów

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

STARLIMS Forensic jest rozwiązaniem specjalnie zaprojektowanym dla branży 
medycyny sądowej. Od wstępnego rejestrowania dowodów i miejsca zbrodni po 
analizy laboratoryjne oraz przechowywanie danych. Skorzystaj z modułów, których 
potrzebujesz dzisiaj, a jeśli  zakres Twoich działań się poszerzy, pamiętaj, że inne 
funkcjonalności i udogodnienia są dostępne.

Zapakuj, oznacz i śledź.

Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu STARLIMS Forensics 
dowody i informacje mogą przejść przez cykl bez potrzeby 
ponownego wprowadzania danych.

ZADZWOŃ DO NAS ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ W JAKI 
SPOSÓB MOŻESZ REALIZOWAĆ SWOJE 
DZIAŁANIA W KOMPLEKSOWYM SYSTEMIE 
WSPIERANYM PRZEZ EKSPERTÓW, KTÓRZY 
ROZUMIEJĄ POTRZEBY MEDYCYNY SĄDOWEJ. 

System Zarządzania Informacją Laboratoryjną

STARLIMS to system, który pomoże Ci zredukować koszty, 
zminimalizować liczbę błędów i umożliwi szybką analizę danych 
niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji. Oferujemy 
kompletne rozwiązanie dla medycyny sądowej wspierające 
pełny cykl pracy od gromadzenia dowodów po ich 
rozdysponowanie. Możesz w ten sposób osiągnąć wysoką 
wydajność swojego laboratorium, ponieważ nie ma 
konieczności zakupu, utrzymania i obsługi wielu systemów. 

Wprowadzając rozwiązanie STARLIMS Forensic możesz być 
pewien, że nasz zespół ekspertów naprawdę rozumie Twoje 
potrzeby biznesowe. Nasi eksperci pomogą Ci ukierunkować 
plan działania, aby podjęte inwestycje spełniły Twoje potrzeby 
dzisiaj i w przyszłości. 

Zapewniamy Klientom możliwość realizacji ich planów poprzez 
konfigurację i personalizację systemu. Dzięki takiemu podejściu 
Klienci mogą korzystać z gotowego produktu oszczędzając 
pieniądze. 

Nasz typowy przepływ pracy obejmuje etap przyjęcia 
dowodów, przydzielanie specjalistów, przekazywanie łańcucha 
nadzoru nad produktem, przypisywanie testów, wprowadzanie 
wyników oraz raportowanie i kontrole. System STARLIMS 
ułatwia połączenie wszystkich istotnych informacji podczas 
testowania procesów laboratoryjnych. Użytkownicy widzą na 
swoich pulpitach nawigacyjnych prace oczekujące na realizację 
będące na różnych etapach cyklu. 

Integracja aparatury, migracja danych i interfejsy z istniejącymi 
systemami stanowią rutynową część realizacji projektu. 

Personel
Prowadź dokumentację szkoleń i certyfikacji pracowników. 
Możesz również prowadzić w systemie testy umiejętności 
i kompetencji, które są związane z autoryzacją do pracy ze 
specjalistycznym sprzętem i wykonywaniem analiz.

Raporty i kontrole
Przygotuj raporty w programie Microsoft Word z pomocą 
szablonów i wersji kontrolnych. Skonfiguruj przeglądy 
elektroniczne, aby dopasować je do bieżących procesów. 
Skorzystaj z konfigurowanych przez klienta list kontrolnych. 
Generuj zaawansowane statystyki. Raporty końcowe są 
zapisywanie w postaci plików PDF, a ich dystrybucja może być 
ręczna lub automatyczna.

Kompilacja QA
Możesz połączyć wiele raportów w jednym 

pliku PDF przygotowując odpowiedni raport 
końcowy do organów akredytacyjnych.

STARLIMS - wersja mobilna
Z naszym rozwiązaniem Mobilnym 
możesz używać odpowiedniego 
urządzenia mobilnego do wykonania 
zadania. Skorzystaj z możliwości jakie 
dają Ci smartfony i tablety, takich jak 

aparat, skanowanie kodów kreskowych 
i GPS.

STARLIMS - Advanced Analytics
Narzędzie Advanced Analytics pozwoli Ci 

łatwo odpowiedzieć na pytania dotyczące 
statystyk związanych z pracą w laboratorium. Na 

przykład, ile przypadków przeanalizowaliśmy w zeszłym 
roku? Jaki był podział według jednostki, analityka, 
i przestępstw? Jaki był czas realizacji usługi dla zleceń 
zewnętrznych? Ile trafień otrzymaliśmy z bazy CODIS, AFIS czy 
NIBIN? Która aparatura wymagała największej ilości napraw? 
Ile działań naprawczych mieliśmy w stosunku do ubiegłego 
roku? Możesz zamienić surowe dane w przydatne informacje.

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ JAK 
NASZ CAŁKOWICIE WEBOWY SYSTEM MOŻE 
WSPIERAĆ I UŁATWIAĆ TWOJE DZIAŁANIA 
AKREDYTACYJNE.

Rozwiązania do Zarządzania Jakością
Nie ma konieczności dostarczenia osobnego oprogramowania 
do zarządzania działaniami zapewniającymi jakość, ponieważ 
zintegrowany system jest bardziej skuteczny i stanowi 
standardowe wyposażenie w produkcie STARLIMS Forensic. 
STARLIMS aktywnie pomaga w Twoim programie jakościowym, 
np. kiedy analityk wprowadza lub skanuje kod kreskowy 
przeterminowanego odczynnika, będzie on już niedostępny do 
użytku lub gdy do pracy przystępuje nowy analityk, będzie on 
miał dostęp jedynie do zadań, które zostały mu przydzielone do 
wykonania. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak 
STARLIMS zintegrował działania jakościowe w systemie LIMS.

Kontrola Dokumentów
Nasz system zarządzania dokumentacją pozwala Ci 
kierować cyklem życia ważnych dokumentów 
takich jak instrukcji, SOP i wielu innych, 
wspierając również wersjonowanie czy 
archiwizację. Możesz podpinać 
dokumenty do analiz, przypisywać 
osoby odpowiedzialne za weryfikację 
i dokumenty referencyjne do 
standardów jakości, które są przez 
nie obsługiwane.

Zarządzanie aparaturą i materiałami
Śledź wszystkie zasoby swojego 
laboratorium. W łatwy sposób możesz 
utworzyć listę pojawiających się 
błędów, np. określając odczynniki, które 
były wykorzystane w analizie nie 
spełniającej wymogów specyfikacji w celu 
eliminacji błędów w innych procesach. Dokumentuj 
wydajność i kalibrację przyrządów, przestaw się w tryb 
offline i powiadom odpowiedzialną osobę o oczekiwaniu na 
konserwację aparatu. Podobnie jak w przypadku odczynników, 
możesz generować powiązane listy zadań.

Udoskonalenia
Dokumentuj braki jako incydenty, wprowadzaj działania 
zapobiegawcze lub naprawcze. System zawiera kompletny 
przebieg pracy dla cyklu życia CARS/PARS, w tym bieżący 
monitoring. Przeprowadzaj audyty jakości bezpośrednio 
w LIMS.
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kompletne rozwiązanie dla medycyny sądowej wspierające 
pełny cykl pracy od gromadzenia dowodów po ich 
rozdysponowanie. Możesz w ten sposób osiągnąć wysoką 
wydajność swojego laboratorium, ponieważ nie ma 
konieczności zakupu, utrzymania i obsługi wielu systemów. 

Wprowadzając rozwiązanie STARLIMS Forensic możesz być 
pewien, że nasz zespół ekspertów naprawdę rozumie Twoje 
potrzeby biznesowe. Nasi eksperci pomogą Ci ukierunkować 
plan działania, aby podjęte inwestycje spełniły Twoje potrzeby 
dzisiaj i w przyszłości. 

Zapewniamy Klientom możliwość realizacji ich planów poprzez 
konfigurację i personalizację systemu. Dzięki takiemu podejściu 
Klienci mogą korzystać z gotowego produktu oszczędzając 
pieniądze. 

Nasz typowy przepływ pracy obejmuje etap przyjęcia 
dowodów, przydzielanie specjalistów, przekazywanie łańcucha 
nadzoru nad produktem, przypisywanie testów, wprowadzanie 
wyników oraz raportowanie i kontrole. System STARLIMS 
ułatwia połączenie wszystkich istotnych informacji podczas 
testowania procesów laboratoryjnych. Użytkownicy widzą na 
swoich pulpitach nawigacyjnych prace oczekujące na realizację 
będące na różnych etapach cyklu. 

Integracja aparatury, migracja danych i interfejsy z istniejącymi 
systemami stanowią rutynową część realizacji projektu. 

Personel
Prowadź dokumentację szkoleń i certyfikacji pracowników. 
Możesz również prowadzić w systemie testy umiejętności 
i kompetencji, które są związane z autoryzacją do pracy ze 
specjalistycznym sprzętem i wykonywaniem analiz.

Raporty i kontrole
Przygotuj raporty w programie Microsoft Word z pomocą 
szablonów i wersji kontrolnych. Skonfiguruj przeglądy 
elektroniczne, aby dopasować je do bieżących procesów. 
Skorzystaj z konfigurowanych przez klienta list kontrolnych. 
Generuj zaawansowane statystyki. Raporty końcowe są 
zapisywanie w postaci plików PDF, a ich dystrybucja może być 
ręczna lub automatyczna.

Kompilacja QA
Możesz połączyć wiele raportów w jednym 

pliku PDF przygotowując odpowiedni raport 
końcowy do organów akredytacyjnych.

STARLIMS - wersja mobilna
Z naszym rozwiązaniem Mobilnym 
możesz używać odpowiedniego 
urządzenia mobilnego do wykonania 
zadania. Skorzystaj z możliwości jakie 
dają Ci smartfony i tablety, takich jak 

aparat, skanowanie kodów kreskowych 
i GPS.

STARLIMS - Advanced Analytics
Narzędzie Advanced Analytics pozwoli Ci 

łatwo odpowiedzieć na pytania dotyczące 
statystyk związanych z pracą w laboratorium. Na 

przykład, ile przypadków przeanalizowaliśmy w zeszłym 
roku? Jaki był podział według jednostki, analityka, 
i przestępstw? Jaki był czas realizacji usługi dla zleceń 
zewnętrznych? Ile trafień otrzymaliśmy z bazy CODIS, AFIS czy 
NIBIN? Która aparatura wymagała największej ilości napraw? 
Ile działań naprawczych mieliśmy w stosunku do ubiegłego 
roku? Możesz zamienić surowe dane w przydatne informacje.

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ JAK 
NASZ CAŁKOWICIE WEBOWY SYSTEM MOŻE 
WSPIERAĆ I UŁATWIAĆ TWOJE DZIAŁANIA 
AKREDYTACYJNE.

Rozwiązania do Zarządzania Jakością
Nie ma konieczności dostarczenia osobnego oprogramowania 
do zarządzania działaniami zapewniającymi jakość, ponieważ 
zintegrowany system jest bardziej skuteczny i stanowi 
standardowe wyposażenie w produkcie STARLIMS Forensic. 
STARLIMS aktywnie pomaga w Twoim programie jakościowym, 
np. kiedy analityk wprowadza lub skanuje kod kreskowy 
przeterminowanego odczynnika, będzie on już niedostępny do 
użytku lub gdy do pracy przystępuje nowy analityk, będzie on 
miał dostęp jedynie do zadań, które zostały mu przydzielone do 
wykonania. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak 
STARLIMS zintegrował działania jakościowe w systemie LIMS.

Kontrola Dokumentów
Nasz system zarządzania dokumentacją pozwala Ci 
kierować cyklem życia ważnych dokumentów 
takich jak instrukcji, SOP i wielu innych, 
wspierając również wersjonowanie czy 
archiwizację. Możesz podpinać 
dokumenty do analiz, przypisywać 
osoby odpowiedzialne za weryfikację 
i dokumenty referencyjne do 
standardów jakości, które są przez 
nie obsługiwane.

Zarządzanie aparaturą i materiałami
Śledź wszystkie zasoby swojego 
laboratorium. W łatwy sposób możesz 
utworzyć listę pojawiających się 
błędów, np. określając odczynniki, które 
były wykorzystane w analizie nie 
spełniającej wymogów specyfikacji w celu 
eliminacji błędów w innych procesach. Dokumentuj 
wydajność i kalibrację przyrządów, przestaw się w tryb 
offline i powiadom odpowiedzialną osobę o oczekiwaniu na 
konserwację aparatu. Podobnie jak w przypadku odczynników, 
możesz generować powiązane listy zadań.

Udoskonalenia
Dokumentuj braki jako incydenty, wprowadzaj działania 
zapobiegawcze lub naprawcze. System zawiera kompletny 
przebieg pracy dla cyklu życia CARS/PARS, w tym bieżący 
monitoring. Przeprowadzaj audyty jakości bezpośrednio 
w LIMS. Profesjonalne rozwiązania IT dla Laboratoriów
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