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Firma Granteam oferuje Twojemu laboratorium funkcjonalne 
rozwiązanie LIMS i SDMS do wyodrębniania danych z różnych 
typów plików, takich jak PDF, MS Office, TXT, CSV itp. 
Oprogramowanie umożliwia również zarządzanie dokumentami 
laboratoryjnymi, takimi jak standardowe procedury operacyjne, 
certyfikaty analizy, specyfikacje produktów, raporty i pliki 
wyjściowe surowych danych z aparatów pomiarowych. Dzięki 
inteligentnej, płynnej i bezproblemowej integracji ze STARLIMS 
możesz szybko rozpocząć pracę z SDMS i jeszcze szybciej 
uzyskiwać wyniki. Ponieważ system oparty jest na pojedynczej 
zintegrowanej platformie wszystkie aktualizacje odbywają się 
bezproblemowo.

STARLIMS SDMS pozwala na uproszczenie procesu pobierania 
danych do LIMS, co oznacza, że możesz skupić się na 
prowadzeniu laboratorium, a system sam zadba o to, by dane 
były przechowywane w odpowiednim miejscu.

Współdziałanie 
• Zapewnij użytkownikom globalny dostęp do dokumentów 

laboratorium za pomocą standardowej przeglądarki, 
niezależnie od ich źródła i formatu, 

• Przechowuj i wykorzystuj informacje zawarte 
w nieustrukturyzowanych dokumentach (w tym  słowa 
kluczowe, tabele i wykresy),

• Przechowuj nieprzetworzone dane korzystając z nowoczesnej 
i wydajnej technologii archiwizacji umożliwiającej dostęp do 
danych z jednego miejsca i w ich oryginalnym formacie, 
kiedykolwiek są Ci potrzebne, nawet po wielu latach,

• Wyeliminuj "utracone dane" w całej organizacji, korzystając 
z potężnych funkcji wyszukiwania SDMS umożliwiających 
natychmiastowe zlokalizowanie dowolnego rekordu, 
kiedykolwiek i gdziekolwiek go potrzebujesz,

• Przeszukuj rekordy według słowa kluczowego, metadanych 
i dowolnego tekstu.

Obecnie laboratoria generują wiele rodzajów dokumentów.  
Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia, że 
laboratorium działa zgodnie ze standardami, m.in. za pomocą 
procedur i metod badawczych i wyników przekazywanych 
klientom w formie raportów i certyfikatów analizy. Dokumenty 
te są tworzone i edytowane przez członków zespołu, kierowane 
do zatwierdzenia, przekazywane tym wszystkim, na których 
pracę mają wpływać, a następnie są wprowadzane w życie.  
Ręczne wykonywanie tych czynności, przekazywanie 
papierowych dokumentów pomiędzy poszczególnymi działami 
czy pracownikami, a także przechowywanie dokumentacji na 
wspólnych zasobach sieciowych może być trudne, 
czasochłonne i kosztowne. 

Laboratoria generują również dane z HPLC, GC, i wielu innych 
aparatów pomiarowych, które należy wprowadzić do LIMS. 
Ręczne wpisywanie tych danych może spowodować błędy 
i wymaga czasu. 

Rozwiązanie STARLIMS SDMS zarządza dokumentami i danymi 
generowanymi przez laboratorium. SDMS automatycznie 
wprowadza i inteligentnie analizuje dokumenty oraz dane, 
mapując je do odpowiedniej lokalizacji w systemie LIMS, 
przechodząc przez skonfigurowany odpowiednio schemat 
przebiegu dokumentacji, tak aby inni mogli je przejrzeć 
i zatwierdzić oraz umożliwić ich wykorzystanie w systemie, 
niezależnie od tego, czy chodzi o przekazywanie wyników 
laboratoryjnych klientom, wprowadzanie nowych procedur 
operacyjnych, czy generowanie innych dokumentów. W prosty 
sposób skonfigurujesz system na początku, a później SDMS 
będzie bezszelestnie pracować w tle, zarządzając twoimi 
danymi i dokumentami, upewniając się, że Twoja firma pracuje 
zgodnie z wymaganiami i zawsze ma dostęp do odpowiednich 
dokumentów w ustalonym miejscu. Zminimalizuj koszty 
związane z drukowaniem i zużyciem papieru, oszczędzając  czas 
i koncentruj się na wykonywaniu swojej pracy. 

rekordów w oryginalnym formacie,
• Korzystaj z elastycznych reguł przechowywania i archiwizacji 

danych z konfigurowalnymi procesami zatwierdzania 
i podpisywania, dostosuj je do swoich zasad organizacyjnych.

Inteligentna płynna i bezproblemowa integracja
• SDMS jest wbudowany w STARLIMS,
• Jedno rozwiązanie dla całego przedsiębiorstwa: jeden 

dostawca, jedna technologia, jedna baza danych, jeden kanał 
wsparcia i jeden zespół wdrożeniowy, 

• Bezproblemowe aktualizacje oprogramowania jednolitej 
platformy,

• System całkowicie oparty na rozwiązaniach webowych, 
• Skalowalna wydajność i duża dostępność, 
• Możliwość wyszukiwania, przeglądania, edytowania, 

zapisywania, analizowania, zatwierdzania, wersjonowania 
przetwarzanych dokumentów bezpośrednio z produktów 
pakietu Microsoft Office, takich jak Outlook, Word, Excel 
i Power Point.

Bądź efektywny 
• Dzięki zaawansowanej integracji urządzeń zredukuj ręczne 

wprowadzanie danych, które jest żmudne, czasochłonne 
i  podatne na generowanie błędów, 

• Oszczędzaj czas i pieniądze, używając potężnego parsera 
plików, aby automatycznie przekształcać  większość 
formatów z różnych urządzeń i dokumentów. Wyodrębnij 
dane z różnych typów plików elektronicznych, w tym PDF, MS 
Office, TXT, CSV itp,

• Przechowuj przetwarzane dane elektronicznie, wyeliminuj 
drukowanie i zredukuj zużycie papieru,

• Oszczędzaj czas i pozwól aby SDMS monitorował działanie 
systemu plików i automatycznie importował nowe dane. 

Nie komplikuj
• Zintegruj urządzenia według swoich potrzeb i bez 

umiejętności programowania, 
• Użyj wbudowanych kreatorów i inteligentnych narzędzi, które 

pomogą Ci łatwo zaprojektować najlepszy algorytm 
analizowania. 

Zarządzaj swoimi dokumentami 
• Zredukuj czas analizy cyklów i zatwierdzania za pomocą 

zautomatyzowanych narzędzi do kontrolowania przepływu 
pracy, aby szybciej uzyskać wszystkie wymagane 
potwierdzenia, 

• Zautomatyzuj tworzenie, przeglądanie i zatwierdzanie 
dokumentów laboratoryjnych, takich jak standardowe 
procedury operacyjne, certyfikaty analizy, specyfikacje 
produktów, raporty i surowe pliki wyjściowe z aparatów 
pomiarowych w całej organizacji.

Zapewnij zgodność z obowiązującymi normami i przepisami 
• Spełniaj rygorystyczne wymogi prawne i regulacyjne 

STARLIMS został zaprojektowany tak, aby był zgodny 
z Kodeksem przepisów federalnych 21 CFR, część 11, 
włączając tworzenie wpisów, ścieżek audytu, podpisów 
elektronicznych, bezpieczeństwa danych i przechowywania 
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STARLIMS został zaprojektowany tak, aby był zgodny 
z Kodeksem przepisów federalnych 21 CFR, część 11, 
włączając tworzenie wpisów, ścieżek audytu, podpisów 
elektronicznych, bezpieczeństwa danych i przechowywania 

Profesjonalne rozwiązania IT dla Laboratoriów



Firma Granteam oferuje Twojemu laboratorium funkcjonalne 
rozwiązanie LIMS i SDMS do wyodrębniania danych z różnych 
typów plików, takich jak PDF, MS Office, TXT, CSV itp. 
Oprogramowanie umożliwia również zarządzanie dokumentami 
laboratoryjnymi, takimi jak standardowe procedury operacyjne, 
certyfikaty analizy, specyfikacje produktów, raporty i pliki 
wyjściowe surowych danych z aparatów pomiarowych. Dzięki 
inteligentnej, płynnej i bezproblemowej integracji ze STARLIMS 
możesz szybko rozpocząć pracę z SDMS i jeszcze szybciej 
uzyskiwać wyniki. Ponieważ system oparty jest na pojedynczej 
zintegrowanej platformie wszystkie aktualizacje odbywają się 
bezproblemowo.

STARLIMS SDMS pozwala na uproszczenie procesu pobierania 
danych do LIMS, co oznacza, że możesz skupić się na 
prowadzeniu laboratorium, a system sam zadba o to, by dane 
były przechowywane w odpowiednim miejscu.

Współdziałanie 
• Zapewnij użytkownikom globalny dostęp do dokumentów 

laboratorium za pomocą standardowej przeglądarki, 
niezależnie od ich źródła i formatu, 

• Przechowuj i wykorzystuj informacje zawarte 
w nieustrukturyzowanych dokumentach (w tym  słowa 
kluczowe, tabele i wykresy),

• Przechowuj nieprzetworzone dane korzystając z nowoczesnej 
i wydajnej technologii archiwizacji umożliwiającej dostęp do 
danych z jednego miejsca i w ich oryginalnym formacie, 
kiedykolwiek są Ci potrzebne, nawet po wielu latach,

• Wyeliminuj "utracone dane" w całej organizacji, korzystając 
z potężnych funkcji wyszukiwania SDMS umożliwiających 
natychmiastowe zlokalizowanie dowolnego rekordu, 
kiedykolwiek i gdziekolwiek go potrzebujesz,

• Przeszukuj rekordy według słowa kluczowego, metadanych 
i dowolnego tekstu.

Obecnie laboratoria generują wiele rodzajów dokumentów.  
Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia, że 
laboratorium działa zgodnie ze standardami, m.in. za pomocą 
procedur i metod badawczych i wyników przekazywanych 
klientom w formie raportów i certyfikatów analizy. Dokumenty 
te są tworzone i edytowane przez członków zespołu, kierowane 
do zatwierdzenia, przekazywane tym wszystkim, na których 
pracę mają wpływać, a następnie są wprowadzane w życie.  
Ręczne wykonywanie tych czynności, przekazywanie 
papierowych dokumentów pomiędzy poszczególnymi działami 
czy pracownikami, a także przechowywanie dokumentacji na 
wspólnych zasobach sieciowych może być trudne, 
czasochłonne i kosztowne. 

Laboratoria generują również dane z HPLC, GC, i wielu innych 
aparatów pomiarowych, które należy wprowadzić do LIMS. 
Ręczne wpisywanie tych danych może spowodować błędy 
i wymaga czasu. 

Rozwiązanie STARLIMS SDMS zarządza dokumentami i danymi 
generowanymi przez laboratorium. SDMS automatycznie 
wprowadza i inteligentnie analizuje dokumenty oraz dane, 
mapując je do odpowiedniej lokalizacji w systemie LIMS, 
przechodząc przez skonfigurowany odpowiednio schemat 
przebiegu dokumentacji, tak aby inni mogli je przejrzeć 
i zatwierdzić oraz umożliwić ich wykorzystanie w systemie, 
niezależnie od tego, czy chodzi o przekazywanie wyników 
laboratoryjnych klientom, wprowadzanie nowych procedur 
operacyjnych, czy generowanie innych dokumentów. W prosty 
sposób skonfigurujesz system na początku, a później SDMS 
będzie bezszelestnie pracować w tle, zarządzając twoimi 
danymi i dokumentami, upewniając się, że Twoja firma pracuje 
zgodnie z wymaganiami i zawsze ma dostęp do odpowiednich 
dokumentów w ustalonym miejscu. Zminimalizuj koszty 
związane z drukowaniem i zużyciem papieru, oszczędzając  czas 
i koncentruj się na wykonywaniu swojej pracy. 

rekordów w oryginalnym formacie,
• Korzystaj z elastycznych reguł przechowywania i archiwizacji 

danych z konfigurowalnymi procesami zatwierdzania 
i podpisywania, dostosuj je do swoich zasad organizacyjnych.

Inteligentna płynna i bezproblemowa integracja
• SDMS jest wbudowany w STARLIMS,
• Jedno rozwiązanie dla całego przedsiębiorstwa: jeden 

dostawca, jedna technologia, jedna baza danych, jeden kanał 
wsparcia i jeden zespół wdrożeniowy, 

• Bezproblemowe aktualizacje oprogramowania jednolitej 
platformy,

• System całkowicie oparty na rozwiązaniach webowych, 
• Skalowalna wydajność i duża dostępność, 
• Możliwość wyszukiwania, przeglądania, edytowania, 

zapisywania, analizowania, zatwierdzania, wersjonowania 
przetwarzanych dokumentów bezpośrednio z produktów 
pakietu Microsoft Office, takich jak Outlook, Word, Excel 
i Power Point.

Bądź efektywny 
• Dzięki zaawansowanej integracji urządzeń zredukuj ręczne 

wprowadzanie danych, które jest żmudne, czasochłonne 
i  podatne na generowanie błędów, 

• Oszczędzaj czas i pieniądze, używając potężnego parsera 
plików, aby automatycznie przekształcać  większość 
formatów z różnych urządzeń i dokumentów. Wyodrębnij 
dane z różnych typów plików elektronicznych, w tym PDF, MS 
Office, TXT, CSV itp,

• Przechowuj przetwarzane dane elektronicznie, wyeliminuj 
drukowanie i zredukuj zużycie papieru,

• Oszczędzaj czas i pozwól aby SDMS monitorował działanie 
systemu plików i automatycznie importował nowe dane. 

Nie komplikuj
• Zintegruj urządzenia według swoich potrzeb i bez 

umiejętności programowania, 
• Użyj wbudowanych kreatorów i inteligentnych narzędzi, które 

pomogą Ci łatwo zaprojektować najlepszy algorytm 
analizowania. 

Zarządzaj swoimi dokumentami 
• Zredukuj czas analizy cyklów i zatwierdzania za pomocą 

zautomatyzowanych narzędzi do kontrolowania przepływu 
pracy, aby szybciej uzyskać wszystkie wymagane 
potwierdzenia, 

• Zautomatyzuj tworzenie, przeglądanie i zatwierdzanie 
dokumentów laboratoryjnych, takich jak standardowe 
procedury operacyjne, certyfikaty analizy, specyfikacje 
produktów, raporty i surowe pliki wyjściowe z aparatów 
pomiarowych w całej organizacji.

Zapewnij zgodność z obowiązującymi normami i przepisami 
• Spełniaj rygorystyczne wymogi prawne i regulacyjne 

STARLIMS został zaprojektowany tak, aby był zgodny 
z Kodeksem przepisów federalnych 21 CFR, część 11, 
włączając tworzenie wpisów, ścieżek audytu, podpisów 
elektronicznych, bezpieczeństwa danych i przechowywania Profesjonalne rozwiązania IT dla Laboratoriów
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