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Zarządzanie danymi
Tylko w oparciu o wiarygodne dane można podejmować 
świadome decyzje i dążyć do realnej poprawy wydajności pracy 
laboratorium. Niestety surowe dane dotyczące przepływu pracy 
w laboratorium stają się  bezużyteczne jeśli nie możesz na ich 
podstawie wyciągnąć wartościowych wniosków.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom osób decyzyjnych 
STARLIMS zapewnia możliwość wizualizacji procesów 
laboratoryjnych tak, aby wskazać jak zwiększyć produktywność 
i wydajność, zmniejszyć koszty oraz zidentyfikować możliwości 
poprawy efektywności. STARLIMS gromadzi wszystkie dane 
dotyczące pracy laboratorium i przedstawia je w sposób 
ukazujący zależności miedzy nimi tak, aby możliwe było 
podejmowanie jak najlepszych decyzji i osiągniecie 
zamierzonego celu. Zastosowanie Advanced Analytics 
umożliwia przekształcenie danych w informacje wspomagające 
podjęcie właściwej decyzji.

Dzięki interaktywnym wizualizacjom ilustrującym kluczowe 
działania  oraz zastosowaniu analityki predykcyjnej możliwe jest 
przewidywanie krytycznych wydarzeń oraz efektywne 
zarządzanie pracą laboratorium. Posiadanie właściwych 
informacji ma również pozytywny wpływ na  środowisko pracy.

Lepsza optymalizacja pracy Twojego zespołu laboratyjnego
Dzięki STARLIMS Advanced Analytics możliwe jest 
zoptymalizowanie pracy laboratorium. Zaawansowane 
narzędzia poprzez analizę danych pomagają odnaleźć najsłabsze 
ogniwo procesu oraz wskazać, jak zwiększyć efektywność 
pracy. Analityka predykcyjna pozwala na dogłębną analizę 
danych, identyfikację trendów i modeli  oraz podejmowanie 
bardziej świadomych decyzji.

Gotowość do pracy
Dzięki zastosowaniu innowacyjnych paneli nawigacyjnych 
możliwe jest skrócenie czasu reakcji, zaplanowanie przepływu 

Zarządzanie laboratorium wiąże się 
z podejmowaniem wielu decyzji. Ważne jest, aby 
były oparte na odpowiednich i precyzyjnych danych, 
jednakże ich pozyskanie  często jest procesem 
trudnym i czasochłonnym.

Oprogramowanie klasy LIMS pozwala na 
przechowywanie danych o każdym dniu pracy 
laboratorium. Analiza tych danych, obserwacja 
trendów i wzorców, kształtujących się w oparciu 
o dane z tygodni,  miesiący czy lata umożliwia wgląd 
w sposób działania laboratorium.

To pozwala na analizę przyczyn problemów, 
określenie możliwości wprowadzenia usprawnień, 
zidentyfikowanie czynników negatywnie 
wpływających na wydajność oraz pomaga uzasadnić 
biznesową potrzebę pozyskania nowych zasobów. 
Zastosowanie narzędzia Advanced Analytics 
umożliwia sprawne dotarcie do danych i wydobycie 
z nich danych niezbędnych do  podejmowania 
właściwych decyzji w zarządzaniu laboratorium.

potrzeby dostosowywać zasoby. Narzędzie Advanced Analytics 
pozwala na natychmiastowe  wykorzystanie odpowiednich 
danych.

Natychmiastowa odpowiedź
Specjaliści pracujący w laboratoriach muszą mieć możliwość 
szybkiego poparcia swoich działań faktami. Zarządzanie 
laboratorium związane jest z podejmowaniem szybkich decyzji. 
Zdarza się, że dostęp do analiz, które mogłyby poprzeć 
konkretne stanowisko, jest ograniczony. Wówczas osoby 
decyzyjne w laboratorium zmuszene są do cofnięcia się 
i poświęcenia cennego czasu na szukanie  odpowiedzi 
i opracowanie raportu. Z pomocą narzędzi Advanced Analytics 
STARLIMS możliwe jest uzyskanie odpowiedzi na te same 
problemy w czasie rzeczywistym.     

pracy,  zidentyfikowanie wąskich gardeł procesów oraz szybkie 
usprawnienie pracy laboratorium. Dostęp do wizualizacji 
możliwy jest w każdym miejscu i na każdym urządzeniu 
(smartfon, tablet) .

Dostosowanie do potrzeb
System dopasowywany jest do indywidualnych potrzeb 
każdego klienta. Advanced Analytics zapewnia proste 
w obsłudze narzędzia, które pozwalają na tworzenie własnych 
paneli nawigacyjnych oraz wizualizacji. Konfiguracja pozwala na 
gromadzenie nowych, dokładnych informacji dotyczących 
biznesowej sfery działania laboratorium. Spojrzenie na pracę 
laboratorium z nowej perspektywy daje nowe możliwości 
rozwoju.

Czas realizacji
Klienci laboratoriów liczą na uzyskanie rzetelnych 
wyników w jak najkrótszym terminie. Czas realizacji jest tutaj 
kluczowym czynnikiem, a najlepszym sposobem na jego 
skrócenie jest udoskonalenie procesu pracy w laboratorium.  
Advanced Analytics zapewnia łatwy wgląd w jego przebieg 
dzięki czemu możliwe jest szybkie znalezienie 
nieprawidłowości i podjęcie działań naprawczych.

Zastosowanie w kryminalistyce
Każdego dnia do laboratoriów sądowych wpływa ogromna ilość 
zleceń. Advanced Analytics pozwala na szybką organizację 
istotnych informacji w formie czytelnej wizualizacji. Pracownicy 
laboratorium bezpośrednio z paneli kontrolnych  mają dostęp 
do potrzebnych informacji - od raportu dla kadry zarządzającej 
po dokumentację dotyczącą zamawianych odczynników. 
Specjaliści mogą przeglądać dane z całego roku – wnioski, 
raporty, ukończone zadania, dane zlecających, typy przestępstw 
itp.

Istotne wskaźniki wydajności zmieniają się w czasie 
rzeczywistym. Specjaliści medycyny sądowej mogą uzyskiwać 
dane, które pozwalają im szybko ocenić nakład pracy i w razie 
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szybkiego poparcia swoich działań faktami. Zarządzanie 
laboratorium związane jest z podejmowaniem szybkich decyzji. 
Zdarza się, że dostęp do analiz, które mogłyby poprzeć 
konkretne stanowisko, jest ograniczony. Wówczas osoby 
decyzyjne w laboratorium zmuszene są do cofnięcia się 
i poświęcenia cennego czasu na szukanie  odpowiedzi 
i opracowanie raportu. Z pomocą narzędzi Advanced Analytics 
STARLIMS możliwe jest uzyskanie odpowiedzi na te same 
problemy w czasie rzeczywistym.     

pracy,  zidentyfikowanie wąskich gardeł procesów oraz szybkie 
usprawnienie pracy laboratorium. Dostęp do wizualizacji 
możliwy jest w każdym miejscu i na każdym urządzeniu 
(smartfon, tablet) .

Dostosowanie do potrzeb
System dopasowywany jest do indywidualnych potrzeb 
każdego klienta. Advanced Analytics zapewnia proste 
w obsłudze narzędzia, które pozwalają na tworzenie własnych 
paneli nawigacyjnych oraz wizualizacji. Konfiguracja pozwala na 
gromadzenie nowych, dokładnych informacji dotyczących 
biznesowej sfery działania laboratorium. Spojrzenie na pracę 
laboratorium z nowej perspektywy daje nowe możliwości 
rozwoju.

Czas realizacji
Klienci laboratoriów liczą na uzyskanie rzetelnych 
wyników w jak najkrótszym terminie. Czas realizacji jest tutaj 
kluczowym czynnikiem, a najlepszym sposobem na jego 
skrócenie jest udoskonalenie procesu pracy w laboratorium.  
Advanced Analytics zapewnia łatwy wgląd w jego przebieg 
dzięki czemu możliwe jest szybkie znalezienie 
nieprawidłowości i podjęcie działań naprawczych.

Zastosowanie w kryminalistyce
Każdego dnia do laboratoriów sądowych wpływa ogromna ilość 
zleceń. Advanced Analytics pozwala na szybką organizację 
istotnych informacji w formie czytelnej wizualizacji. Pracownicy 
laboratorium bezpośrednio z paneli kontrolnych  mają dostęp 
do potrzebnych informacji - od raportu dla kadry zarządzającej 
po dokumentację dotyczącą zamawianych odczynników. 
Specjaliści mogą przeglądać dane z całego roku – wnioski, 
raporty, ukończone zadania, dane zlecających, typy przestępstw 
itp.

Istotne wskaźniki wydajności zmieniają się w czasie 
rzeczywistym. Specjaliści medycyny sądowej mogą uzyskiwać 
dane, które pozwalają im szybko ocenić nakład pracy i w razie Profesjonalne rozwiązania IT dla Laboratoriów
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