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spowodowanych ręcznym wprowadzaniem danych (można 
natychmiast rejestrować wyniki badań) lub wynikających 
z braku dostępu do potrzebnych informacji (np. podczas 
wyszukiwania zasobów na półce).

Rozwiązanie STARLIMS Mobile umożliwia kontynuowanie 
pracy niezależnie od urządzenia z którego korzystasz i miejsca 
w którym przebywasz.

NASZE PODEJŚCIE DO APLIKACJI MOBILNYCH
Naszym założeniem nie było wyłącznie przeniesienie systemu 
z komputera stacjonarnego na mniejsze ekrany. Jesteśmy 
świadomi, że konieczne jest dostosowanie interfejsu 
użytkownika do rozmiaru ekranu. Aby zwiększyć wygodę 
korzystania z oprogramowania przy użyciu smartfonów czy 
tabletów musieliśmy odpowiednio przygotować interfejs pod 
konkretne urządzenia. Większy nacisk  położyliśmy również na 
konkretnych zadaniach, a nie na udostępnianiu wszystkich 
możliwych funkcji. Zdajemy sobie sprawę, że urządzenia 
mobilne są używane głównie poza laboratorium i użytkownik 
nie będzie korzystał z wszystkich funkcji, które są dostępne na 
komputerze w laboratorium. Oprogramowanie STARLIMS 
Mobile solution zostało zaprojektowane tak, aby 
funkcjonalności były przyjazne użytkownikowi, z odpowiednio 
dużymi przyciskami i łatwością korzystania z gestów. Jesteśmy 
także świadomi, że wiele firm musi obecnie obsługiwać zarówno 
urządzenia z systemem iOS, jak i Android, dlatego też nasze 
rozwiązanie jest wieloplatformowe, obsługujące zarówno 
smartfony, jak i tablety z systemem iOS i Android.

GOTOWE APLIKACJE Z MOŻLIWOŚCIĄ KONFIGURACJI
Oferujemy gotowe aplikacje do natychmiastowego użycia, 
umożliwiając także dostosowanie ich do potrzeb Twojego 
laboratorium.

Zarządzanie zasobami?
Przeszukuj zasoby oraz wykonuj działania takie jak 
przeniesienie do innej lokalizacji czy rejestrowanie zużycia 
i upływu daty ważności materiałów w trakcie wykonywania 
zadań, a nie po powrocie do stanowiska pracy przy komputerze.

Spróbujmy się przyjrzeć jak wygląda przebieg pracy 
w laboratorium. Zazwyczaj rozpoczynamy pracę od 
uruchomienia komputera i sprawdzenia bieżących zadań do 
wykonania. Często okazuje się, że aby uzyskać potrzebne dane 
musimy przejść do innego działu, czasem konieczne jest także 
wykonanie pracy w terenie. Dane dotyczące próbek i wyniki 
badań muszą być wprowadzone do systemu, jednakże kiedy 
dostęp do komputera jest ograniczony wtedy do rejestrowania 
danych wykorzystuje się papierowe formularze lub inne 
rozwiązania. 

Z papierowych formularzy dane muszą być przepisane do 
systemu co powoduje opóźnienia w realizacji zadań, niesie 
ryzyko popełnienia błędu w czasie transkrypcji oraz 
konieczność późniejszego wprowadzania poprawek. Jeśli do 
rejestrowania danych wykorzystywane jest dodatkowe 
oprogramowanie musi być ono zintegrowane z systemem 
STARLIMS, co wiąże się z wysokimi kosztami korzystania 
z takiego rozwiązania i jego utrzymania.

Opóźnienia w przepływie pracy pojawiają się również wtedy, 
kiedy dostęp do informacji w danym momencie jest 
ograniczony. Załóżmy, że znajdujesz się w magazynie, gdzie nie 
ma możliwości skorzystania z komputera, i musisz znaleźć 
określone zasoby. Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć ich na półce, 
tracisz cenny czas na powrót do komputera i wyszukanie 
danych w systemie.

Dzięki rozwiązaniu STARLIMS Mobile Solution laboratoria 
mogą sprostać tym wyzwaniom. Dzięki temu, że możliwy jest 
dostęp do systemu zarówno w laboratorium jak i poza nim 
jesteś w stanie zautomatyzować cały proces przepływu pracy. 
Dzięki rozwiązaniu mobilnemu możesz korzystać z dostępu do 
laboratorium gdziekolwiek jesteś, możesz rejestrować dane w 
momencie ich pozyskiwania oraz zdalnie udzielać autoryzacji 
zapewniając tym samym ciągłość pracy laboratorium.

Korzystając z dostępu do LIMS z urządzenia mobilnego możesz 
poprawić wydajność pracy w laboratorium. Oprogramowanie 
pozwala na zminimalizowanie opóźnień w przepływie pracy 
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KAŻDEGO/WSZYSTKICH SZCZEBLI/CAŁEGO ZESPOŁU

Kierownicy laboratoriów
Kierownicy laboratorium nie zawsze mogą być przy swoich 
biurkach. Nie oznacza to, że aby wydać pilną próbkę lub 
sprawdzić czy wszystko w laboratorium działa prawidłowo 
muszą wrócić do biura. Dzięki STARLIMS mogą stale 
pozostawać w kontakcie i zdalnie łączyć się z LIMS ze swoich 
smartfonów lub tabletów oraz korzystać z dostępnych funkcji 
i zarządzać pracą laboratorium z dowolnego miejsca 
i w dowolnym czasie.

Kierownicy produkcji
Kierownicy produkcji muszą dbać o to aby zadania były 
wykonane w terminie, zachowując jednocześnie najwyższy 
poziom jakości. Kiedy czas jest cenny, liczy się każda minuta. 
Korzystając ze STARLIMS Mobile solution nie muszą już czekać 
na raporty z laboratorium jakości, ale mogą zatwierdzać wyniki, 
sprawdzać aktualizacje statusu i podejmować decyzje w oparciu 
o przykładowe wyniki w czasie rzeczywistym - wszystko to za 
pośrednictwem smartfonów lub tabletów.

Personel terenowy
Technicy laboratoryjni pobierając próbki w terenie również nie 
muszą czekać z wprowadzaniem lub śledzeniem danych aż 
wrócą do laboratorium. Teraz mogą używać smartfonów lub 
tabletów do wprowadzania danych dotyczących próbek prosto 
z miejsca gdzie są pobierane, a także do potwierdzania swojej 
lokalizacji za pomocą GPS i robienia zdjęć z miejsca pobierania 
próbek. Po powrocie do laboratorium ich dane już na nich 
czekają.

Pracownicy magazynu
Część zespołu pracuje poza typowym środowiskiem 
laboratoryjnym, jednak nadal potrzebuje dostępu do ważnych 
danych laboratoryjnych. Pracownicy magazynu mogą 
z łatwością przeglądać dane korzystając z dostępu do LIMS na 
swoich urządzeniach mobilnych. Mogą identyfikować zasoby, 
zmieniać lokalizację i stan zasobów oraz szybko przeglądać 
wyniki badań, korzystając z funkcji skanowania kodów 

Logowanie próbek
Zaloguj się do systemu przebywając poza laboratorium i zapisuj 
informacje dotyczące klienta oraz pobieranych próbek.

Administracja kontami użytkowników
Resetuj hasła, odblokowuj konta i zmieniaj status gdy jesteś 
poza biurem.

Rozbudowane wyszukiwanie
Przeglądaj i przeszukuj informacje na swoim telefonie - status 
zadań, analizy i raporty oraz przesyłaj niezbędne informacje do 
odpowiednich działów/osób.

Panele kontrolne wskaźników wydajności
Przeglądaj kluczowe wskaźniki wydajności laboratorium kiedy 
przebywasz poza biurem.

Wprowadzanie wyników
Wprowadzaj wyniki badań bezpośrednio do systemu LIMS 
nawet kiedy jesteś w terenie, unikając dodatkowej pracy 
związanej z korzystaniem z papierowych formularzy.

Zaprojektowany, by odpowiadał potrzebom Twojego 
laboratorium
Nasze gotowe aplikacje to tylko początek. Oferujemy również 
rozwiązanie Mobile and HTML5 Designer, które pozwala na 
dostosowanie aplikacji do Twoich potrzeb oraz umożliwia 
zaprojektowanie własnych aplikacji. Mobile and HTML5 
Designer obsługuje urządzenia z systemem iOS i Android z tej 
samej platformy. Nie musisz zatrudniać programistów aby móc 
korzystać z oprogramowania na platformach Apple lub Android 
ani inwestować w środowiska programistyczne. Wystarczy 
Twoje dotychczasowe doświadczenie w obsłudze 
oprogramowania STARLIMS, serwer STARLIMS oraz odrobina 
umiejętności matematycznych i logicznych. Dodatkowo możesz 
skorzystać z innych funkcji urządzeń mobilnych, takich jak 
aparat, skaner kodów kreskowych, akcelerometr i mapowanie 
GPS aby usprawnić przepływ pracy i wykorzystać nowe 
możliwości. A kiedy już będziesz gotowy możesz wdrożyć swoje 
rozwiązania za pomocą naszej mobilnej aplikacji w Apple iOS 
lub Android. 

kreskowych swoich urządzeń.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ABY ODKRYĆ JAK ROZWIĄZANIE 
MOBILNE STARLIMS MOBILE SOLUTION MOŻE WPŁYNĄĆ 
NA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI W TWOIM 
LABORATORIUM DZIĘKI UMOŻLIWIENIU DOSTĘPU DO 
SYSTEMU WSZYSTKIM PRACOWNIKOM.
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musimy przejść do innego działu, czasem konieczne jest także 
wykonanie pracy w terenie. Dane dotyczące próbek i wyniki 
badań muszą być wprowadzone do systemu, jednakże kiedy 
dostęp do komputera jest ograniczony wtedy do rejestrowania 
danych wykorzystuje się papierowe formularze lub inne 
rozwiązania. 

Z papierowych formularzy dane muszą być przepisane do 
systemu co powoduje opóźnienia w realizacji zadań, niesie 
ryzyko popełnienia błędu w czasie transkrypcji oraz 
konieczność późniejszego wprowadzania poprawek. Jeśli do 
rejestrowania danych wykorzystywane jest dodatkowe 
oprogramowanie musi być ono zintegrowane z systemem 
STARLIMS, co wiąże się z wysokimi kosztami korzystania 
z takiego rozwiązania i jego utrzymania.

Opóźnienia w przepływie pracy pojawiają się również wtedy, 
kiedy dostęp do informacji w danym momencie jest 
ograniczony. Załóżmy, że znajdujesz się w magazynie, gdzie nie 
ma możliwości skorzystania z komputera, i musisz znaleźć 
określone zasoby. Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć ich na półce, 
tracisz cenny czas na powrót do komputera i wyszukanie 
danych w systemie.

Dzięki rozwiązaniu STARLIMS Mobile Solution laboratoria 
mogą sprostać tym wyzwaniom. Dzięki temu, że możliwy jest 
dostęp do systemu zarówno w laboratorium jak i poza nim 
jesteś w stanie zautomatyzować cały proces przepływu pracy. 
Dzięki rozwiązaniu mobilnemu możesz korzystać z dostępu do 
laboratorium gdziekolwiek jesteś, możesz rejestrować dane w 
momencie ich pozyskiwania oraz zdalnie udzielać autoryzacji 
zapewniając tym samym ciągłość pracy laboratorium.

Korzystając z dostępu do LIMS z urządzenia mobilnego możesz 
poprawić wydajność pracy w laboratorium. Oprogramowanie 
pozwala na zminimalizowanie opóźnień w przepływie pracy 

STARLIMS MOBILE - ROZWIĄZANIE DLA 
KAŻDEGO/WSZYSTKICH SZCZEBLI/CAŁEGO ZESPOŁU

Kierownicy laboratoriów
Kierownicy laboratorium nie zawsze mogą być przy swoich 
biurkach. Nie oznacza to, że aby wydać pilną próbkę lub 
sprawdzić czy wszystko w laboratorium działa prawidłowo 
muszą wrócić do biura. Dzięki STARLIMS mogą stale 
pozostawać w kontakcie i zdalnie łączyć się z LIMS ze swoich 
smartfonów lub tabletów oraz korzystać z dostępnych funkcji 
i zarządzać pracą laboratorium z dowolnego miejsca 
i w dowolnym czasie.

Kierownicy produkcji
Kierownicy produkcji muszą dbać o to aby zadania były 
wykonane w terminie, zachowując jednocześnie najwyższy 
poziom jakości. Kiedy czas jest cenny, liczy się każda minuta. 
Korzystając ze STARLIMS Mobile solution nie muszą już czekać 
na raporty z laboratorium jakości, ale mogą zatwierdzać wyniki, 
sprawdzać aktualizacje statusu i podejmować decyzje w oparciu 
o przykładowe wyniki w czasie rzeczywistym - wszystko to za 
pośrednictwem smartfonów lub tabletów.

Personel terenowy
Technicy laboratoryjni pobierając próbki w terenie również nie 
muszą czekać z wprowadzaniem lub śledzeniem danych aż 
wrócą do laboratorium. Teraz mogą używać smartfonów lub 
tabletów do wprowadzania danych dotyczących próbek prosto 
z miejsca gdzie są pobierane, a także do potwierdzania swojej 
lokalizacji za pomocą GPS i robienia zdjęć z miejsca pobierania 
próbek. Po powrocie do laboratorium ich dane już na nich 
czekają.

Pracownicy magazynu
Część zespołu pracuje poza typowym środowiskiem 
laboratoryjnym, jednak nadal potrzebuje dostępu do ważnych 
danych laboratoryjnych. Pracownicy magazynu mogą 
z łatwością przeglądać dane korzystając z dostępu do LIMS na 
swoich urządzeniach mobilnych. Mogą identyfikować zasoby, 
zmieniać lokalizację i stan zasobów oraz szybko przeglądać 
wyniki badań, korzystając z funkcji skanowania kodów 

Logowanie próbek
Zaloguj się do systemu przebywając poza laboratorium i zapisuj 
informacje dotyczące klienta oraz pobieranych próbek.

Administracja kontami użytkowników
Resetuj hasła, odblokowuj konta i zmieniaj status gdy jesteś 
poza biurem.

Rozbudowane wyszukiwanie
Przeglądaj i przeszukuj informacje na swoim telefonie - status 
zadań, analizy i raporty oraz przesyłaj niezbędne informacje do 
odpowiednich działów/osób.

Panele kontrolne wskaźników wydajności
Przeglądaj kluczowe wskaźniki wydajności laboratorium kiedy 
przebywasz poza biurem.

Wprowadzanie wyników
Wprowadzaj wyniki badań bezpośrednio do systemu LIMS 
nawet kiedy jesteś w terenie, unikając dodatkowej pracy 
związanej z korzystaniem z papierowych formularzy.

Zaprojektowany, by odpowiadał potrzebom Twojego 
laboratorium
Nasze gotowe aplikacje to tylko początek. Oferujemy również 
rozwiązanie Mobile and HTML5 Designer, które pozwala na 
dostosowanie aplikacji do Twoich potrzeb oraz umożliwia 
zaprojektowanie własnych aplikacji. Mobile and HTML5 
Designer obsługuje urządzenia z systemem iOS i Android z tej 
samej platformy. Nie musisz zatrudniać programistów aby móc 
korzystać z oprogramowania na platformach Apple lub Android 
ani inwestować w środowiska programistyczne. Wystarczy 
Twoje dotychczasowe doświadczenie w obsłudze 
oprogramowania STARLIMS, serwer STARLIMS oraz odrobina 
umiejętności matematycznych i logicznych. Dodatkowo możesz 
skorzystać z innych funkcji urządzeń mobilnych, takich jak 
aparat, skaner kodów kreskowych, akcelerometr i mapowanie 
GPS aby usprawnić przepływ pracy i wykorzystać nowe 
możliwości. A kiedy już będziesz gotowy możesz wdrożyć swoje 
rozwiązania za pomocą naszej mobilnej aplikacji w Apple iOS 
lub Android. 

Profesjonalne rozwiązania IT dla Laboratoriów

kreskowych swoich urządzeń.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ABY ODKRYĆ JAK ROZWIĄZANIE 
MOBILNE STARLIMS MOBILE SOLUTION MOŻE WPŁYNĄĆ 
NA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI W TWOIM 
LABORATORIUM DZIĘKI UMOŻLIWIENIU DOSTĘPU DO 
SYSTEMU WSZYSTKIM PRACOWNIKOM.
 



spowodowanych ręcznym wprowadzaniem danych (można 
natychmiast rejestrować wyniki badań) lub wynikających 
z braku dostępu do potrzebnych informacji (np. podczas 
wyszukiwania zasobów na półce).

Rozwiązanie STARLIMS Mobile umożliwia kontynuowanie 
pracy niezależnie od urządzenia z którego korzystasz i miejsca 
w którym przebywasz.

NASZE PODEJŚCIE DO APLIKACJI MOBILNYCH
Naszym założeniem nie było wyłącznie przeniesienie systemu 
z komputera stacjonarnego na mniejsze ekrany. Jesteśmy 
świadomi, że konieczne jest dostosowanie interfejsu 
użytkownika do rozmiaru ekranu. Aby zwiększyć wygodę 
korzystania z oprogramowania przy użyciu smartfonów czy 
tabletów musieliśmy odpowiednio przygotować interfejs pod 
konkretne urządzenia. Większy nacisk  położyliśmy również na 
konkretnych zadaniach, a nie na udostępnianiu wszystkich 
możliwych funkcji. Zdajemy sobie sprawę, że urządzenia 
mobilne są używane głównie poza laboratorium i użytkownik 
nie będzie korzystał z wszystkich funkcji, które są dostępne na 
komputerze w laboratorium. Oprogramowanie STARLIMS 
Mobile solution zostało zaprojektowane tak, aby 
funkcjonalności były przyjazne użytkownikowi, z odpowiednio 
dużymi przyciskami i łatwością korzystania z gestów. Jesteśmy 
także świadomi, że wiele firm musi obecnie obsługiwać zarówno 
urządzenia z systemem iOS, jak i Android, dlatego też nasze 
rozwiązanie jest wieloplatformowe, obsługujące zarówno 
smartfony, jak i tablety z systemem iOS i Android.

GOTOWE APLIKACJE Z MOŻLIWOŚCIĄ KONFIGURACJI
Oferujemy gotowe aplikacje do natychmiastowego użycia, 
umożliwiając także dostosowanie ich do potrzeb Twojego 
laboratorium.

Zarządzanie zasobami?
Przeszukuj zasoby oraz wykonuj działania takie jak 
przeniesienie do innej lokalizacji czy rejestrowanie zużycia 
i upływu daty ważności materiałów w trakcie wykonywania 
zadań, a nie po powrocie do stanowiska pracy przy komputerze.

Spróbujmy się przyjrzeć jak wygląda przebieg pracy 
w laboratorium. Zazwyczaj rozpoczynamy pracę od 
uruchomienia komputera i sprawdzenia bieżących zadań do 
wykonania. Często okazuje się, że aby uzyskać potrzebne dane 
musimy przejść do innego działu, czasem konieczne jest także 
wykonanie pracy w terenie. Dane dotyczące próbek i wyniki 
badań muszą być wprowadzone do systemu, jednakże kiedy 
dostęp do komputera jest ograniczony wtedy do rejestrowania 
danych wykorzystuje się papierowe formularze lub inne 
rozwiązania. 

Z papierowych formularzy dane muszą być przepisane do 
systemu co powoduje opóźnienia w realizacji zadań, niesie 
ryzyko popełnienia błędu w czasie transkrypcji oraz 
konieczność późniejszego wprowadzania poprawek. Jeśli do 
rejestrowania danych wykorzystywane jest dodatkowe 
oprogramowanie musi być ono zintegrowane z systemem 
STARLIMS, co wiąże się z wysokimi kosztami korzystania 
z takiego rozwiązania i jego utrzymania.

Opóźnienia w przepływie pracy pojawiają się również wtedy, 
kiedy dostęp do informacji w danym momencie jest 
ograniczony. Załóżmy, że znajdujesz się w magazynie, gdzie nie 
ma możliwości skorzystania z komputera, i musisz znaleźć 
określone zasoby. Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć ich na półce, 
tracisz cenny czas na powrót do komputera i wyszukanie 
danych w systemie.

Dzięki rozwiązaniu STARLIMS Mobile Solution laboratoria 
mogą sprostać tym wyzwaniom. Dzięki temu, że możliwy jest 
dostęp do systemu zarówno w laboratorium jak i poza nim 
jesteś w stanie zautomatyzować cały proces przepływu pracy. 
Dzięki rozwiązaniu mobilnemu możesz korzystać z dostępu do 
laboratorium gdziekolwiek jesteś, możesz rejestrować dane w 
momencie ich pozyskiwania oraz zdalnie udzielać autoryzacji 
zapewniając tym samym ciągłość pracy laboratorium.

Korzystając z dostępu do LIMS z urządzenia mobilnego możesz 
poprawić wydajność pracy w laboratorium. Oprogramowanie 
pozwala na zminimalizowanie opóźnień w przepływie pracy 
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Kierownicy laboratoriów
Kierownicy laboratorium nie zawsze mogą być przy swoich 
biurkach. Nie oznacza to, że aby wydać pilną próbkę lub 
sprawdzić czy wszystko w laboratorium działa prawidłowo 
muszą wrócić do biura. Dzięki STARLIMS mogą stale 
pozostawać w kontakcie i zdalnie łączyć się z LIMS ze swoich 
smartfonów lub tabletów oraz korzystać z dostępnych funkcji 
i zarządzać pracą laboratorium z dowolnego miejsca 
i w dowolnym czasie.

Kierownicy produkcji
Kierownicy produkcji muszą dbać o to aby zadania były 
wykonane w terminie, zachowując jednocześnie najwyższy 
poziom jakości. Kiedy czas jest cenny, liczy się każda minuta. 
Korzystając ze STARLIMS Mobile solution nie muszą już czekać 
na raporty z laboratorium jakości, ale mogą zatwierdzać wyniki, 
sprawdzać aktualizacje statusu i podejmować decyzje w oparciu 
o przykładowe wyniki w czasie rzeczywistym - wszystko to za 
pośrednictwem smartfonów lub tabletów.

Personel terenowy
Technicy laboratoryjni pobierając próbki w terenie również nie 
muszą czekać z wprowadzaniem lub śledzeniem danych aż 
wrócą do laboratorium. Teraz mogą używać smartfonów lub 
tabletów do wprowadzania danych dotyczących próbek prosto 
z miejsca gdzie są pobierane, a także do potwierdzania swojej 
lokalizacji za pomocą GPS i robienia zdjęć z miejsca pobierania 
próbek. Po powrocie do laboratorium ich dane już na nich 
czekają.

Pracownicy magazynu
Część zespołu pracuje poza typowym środowiskiem 
laboratoryjnym, jednak nadal potrzebuje dostępu do ważnych 
danych laboratoryjnych. Pracownicy magazynu mogą 
z łatwością przeglądać dane korzystając z dostępu do LIMS na 
swoich urządzeniach mobilnych. Mogą identyfikować zasoby, 
zmieniać lokalizację i stan zasobów oraz szybko przeglądać 
wyniki badań, korzystając z funkcji skanowania kodów 

Logowanie próbek
Zaloguj się do systemu przebywając poza laboratorium i zapisuj 
informacje dotyczące klienta oraz pobieranych próbek.

Administracja kontami użytkowników
Resetuj hasła, odblokowuj konta i zmieniaj status gdy jesteś 
poza biurem.

Rozbudowane wyszukiwanie
Przeglądaj i przeszukuj informacje na swoim telefonie - status 
zadań, analizy i raporty oraz przesyłaj niezbędne informacje do 
odpowiednich działów/osób.

Panele kontrolne wskaźników wydajności
Przeglądaj kluczowe wskaźniki wydajności laboratorium kiedy 
przebywasz poza biurem.

Wprowadzanie wyników
Wprowadzaj wyniki badań bezpośrednio do systemu LIMS 
nawet kiedy jesteś w terenie, unikając dodatkowej pracy 
związanej z korzystaniem z papierowych formularzy.

Zaprojektowany, by odpowiadał potrzebom Twojego 
laboratorium
Nasze gotowe aplikacje to tylko początek. Oferujemy również 
rozwiązanie Mobile and HTML5 Designer, które pozwala na 
dostosowanie aplikacji do Twoich potrzeb oraz umożliwia 
zaprojektowanie własnych aplikacji. Mobile and HTML5 
Designer obsługuje urządzenia z systemem iOS i Android z tej 
samej platformy. Nie musisz zatrudniać programistów aby móc 
korzystać z oprogramowania na platformach Apple lub Android 
ani inwestować w środowiska programistyczne. Wystarczy 
Twoje dotychczasowe doświadczenie w obsłudze 
oprogramowania STARLIMS, serwer STARLIMS oraz odrobina 
umiejętności matematycznych i logicznych. Dodatkowo możesz 
skorzystać z innych funkcji urządzeń mobilnych, takich jak 
aparat, skaner kodów kreskowych, akcelerometr i mapowanie 
GPS aby usprawnić przepływ pracy i wykorzystać nowe 
możliwości. A kiedy już będziesz gotowy możesz wdrożyć swoje 
rozwiązania za pomocą naszej mobilnej aplikacji w Apple iOS 
lub Android. 

kreskowych swoich urządzeń.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ABY ODKRYĆ JAK ROZWIĄZANIE 
MOBILNE STARLIMS MOBILE SOLUTION MOŻE WPŁYNĄĆ 
NA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI W TWOIM 
LABORATORIUM DZIĘKI UMOŻLIWIENIU DOSTĘPU DO 
SYSTEMU WSZYSTKIM PRACOWNIKOM.
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