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Laboratuar yöneticileri günümüzde birçok
karar almak zorundadır. Bilgiye dayalı kararlar
almak için veri toplamak zorlayıcı ve zaman
alıcı olabilir.
LIMS'ye (Laboratuar Bilgi Yönetim Sistemi)
sahip olmanın avantajı, her günün laboratuar
faaliyeti ile ilgili verileri depolamasıdır. Bu
verileri analiz etmek ve haftalar, aylar veya
yıllar boyunca gerçekleşen eğilimlere ve
modellere
bakmak,
laboratuar
operasyonlarına dair bilgi sağlayabilir.
Kök neden analizi için soruları yanıtlamaya
yardımcı olabilir, geliştirme fırsatlarını tespit
edebilir, performans sorunlarına yol açan
darboğazları belirleyebilir ve yeni kaynaklar
için bir iş olurluk önerisi oluşturmaya yardımcı
olabilir. Size ihtiyacınız olan verileri sağlaması
ve bu verilere yönelik bilgiler sunması için
Gelişmiş Analiz’in gücünü harekete geçirin ve
laboratuarınızı idare etmek için etkili kararlar
alın.

Veri İşleri
Ölçemediğiniz şeyi geliştiremezsiniz. Bilgiye dayalı kararlar
almak
ve
laboratuvarınızın
verimliliğinde
hissedilir
geliştirmeler yapmak için gerçekleri bilmeniz gerekir. Ancak
laboratuvar iş akışınız hakkındaki dünyadaki hiçbir veri,
anlamlı sonuçlar çıkarılamadığı taktirde kullanılamaz.
Bu nedenle, Abbott Bilişim laboratuvar uzmanlarına
laboratuvar süreç verilerini görselleştirmenin bir yolunu
sunarak, üretkenliği ve verimliliği mümkün olduğunca
arttırabilmeleri, maliyetleri düşürmeleri ve işinizi geliştirmek
için yeni fırsatları tespit edebilmeleri için yola çıktı. Tüm
laboratuvar iş akışı verilerinizi alarak bu verilerin ilişkilerini
gösterecek şekilde sunuyoruz, böylece istenen bir hedefe
yönelik bilgiye dayalı karar alabilirsiniz. Gelişmiş Analiz,
verilerinizi işlem yapılabilir bilgilere dönüştürmenizi sağlar.
Önemli faaliyetleri açık bir şekilde gösteren güçlü
görsellerden, kritik olayları öngörmenize yardımcı olacak
öngörüye dayalı analiz kabiliyetlerine kadar Gelişmiş Analiz,
laboratuvarınızı yönetmeniz için size bilgiler sağlar. Daha iyi
bilgiye sahip olduğunuzda, kendiniz ve meslektaşlarınız için
daha iyi bir laboratuvar ortamı sağlayabilirsiniz.

Daha Akıllı Laboratuvar Optimizasyonu
STARLIMS Gelişmiş Analiz, laboratuvarınızı gerçekten neyin
işletilmesini sağlayacağını keşfetmenize yardımcı olabilir.
Gelişmiş
Analiz
süreçlerinizi
ayrıntılarıyla
planlar,
darboğazların meydana gelebileceği yerleri tespit etmenize
ve sonuç olarak genel verimliliği arttırmanıza yardımcı olur.
Öngörüye dayalı analiz yoluyla, daha iyi kararlar almanıza
yardımcı olacak eğilimleri ve modelleri belirlemek için
verilerinizi inceleyebilirsiniz.

Siz Hazır Olduğunuzda Hazır
Kullanıma hazır çözümlerimiz, yanıt sürelerini geliştirmenizi,
iş akışını planlamanızı, darboğazları belirlemenizi ve
laboratuvarınızda hızlı bir şekilde etki yaratmanızı sağlayacak
gösterge panoları sunmaktadır. Laboratuvar görsellerinize,
akıllı telefonlar ve tabletler de dâhil olmak üzere her yerde
herhangi bir cihazdan erişebilirsiniz.

Laboratuvarınız İçin Özel Olarak Tasarlandı
Kendi işinizi en iyi siz bilirsiniz. Gelişmiş Analiz, kendi gösterge
panolarınızı ve görsellerinizi oluşturmak için kullanımı kolay
araçlar sunar. Bu yapılandırma düzeyi, laboratuvarınızın iş
kısmı hakkında yeni ve kesin bilgiler edinmenizi sağlar.
Laboratuvarınızın operasyonlarını yeni bir perspektiften
görmek, yeni olanaklar açığa çıkarır.

Dönüş Süresi
Kalite Üretim laboratuvarlarındaki yöneticilerin, mümkün
olduğunca hızlı yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek için onlara
güvenen birçok müşterisi bulunmaktadır ve iş dönüş süresi
bu noktada oldukça önemlidir. Daha kısa bir iş dönüş
süresine ulaşmanın en iyi yolu, laboratuvar süreçlerinizi
düzgün bir biçimde ayarlamaktır. Gelişmiş Analiz,
laboratuvarda işlerin nasıl yürüdüğünün hızlı bir görünümünü
sunar ve böylece personel darboğazların sebeplerini tespit
ederek laboratuvar işleyişini düzgün hale getirmek için
gereken düzeltici önlemleri alabilir.

Vaka Yönetimi
Günlük olarak adli tıp laboratuvarına hizmetler için çok sayıda
talep gelir. Gelişmiş Analiz, gerekli bilgileri anlamlı bir görsel
sunumla hızlı bir şekilde organize eder. Üst düzey yönetim için
raporlardan, hibe başvuruları belgelerine kadar, laboratuvar
uzmanları ihtiyaç duydukları öğelere doğrudan gösterge
panolarından erişebilirler. Laboratuvar başvurularını yıllara
göre görebilir ve tamamlanma durumunu, başvuran kurumu,
suç türünü ve daha fazlasını görüntüleyebilirler.
Temel performans göstergeleri gerçek zamanlı olarak
değişmektedir ve artık adli tıp uzmanları iş yüklerini hızlı bir
şekilde değerlendirmelerine ve gerektiğinde

kaynakları ayarlamalarına olanak veren gerçek zamanlı veriler
elde edebilir. Gelişmiş Analiz, ilgili tüm verileri önünüze getirir.

Hızlı Yanıt
Laboratuvar uzmanları, eylem biçimlerini hızlı bir şekilde
gerçeklerle destekleyebilmelidir. Laboratuvar yöneticileri,
yanıt
vermesi
konusunda
bir
yönetici
tarafından
sıkıştırıldığında, bazen düşüncelerini desteklemek için analize
hazır erişime sahip olmadıklarını görebilirler. Genellikle geri
dönüp yanıtları bulmak ve bir rapor hazırlamak için değerli
zamanlarını harcamak zorunda kalmışlardır. Ancak artık
STARLIMS Gelişmiş Analiz’in güçlü veri motoruyla bu sorular
gerçek zamanlı olarak anında yanıtlanabilir.
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