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LABORATUVAR BİLGİSİ VE KALİTE
YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ
STARLIMS Adli çözüm, adli endüstri için özel olarak tasarlanmıştır. Kanıtların
ve olay yeri belgelerinin ön kaydının yapılmasından laboratuvar analizlerine,
eşyaların depolanmasına ve tanzimine kadar birçok özellik sunar. Şu an
ihtiyacınız olan modülleri kullanın ve işlerinizin genişlemesi halinde diğer
modüllerin de mevcut olduğunu bilin.

See where it will take you at informatics.abbott

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi
STARLIMS, uygunluk sağlamanıza, maliyetleri düşürmenize,
hataları en aza indirgemenize ve bilgiye dayalı kararlar almak
için yönetim raporlarını kullanmanıza yardımcı olan kağıtsız bir
sistemdir. Tüm adli döngüyü kanıt toplamadan tanzime kadar
destekleyen eksiksiz bir çözüm sunduğumuzdan, birden fazla
sistemi satın alma, idame etme ve arayüzleri bağlama gereği
duymayacak ve laboratuvarınızda muazzam bir verimlilik elde
edeceksiniz.

Toplayın. Etiketleyin. Takip Edin.

STARLIMS Adli Çözümünü, alan uzmanı ekibimizin iş
gereksinimlerinizi tam anlamıyla anladığından emin olarak
güvenle uygulayın. STARLIMS müşteri bazlı Adli Danışma
Kurulu, yatırımınızın bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarınızı
karşılamasını sağlamak için ürün yol haritasını yönlendirmeye
yardımcı olur. Temel kaynaklar kriminal laboratuvarlarında
çalışmış ve ISO Standartları konusunda eğitilmiştir.
Müşterilerimize, yapılandırmaya karşı uyarlama yoluyla iş
süreçlerini gerçekleştirme olanağı sağlamaya inanıyoruz.
Müşterilerimizin sistem yükseltmelerinden yararlanmalarını
sağlayacak şekilde çekirdek ürün sağlamakta oldukça başarılı
olduk. Gerektiğinde, STARLIMS tasarımcısı özel kod
değişiklikleri yapabilir.
Temel adli iş akışımız, kanıt toplama, analiz uzmanı atama,
gözetim zinciri transferleri, test tayini, sonuç girişi ve son
olarak raporlama ve incelemeyi içerir. STARLIMS elektronik
dava / dosya muhafazası, mahkemeye hazırlık aşamasında
tüm ilgili bilgileri toplamayı kolaylaştırır. Ayrıca, ifade verme ve
FOIA (Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası / Bulgu faaliyetlerini de
kolaylaştırır. Kullanıcılar, döngünün çeşitli aşamalarında
bekleyen çalışmaları panelde kolayca görebilirler.
Cihaz entegrasyonu, veri geçişi ve mevcut sistemlerle olan
arayüz bağlantıları, proje uygulamasının rutin bir parçasıdır.

STARLIMS'in kapsamlı Adli çözümü ile kanıtlar ve bilgiler,
verileri yeniden girme gereği olmadan adli döngü boyunca
hareket edebilir.

ADLİ FAALİYETLERİNİZİ, ADLİ
GEREKLİLİKLERİ BİLEN ALAN UZMANLARI
DESTEĞİYLE TEK BİR SİSTEMDE NASIL
BİRLEŞTİRECEĞİNİZİ ÖĞRENMEK İÇİN ŞİMDİ
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN.

Kalite Yönetimi Çözümü

Personel

Daha verimli olan ve standart olarak STARLIMS Adli çözümle birlikte
gelen entegre bir sistem varken, kalite güvencesini yönetmek için neden
ayrı bir yazılım satın alın? STARLIMS, kalite programınızda aktif olarak
yer alır. Örneğin, bir analiz uzmanı süresi dolan bir reaktifi girer veya
barkodunu taratırsa, bu reaktif kullanım için uygun olmayacaktır. Ya da,
eğitimde yeni bir analist varsa, sadece gerçekleştirmek için onay
aldıkları incelemeleri atamaları mümkün olacaktır.
STARLIMS'in kalite faaliyetlerini LIMS'e nasıl
entegre ettiği hakkında daha fazla bilgi
edinmek için okumaya devam edin.

Çalışanların eğitimini ve sertifikalarının
belgelendirilmesini yürütün. Cihazlar ve analizler için
olan iş yetkileri ile ilişkilendirilen yeterlilik ve yetkinlik
testlerini sistemden yürütün. ABC (Amerikan Kriminal
Analiz Kurulu), AFTE (Ateşli Silah ve Muayene Araçları
Kurulu) gibi yeniden sertifikalandırma noktalarını takip
edin. Gerektiğinde Yeterlilik Teftiş Komitesi faaliyetlerini
de takip edin.

Belge Kontrolü
Belge yönetim sistemimiz, eğitim kılavuzları
ve SOP'lar (Standart Operasyon Prosedürü)
gibi belgeleri ve daha pek çok sürüm çıkarma
ve arşivleme işlemini yönetmenizi sağlar.
Belgeleri analizlerle ilişkilendirin, inceleme
(gözden geçirme) işleminden sorumlu kişileri
atayın ve çapraz referans belgelerini
destekledikleri kalite standartlarına göre
tahsis edin.

Ekipman ve Malzeme Yönetimi
Satın alınan veya şirket içinde oluşturulan tüm
envanteri takip edin. Geçerli testleri belgeleyin,
Resmi olarak yayınlanana kadar karantinaya alın ve
kolay raporlama için tahsislerle ilişkilendirin. Bir sorun
ortaya çıkarsa, diğer vakaların etkilenip etkilenmediğini
bilmek istersiniz. Belirli bir reaktifin kullanıldığı her vaka, kanıt ve
analizin bir listesini kolayca çıkartın. Performans kontrollerini ve cihaz
kalibrasyonlarını belgeleyin, çevrim dışı kullanıma taşıyın ve bekleyen
bakımdan sorumlu kişiye bildirimde bulunun. Reaktiflerde olduğu gibi
ilgili vaka listelerini oluşturun.

Geliştirme

Yetersizlikleri, olaylar ve önleyici veya düzeltici eylemler olarak belgeleyin.
Sistem, devamlı izleme dahil olmak üzere CARS (Düzeltici Eylem
Talepleri) / PARS (Önleyici Eylem Talepleri) yaşam döngüsü için eksiksiz bir
iş akışı içerir. Kalite denetimlerini doğrudan LIMS’den yürütün.

Abbott Informatics Mobil Çözüm
Mobil Çözümümüz ile, ister akıllı telefonda ister tablette göreviniz için
doğru ekranı kullanın. Kamera fonksiyonu,barkod tarama ve GPS
haritalandırma gibi cihaz özelliklerinden yararlanın.

KG Uygunluğu
Yıl sonu raporlarının akreditasyon
kuruluşlarına kolay bir şekilde sunulması
için hepsini tek bir PDF belgesinde
toplayın.

Raporlama ve İnceleme
Microsoft Word'de birimlere özel
şablonlar ve sürüm kontrolü ile rapor
taslakları hazırlayın. Elektronik
incelemeleri, mevcut işlemlerle
eşleştirmek için yapılandırın. Müşteri
tarafından yapılandırılabilir inceleme
kontrol listelerinden faydalanın. Yüzdelik
inceleme ile ilgili istatistikler oluşturun.
Nihai raporlar PDF formatında
kilitlenebilir ve dağıtım manüel veya
otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

Abbott Informatics Gelişmiş Analiz

Gelişmiş Analiz, ölçülerle ilgili soruları kolayca yanıtlamanıza olanak
tanır. Örneğin geçen yıl kaç vaka üzerinde çalışıldı? Birim, analiz
uzmanı ve suç ayrıntıları nelerdir? Hizmet verdiğimiz kurumlar
bakımından iş dönüş süremiz neydi? Kaç adet CODIS (Kombine DNA
İndeks Sistemi), AFIS (Otomatik Parmak İzi Tanıma Sistemi) ve NIBIN
(Ulusal Entegre Balistik Bilgi Ağı) uyuşması elde edildi? En fazla onarım
gerektiren ekipman neydi? Geçen yıla göre kaç adet düzeltici eylem
gerçekleştirildi? Verileri işlem
yapılabilir bilgilere dönüştürün.

TAMAMEN WEB TABANLI SİSTEMİN,
AKREDİTASYON FAALİYETLERİNİ NASIL
DESTEKLEDİĞİNİ VE KOLAYLAŞTIRDIĞINI
ÖĞRENMEK İÇİN ŞİMDİ BİZİMLE İLETİŞİME
GEÇİN.

abbottinformatics.co.uk
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