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Os gerentes de laboratório enfrentam muitos
desafios atualmente, sendo laborioso e demorado
coletar dados para tomar decisões conscientes.
A vantagem de ter um LIMS é que ele armazena
dados sobre cada atividade diária do laboratório.
Analisar esses dados, considerando as tendências
e padrões durante semanas, meses ou anos, pode
oferecer perspectivas sobre as operações do
laboratório. Pode ajudar a responder perguntas de
análise de causa raiz, identificar oportunidades de
aprimoramento, identificar obstáculos que causam
problemas de desempenho e ajudar a criar um caso
de negócios para novos recursos.
Coloque a competência da solução Advanced
Analytics em funcionamento para oferecer
rapidamente os dados necessários e uma nova
perspectiva para que possa tomar decisões eficazes
na administração do seu laboratório.

A questão dos dados
Não é possível aprimorar o que não se pode avaliar. É
preciso saber os fatos para tomar decisões conscientes e
realizar aprimoramentos tangíveis na eficiência de seu
laboratório. Mas todos os dados sobre o fluxo de trabalho do
seu laboratório de nada servirão se você não puder chegar a
conclusões significativas.
Por isso, a Abbott Informatics decidiu fornecer aos
profissionais de laboratório uma forma de visualizar
seus dados de processos para que possam aumentar a
produtividade e a eficiência, reduzir os custos e identificar
novas oportunidades para aprimorar seus negócios. Nós
coletamos todos os dados de fluxo de trabalho do seu
laboratório e os apresentamos de forma a mostrar as relações
entre eles, para quer você possa tomar decisões conscientes
sobre um objetivo desejado. A solução Advanced Analytics
permite que você transforme seus dados em perspectivas
praticáveis.
A partir de visualizações poderosas, que ilustram mais
claramente as principais atividades até os recursos de
análise preditiva (que o ajudam a antecipar eventos críticos),
a solução Advanced Analytics oferece a perspectiva
necessária para administrar seu laboratório. E, quando você
tem melhores informações, é possível oferecer um melhor
ambiente de trabalho para você e seus colegas.

Otimização mais inteligente do laboratório
O Advanced Analytics STARLIMS pode ajudá-lo a descobrir
o que realmente faz seu laboratório funcionar. Advanced
Analytics mapeia seus processos, ajuda-o a encontrar onde
pode haver obstáculos e, por fim, ajuda-o a aprimorar a
eficiência geral. Através da análise preditiva, é possível
pesquisar seus dados para identificar tendências e padrões,
a fim de ajudá-lo a tomar melhores decisões.

Pronto quando você precisar
Nossas soluções prontas para uso oferecem painéis que
possibilitam que você aprimore os tempos de resposta,

mapeie seu fluxo de trabalho, identifique problemas e tenha
um impacto em seu laboratório rapidamente. É possível
até mesmo acessar as visualizações de seu laboratório
em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, inclusive
smartphones e tablets.

Adaptado para seu laboratório
Você é quem mais entende dos seus negócios. A solução
Advanced Analytics oferece ferramentas fáceis de usar, para
você criar seus próprios painéis e visualizações. Esse nível de
configuração permite que você obtenha perspectivas novas e
precisas sobre o lado empresarial do seu laboratório. Ver as
operações do seu laboratório desde uma nova perspectiva
traz novas possibilidades à tona.

Tempo de entrega
Os gerentes de laboratório de qualidade têm muitos clientes
contando com eles para obterem resultados de alta qualidade
o mais rápido possível, por isso o tempo de entrega é
fundamental. A melhor forma de trabalhar com um tempo de
entrega mais curto é aperfeiçoar seus processos laboratoriais.
O Advanced Analytics oferece um retrato rápido de como as
coisas estão funcionando no laboratório, para que a equipe
possa descobrir a causa dos obstáculos e tomar medidas
corretivas para que o laboratório volte ao rumo certo.

Gestão de processos
Um número impressionante de solicitações de serviços
entra no laboratório forense diariamente. O Advanced
Analytics organiza as informações necessárias rapidamente
em uma representação visual explicativa. De um relatório
para a alta administração até a documentação de pedidos de
financiamento, os profissionais do laboratório podem acessar
o que precisam diretamente em seus painéis. É possível ver os
envios do laboratório por ano, status de conclusão, agência de
envio, tipo de infração, entre outros.
Os principais indicadores de desempenho são alterados em
tempo real e, agora, os especialistas forenses conseguem obter
dados atualizados, permitindo que eles avaliem o volume

de trabalho rapidamente e ajustem os recursos conforme
o necessário. O Advanced Analytics coloca todos os dados
relevantes ao seu alcance.

Resposta rápida
Os profissionais de laboratório devem conseguir fundamentar
sua linha de ação em fatos rapidamente. Quando os gerentes
de laboratório são pressionados por um executivo que deseja
respostas, pode acontecer de eles não terem acesso imediato
ao raciocínio. Geralmente, eles teriam que voltar e gastar
um tempo precioso procurando respostas e compilando
informações em um relatório. Agora, com o potente
mecanismo de dados Advanced Analytics STARLIMS, essas
mesmas questões podem ser respondidas em tempo real.
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