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SOLUÇÃO MÓVEL STARLIMS

Veja onde ela vai te levar em informatics.abbott

Vamos pensar por um momento sobre onde o trabalho de um
laboratório acontece. Você já começou algo na área de trabalho
e, em seguida, teve que ir para outra área do laboratório ou
outra sala para continuar o trabalho, mas não tinha acesso
a um computador/laptop lá? Há muitas áreas de operação
dentro e fora do laboratório, mas computadores/laptops não
estão acessíveis em todos os lugares, o que significa que você
deve utilizar papéis ou algum tipo de solução terceirizada
para coletar dados.
Se for usado o papel, os dados devem ser transcritos para o
sistema em algum momento posterior do fluxo de trabalho,
resultando em atrasos e introduzindo um potencial para
erro humano no processo de transcrição, o que poderá exigir
retrabalho. Se soluções terceirizadas forem usadas para
coletar dados e reduzir esses desafios, as próprias soluções
terceirizadas devem ser integradas ao STARLIMS, o que
pode ser caro para se manter a longo prazo.
Também existem atrasos no fluxo, pois as informações
não estão disponíveis quando necessárias, no momento do
trabalho. Se você procurar um item de estoque na prateleira
com base na consulta que fez no computador, se dirigir ao
depósito e descobrir que o item não está lá, você perde um
tempo valioso voltando ao computador para procurar outras
opções.
Os laboratórios podem enfrentar esses desafios com o uso da
solução móvel. Ao conectar pessoas de fora do laboratório e
aqueles que estão se movimentando dentro do laboratório,
é possível automatizar todo o seu fluxo de trabalho. Com
a solução móvel, é possível acessar seu laboratório em
movimento, registrar informações no local de coleta, ficar
conectado e tomar medidas, como aprovações, para manter o
laboratório funcionando quando você não está.
Ao acessar o LIMS a partir de seu dispositivo móvel, é possível
aumentar a produtividade do laboratório. Isso pode ser feito
com a redução dos atrasos no fluxo de trabalho causados pela
inserção manual de dados (por exemplo, é possível realizar
testes e registrar os dados imediatamente), ou causados
pela falta de acesso a informações necessárias no momento
em que você precisa delas (por exemplo, ao procurar pelo
estoque na prateleira).

A solução móvel STARLIMS possibilita que você continue
trabalhando, independentemente do dispositivo e de onde
você está.

NOSSA ABORDAGEM
MÓVEIS

PARA

APLICATIVOS

Nossa abordagem para a mobilidade não foi apenas replicar
sua experiência no computador e colocá-la em uma tela
menor. Em vez disso, percebemos que era necessário adaptar
a experiência do usuário ao tamanho da tela. Smartphones
e tablets têm telas menores e nós adequamos a experiência
para que ela correspondesse ao tamanho de tela apropriado.
Nós também nos concentramos em tarefas específicas. Em
vez de oferecer todas as funções disponíveis, percebemos
que os dispositivos móveis são usados em movimento e que
o usuário não precisa de todas as funcionalidades de quando
a utiliza em um computador. Nossos controles são projetados
para serem usados em telas de toque, com botões maiores e
gestos. Finalmente, percebemos que muitas organizações
atualmente precisam oferecer suporte tanto para dispositivos
iOS quanto Android, então a solução é multiplataforma,
oferecendo suporte para smartphones e tablets iOS e Android.

APLICATIVOS MODELOS PADRÃO, PRONTOS
PARA USAR

Nós o ajudamos a começar com aplicativos modelos, prontos
para usar ou damos a você a possibilidade de adaptar os
modelos para satisfazer as necessidades da sua organização.

Gestão de estoque

Procure por estoque e realize transações como mudança
de local, registro de consumo e vencimento de materiais
enquanto faz a transação, em vez de esperar voltar para a sua
mesa.

Registro de pasta

Faça o registro em pastas de fora do escritório, registrando
informações do cliente e coletando informações de amostra.

Administração de conta de usuário

Redefina senhas, desbloqueie contas e modifique o status
enquanto não estiver em sua mesa.

Pesquisa de registro de caso
Procure por registros de caso em seu telefone e revise
status, testemunhos, análises e relatórios sobre o caso. Envie
relatórios aos solicitantes.

Painel de KPI do laboratório

Veja os principais indicadores de desempenho do laboratório
em tempo real.

Inserção de resultados

Insira resultados no LIMS a partir de sua bancada de trabalho
ou em campo, evitando a papelada adicional para planilhas
de amostras e pesquisas de campo.

Projetado por você para se adequar ao seu laboratório

Nossos aplicativos modelos prontos para usar são apenas
o início. Também oferecemos nosso Mobile e HTML5
Designer para que você possa adaptar os aplicativos modelos
que oferecemos ou projetar seus próprios aplicativos, a
fim de satisfazer as necessidades da sua organização. O
poderoso Designer foi criado para que você possa lidar com
os dispositivos iOS e Android a partir da mesma plataforma.
Não é preciso contratar desenvolvedores de aplicativos para
as plataformas Apple ou Android, nem investir em ambientes
de programação. Em vez disso, utilize seus conhecimentos
de programação do STARLIMS, bem como o servidor e os
códigos de dados do STARLIMS que você desenvolveu para
criar seus próprios aplicativos. Também é possível aproveitar
os recursos do dispositivo, como a função de câmera, a leitura
do código de barras, o acelerômetro e o mapeamento por GPS,
para agilizar seu fluxo de trabalho e oferecer novos recursos.
E, quando você estiver preparado, poderá implementar sua
solução através de nosso aplicativo móvel, disponível tanto na
Google Play Store quanto na Apple iOS Store.

SOLUÇÃO MÓVEL STARLIMS, UMA SOLUÇÃO
PARA CADA FUNÇÃO
Gerentes do laboratório
Os gerentes de laboratório nem sempre podem estar em suas
mesas. Mas isso não significa que eles precisam retornar
para liberar uma amostra urgente ou verificar a operação

do seu laboratório. Agora eles podem ficar constantemente
conectados quando precisarem e acessar remotamente o
LIMS em seus smartphones ou tablets, para tomar medidas
empresariais importantes de praticamente qualquer lugar, a
qualquer momento.

Gerentes de produção

Os gerentes de produção devem cumprir prazos curtos,
mantendo o mais alto nível de qualidade. Quando o tempo é
tão valioso, cada minuto conta. Agora, eles não precisam mais
esperar que os relatórios voltem do laboratório de qualidade;
em vez disso, podem autorizar resultados, ver atualizações de
status e tomar decisões com base em resultados de amostras
em tempo real, a partir de seus smartphones ou tablets.

Pessoal de campo

Quando os técnicos de laboratório estão em campo coletando
amostras, não precisam mais esperar até voltar para o
escritório para inserir ou localizar os dados. Agora eles
podem usar seus smartphones ou tablets para inserir dados de
amostra e observações de campo, confirmar sua localização
utilizando GPS e tirar fotos do local da amostra. No momento
que retornarem para o laboratório, seus dados já estarão lá,
esperando por eles.

Pessoal do depósito

Algumas pessoas trabalham fora do ambiente típico
de laboratório, mas ainda assim precisam ter acesso a
importantes dados do mesmo. O pessoal do depósito pode
facilmente se manter conectado, acessando o LIMS em seus
dispositivos móveis. Eles podem identificar o estoque, mudar
sua localização e quantidade e visualizar rapidamente os
resultados de testes, utilizando a função de leitura de código
de barras de seus dispositivos.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO HOJE
MESMO PARA SABER COMO A SOLUÇÃO
MÓVEL STARLIMS PODE AUMENTAR A
PRODUTIVIDADE,
CONECTANDO
SEUS
FUNCIONÁRIOS AO LABORATÓRIO ONDE
QUER QUE ELES ESTEJAM.
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