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Advantec ERP LIMS to jeden z modułów oprogramowania ERP Advantec. Moduł ten wspomaga pracę 

laboratorium poprzez informatyzację najważniejszych obszarów jego działalności. Z jego pomocą jest możliwa 
sprawna i szybka organizacja pracy laboratorium oraz zapewnienie kontroli i bezpieczeństwa prowadzonych 
badań i uzyskiwanych wyników. System Advantec LIMS spełnia standardy zawarte w normach EN/ISO 17025, 
EN/ISO9000, EN45001, w przewodniku ISO/IEC 45 oraz w zasadach Good (Automated) Laboratory Practice, 
dzięki czemu ułatwia wdrożenie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości. 
 
Dzięki pełnej integracji z pakietem ERP Advantec, uzyskujemy dodatkowe korzyści i możliwości pełniejszego 
wykorzystania systemu w codziennej pracy laboratorium. 
 

Obszary zastosowań 

Z uwagi na elastyczność budowy, moduł Advantec LIMS może mieć zastosowanie w szerokiej gamie typów 
laboratoriów, zarówno przemysłowych jak i naukowo badawczych, i nie jest ograniczony do działania tylko w 
laboratoriach określonego rodzaju. 
 

Najistotniejsze funkcje Advantec LIMS 
 
Zarządzanie: 

� planowanie pracy laboratorium, w tym współpraca z ERP Kadry i systemem RCP w zakresie 
dostępności pracowników, 

� nadzór nad przebiegiem badań, 
� zarządzanie aparaturą i wyposażeniem - monitorowanie dat przeglądów, legalizacji i innych warunków 

krytycznych dla aparatury i wyposażenia, 
� zarządzanie materiałami i odczynnikami w powiązaniu z informacją finansową i logistyczną, 
� system uprawnień do poszczególnych funkcji systemu, umożliwiający zachowanie procedur 

związanych z normalizacją i akredytacją laboratorium, 
� system alertów w formie e-mail, sms, wspomagający pracę zarządzaniem laboratorium, 
� raporty statystyczne dotyczące pracy laboratorium. 
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Przebieg badań: 

� ewidencja i nadzór nad zleceniami i próbkami, począwszy od pobrania i oznaczenia próby do 
końcowego sprawozdania z badania, i archiwizacji wyników badań, próbek, 

� zastosowanie metod badawczych ułatwiające kontrolę i prawidłowość wprowadzania wyników badań, 
� generowania karty badania zgodnie z zastosowaną metodą badawczą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatyzacja,  funkcje kontrolne  

� automatyczne rejestrowanie operacji wykonywanych na danych takich jak walidacja, obliczenia, 
zmiany i korekty, zatwierdzanie, 

� automatyczne generowanie sprawozdań z badań, 
� możliwość integracji z aparaturą badawczą.  

Ogólne 

� generator i kreator raportów – możliwość 
zdefiniowania dowolnego kształtu 
wydruku, raportu, sprawozdania, jak też i 
późniejszego wydruku, exportu (np. PDF, 
JPG, XLS, CSV,RTF) czy bezpośredniej 
wysyłki e-mail, 

� możliwość dostosowania modułu 
Advantec LIMS do konkretnego 
stanowiska pracy poprzez wydzielenie 
funkcjonalności z całości aplikacji (np. 
panel laboranta) lub też własną definicję 
kolumn, nazewnictwo. 
 


