A SOLUÇÃO TOTAL PARA O GERENCIAMENTO DE DADOS

SAMPLE
MASTER® LIMS
Fazendo uso de
arquitetura aberta
e automatização
compreensiva para
laboratórios de
qualquer tamanho,
Sample Master ® acelera
a preparação relatórios
precisos, multiplica
a produtividade,
aumenta a eficiência
operacional, e fornece
segurança de dados
incomparável.

ATLAB.COM

SOBRE SAMPLE MASTER®
Usando a tecnologia de banco de
dados mais recente, Sample Master ® é
compatível com Windows, permitindo
integração com Microsoft Office e
outras aplicações em uma variedade
de ambientes de rede.
Com a facilidade e familiaridade do
aponte-e-clique de computação,
Sample Master ® possui componentes
ricos em recursos, como uma
interface de usuário intuitiva,
cálculos integrados, alertas de e-mail
automáticos, funcionalidade do
Master Query (Mestre de Consultas),
agendamento e emissão de relatórios
automatizados. Os usuários podem
fácilmente modificar legendas de
tela para uma terminologia comum,
executar amostras de relatórios
modificáveis, bem como incorporar
novas telas, formulários de relatório,
consultas, menus, módulos e muito
mais.
Sample Master ® é modular em
desenho e oferece aos laboratórios
uma flexibilidade incomparável na
escolha de hardware e software
específicos para suas necessidades,
bem como suporta a expansão com
o crescimento das operações. O
investimento pode ser implementado
rapidamente e é apoiado por excelente
serviço ao cliente, programas de
treinamento abrangentes e finalmente,
uma assistência técnica compreensiva.

SAMPLE MASTER® MÓDULOS

Investir em todos ou somente aqueles que você necessita, e com o crescimento
das operações, o desenho modular permite uma expansão fácil!
MÓDULO DE ACOMPANHAMENTO DE AMOSTRA

Este módulo permite aos usuários a automatização rápida e eficiente
de funções como log-in (agendamento de amostras), gerar etiquetas
com código de barras, criar cotações, converter para ordens, e criar
faturas que podem ser exportados eletrônicamente para vários setores
de contabilidade.
• Gerar uma série de relatórios, incluindo Cadeia de Custódia,
relatório de agendamento de amostras, e as condições das
amostras
• Verificar a documentação de apoio ou anexar arquivos a uma
ordem (PDF, Word, Excel, etc)
• Criar, manter e e-mail listas de trabalho

MÓDULO DE ENTRADA DE DADOS

Inserir dados, criar lotes de Controle de Qualidade (QC) e relatórios
personalizados, verificar a trilha de auditoria , executar uma análise
de tendência de dados, executar a função GIS (Sistema de Informação
Geográfica), configurar conversões de unidades, e fazer uso da
função Master Query (Mestre de Consultas) para a aquisição rápida
de dados. Relatório personalizado lhe permite aproveitar o poder
do Master Query, definindo os critérios para relatórios de auditoria
e criar um número ilimitado de relatórios definidos pelo usuário.
Usando dados históricos, criar gráficos de Análise de Tendências por
teste, departamento, local de coleta do cliente, ou uma variedade de
critérios. Usando a função GIS LIMS, os usuários podem grafar locais de
amostragem e os valores dos resultados do teste.

MÓDULO DE AGENDAMENTO DE AMOSTRA

Pré-agendamento automático de amostras para coleta de rotina.
Amostras podem ser programadas automaticamente como diária,
semanal, mensal, trimestral, semestral, anual, ou pelo estudo.
Juntamente com uma cópia impressa do calendário e a capacidade de
reprogramar para férias, fica garantido que os eventos de amostragem
não serão excluidos. Materiais para coleta de amostras podem ser
preparados com antecedência, com páginas de roteamento, frascos
etiquetados, e alertas por e-mail para a equipe de coleta de campo.

SAMPLE MASTER® CARACTERISTICAS
Sistema Configurável e Alertas em Tempo Real
Painel de Instrumentos e Portal para a Rede
ANÁLISE DETALHADA
Código de Barras e Trilha de Auditoria
R E Q U I S I TO S
Fax automatizada e e-mail
Cálculos e Limite de Verificação
Cadeia Interna de Custódia
ELN (Caderno de Laboratório Eletrônico) e Integração de Instrumentos
Relatórios flexíveis e Inventário de Produtos Químicos
CRM (Gerenciamento de relações com o cliente) & QA / QC (Garantia e Controle de Qualidade)
Agendamento e EDDS (Envio eletronico de dados)
Projeto & Gerenciamento de Recursos
MELHORIAS CONTÍNUAS
Conformidade Regulamentar
MELHORIAS E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA

CONFIGURAÇÃO
DO LIMS
MANUTENÇÃO E
SUPORTE

VERIFICAÇÃO
(QUALIDADE,
GARANTIA E
COMPROVAÇÃO)

IMPLEMENTACIÓN
& CAPACITACIÓN

O QA/QC (Garantia de qualidade/controle de
qualidade) módulo integrado permite aos usuários
grafar resultados e criar gráficos de controle. Os
usuários podem configurar os testes para incluir
QC(padrões de Controle de Qualidade), adição padrão
por matriz, brancos, duplicatas, substitutos, duplicatas
de adições padrão, e muitos outros. Limites de controle
podem ser inseridos manualmente ou calculados a
partir dos limites históricos. Você pode fácilmente
selecionar os dados a serem grafados usando o Master
Query, como teste, número do método da amostra,
local, analista, etc.

MÓDULO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
DE DADOS

Transferência de dados por via electrônica do
instrumento para o LIMS. Sample Master ® aceitará
os arquivos vindos do instrumento e analisará dados
no formato de entrada estabelecido. Usando o
Gerenciador de Tarefas do LIMS (Task Manager), Sample
Master ® fará a varredura de diretórios específicos em
horários definidos pelo usuário buscando arquivos
para importação, ou os dados exatos a serem
importados que podem ser especificados no caso de
execuções múltiplas ou diluições de uma amostra.
Os usuários podem ativar o desenhador EDD(Envio
eletronico de dados) para criar EDDs rapidamente.

MÓDULO DE INVENTÁRIO QUÍMICO

Gerenciar seu estoque de reagentes químicos sem
esforço! Este módulo lhe permite controlar suprimentos
e fornecedores e tem a capacidade de atribuir preços
aos fornecimentos, trilha de números de lote, e atribuir
datas de vencimento. Ao automatizar informações de
inventório, decisões melhores de compra podem ser
feitas e o laboratório operará de forma mais eficiente.
O painel de instrumentos de relatório fornecerá
relatórios que poderão ser automaticamente enviados
para alertar os usuários de suprimentos que estão se
aproximando da data de validade ou suprimentos que
estão atingindo limites críticos para que eles possam
ser re-ordenados.

MÓDULO DE GERENCIAMENTO DE
RECURSOS

Configura agendamentos de calibração de
instrumentos e alertas de renovação de certificados
de pessoal e você sempre estará em dia com a
conformidade regulamentar. Se uma calibração de
instrumento está atrasada ou um empregado tem um
certificado de treinamento expirado, a permissão para
realizar uma tarefa específica, será revogada. Gerenciar
os registros de calibração de instrumento, manutenção
e reparos para garantir que todos os instrumentos
estejam sob controle.

MÓDULO DE GERENCIAMENTO DE
RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Gerenciamento de Relacionamento com o
Cliente (Customer Relationship Management,
CRM) é vital para o sucesso do laboratório;
este módulo oferece uma maneira fácil e
acessível para detectar eficazmente os desvios
do sistema através de um método organizado
de rastreamento, monitoramento e resolução
rápida de problemas eventuais . O módulo de
CRM irá facilitar a execução de ações corretivas
e preventivas para garantir a conformidade
regulamentar. Laboratórios que focalizaram
em CRM melhoraram processos laboratoriais,
receberam notas mais altas em satisfação do
cliente, confiança e lealdade, e têm promovido
relações comerciais de longo prazo.

MÓDULO DE RASTREAMENTO DE TEMPO
O módulo de rastreamento de tempo é ideal
para gerenciar funcionários e o e o tempo
gasto em tarefas de laboratório e projetos. Cria
projetos autônomos ou vários projetos para um
único cliente, e calcula as horas a cobrar até a
conclusão.

LIMS MÓDULO DE MANUTENÇÃO

O módulo de Manutenção LIMS é composto
de informações estáticas do laboratório inteiro
que estão configuradas e mantidas pelo
administrador do banco de dados. Este é o
lugar onde as informações de configuração
e configurações padrões do Sample Master
® são encontrados. Informações tais como
pré-determinados configurações básicas,
formato, número de identificação de lote de
controle de qualidade (QC), funcionários,
permissões, testes, métodos, limites, os preços,
departamentos, formatos de identificação(ID),
relatórios e muitas outras configurações são
armazenadas e atualizadas. Este módulo permite
ao administrador configurar facilmente o LIMS
de acordo com os fluxos de trabalho e regras de
negócios do laboratório.

Result Point ™ é um portal de rede seguro que
permite aos clientes acesso aos seus dados 24
/ 7; ver status e resultados, verificar os limites,
visualizar ou imprimir relatórios em PDF, Excel ou
outros formatos comuns de arquivo. Os usuários
também podem inserir amostras que serão
enviadas para o laboratório remotamente.

REQUISITOS DO CLIENTE: Windows XP, Windows 7 ou superior, Pentium 4 2.0 Ghz, 2 GB de RAM ou superior, Microsoft Access 2010 (32 bits) motor de
ESPECIFICAÇÕES
tempo
de execução, Microsoft Access, Crystal, Excel, ou qualquer outra applicação para relatórios desejada.
TÉCNICAS MÍNIMAS
REQUISITOS DO SERVIDOR: Windows Server 2003 R2 até 2008 ou superior, Pentium 4, 3.0 GHz, 2 GB de RAM ou superior, 1 GB de espaço livre no disco rígido.
Essas recomendações são gerais e irão variar de acordo com a instalação. Microsoft SQL Server, SQL Express ou o Oracle como o motor de banco de dados.

Sample Master® Módulos

MÓDULO QA / QC
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VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ASSISTÊNCIA GRÁTIS
(TOLL-FREE) POR
TELEFONE
GERENTE DE CONTA
EXCLUSIVO
WHITE PAPERS E BASE DE
CONHECIMENTO (ARTIGOS
E GUIAS PARA RESOLVER
PROBLEMAS)
FÓRUM DE USUÁRIOS
ATUALIZAÇÕES DE
PRODUTOS GRÁTIS
REUNIÕES REGULARES DO
GRUPO DE USUÁRIOS
LOCAL DE ASSITÊNCIA
TÉCNICA SEGURO
TREINAMENTO
TRIMESTRAL VIA REDE
(WEBINARS)

Sample Master ® é o LIMS (Sistema
de Gerenciamento de Informação
de Laboratório) mais fácil de instalar
e usar, ao contrário de sistemas que
exigem equipes de programadores e
levam anos para serem implementados.
Os clientes de ATL tipicamente estão
preparados para usar o sistema dentro
de 3-6 meses, dependendo do número
de instrumentos a serem integrados, os
número de usuários a serem treinados
e nível de configuração necessárias.
ATL fornece assistência técnica superior
pré e pós-venda e treinamento
exclusivo. Todo o software é suportado
por um plano de assitência técnica
compreensiva de classe mundial, e os
clientes com planos Gold ou Platinum
se beneficiam com um Gerente de
Conta exclusivo, um engenheiro de
assistência técnica ao vivo, horas de
assistência técnica extendidas, e muito
mais.
Além do treinamento no local e através
da rede, cursos de inicialização em
LIMS (LIMS Boot Camp) são realizados a
cada dois anos para treinar os usuários

individualmente com instrutores
certificados. ATL também se dedica a
manter os clientes informados sobre
novidades da indústria através da
publicação de um boletim trimestral.
Seja automatização do gerenciamento
de dados e elaboração de relatórios ou
substituir um sistema pre-existente,
ATL trabalhará junto com você para
desenvolver e executar um plano de
implementação sólido. Vamos instalar
o seu software de gerenciamento
de dados, treinar o administrador do
banco de dados e usuários sobre as
características e funções do sistema,
e fornecer assitência técnica de longo
prazo compreensiva em todos os níveis.

Melhore os processos de gerenciamento
de dados laboratoriais e aumente a
produtividade e lucro com Sample
Master® LIMS. Para determinar a solução
mais adequada para o seu laboratório,
entre em contato com um representante
da ATL hoje!

Sobre Accelerated Technology Laboratories
Fundada em 1994, Accelerated
Technology Laboratories, Inc. lançou
o primeiro comercialmente disponível
Laboratory Information Management
System (LIMS) baseado em Windows
e equipado com motores de banco de
dados incluindo Oracle e Microsoft SQL
Server.
Hoje, Sample Master ® está instalado em
centenas de laboratórios, com milhares
de usuários ao redor do mundo. ATL
software tem fornecido soluções de
software para empresas da Fortune 500
e para uma variedade de indústrias,
incluindo água potável e águas de
esgôto, analítica, energia (carvão, elétrica,
nuclear), ambientais, alimentos e bebidas,

química, governo, saúde pública, higiene
industrial, biotecnologia, testes forenses,
testes clínicos e de manufatura, e muitos
outros.
Temos um forte compromisso com a
qualidade e investimos pesadamente
em pesquisa e desenvolvimento para
oferecer aos nossos clientes a melhor
tecnologia disponível e as ferramentas.
Contratamos especialistas - nas áreas
de química, água potável e água de
esgôto, microbiologia, tecnologia médica,
gerenciamento de laboratório, validação,
desenvolvimento de software, ciências da
computação, engenharia e negócios - em
vários graus que variam de bacharelado a
doutorado.

ATL é uma das poucas empresas
independentes de LIMS que é certificada
em ISO 9001:2008. Qualidade está no
nosso DNA da empresa. Temos atingido o
status de Gold Certified Partner (Parceiro
de Ouro Certificado) no Microsoft Partner
Program (Programa de Parceiros da
Microsoft) e Alliance BioIT. ATL é também
um Parceiro com Oracle Business Alliance,
e Citrix Technology. Isso prova que o
nosso envolvimento e especialização no
mercado de tecnologia.
Nossas alianças e certificações nos
permitem oferecer aos nossos clientes
soluções de software superior para
ajudá-los a gerenciar seus negócios de
laboratório - hoje e no futuro - com total
confiança e apoio a um custo acessível.
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