
Inteligência de negócios do laboratório

DESCUBRA INFORMAÇÕES  
ÚTEIS DE DADOS OPERACIONAIS  
DO LABORATÓRIO
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INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS DO LABORATÓRIO

AS DECISÕES SOBRE O LABORATÓRIO COMEÇAM  
COM A INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS

A Inteligência de negócios CrossLab da Agilent dá a seus gerentes 
e executivos acesso às informações necessárias para obter uma 
compreensão profunda das operações do laboratório. Com base 
nessa compreensão, podem criar estratégias eficazes  
para impulsionar as vantagens econômicas, tecnológicas  
e de produtividade nas organizações.

Transforme dados em informações úteis
• Compreenda e controle custos de capital

• Melhore sistematicamente as operações do laboratório 

• Obtenha o melhor desempenho dos ativos do seu laboratório

• Use os recursos de suporte e serviço de maneira eficiente

• Monitore e mantenha o inventário de seus instrumentos de maneira eficaz

• Descubra oportunidades econômicas
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INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS DO LABORATÓRIO

FROM INSIGHT TO OUTCOME

A Inteligência de negócios do laboratório Agilent CrossLab consiste em um conjunto integrado  
de ferramentas de software para analisar os dados e gerar inteligência útil sobre as operações  
do seu laboratório. Utilizando dados e informações de várias origens, o mecanismo de Inteligência  
de negócios do laboratório extrai métricas importantes sobre o desempenho do instrumento, níveis  
de serviço e fluxos de trabalho do laboratório. 

Estudo de caso: adequado à finalidade
Os químicos no Laboratório de serviços bioanalíticos de uma empresa farmacêutica 
publicamente negociada estavam analisando um lote grande de amostras pré-clínicas 
preciosas como parte da promoção de um candidato a medicamento biomolecular através  
do canal de acesso de desenvolvimento. As amostras foram executadas em vários 
equipamentos usados frequentemente para essa aplicação.

Durante a corrida, os técnicos retornaram ao laboratório para descobrir que dois dos 
instrumentos apresentaram mau funcionamento inicialmente no sequenciamento de amostras. 
Consequentemente, as amostras restantes haviam denaturado, tornando-se inúteis para 
análise adicional e resultando em uma perda significativa de tempo e materiais de amostras. 

Foi feita uma chamada de serviço e um engenheiro de serviço chegou no dia seguinte para 
diagnosticar o problema, repará-lo e tomar medidas para impedir que isso voltasse a ocorrer. 

Perguntas para o gerente do laboratório
Os dados históricos indicavam que o suporte para ambos os instrumentos que apresentaram 
mau funcionamento havia expirado e eram de, no mínimo, três gerações atrás em relação  
à tecnologia atual.

Com isso, surgiram duas questões importantes para o gerente do laboratório: "Por que 
estamos correndo as amostras e aplicações mais essenciais nos instrumentos mais antigos?" 
e "Como podemos evitar essa situação no futuro?" A equipe da Agilent foi chamada para 
analisar a situação.

Obtendo inteligência
A equipe da Agilent recomendou uma avaliação "adequada à finalidade" com base na Inteligência de 
negócios do laboratório. A Inteligência de negócios do laboratório coleta, agrega e transforma fontes 
discrepantes de dados de operações de laboratório em informações úteis, o que ajuda os gerentes  
de laboratórios a tomar decisões informadas sobre as operações de seus laboratórios.

Para realizar a avaliação, a equipe da Agilent extraiu e interrogou a base instalada de 
instrumentos científicos do laboratório usando a Inteligência de negócios do laboratório. As listas 
de inventário e as informações de avaliação do laboratório também foram coletadas consultando 
os gerentes de laboratório de serviços bioanalíticos. Os dados foram introduzidos no mecanismo 
de Inteligência de negócios do laboratório e uma série de consultas de dados foi realizada contra 
as análises da Inteligência de negócios do laboratório, incluindo a idade do equipamento, o 
histórico de reparos, os níveis de ciclo de vida de tecnologia, datas de fim de suporte e o estado 
crítico do protocolo experimental. O resultado foi uma série de métricas e relatórios.

O mecanismo de Inteligência 
de negócios do laboratório 
analisa essas métricas, 
identifica oportunidades com 
base em evidências e fornece 
relatórios detalhados com 
informações para dar suporte 
a ações decisivas, incluindo:
• Respostas às principais 

perguntas sobre equipamentos, 
fluxo de trabalho e equipe  
do laboratório

• Conhecimentos importantes 
sobre operações de laboratório 
que podem levar a aprimorados 
resultados científicos e de negócios

• Maneiras de melhorar a 
excelência operacional e a 
produtividade do laboratório



5

INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS DO LABORATÓRIO

Respostas com base em provas
Usando relatórios gerados pelo mecanismo de Inteligência de negócios 
do laboratório, a equipe da Agilent pôde fornecer respostas para as 
principais perguntas: 

P: “Por que estamos correndo as amostras e aplicações mais 
essenciais nos instrumentos mais antigos?" 

R: A resposta para essa pergunta se resume ao fato de que os 
químicos que trabalham no laboratório simplesmente escolhiam 
instrumentos mais antigos e não os mais novos por força do hábito  
e por familiaridade, sem terem sido informados da adequação  
à finalidade do instrumento.

Q: “Como podemos evitar essa situação no futuro?” 

R: Para responder a essa questão, a Inteligência de negócios  
do laboratório identificou várias oportunidades com base em  
evidências para determinar o avanço da adequação à finalidade  
do instrumento, incluindo

• Rastrear o tempo de uso, o estado crítico e a condição  
do instrumento. 

• Monitorar o tempo de atividade e o tempo de inatividade  
não planejado do instrumento.

• Avaliar o desempenho do instrumento e as visitas de serviço 
regularmente para otimizar os agendamentos de qualificação/
manutenção preventiva e substituição e disposição em potencial.

• Definir parâmetros de adequação à finalidade para todos  
os instrumentos com base no estado crítico

• Comunicar as descobertas a toda a equipe que possa usar  
o equipamento.

Esse é apenas um exemplo de como a Inteligência de negócios do 
laboratório pode ajudar os gerentes e executivos do laboratório a criar 
estratégias eficazes e com base em evidências. Usando a Inteligência  
de negócios do laboratório para interrogar os dados operacionais 
e consultá-los com nossos clientes, a LBI frequentemente descobre 
oportunidades para melhorar sistematicamente as operações do 
laboratório — e prevenir o risco operacional.

Relatórios de Inteligência de negócios  
do laboratório: traduzem dados em ação
Os profissionais consultores de laboratórios da Agilent usam os 
relatórios de Inteligência de negócios do laboratório para descobrir 
conhecimentos importantes nas operações do seu laboratório. A equipe 
da Agilent apresenta essas descobertas para você para discutir os 
possíveis resultados e identificar oportunidades de melhorias. A equipe 
da Agilent ajuda você a aproveitar essas informações para desenvolver 
e implementar estratégias eficazes em áreas como:

• Gerenciamento do ciclo de vida da tecnologia 
• Otimização do nível de serviço
• Aquisição de capital 
• Disposição de tecnologia
• Migração de tecnologia

A Inteligência de negócios do laboratório consiste em um conjunto integrado de 
ferramentas de software para analisar os dados e gerar inteligência útil sobre as 
operações do seu laboratório. 
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DESCUBRA INFORMAÇÕES ÚTEIS DE SEUS DADOS  
DE OPERAÇÕES DO LABORATÓRIO

O poder da Inteligência de negócios do laboratório Agilent CrossLab combinado com a experiência 
e o conhecimento de seus profissionais de laboratórios da Agilent podem fornecer uma profunda 
compreensão das operações do seu laboratório. Com base nessa compreensão, a equipe Agilent 
responsável por sua conta trabalhará com você para desenvolver e implementar planos de ação  
que podem ajudá-lo a atingir os objetivos operacionais e impulsionar as vantagens econômicas, 
tecnológicas e de produtividade nas organizações.

Descubra oportunidades 
econômicas
A análise de Inteligência de negócios do 
laboratório ajuda os executivos e gerentes  
de laboratórios a medir o custo operacional 
e de capital no laboratório, permitindo que 
você identifique custos ocultos e melhorias 
de custo em potencial. 

Compreender e controlar  
custos de capital
Ao identificar o equipamento de laboratório 
subutilizado, utilizado em excesso, antigo 
ou redundante em sua organização, a 
Inteligência de negócios do laboratório 
fornece as informações necessárias para 
otimizar os planos para a substituição, 
migração e atualização de equipamentos  
de laboratório eficientes e eficazes.

Avaliar a eficiência  
do equipamento
Avaliar a efetividade do equipamento é parte 
de uma avaliação de "práticas recomendadas" 
das operações do laboratório. Para ajudá-
lo a medir a efetividade do equipamento, 
a Inteligência de negócios do laboratório 
relata a disponibilidade do instrumento e o 
tempo de atividade, o tempo de inatividade 
não planejado, o desempenho, o histórico de 
serviço e o uso do instrumento em intervalos 
definidos de tempo.

Obter o melhor desempenho  
de seus ativos do laboratório
A Inteligência de negócios do laboratório 
relata o tempo de uso, o estado crítico e  
o uso dos ativos do laboratório, juntamente 
com as métricas do nível de serviço 
correspondente para garantir que o 
equipamento correto esteja sendo utilizado 
para a aplicação, o projeto ou o protocolo 
experimental corretos.

Usar os recursos de suporte  
e serviço de maneira eficiente
Analisando a manutenção , o reparo e os 
níveis de conformidade do instrumento 
com o tempo, a Inteligência de negócios 
do laboratório pode ajudá-lo a definir e 
implementar as estratégias de serviço e 
suporte ajustadas a seus objetivos de  
serviço e suporte. 

Monitore e mantenha o inventário 
de seus instrumentos de maneira 
eficaz 
As informações obtidas através da Inteligência 
de negócios do laboratório sobre o status 
de reparo do equipamento do laboratório 
podem ajudar a avaliar os agendamentos de 
manutenção e a determinar quando as peças 
consumíveis exigem tempo de atividade e 
disponibilidade máximos.

INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS DO LABORATÓRIO
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SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS DO LABORATÓRIO

OBTENHA CONHECIMENTOS IMPORTANTES  
SOBRE AS OPERAÇÕES DO SEU LABORATÓRIO

GERENCIAMENTO DE ATIVOS DA EMPRESA

GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS  
DO LABORATÓRIO

MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS  
DO LABORATÓRIO

• Relatórios de utilização de ativos
• Gerenciamento de inventário
• Remote Advisor
• Realocação do laboratório

INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS  
DO LABORATÓRIO

A Inteligência de negócios do laboratório Agilent CrossLab é parte de Soluções de serviços e suporte 
do Gerenciamento de ativos da empresa do Agilent CrossLab projetados para ajudá-lo a enfrentar os 
desafios científicos e de negócios complexos e cumprir as metas de sua organização.

• Aproveitar completamente os dados de operações 
laboratoriais para tomar decisões com base em evidências

• Obter os principais conhecimentos sobre a base instalada 
completa de instrumentos científicos 

• Reduzir o custo total de propriedade de equipamentos  
do laboratório

• Melhorar os resultados científicos e de negócios  
em um laboratório local, regional ou global

Atingir os objetivos científicos e de negócios de sua empresa, 
com o Gerenciamento de ativos do laboratório Agilent CrossLab Enterprise.



Mais informações

Saiba mais: 
www.agilent.com/crosslab 

Brasil 
0800 7281405 
chem_vendas@agilent.com

Europa 
info_agilent@agilent.com

Ásia e Pacífico 
inquiry_lsca@agilent.com

Essas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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