AGILENT
CROSSLAB
INTELIGÊNCIA
DE NEGÓCIOS DO
LABORATÓRIO
Análise. Estratégia. Otimização.

Operações otimizadas do laboratório
O mundo atual da globalização, da padronização e
da consolidação está aumentando a concorrência e a
comoditização. Essas dinâmicas trazem maior urgência
para a otimização em duas áreas-chave de produtividade
e custos. As oportunidades de otimização estão aí fora,
mas muitos se sentem frustrados, ignorados ou esquecidos,
porque os dados são difíceis de acessar ou interpretar.
A Inteligência de negócios de laboratório (LBI) traz
claridade a esses dados ao:

• Aprimorar a utilização do
instrumento
• Otimizar os intervalos entre
serviços
• Usar planos de tecnologia/
ciclo de vida

O serviço de Inteligência de negócios do laboratório
Fontes de Dados

Analítica Exploratória

Instrumento

Integração
e limpeza
de dados

Sistemas de dados
Monitores de utilização
Sistemas de programação

Revisões Interativas

Métricas
de dados
avançadas

Ferramentas de inventário

Modelo de dados
associativos

Sistemas ERP

Os especialistas em operações do laboratório da Agilent
aproveitam as análises da LBI para fornecer uma ampla visão
de operações sobre o laboratório, departamento ou empresa.
Ao trabalhar com você, esses especialistas aproveitam uma
biblioteca de modelos interativos que permitem a exploração
de dados para atender às suas necessidades exclusivas de
negócios.
A Inteligência de negócios de laboratório Agilent fornece
as perspectivas necessárias para alcançar os resultados
desejados. Essas perspectivas incluem:
• Guinada do laboratório e dos tempos do ciclo
• Utilização de instrumentos
• Otimização de serviço e suporte
• Confiabilidade no equipamento do laboratório
• Economia de custos fixos e flexíveis
A analítica da LBI pode ajudá-lo a melhorar o desempenho dos
seus recursos de instrumentos e otimizar suas operações de
laboratório. Entre em contato com o seu representante Agilent
para obter mais informações sobre o serviço de Inteligência de
negócios de laboratório da Agilent.

Atendendo laboratórios analíticos no mundo todo
Há mais de 50 anos, a Agilent é pioneira em tecnologias
e técnicas que definem como a análise é realizada nos
laboratórios hoje em dia. Além de seus instrumentos analíticos,
consumíveis, soluções de fluxo de trabalho e software líderes
do setor, a Agilent também oferece os serviços e consumíveis
Agilent CrossLab Enterprise para assegurar o sucesso e
ajudá-lo a atingir a excelência operacional geral do laboratório.
Mais informações
Saiba mais:
agilent.com/crosslab

Brasil
0800-728-1405
chem_vendas@agilent.com

Compre on-line:
agilent.com/chem/store

Europa
info_agilent@agilent.com

Encontre um centro de atendimento ao
cliente da Agilent em sua região:
agilent.com/chem/contactus

Índia
india-lsca_marketing@agilent.com
Ásia e Pacífico
inquiry_lsca@agilent.com
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