MÍNIMO DE INTERRUPÇÃO
TEMPO DE ATIVIDADE
MÁXIMO
Serviços de realocação Agilent CrossLab

Reduza o stress da mudança e restabeleça
o funcionamento completo do laboratório
rapidamente
Caso precise realocar um único instrumento ou o laboratório
inteiro, escolher a Agilent deveria ser o primeiro passo.
Para iniciantes, terá um único ponto de contato do início ao
fim, portanto, eliminará os aborrecimentos de ter múltiplos
fornecedores e planejamentos. Também evitará erros caros e
tempo de inatividade inesperado. Isso porque nosso pessoal
altamente treinado tem experiência trabalhando com sistemas
da Agilent ou não, portanto, seu equipamento receberá os
cuidados e a consideração que você merece.
E quando falamos de todos os equipamentos, significa mais
do que apenas instrumentos analíticos. Também mudamos
balanças, tituladores, vidraria, geladeiras, congeladores,
amostras, padrões, reagentes, móveis de escritório e mais.
Conte com 40 anos de experiência prática para fazer a sua
mudança, visite

www.agilent.com/chem/relocation-services

Nosso pessoal com experiência lida com
todos os aspectos da mudança e oferece
conhecimentos úteis sobre:
• Planejamento e a documentação da realocação
• Consulta de layout para o novo local
• Desinstalação, reinstalação e verificação do
desempenho
• Requalificação do instrumento e testes de
conformidade
• Gerenciamento de inventário
• Documentação posterior à mudança

Quem somos. O que fazemos.
Seja qual for a necessidade do seu laboratório, Agilent CrossLab está pronto para
trabalhar com você para criar oportunidades novas e transformadoras. Juntos,
ofereceremos suporte aos seus objetivos comerciais e científicos com serviços
de laboratório superiores, software e consumível Agilent. Uma conexão direta
com uma equipe global de especialistas de serviços proporciona conhecimento
essencial e prático em cada nível do laboratório.
Nossas soluções aumentam o desempenho, reduzem a complexidade e geram
melhores resultados econômicos, operacionais e de medição. E nosso produto
inovador e abrangente gera resultados imediatos e impacto duradouro.
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A coordenação do CrossLab realiza uma
mudança complexa com sucesso.

Um esforço adicional ajuda a facilitar
a mudança.

A atenção aos detalhes agrega valor.

Conheça a história completa em
www.agilent.com/chem/story60

Conheça a história completa em
www.agilent.com/chem/story62

Conheça a história completa em
www.agilent.com/chem/story72

Não importa se o seu laboratório está se mudando para o
outro lado da rua ou do oceano, os Serviços de realocação
Agilent CrossLab simplificam o processo. Saiba mais no site
www.agilent.com/chem/relocation-services
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