AUMENTE A SUA PAZ DE ESPÍRITO
CONSULTORIA DE MÉTODOS
E APLICAÇÕES

Acelere a sua produtividade e alcance os resultados que você precisa

Por que gastar tempo e dinheiro desenvolvendo novos métodos, restaurando métodos após um reparo
ou com a transição de métodos existentes para novos instrumentos? Conte com o Agilent CrossLab para
garantir os melhores resultados analíticos e de negócios — do preparo de amostras ao relatório final.
Consultoria
de métodos
e aplicações

Nossos especialistas em consultoria irão:
• Avaliar, desenvolver, implantar e restaurar aplicações para o seu método repetível definido

Migração
de métodos

• Identificar soluções para os problemas de aplicações e acelerar o tempo gasto em produzir
resultados de qualidade com o seu instrumento

Restauração
de métodos

• Otimizar suas aplicações para a consistência, qualidade, custo, segurança e eficiência
Entregar perspectivas acionáveis que ajudarão a colocar o seu laboratório em funcionamento rapidamente.

A Agilent pode oferecer esse alto nível de qualidade.
Nossa equipe global de especialistas científicos e técnicos alavancam seu profundo conhecimento em
equipamentos Agilent, melhores práticas de laboratório e resultados para atender às suas necessidades
de aplicação.

Produtivo. Eficiente. Econômico.
O Suporte de aplicações Agilent ajuda a
implementar as mais recentes melhorias de
produtividade e usabilidade com confiança.

Qualidade nos detalhes: processo de consultoria de métodos e aplicações
Configuração

Corrida

Análise

Relatório

Arquivo

•C
 onfiguração do laboratório
(consumíveis, reagentes, etc)

• Padrões de calibração

• Análise quantitativa
direcionada

• Relatórios personalizados
e automatizados

• Preparo de amostras

• Amostras desconhecidas

• Identificação qualitativa
de desconhecidos

• Desenvolvimento de macros

• Armazenamento de
arquivos de dados seguro
e acessível (ECM)

• Configuração dos parâmetros
de métodos

• Controle de qualidade
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• Revisão de dados

• Interface com LIMS

Saiba mais sobre a consultoria de métodos e aplicações. Acesse:

www.agilent.com/crosslab/method-application-consulting

