MINIMIZE O STRESS DA
CONFORMIDADE REGULATÓRIA

Serviços de consultoria de conformidade Agilent CrossLab

Concentre-se na ciência e atenda às exigentes demandas
regulatórias
Tarefas de conformidade—essenciais ao sucesso de laboratórios que operam no
espaço regulatório—são complexas, caras e demoradas.
Você pode minimizar os riscos regulatórios com mais eficiência, e manter-se
atualizado sobre os padrões e as melhores práticas do setor, ao firmar uma parceria
com a Agilent para as suas importantes atividades de conformidade. Nossos
serviços de consultoria de conformidade para sistemas de dados da Agilent e de
outros fornecedores permitem ao seu laboratório:

Nosso pessoal especializado
disponibiliza conhecimentos
sobre:

• Otimizar a produtividade operacional: Os especialistas CrossLab ajudam a
coordenar e concluir as suas atividades de conformidade

• Validação do sistema de
computador (CSV)

• Aumentar a produtividade: Não é necessário aumentar o quadro de
funcionários

• Auditorias/avaliações

• Padronizar e harmonizar protocolos: O CrossLab oferece suporte consistente
no mundo todo por meio de uma rede global de profissionais especializados em
conformidade
• Gerenciar picos de carga de trabalho: Incremente a sua equipe com a
especialização em conformidade da Agilent de acordo com a sua necessidade

• Escrita de procedimento
personalizada
• Formação/treinamento
em conformidade
• Validação do método
• Validação da limpeza
• Validação do processo

Entre em contato com um representante Agilent hoje mesmo e conte
com 40 anos de conhecimento essencial e prático em suas iniciativas
de conformidade regulatória.

Um parceiro de conformidade confiável
•H
 istórico comprovado de serviços, software e instrumentação de alta qualidade
• P rocessos e sistemas para garantir a sua satisfação e a conformidade
regulatória
•D
 isponibilização de serviços produtiva e eficiente que economiza tempo e
dinheiro
•U
 ma rede de profissionais de conformidade experientes e bem informados
•A
 bordagem padronizada que pode ser usada em toda a empresa globalmente
•A
 capacidade de oferecer vários projetos de conformidade de acordo com as
suas necessidades

“From insight to outcome” não
é apenas o nosso lema…
é a nossa missão
Imagine como você seria produtivo se
você pudesse ter acesso a uma equipe
global de especialistas que se esforça
para disponibilizar conhecimento
todas as vezes que interage com o seu
laboratório. É isso que o Agilent CrossLab
disponibiliza—o líder mundial em serviços,
softwares e consumíveis inovadores para
laboratórios.

Como nós ajudamos—histórias do laboratório
HISTÓRIA NO

Coordenação de
especialistas

51

HISTÓRIA NO

47

Criação de alto valor

Necessidades complexas de
conformidade atendidas
com eficiência

Um grande laboratório recebe
ajuda com instrumentos Agilent
e de outros fabricantes

Conheça a história completa:
www.agilent.com/chem/story51

Conheça a história completa:
www.agilent.com/chem/story47

Mantenha a qualidade e a conformidade regulatória
essenciais ao sucesso da sua empresa.
Entre em contato com seu representante de vendas Agilent para obter mais informações.
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