Examinar. Colaborar.
Elevar.
Agilent CrossLab Operational
Excellence Consulting

Aumente significativamente seus resultados operacionais,
financeiros e de clientes

Nossos experientes consultores trabalham junto com você para identificar
áreas problemáticas no trabalho do laboratório, instrumentação, automação,
manutenção, contratação de pessoal, IT do laboratório e informática.
Podemos ajudá-lo a:
–– Reduzir custos: elimine a necessidade de grandes inventários, aumente
a produtividade e reduza o tempo do ciclo.
–– Eliminar erros: aumente a confiabilidade do processo e minimize a variação.
–– Maximizar o tempo em atividade: amplie a vida útil de seus ativos de
capital e expanda sua capacidade de projetos.
–– Impulsionar a inovação: melhore a utilização do equipamento, construa
um trabalho em equipe e estimule a flexibilidade operacional.
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A Operational Excellence Consulting adota metodologias comprovadas de
Lean Six Sigma diretamente para você — e assim é possível otimizar suas
operações e impulsionar sua vantagem competitiva.
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Identifique — e corrija — problemas que impedem o desempenho
e prejudicam seu resultado final

M elh o

Você pode recuperar esse tempo e dinheiro tornando seu trabalho mais
racionalizado, seus sistemas mais confiáveis e seus processos mais eficientes,
com a ajuda da Agilent CrossLab Operacional Excellence Consulting.
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A produtividade do laboratório sofre quando os cientistas passam muito
tempo dedicados a outras questões e não à ciência. Isso abrange preencher
documentação, aguardar resultados, fazer manutenção de instrumentos e
outras tarefas que não contribuem com seu sucesso científico ou comercial.

A n a li s a r

Aproveite as opiniões,
recursos e parcerias externas
da Agilent para:
• resolver problemas comerciais
complexos
• aproveitar ao máximo os ativos
existentes
• manter seu laboratório com
confiança e eficiência
• criar melhores resultados em
conjunto

Saiba mais:
1-800-227-9770 (EUA e Canadá)
302-636-8201 (Direto)
LSSConsulting.ACG@agilent.com

Aumente seus resultados
científicos e comerciais: cinco
etapas de participação
1. Entenda suas necessidades
–– Quais são seus desafios e restrições?
2. Faça avaliações em campo
–– de 1 a 5 dias
–– destaque oportunidades
3. Proponha melhorias
–– Melhorias disponibilizadas pela Agilent.
–– Melhorias que você pode fazer sem
a ajuda da Agilent.
4. Execute o projeto

A diferença Agilent: Uma abordagem colaborativa
Vários setores usam fabricação Lean e Six Sigma para reduzir desperdício,
eliminar erros, gerar flexibilidade operacional e satisfazer às expectativas.
A Agilent não para aqui. Ao contrário, nossa meta é ser seu parceiro e
colaborador com:
–– conhecimento inigualável de instrumentos e respectivos recursos
–– uma avaliação diagnóstica de suas operações
–– recomendações de melhorias no processo para garantir seu sucesso
contínuo
Simplificando, o centro de nossas atenções é ajudar sua organização a
gastar mais tempo, dinheiro e recursos para atingir metas científicas e
comerciais.

Fornecemos treinamento para líderes e/ou
funcionários utilizando:
–– avaliações da cadeia de valor
–– six Sigma DMAIC
–– design para Six Sigma
–– ferramentas de fabricação Lean
–– gerenciamento de programas e projetos
–– teoria das restrições
5. V
 alide/mantenha os resultados
(inclusive a conformidade)
–– Assegure que os resultados obtidos
sejam duradouros.

Como ajudamos — histórias do laboratório
História nº 10: apresentação de relatório

História nº 16: operações especiais

investigativo

Uma iniciativa em equipe aumenta

Ampla expertise ajuda a aumentar

a métrica do laboratório e gera eficiência

a eficiência do laboratório. Leia a história

neste. Leia a história completa em

completa em

www.agilent.com/chem/story16

www.agilent.com/chem/story10

Agende sua consulta gratuita:
1-800-227-9770 (EUA e Canadá)
302-636-8201 (Direto)
LSSConsulting.ACG@agilent.com
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História nº 47: geração de valor agregado
Um grande laboratório obtém ajuda com a
calibração de instrumentos. Leia a história
completa em
www.agilent.com/chem/story47

