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Serviços de transição para atualizar o laboratório

Transição para a tecnologia mais recente de forma rápida,
fácil e eficaz em termos de custo
Um novo equipamento de laboratório representa um investimento importante, e você
deseja que a sua equipe obtenha a maior produtividade possível desse investimento.

História de sucesso:
Fabricante químico dirige
laboratório rumo ao futuro

Pode confiar em Agilent CrossLab para ajudá-lo a evitar problemas causados
por uma instalação própria demorada e propensa a erros. Os especialistas da Agilent
que projetaram o seu sistema podem ajudar a garantir:
• uma migração rápida e imperceptível de métodos, dados e fluxos de trabalho de relatórios
• conformidade do sistema e do software
• treinamento sobre o novo sistema para uma maior eficiência na operação do laboratório
• maior produtividade e uso de recursos mais eficiente
Juntos, podemos desenvolver e executar um plano de transição personalizado para
as operações de ponta a ponta relacionado com a plataforma, os métodos, os fluxos
de trabalho e os dados migrados. Também atualizaremos rapidamente os seus técnicos
com relação às características e funcionalidades dos novos instrumentos e software.

Escolha o nível de suporte
Oferecemos vários níveis de serviços de atualização, de simplesmente fazer que seus
sistemas estejam em conformidade com os sistemas operacionais mais recentes até
adicionar novas capacidades que tornem o seu laboratório mais competitivo do que nunca.
Não permita que o medo ao desconhecido o impeça de implementar as plataformas
de hardware e software mais sofisticadas disponíveis. Faça de sua transição
um trabalho em equipe, acompanharemos você em cada fase do processo.

Trilhe o caminho para um futuro mais produtivo.
Visite www.agilent.com/crosslab/transition-services
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As instalações em Louisville da E.I. DuPont
precisava atualizar o software Agilent
ChemStation ao OpenLAB CDS. E este
é o testemunho de um dos químicos sobre
a atualização da Agilent do laboratório:
“A Agilent nos ofereceu um excelente
suporte ao longo da migração,
especialmente durante o semiapagão
elétrico local, que interrompeu
totalmente as operações. A equipe
da Agilent fez todo o possível para
assegurar que voltássemos a funcionar
em tempo recorde.”
Danielle Vereen
Química analítica, DuPont

