
Rozwiązanie kompleksowe  
dla zespołu laboRatoRiów
FONS Openlims jest oznaczeniem nowej generacji menedżerskiego laboratoryjnego informacyjnego syste-
mu z otwartą architekturą, który obsługuje lokalne laboratoria i zespoły laboratoriów. W ramach kompleksu 
laboratoryjnego pokrywa wszystkie specjalności: biochemię, hematologię, serologię, wirologię, parazytolo-
gię, immunologię, cytologię, bakteriologię, genetykę, patologię, transfuziologię. 

W roku 2005 została rozpoczęta pilotażowa eksploatacja FONS Openlims i od roku 2006 system jest prze-
kazany do użytku komercyjnego. Jest wykorzystywany we wszystkich typach laboratoriów szpitalnych i 
prywatnych. Mamy doświadczenie z wdrożeniem go do dużych akademickich i do małych laboratoriów. 
FONS Openlims spełnia wymagania normy 15189 i ułatwia akredytację laboratorium. 

Udostępnia informacje do poprawnego decydowania przy zarządzaniu i optymalizacji eksploatacji laborato-
rium. Poprawia jakość ważnych medycznych wyjść dzięki wykorzystaniu szerokiej lekarskiej kontroli wyni-
ków i  automatycznemu obserwowaniu ich powiązań.

koRzyści dla użytkownika

	Zwiększenie efektywności opłacalności z laboratorium 

	 Integracja wszystkich specjalności laboratoryjnych

	Kompletna obsługa wszystkich procesów laboratoryjnych 

	Uproszczenie i ułatwienie akredytacji laboratorium 

	Możliwość prowadzenia laboratorium bez papierowej dokumentacji

	Połączenie z najnowocześniejszymi technologiami laboratoryjnymi  

	Rozwiązanie dla zespołów laboratoriów i stanowisk terenowych 

	Doskonałe obserwowanie kosztów
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	Elastyczne dostosowanie do przyzwyczajeń roboczych

	Automatyzacja centralnego pobioru łącznie z edycją zleceń

opis Rozwiązania

FONS Openlims jest nowoczesnym, elastycznym systemem, który wykorzystuje najnowocześniejsze 
dostępne technologie. Wszystkie dostępy do danych są rozwiązane tak, aby było zapewnione ich wysokie 
bezpieczeństwo. System umożliwia komunikację ze wszystkimi typami analizatorów i bardzo łatwo można 
zdefiniować interfejs komunikacyjny oraz systemy zewnętrzne (HIS).

Dla laborantów, chemików i menedżerów laboratoriów FONS Openlims udostępnia informacje niezbędne do 
poprawnego decydowania przy zarządzaniu pracą laboratorium. Ważne moduły robocze są dostępne przez 
interfejs internetowy, który klientom laboratorium umożliwia zamawianie badań laboratoryjnych i przeglą-
danie wyników. Podstawowe formularze robocze są całkowicie konfigurowalne i przystosowane do potrzeb 
roboczych.

FONS Openlims obsługuje modyfikacje językowe i umożliwia łatwe wprowadzanie modułów według 
wymagań lokalnej legislatywy. Instalacje znajdują się w Republice Czeskiej, Słowacji, Litwie i w Rosji. Intu-
icyjny interfejs użytkownika, odpowiadający standardom Windows, zapewnia użytkownikowi komfort przy 
pracy i szybką orientację w systemie.

FONS Openlims jest bezpośrednio podłączony do HelpDesk spółki Stapro. Zespół specjalistów jest zdolny 
rozwiązać wszystkie problemy i wymagania klientów i zapewnić bezproblemową eksploatację kompleksowe-
go systemu laboratoryjnego. System można zdalnie i nieprzerywnie monitorować za pośrednictwem cent-
rum nadzoru Stapro. W ten sposób można łatwo zapewnić dostęp do krytycznych części systemu – serwera, 
bazy danych, aplikacji i komunikacji.

pRodukty związane

W związku z celem spółki, którym jest udostępnienie kompleksowego rozwiązania dla poszczególnych 
obszarów, istniejący użytkownicy produktu FONS Openlims są okresowo kształceni i szkoleni. Szkolenia 
organizowane przez spółkę Stapro są ukierunkowane na nowości i trendy z zakresu medycyny laborato-
ryjnej, na prezentację nowych funkcjonalności systemu i tworzenia przestrzeň do fachowej dyskusji.

Do rozwiązania kompleksowego możemy również włączyć moduły do komunikacji z analizatorami i przyrzą-
dami (ponad 600 typów). Bezpieczną dystrybucję wyników w postaci elektronicznej zgodnie z obowiązującą 
legislatywą (formaty TXT, XML i interfejsami DS MZ ČR, HL7) gwarantuje system MISE, który jest oparty na 
transmisji skompresowanych i szyfrowanych wiadomości.

Oferujemy opracowanie projektu i zapewnienie druku papierowych zleceń. FONS Openlims można uzupeł-
nić o moduł automatycznego wczytywania zleceń w technologii OCR i ich archiwizowanie.

ceRtyfikowanie

	ma prawo korzystania z logo „Kompatybilny z Microsoft Windows 7“

	FONS Openlims jest kompatybilny z Windows 10


