LIMS & Software | Nieuwe scanmethode voor een effectiever LIMS

LIMS top-5
verbeterpunten
Uit een nieuwe scanmethode voor Laboratorium Informatie Management Systemen,
uitgevoerd bĳ vĳftien laboratoria in de Benelux met een commercieel of zelfgebouwd LIMS,
kwamen veel dezelfde knelpunten naar voren. Hieruit is een top-5 van verbeterpunten
opgesteld. Elke LIMS-gebruiker kan er zĳn voordeel mee doen.
Louis Uunk | Graphic: LUFC LabConsultants
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LIMS verbeterpunten top-5 in een ‘mind map’.
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4 Kwaliteit & LIMS
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