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WELKOM OP HET
AGROLAB KLANTEN
PORTAAL

ALOORA IS DE AFKORTING
VAN AGROLAB ONLINE
ORDERING AND RESULT
ASSISTANT.
Geïnspireerd door de wens om tussentijdse en eindresultaten uit te wisselen tussen AGROLAB en haar klanten en te
allen tijde informatie beschikbaar en toegankelijk te hebben, heeft AGROLAB het klantvriendelijke en efﬁciënte programma
ALOORA ontwikkeld.

TRACEERBAARHEID
Monsters en opdrachten kunnen
het gehele proces binnen het
laboratorium gevolgd worden; van
opdrachtbevestiging via resultaten
naar de uiteindelijke factuur. Dit
proces wordt gegarandeerd door
afdrukbare barcodes of voorgelabelde
monsterhouders en resultaten kunnen
overal bekeken worden.
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OPDRACHTVERSTREKKING
ALOORA is gebouwd om eenvoudig
opdrachten te kunnen maken, zelfs
als de monsters al onderweg zijn
naar het laboratorium. Stel eenvoudig
een
sjabloon-opdracht
samen
voor monsters die u periodiek laat
analyseren of verbind ALOORA met
externe software voor milieukundige
projecten;
hierdoor
kunnen
de
monsters direct in behandeling worden
genomen
en wordt kostbare tijd
bespaard.
Aanvullend is er veel interessante
informatie beschikbaar tijdens het
aanmaken van een opdracht. Direct
inzicht in de samenstelling van een
pakket, analytische data zoals de
bepalingsgrens en de accreditatie en
daarnaast de prijs per analyse en de
totaalprijs van een opdracht.

RESULTATEN
Na controle van de resultaten door onze professionele Customer Relation
Managers worden de eindrapporten vrijgegeven en zijn dan ook beschikbaar met
eventuele aanvullende data.
Om u zo effectief mogelijk te ondersteunen kunnen de resultaten direct worden
geëxporteerd in diverse formaten zodat het gemakkelijk wordt de resultaten
van AGROLAB te integreren in uw eigen database. Grenswaardelijsten kunnen
worden toegevoegd en helpen bij het vergelijken van de resultaten met de
wettelijke normwaarden en onderbouwen van conclusies.

EEN BETROUWBARE
PARTNER
Alle data gegeneerd door onze
laboratoria worden veilig opgeslagen
op de servers van AGROLAB.
Informatie
betreffende
projecten
en prijzen blijven bij AGROLAB en
kunnen derhalve niet bekeken worden
door externe partijen.

GECONTROLEERDE TOEGANG
ALOORA biedt de mogelijkheid om een SUPERuser toe te wijzen die daarmee de mogelijkheid krijgt om toegang van
medegebruikers tot ALOORA in te stellen. Hiermee kan een medewerker slechts een afgebakend gebied benaderen zoals
projecten, producten of vestigingen of de toegang tot resultaten, opdrachtverstrekking of facturen.

