INFORMACJE

WITAJ W PORTALU
DLA KLIENTÓW
AGROLAB

ALOORA (Z ANG. AGROLAB
ONLINE ORDERING AND
RESULT ASSISTANT) CZYLI
INTERNETOWY ASYSTENT
ODBIORU WYNIKÓW ORAZ
SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
Dążąc do poprawy jakości, udostępniania danych takich jak wyniki częściowe czy końcowe dostarczane przez laboratoria dla klientów, AGROLAB stworzył bardzo skuteczne ale jednocześnie przyjazne dla użytkownika narzędzie
ALOORA z dostępem 24/7 do wszelkiego rodzaju informacji.

MONITOROWANIE BADAŃ
Próbki oraz zamówienia mogą być
obserwowane przez cały proces
ich pobytu w laboratorium, od potwierdzenia zamówienia, przez otrzymanie wyników aż do uzyskania
faktury. Poprawność i prawdziwość
uzyskanych informacji zagwarantowana jest dzięki umieszczaniu kodów kreskowych, na przesłanych
próbkach. Wyniki mogą być sprawdzane wszędzie gdzie możliwy jest
dostęp do internetu, niezależnie od
tego czy są to najnowsze czy dawno
zarchiwizowane badania.

AGROLABGROUP

www.agrolab.com
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ZLECANIE BADAŃ
ALOORA zbudowana jest w sposób
umożliwiający
łatwe
tworzenie
zamówień, nawet jeśli próbki są już
w drodze do laboratorium. Uproszczone kreowanie szablonów dla
próbek, które są wysyłane okresowo oraz podłączenie ALOORA do
oprogramowania innych ﬁrm w badaniach środowiskowych, umożliwia
analizę próbki natychmiast po przywiezieniu do laboratorium oszczędzając cenny czas.
Ponadto, wiele interesujących informacji dotyczących analizy jest widoczna podczas składania zamówienia. W prosty i przejrzysty sposób
można znaleźć informacje o analizach, pakietach, czy danych analitycznych np. limit wykrywalności,
metody akredytowane, ceny jednostkowe czy całkowite koszty zleceń.

WYNIKI BADAŃ
Po zatwierdzeniu wyników przez dział obsługi klienta, końcowy raport zostaje
opublikowany, dodatkowo mogą zostać dołączone dodatkowe informacje.
Podnosząc efektywność platformy, wyniki można w łatwy sposób przekonwertować na wiele sposobów i w różnych układach co umożliwia łatwą integrację wyników laboratoriów grupy AGROLAB w bazie klientów. Dzięki
wprowadzonym wartościom granicznym możliwe jest porównanie w prosty
sposób otrzymanych wyników do obowiązujących norm.

WIARYGODNY PARTNER
Wszystkie dane wygenerowane przez laboratoria są bezpiecznie przechowywane na serwerach AGROLAB.
Informacje dotyczące zleceń, projektów oraz cen pozostają na AGROLAB i nie mogą być oglądane przez
osoby trzecie.

KONTROLA DOST�PU
ALOORA oferuje możliwość wyboru administratora danych, który obejmuje kontrolę dostępu do systemu przez
użytkowników. Dzięki tej funkcji dostęp może zostać ograniczony do projektów, produktów, różnych jednostek biznesowych jak również dostępem do wyników, rejestracji lub faktur.

