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LaborX – a magyar fejlesztéső laboratóriumi adatkezelı rendszer 

A LaborX egy professzionális laboratóriumi adatkezelı rendszer, 
amelyik képes ellátni bármely laboratóriumban felmerülı 
adatkezelési feladatot; úgymint mintafelvétel, mérési 
adatrögzítés, méréselbírálás, labornapló kezelés, törzsadat 
kezelés, vizsgálati bizonylat és jegyzıkönyvkészítés, 
mérımőszerek, dolgozók és elvégzett munkák nyilvántartása, 
statisztikák készítése. 

Az átadott rendszer ezeken túlmenıen tartalmazza az egyes 
laboratóriumok egyedi igényeinek megfelelıen testre szabott 
rendszer-komponenseket. 

Specialitása, hogy képes bármely felvitt sávhatáros 
határértékrendszer alapján automatikus mintaminısítésre, 
tehát törvényileg, vagy bármely termékenként elıírt határértékek 
szerint automatikusan jelzi a minısítést végzı felhasználónak, hogy 
az adott minta vizsgált paraméterének mérési eredménye elfogadható-e, vagy sem. (Pl. takarmánykeverı üzemek esetén a 
takarmánytörvény, vízügyi laboratóriumok esetén az ivó- és szennyvíz összetételére vonatkozó szabályozások alapján.) 

A LaborX rendszer funkciói és lehetıségei 

• Teljes laboratóriumi adatkezelés, minták, analízisek, mérıeszközök, dolgozók, elvégzett és elvégzendı 
munkák nyilvántartása és kezelése:  

• A LaborX - különbözı analízisek esetén - rugalmasan kezeli az eltérı eredmény-típussal, eltérı mértékegységekben 
meghatározott analíziseket: támogatja a szöveges, illetve numerikus kiértékelést is. Támogatja és rögzíti az analitikai 
munka során végzendı segédanalíziseket, a vak- és faktorméréseket, illetve standard sor felvételeket. Mindazon 
analízisekhez, amelyek értékének kiszámításához vak, faktor illetve standard sor érték szükségesek képes az 
eredmény kiszámításakor felhasználni a megadott segédanalízisek eredményeit. 

• Számítások elvégzése: a LaborX rendszer képes a rögzített rész-adatokból az analízis végsı eredményét elıre 
definiált képletek segítségével kiszámítani. 

• Minta elbírálás egyéni értékek szerint illetve automatikusan: 

• Automatikus elbírálás a sávhatáros határértékek szerint az összetételekben garantált beltartalmi értékek 
mennyisége alapján. Kellı jogosultsággal a rendszer által kiajánlott eredmény manuálisan felülbírálható. 
(Az alap-rendszer a Takarmány Törvény sávhatár 
alapú határérték-rendszerét tartalmazza, de igény 
szerint bármely sávhatárokon alapuló határérték-
rendszer megadható innentıl fogva az automatikus 
elbírálás e szerint a határérték-rendszer szerint történik) 

• Laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatok, 
hatósági vizsgálatok adatainak kezelése 

• Jegyzıkönyvkészítés, labornapló kezelés: Az összes 
rögzített adat visszamenılegesen is elérhetı, 
nyomtatható, Microsoft Excel-be exportálható. 

• Mőszer kalibrációs idıtartamok követése: A rendszer 
figyelmeztet a mőszerek kötelezı ellenırzéseire, a 
kötelezı kalibrációk elvégzésére 

• Bizonylat, kimutatás, statisztikakészítés: A LaborX 
segítségével rendkívül sok szempont szerint végezhetıek 
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statisztikák, készíthetıek grafikonok. Az adatok grafikonos vagy 
táblázatos formában Microsoft Word-be, illetve Microsoft Excel 
programokba exportálhatóak további felhasználásra. Az éves vagy 
egyéb rendszeres, illetve ad-hoc jelentéskészítés pár perces 
folyamattá egyszerősödik! 

• Receptkezelés: A rendszerbe elıírt összetételek, ún. receptek 
rögzíthetık, melyek garantált beltartalmi értékei alapján az 
analízisek eredményeinek elbírálása automatizálható! 

• A rendszer segítségével lehetséges a kiértékelés alatt lévı mintákhoz 
rendelt analízisek elkészültségének követése 

• Biztonság: A rendszerben végrehajtott összes mővelet naplózva 
van. Ki mikor melyik számítógéprıl, melyik adathoz fért hozzá, melyik 
adatot módosította. A rögzített adatok tartalmazzák az adatrögzítést 
végzı felhasználó nevét is, ez által a mőveletek késıbb is 
visszakereshetık és személyhez rendelhetık. 

• Az adatbázisról ütemezett idıközönként automatikusan 
biztonsági mentés készül az adatvesztés minimalizálására. 

• Jogosultsági szintek: Jogosultság alapú eredményrögzítés, 
eredmény jóváhagyás. Beállítható, hogy mely felhasználó mely 
funkciókat érheti el és melyeket nem.  

• Pénzügyi adatok kezelése: Béranalízisek és egyéb belsı minták 
analíziseinek kezelése 

• Különbözı analízis árak, kedvezmények kezelése. Automatikus 
árajánlat készítése, árlista nyomtatása, számlafeladás készítése 

• Árbevétel statisztikák, különbözı szőrési lehetıségekkel 
(idıintervallum szerint, megrendelınként, analízisenként, 
mőszerenként, stb.) 

Külön rendelhetı speciális modulok: 

• Illesztés meglévı vállalati ügyviteli rendszerhez 
• Meglévı laboratóriumi adatbázis feldolgozása és a LaborX rendszerbe 

való feltöltése, régi számítógépes rendszer adatainak átvétele 
• Vegyszerkészlet-raktárkezelés 
• Kézi-számítógépes adatrögzítı modul (PDA, Pocket-PC, Palm) 
• Mőszerillesztés, adatkommunikáció automatizálás a LaborX rendszer 

és a mérıeszköz között, ha a mőszer kiépítése lehetıvé teszi 
• Illesztés vonalkódos rendszerbe, vonalkód-olvasó kezelése 
• Több nyelvő felhasználói felület. 

 Bıvebb információk a LaborX rendszerrel kapcsolatosan 

További információkért kérje ingyenes szoftverbemutatónkat, melyet 
szakembereink az Önök telephelyén tartanak meg elızetesen egyeztetett 
idıpontban. 
 
Amennyiben az érdeklıdését sikerült felkeltenünk, kérjük látogassa meg a 
LaborX rendszerrel foglalkozó Internetes oldalunkat a 
www.fiersinformatika.hu/laborx címen, illetve lépjen kapcsolatba velünk 
elérhetıségeink valamelyikén! 

 

 


