استفادُ اس هجوَػِّای ًزمافشاری هذیزیت اعالػات آسهایطگاّی* ( ،)LIMSراّکاری هٌاسة تزای ساهاىدّی ٍ هذیزیت گزدش اعالػات در
آسهایطگاُّا است .هذیزیت فزایٌذّای آسهایطگاّی هاًٌذ فزایٌذ اًجام آسهَى (اس پذیزش ًوًَِ اس هطتزی ،تزرسی فٌی ،تَسیغ ًوًَِ ٍ اًجام آسهَى ،تا
ارایِ ًتایج تِ هطتزی) ،فزایٌذّای هذیزیت کیفیت ،فزایٌذّای اًثارش ًوًَِّا ٍ ّوچٌیي فزایٌذّای پطتیثاًی ٍ ًگْذاری ٍ تؼویزات ،اس جولِ
تَاًوٌذیّای ایي دستِ اس ًزمافشارّا است.
تِ هٌظَر تأهیي ًیاس هزاکش آسهایطگاّی تِ ایي تستِ ًزمافشاری ٍ لغغ ٍاتستگی اس ًزمافشارّای خارجی ٍ هْوتز اس آى ،فزاّنساسی تستزی ایوي
تزای اعالػات آسهایطگاُّا ٍ هطتزیاى آًْا ،ضثکِ آسهایطگاّی فٌاٍری ًاًَ در ّوکاری تا ضزکت هذیزیت فٌاٍراى دًاًفیس (ػضَ ّلذیٌگ ًفیس)
الذام تِ تْیِ ًسخِ تَهی ایي ًزمافشار تا ػٌَاى ”ً “LABLEADوَدُ است .ایي ًزمافشار کِ تا هاصٍلّا ٍ لاتلیتّای هختلفی عزاحی ضذُاست ،اس
اتتذای سال  1331تِ هزاکش آسهایطگاّی در سزاسز کطَر ػزضِ هیگزدد.
تؼذادی اس لاتلیتّای هختلف ٍ تستِّای هکول ایي ًزمافشارػثارتٌذ اس:

الف -ویصگیهای کاربردی:

-

رػایت هَارد السم در عزاحی تِ هٌظَر تغاتك فزایٌذّا تا الشاهات استاًذارد  ISO/IEC 17025در ًزمافشار؛

-

تزخَرداری اس خذهات یکسالِ رایگاى پطتیثاًی ٍ تِرٍسرساًی ًزمافشار؛

-

اهکاى تَهیساسی (ضخػیساسی) کاهل سیستن هغاتك تا ًیاسّای آسهایطگاُ؛

-

تْزُهٌذی اس خذهات رایگاى ًػة ،راُاًذاسی ،تؼزیف سغَح دستزسی ،چارت ٍ کارتزاى ٍ ،آهَسش کارتزاى؛

-

ػذم هحذٍدیت تؼزیف تؼذاد کارتزاى تزای ًزمافشار؛

-

ارائِ ًزمافشار تِ ستاى فارسی ٍ اًگلیسی؛

-

لاتلیت تؼزیف پاراهتز تزای آسهَىّای هختلف؛

-

لاتلیت تؼزیف ایویل ٍ پیاهک جْت ارسال خَدکار تِ هطتزی؛

-

لاتلیت تؼزیف ٍ رّگیزی ًوًَِ کٌتزلی (ضاّذ) ّوشهاى تا درخَاستّای اًجام آسهَى.

ب -مشخصات فنی ظيعتم:

-

ستاى پیادُساسی ًزمافشار  ٍ Javaسایز فٌاٍریّای هزتثظ تا آى (ًظیز  )J2SE ٍ J2EEاست.

-

ایي ًزمافشار اس چارچَب سیستن هذیزیت فزایٌذّای کسة ٍ کار ( )BPMSتزخَردار است.

-

ایي ًزمافشار پزٍتکلّای هْن اًتمال دادُ اس جولِ  HTTPSرا پطتیثاًی هیکٌذ.

-

کلیِ ٍظیفِهٌذی ایي سیستنّا تحت  WEBاجزا هیگزدد ٍ تزای تْزُهٌذی اس سیستن تِ ضکل تْیٌِ استفادُ اس هزٍرگز

Mozilla

 Firefoxتَغیِ هیضَد.
-

هحذٍدیتی تزای استفادُ اس ّز ًَع پایگاُ دادُ تزای ًزم افشار ٍجَد ًذارد اها پایگاُ دادُ ًزمافشار تِ عَر پیصفزؼ ٍ تَغیِ ضذُ
 MySQLاست.

پ -زیرظيعتمها ،ماشولها و امکانات:

ً -1زمافشار هذیزیت اعالػات آسهایطگاّی ً -LABLEADسخِ پایِ:

 oکارتاتل هتوزکش :تا تَجِ تِ ًمصّای فزایٌذی تؼزیف ضذُ تزای پزسٌل هختلفّ ،ز ًفز اس یک کارتاتل هتوزکش تزخَردار است
کِ ٍظایف ارجاع ضذُ تِ ًمص هزتَعِ را در آى هالحظِ ًوَدُ ٍ تِ اًجام هیرساًذ.
o

فزایٌذ ثثت درخَاست ٍ پذیزش ًوًَِ؛

o

اهکاىسٌجی اًجام آسهَى؛

o

تخػیع تِ اپزاتَر؛

o

اًجام آسهَى ٍ سیزفزایٌذّای هزتَعِ؛

 oهذیزیت گشارشّای هزتثظ تا هَارد فَق؛
 oرّگیزی فزایٌذّا؛
 oهذیزیت اعالػات پایِ آسهایطگاُ:

o



اعالػات تجْیشات ٍ دستگاُّا؛



اعالػات ًوًَِّا؛



اعالػات آسهَىّا؛



اعالػات هطتزیاى؛



اعالػات پیواًکاراى؛



اعالػات تأهیيکٌٌذگاى؛



اعالػات پاراهتزّا ٍ ٍاحذّای اًذاسُگیزی ٍ ...

هذیزیت ساسهاى ٍ پزسٌل:


تؼزیف تخصّای ساسهاى؛



تؼزیف پزسٌل ساسهاى ٍ پستّا؛



تخػیع ًمصّای فزایٌذی تِ پزسٌل ٍ ...

 oسیزسیستن هذیزیت ٍ کٌتزل دستزسی:


هذیزیت کارتزاى ٍ سغَح دستزسی؛



هذیزیت داهٌِّا؛



تؼزیف هَجَدیتّای اهي؛



تؼزیف ًمصّای فزایٌذی ٍ ...

 -2هاصٍل تضویي کیفیت:
o

تزًاهِریشی هویشی (سیستوی ،رٍش آسهَى ،پیواًکار)؛

o

ثثت ٍ کٌتزل هستٌذات؛

o

ارسیاتی ػولکزد هویشیکٌٌذگاى ،پیواًکاراى ٍ ...

o

تحلیل ًتایج همایسات تیي آسهایطگاّی؛

 oپیگیزی الذاهات اغالحی ٍ پیطگیزاًِ؛
o

تؼزیف دٍرُ آهَسضی؛

 ٍ oسایز فزایٌذّای هزتَط تِ تضویي کیفیت؛
 oهذیزیت گشارشّای هزتثظ تا هَارد فَق.
 -3هاصٍل ًت ٍ کالیثزاسیَى:
o

تزًاهِریشی تؼویزات پیطگیزاًِ؛

o

تزًاهِ تؼویزات هَردی؛

o

تزًاهِریشی کالیثزاسیَى دستگاُّا؛

 oهذیزیت گشارشّای هزتثظ تا هَارد فَق.
 -4هاصٍل هذیزیت اًثار:
 oثثت هَاد آسهایطگاّی ،لغؼات دستگاّی ٍ ًوًَِّای ٍرٍدی اًثار؛
o

ٍرٍد ٍ خزٍج الالم تِ اًثار؛

o

سفارش هَاد آسهایطگاّی ٍ لغؼات ٍ تجْیشات تَسظ تخصّای هختلف؛

o

درخَاست خزیذ الالم؛

 oهذیزیت گشارشّای هزتثظ تا هَارد فَق.
 -5هاصٍل هذیزیت ارتثاط تا هطتزی ):(LABGATE
 oهؼزفی آسهایطگاُ ٍ ،اعالعرساًی خذهات ،استاًذاردّا ،دستگاُّا ،هطتزیاى ػوذُ ٍ سایز اعالػات هزتَط تِ آسهایطگاُ؛
 oثثت درخَاست اًجام آسهَى تَسظ هطتزی؛
o

رّگیزی درخَاستّا؛

 oدریافت گشارشّای هزتَط تِ درخَاستّا ٍ ًتایج آسهَى تِ غَرت آًالیي؛
 oدریافت فاکتَرّا ٍ پیصفاکتَرّای ّز درخَاست تِ غَرت آًالیي؛
o

پزداخت آًالیي تْای خذهات آسهایطگاّی؛

o

ارسیاتی ػولکزد آسهایطگاُ ٍ سیزهجوَػِّا؛

o

ارسیاتی رضایت هطتزی ٍ . ...

ت -بهرهمنذی از خذمات ميسبانی نرمافسار (:)Hosted LABLEAD

-

تزخَرداری اس خذهات هیشتاًی  LABLEADتحت ٍب

-

تزخَرداری اس تواهی اهکاًات ٍ دستزسیّای LABLEAD

-

اهکاى استفادُ اس ساهاًِ ارتثاعی هطتزیاى آسهایطگاُLABGATE -

-

تضویي اهٌیت اعالػات آسهایطگاُ ٍ دستزسی  24ساػتِ تِ آى

ضثکِ آسهایطگاّی فٌاٍریّای راّثزدی ٍ ضثکِ آسهایطگاّی فٌاٍری ًاًَ اس تْیِ ٍ استمزار ًزمافشار  LABLEADتَسظ آسهایطگاُّای ػضَ،
حوایت هیکٌٌذ.تزای کسة اعالػات تیطتز در خػَظ ایي ًزمافشار هیتَاًیذ تِ سایت ضزکت هذیزیت فٌاٍراى دًاًفیس هزاجؼِ فزهاییذ.
آدرض وبظایت شرکت مذیریت فناوران دنانفيطwww.denanafis.com :

