
eLABInventory
Efficiënt uw samples online 
registreren, traceren en beheren.
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eLABInventory. Uw samples 
online gelogd en traceerbaar 
vanachter uw bureau.
Worden alle sample data, zoals opslaglocatie en 
logboek, in uw lab nog bijgehouden in 
spreadsheets? Bio-ITech en Linde Cryoservices 
bieden software die labhandelingen online logt 
en sample data 24/7 beschikbaar maakt vanaf 
elke locatie. Dit bespaart u tijd en moeite!

Handelingen automatisch gelogd
eLABInventory registreert automatisch een volledige 
audit trail van elke sample. Wijzigingen in monsters 
worden bewaard in een chronologisch geordend logboek 
volgens de GLP-richtlijnen. 

Efficiënt ingerichte opslaglocaties
Vanachter uw bureau richt u opslaglocaties in waardoor 
elke sample traceerbaar is. Daarnaast heeft u direct 
inzicht in de beschikbare opslag en kunt u de capaciteit 
van de vriezers optimaal benutten.

Overal toegang tot uw lab
Met eLABInventory hebt u altijd en overal toegang 
tot uw gegevens met uw computer, mobiel of tablet.
Mobiele toegang is beschikbaar via de eLAB mobiele app 
(beschikbaar voor Android en iOS).

In de eLABInventory plattegrond kunt u per laboratoriumruimte en per vat 
precies aflezen welke samples waar zijn opgeslagen.
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eLABInventory biedt gestandaardiseerde documenten en tracking opties voor 
samples die opgeslagen zijn in cryogene- en mechanische koelkasten en vriezers.

Instelbare accountmachtigingen 
Autorisaties kunnen per account worden ingesteld. 
Daarbij wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen 
promovendi, technici en gasten. Alleen relevante 
personen hebben toegang tot vertrouwelijke informatie. 
 
Uw voorraad altijd up-to-date 
Voorraadinformatie over chemicalien, monsters en 
verbruiksartikelen wordt nauwkeurig bijgehouden. 
U krijgt een melding wanneer de centrale voorraad 
opraakt. Met efficiënt bestellen bespaart u kosten.

Direct inzicht in samples via barcode scan 
Genereer en print 2D-barcodes om monsters te labelen. 
De barcodes kunt u scannen met de eLABInventory app 
op uw smartphone of tablet, waarna alle gegevens over 
de sample worden weergegeven.

eLABInventory 30 dagen gratis proberen? 
Ontdek zelf de voordelen van eLABInventory zonder 
enige verplichting. Scan de QR-code of bezoek onze 
website linde-cryo.nl/nl/producten voor een licentie  
van 30 dagen.
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Linde Gas Cryoservices
Koningskampen 5a, 5321 JK Hedel, Nederland
Tel. 040 282 58 25, e-mail: Frontoffice.Cryo.Healthcare@linde.com
www.linde-cryo.nl


