
Co spowodowało, że zdecydowali się Państwo na poszukiwanie
systemu do zarządzania pracą w laboratorium?

Praca w laboratorium to nie tylko praca fizyczna, ale również praca dokumentacyjna, która 
wymaga organizacji, konsekwencji i komunikacji. Badania powinny być wykonywane zgodnie
z obowiązującymi metodykami oraz z ustalonymi wytycznymi. Zapamiętywanie dużej ilości zasad 
słownych i pisemnych. W celu usystematyzowania pracy potrzebowaliśmy program za pomocą, 
którego dokumentacja, komunikacja, decyzyjności, dostęp do wszystkich dokumentów, 
ustalonych zasad, dostęp do historycznych danych będzie w łatwy sposób dostępny dla każdego 
pracownika laboratorium.
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LabStorm Customer Story

Greinplast sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się polską firmą rodzinną. Od ponad 25 lat
z powodzeniem umacniają swoją pozycję na rynku chemii budowlanej. Ich celem jest 
dostarczanie wysokiej jakości produktów wykorzystywanych w budownictwie oraz wdrażanie 
technologii poprawiających wygląd i funkcjonalność budynków.
Aspiracje wyrażają w haśle firmowym: BUDUJEMY POLSKĄ JAKOŚĆ.

dla SoftSystem Sp. z o.o.

Greinplast sp. z o.o.



Jak przebiegała współpraca z firmą “SoftSystem Sp. z o.o.” zarówno
na etapie wdrożenia systemu jak i jego późniejszego użytkowania? 

Polecam firmę SoftSystem sp. z o.o., która z bardzo dużą dozą cierpliwości wprowadzała kolejne 
nasze wymagania, służyła radą i pomocą. Każde zlecone przez nas ustawienie było szczegółowo 
omawiane, analizowane i odpowiednio zmieniane. Wszystkie błędy były naprawiane na bieżąco, 
bez względu na porę dnia.

Customer Story

W których obszarach system “LabStorm Biobank” usprawnił
pracę w Państwa organizacji?

System informatyczny do zarządzania informacją laboratoryjną “LabStorm” firmy SoftSystem
Sp. z o.o, dostarczony i wdrożony w firmie Greinplast Sp. z o.o. w 2020r bardzo ułatwia pracę
w dziale jakości, badań i rozwoju. Praca jest usystematyzowana, a każde odstępstwo od normy 
jest szybko wychwytywane i wdrażane postępowanie.

Który moduł lub funkcjonalność systemu “LabStorm” przydała
się Państwu najbardziej?

Program jest szyty na miarę, dlatego każdy element systemu jest potrzebny, nie ma zbędnych, 
nieprzydatnych elementów. Tworzenie programu wymagało dużo pracy, ale też umożliwiło 
wprowadzenie wszystkich usprawnień, aby praca była przyjemna, szybka i łatwa. Program jest 
rozbudowany dla kontroli jakości, pokazując właściwe postępowanie z produktem, ale
i surowcem. Praca jest dokumentowana na bieżąco, a większość dokumentów tworzy się 
automatycznie zgodnie ze ściśle określonymi zasadami. Nałożony jest reżim jakościowy. 
Natomiast w module badawczym możemy zauważyć większą swobodę działania, 
dokumentowania, zapisywania wyników, tworzenia receptur.

LabStorm
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