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LabStorm Customer Story

MNM to startup biotechnologiczny stworzony przez interdyscyplinarny zespół ekspertów – 
genetyków, biologów molekularnych, bioinformatyków i specjalistów AI. Łącząc sztuczną 
inteligencję nowej generacji z najbardziej zaawansowanym podejściem genomicznym,
pomaga ratować życie pacjentów z nowotworami, poprzez modelowanie predykcyjne
i identyfikację docelowych leków.

Każdy większy biobank wymaga systemu zarządzania próbkami, szczególnie jeśli 
dany biobank funkcjonuje w oparciu o system zarządzania jakością. W związku
z tym wszystkie biobanki, zarówno komercyjne jak i publiczne mogą
z powodzeniem korzystać z tego rozwiązania.
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Customer Story

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

Duża ilość gromadzonych próbek materiału biologicznego, a także wdrażany w firmie system 
zarządzania jakością wymusiły konieczność posiadania odpowiedniego software do zarządzania 
pracą laboratorium oraz całego biobanku.

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

System umożliwił nam pełną kontrolę nad procesowaniem materiału biologicznego - jego 
rejestracją, obróbką oraz kolejnymi działanami związanymi zarówno z działalnością 
diagnostyczną jak i badawczo-rozwojową firmy. Dodatkowo, software usprawnił zarządzanie 
sprzętem laboratoryjnym, jego przeglądami i okresową walidacją.

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

System w dużej mierze został zoptymalziowany pod wymaganie naszej firmy w związku z czym 
trudno wskazać najbardziej przydatny moduł - działanie wszystkich modułów uzupełnia się 
nawzajem i umożliwia kompleksowe zarządzanie próbkami.

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

Współpraca przebiegała bardzo dobrze na etapie projektowania systemu, jak i później w ramach 
wsparcia technicznego. System jest wykorzystywany w naszej firmie i spełnił stawiane 
wymagania, a firma SoftSystem zrealizowała zadania w określonym czasie i budżecie. Oferowane 
wsparcie techniczne w pełni pokryło nasze zapotrzebowanie na dalsze modyfikacje
i optymalizacje systemu.
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