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LabStorm Customer Story

to instytucja działająca w celu skupienia działań i inicjatyw regionalnych dla rozwoju 
gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego oraz stymulowania współpracy pomiędzy 
instytucjami, ze szczególnym uwzględnieniem transferu nowoczesnych technologii.
RCN-T dysponuje zapleczem technologicznym pozwalającym na prowadzenie badań
z dziedziny biologii, genetyki, medycyny i pokrewnych.

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

W 2020 roku RCNT pełniło funkcję laboratorium pomocniczego SARS-CoV-2 Województwa 
Świętokrzyskiego. Wzmożona praca związana z przeprowadzaniem badań i wydawaniem nawet 
ponad 1000 wyników dziennie wymusiła konieczność wdrożenia systemu ułatwiającego 
przeprowadzenie procesu rejestracji pacjentów, dokumentacji przebiegu badania i wydawania 
wyników

dla SoftSystem Sp. z o.o.
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W których obszarach system “LabStorm Biobank” usprawnił
pracę w Państwa organizacji?

Usprawnił proces wydawania wyników dzięki temu, że procedura ich kodowania odbywała się
w sposób automatyczny, niewymagający ingerencji pracownika.

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

Moduł związany z procesem wydawania i wysyłania wyników.

Jak z systemu skorzystać mogą firmy o podobnym do Państwa
profilu?

Trudno jest nam odnieść się do powyższego pytania, ponieważ profil naszej działalności jest dość 
unikatowy i nie daje nam obrazu jak system sprawdziłby się w laboratorium działającym w sposób 
komercyjny. 
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Jak przebiegała współpraca z firmą „SoftSystem Sp. z o.o.” zarówno
na etapie wdrożenia systemu, jak i jego późniejszego użytkowania?

Na pierwszym etapie związanym z wdrożeniem systemu obie strony musiały włożyć dużo wysiłku, 
aby z jednej strony zrozumieć potrzeby zleceniodawcy, z drugiej przedstawić co możliwe jest do 
realizacji jeśli chodzi o funkcjonalność systemu. Zdecydowanie łatwiej przebiegała współpraca na 
etapie późniejszego użytkowania systemu. Wprowadzanie zmian i usuwanie awarii odbywało się 
szybko i nie miało wpływu na opóźnienie pracy laboratorium. Pragniemy zaznaczyć również, że 
kontakty zarówno telefoniczny jak i mailowy był bardzo sprawny. 


