
Szanowni Paostwo

• Nazywam się Michał Głębowski i jestem 
kierownikiem projektu WynikiLab.pl

• Zajmę Paostwu 5 min i dołożę wszelkich 
starao, aby nie był to zmarnowany czas
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• Jeśli czytacie Paostwo ten tekst, to zapewne 
jesteście pracownikami
lub właścicielami 
laboratorium diagnostycznego

• Paostwa jednostka

 pobiera materiał do badao

 wykonuje analizy ilościowe i jakościowe

 przekazuje wyniki badanym klientom
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• Odpowiednie przepisy, w tym:

 Ustawa o ochronie danych osobowych

 Ustawa – Prawo farmaceutyczne

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagao Dobrej 
Praktyki Klinicznej

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla 
medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

nakładają na laboratoria obowiązki dotyczące 
przechowywania danych Paostwa klientów
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W szczególności precyzują

• Rodzaj przechowywanych danych

• Czas przechowywania danych medycznych

• Sposób przechowywania wrażliwych danych

– Zabezpieczenie danych przed niepowołanym 
dostępem
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Czy oprogramowanie, 

którego Paostwo używają, 

spełnia wymagania przepisów?
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Czy przechowywane dane
są nie do odczytania w
przypadku kradzieży?

Czy w laboratorium tylko
uprawnione osoby mają

dostęp do danych?

Czy jesteście w stanie 
sprawdzid, kto i kiedy
pracował na programie?

Czy w przypadku kradzieży,
pożaru, powodzi dane 

są do odzyskania (bezpłatnie)?
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WynikiLab.pl

program wspomagający pracę

laboratoriów diagnostycznych
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Program WynikiLab to:

1. Bezpieczeostwo

2. Możliwości

3. Wydajnośd

4. Wygoda

5. Opłacalnośd
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1. Bezpieczeostwo

• Szyfrowanie wszystkich danych
• przemysłowy algorytm kryptograficzny AES

• System uprawnieo i haseł
• eliminuje niepowołany dostęp

• Zdalna archiwizacja
• w wypadku uszkodzenia, kradzieży komputera

• Eliminacja wrażliwych danych osobowych
• przy publikowaniu danych pacjenta w sieci
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2. Możliwości

• Przeglądanie wyników z www
• Pacjent nie musi przychodzid ponownie po wyniki

• Sortowanie i filtrowanie

• Eksport i import danych z Excela

• Eleganckie wydruki wyników

• Sumowanie cen badao dla klienta

• Wersja wielostanowiskowa (opcja)
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3. Wydajnośd

• Wczytywanie 100.000 rekordów w 6s

• Szyfrowanie „w locie” (w tle)

• Natychmiastowe operacje

• Skromne wymagania sprzętowe
• nie wymaga osobnego serwera
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4. Wygoda

• Prosty instalator – do pobrania z sieci

• Zakup w internecie 

• Opcja dojazdu do klienta, instalacji i szkolenia

• Mały rozmiar, przenośnośd programu

• Intuicyjna obsługa, polski język

• Zgodnośd z normami

• Częste i proste aktualizacje
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5. Opłacalnośd

• Darmowa wersja próbna

• Możliwośd zakupu w abonamencie z małym 
kosztem wstępnym

– Bezpłatna infolinia

– Bezpłatne aktualizacje

– Usługa archiwizacji w cenie programu

– Usługa publikowania wyników w cenie programu
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I „na deser” – wyniki w internecie

•Pobranie materiału do 
badao

Wizyta

•Analiza ilościowa i 
jakościowa próbek

Analiza
•Odbiór wyników 

badao

Wizyta
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Tradycyjny sposób
postępowania

•Pobranie materiału do 
badao

Wizyta

•Analiza ilościowa i 
jakościowa próbek

Analiza
•Pobranie wyników z 

internetu

Proponujemy



Pobierz już dziś wersję próbną!
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• Dziękuję Paostwu za poświęcony mi czas

• Zapraszam do zadawania pytao poprzez nasze 
kanały serwisowe

Dr inż. Michał Głębowski
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• W internecie na stronie WynikiLab.pl
• Pisząc na e-mail: serwis@wynikilab.pl
• Dzwoniąc pod numer: (+48) 727 667 227e-
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http://wynikilab.pl/
mailto:serwis@wynikilab.pl

