(Advertorial)

LUFC LABCONSULTANTS ZORGT
VOOR EEN DOELTREFFENDE
“LIMS” IMPLEMENTATIE
LUFC LabConsultants heeft de afgelopen jaren een groot

De LUFC projectmanager ondersteunt het laboratorium tijdens

aantal laboratoria in diverse marktsegmenten ondersteund bij

de implementatie bij het:

de selectie van een Laboratorium Informatie Management
• Vertalen van LabInfoScan en URS in scope en praktische

Systeem (“LIMS” = LIMS, ELN, SDMS etc.). Het traject tot in

oplossingen

gebruik name van het best passende “LIMS” voor uw
laboratorium kan grofweg worden onderverdeeld in drie fasen:

• Beoordelen van functioneel ontwerp en projectplan

• Voorbereiding

• Signaleren van risico’s en valkuilen

• Selectie

• Bewaken van projectscope, -voortgang en -budget

• Implementatie

• Bewaken van adequate inzet van het projectteam
• Kiezen van praktische en gebruikersvriendelijke functionele
oplossingen

In een drietal artikelen worden de drie fasen en de LUFC

• Periodieke rapportages aan opdrachtgever

dienstverlening tijdens elke fase besproken. Deel 1 en 2
“Voorbereiding” en “Selectie” zijn verschenen in Laboratorium
Magazine 6 en 7.

DEEL 3: IMPLEMENTATIE
Een LIMS implementatie is een groot en kostbaar project waarbij

veel te lang duurt, te veel geld heeft gekost en een onvoldoende

meerdere personen van zowel de klant als de leverancier een

gebruikersvriendelijke functionele oplossing heeft opgeleverd.

belangrijke rol moeten hebben teneinde het project succesvol op te
leveren. We spreken over een succesvol project op het moment dat

LUFC LabConsultants levert leverancier-onafhankelijk en “LIMS-

binnen de vooraf gestelde kaders van budget en doorlooptijd een

inhoudelijk” projectmanagement in dienst van het laboratorium

gebruikersvriendelijke oplossing is geïmplementeerd met de

waarmee ook het belang van het lab wordt bewaakt. LUFC heeft

functionaliteit zoals omschreven in de functionele scope (op basis

veel ervaring met “LIMS” projecten, waardoor op hetzelfde niveau

van de URS) van het project.

met

de

projectmanager

van

de

leverancier

kan

worden

gecommuniceerd, teneinde gezamenlijk een succesvol project

Dit klinkt wellicht eenvoudig, echter het gebrekkige verloop van

(binnen scope-tijd-budget) op te leveren.

veel software implementatieprojecten bewijzen nog dagdagelijks
het tegendeel. Vaak zijn niet succesvolle projecten terug te voeren
tot een aantal oorzaken, waaronder het onvolledig en niet een

Voor meer informatie:

duidig vastleggen van afspraken omtrent functionele scope, bud
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get en doorlooptijd (planning), niet in het minst het ontbreken van
(LIMS-inhoudelijk) projectmanagement vanuit het laboratorium. Het
“uitbesteden” van het totale projectmanagement aan de LIMS


LUFC LabConsultants is volledig leverancier-onafhankelijk.

leverancier resulteert helaas vaak in een eindresultaat waarbij het

Wij verkopen zelf geen software en voeren geen implementaties

belang van het lab onvoldoende wordt bewaakt en het belang van

uit voor één of meerdere leveranciers.

de leverancier overheerst. Het gevolg kan een project worden dat

30

Laboratorium Magazine | Nummer 9-2014

