
 

 

STATISTICA Enterprise w Instrumentation Laboratory  
 

 
STATISTICA Enterprise pomaga udoskonalać przebieg procesów w firmie Instrumentation Laboratory, 
globalnym dostawcy sprzętu medycznego. 
Oprogramowanie STATISTICA Enterprise jest wykorzystywane przez firmę Instrumentation Laboratory jako 
wieloużytkownikowa platforma analizy danych, która ułatwia zapewnienie jakości procesów wytwarzania i 
wzmacnia współpracę między wydziałami. 
Firma Instrumentation Laboratory globalny wytwórca urządzeń medycznych, stanęła przed wyzwaniem 
zintegrowania i udostępnienia danych z różnych systemów sterowania jakością procesów wytwórczych. Jak 
mówi Rob Eames dyrektor działu Life Sciences StatSoft „Wytwarzanie i testowanie sprzętu medycznego jest 
złożone, z dużą ilością danych od dostawców, z procesu wytwarzania , testów produktu i jakości działania u 
odbiorcy”. 
Ponieważ dane przechowywane są w różny sposób i stosowana jest w nich różna terminologia, dostęp i 
analiza danych była trudna i czasochłonna, zarówno dla inżynierów, jak i zarządu. Aby rozwiązać ten problem, 
Instrumentation Laboratory poszukiwało bazującego na przeglądrace internetowej narzędzia raportującego z 
wbudowanym portalem udostępniającym statyczne i interaktywne raporty z analiz różnych baz danych. 
Instrumentation Laboratory wybrało system STATISTICA Enterprise ponieważ umożliwia on wspólpracę 
inżynierów i zarządu na jednej platformie, z wykorzystaniem tych samych formatów danych i terminologii. W 
przeszłości znaczącą ilość czasu pochłaniało samo pobranie danych, a potem określenie właściwego sposobu 
analizy. STATISTICA Enterprise usprawnia analizę danych wykonywaną na potrzeby walidacji procesu i 
automatycznie tworzy standardowe raporty. 
 
„Wbudowaliśmy STATISTICA Enterprise w nasz proces wytwórczy jako standardową platformę serwerową 
dostępu do danych i ich analizy”, zauważa John Young, analityk biznesowy w Instrumentation Laboratory. 
„Standardowy zestaw połączeń do naszych źródeł danych oraz zautomatyzowane analizy i raporty umożliwiają 
inżynierom skupienie się na badaniu wyników, współpracy i rozwiązaniu problemów, zamiast na poszukiwaniu 
danych”. 



 

Dzięki zestawowi standardowych szablonów analiz i raportów STATISTICA, Instrumentation Laboratory ma 
teraz wspólny zbiór „widoków” swoich procesów, testów i badań wydajności. W rezultacie inżynierowie i 
zarząd mogą teraz natychmiast odpowiadać na pytania, wykonywać interakcyjne poszukiwania i badać 
procesy i testy produktów, bez względu na źródło danych. Korzyści te oznaczają namacalne oszczędności. 
Wykorzystanie przez Instrumentation Laboratory platformy STATISTICA Enterprise jest także ważnym 
składnikiem zgodności z przeznaczanymi dla producentów sprzętu medycznego zaleceniami FDA 21 CFR Part 
820 dla sterowania procesem i analiz statystycznych. 
 
O StatSoft 
Założony w 1984 StatSoft Inc. jest jednym z największych światowych dostawców oprogramowania 
analitycznego, mającym 30 biur na całym świecie i ponad milion użytkowników swojego oprogramowania 
STATISTICA. StatSoft dostarcza rozwiązania Manufacturing Process Intelligence pomagające 
przedsiębiorstwom z różnych dziedzin, lepiej spełnić wysokie wymogi odnośnie sterowania, monitorowania i 
dokumentowania narzucane przez instytucje nadzorcze. Rozwiązania StatSoft pomagają także udoskonalać 
produkty i wyniki procesów. Oferując zestaw narzędzi do sterowania jakością analizy danych STATISTICA, 
StatSoft jest zaufanym partnerem największych firm biotechnologicznych, pomagając im w zmniejszeniu czasu 
i kosztu analiz, poprawieniu dokładności, zmniejszeniu ryzyka i usprawnieniu wykonywania zadań. 
 
O Instrumentation Laboratory 
Firma Instrumentation Laboratory została założona w 1959 i zajmuje się projektowaniem, produkcją i 
dystrybucją instrumentów diagnostycznych in vitro, powiązanych odczynników i sterowników używanych 
przede wszystkim przez szpitale i laboratoria kliniczne. Firma produkuje m.in. systemy intensywnej terapii, 
systemy hemostazy i systemy zarządzania informacją. Wybrane produkty Instrumentation Laboratory to 
analizator GEM Premier™ 4000 z inteligentnym zarządzeniem jakością (iQM®), GEMweb® Plus Custom 
Connectivity, ACL TOP® i odczynniki HemosIL. Instrumentation Laboratory zatrudnia ponad 1750 pracowników 
na całym świecie i należy do grupy Werfen. 
 
 
 
 


