
Visão geral dos módulos Limsophy 

Módulos adaptáveis a processos 

As unidades funcionais lógicas são reunidas em módulos com a Limsophy. Assim são gerenciados, por 
exemplo, endereços, parâmetros, unidades, equipamentos de teste, etc. Os módulos dispõem de uma 
funcionalidade padrão mais genérica possível. A fim de poder representar os processos operacionais com 
a Limsophy de maneira ideal, os módulos são ampliáveis de acordo com a necessidade do cliente; os 
módulos Limsophy são adaptáveis a processos, contudo, continuam a ser totalmente separáveis. A 
tecnologia modular está documentada detalhadamente em https://www.infotray.com/pb/loesungen/. 

 

 

Módulo Descrição 

Endereços Gerenciamento de endereços e empresas, documentação e 

correspondência com um endereço. 

Propostas/módulo de 

faturamento 

Elaboração de propostas com envio automático de e-mails, registro de 

desempenho automatizado e faturamento de serviços de laboratório. 

Textos de aplicação e ajuda Textos de aplicação e ajuda sensível ao contexto e em vários idiomas. 

Gerenciamento de 

solicitações 

Endereços de faturamento e correspondência, recursos necessários 

por solicitação, visão geral de status, aprovação de documentos 

individuais ou em conjunto, documentação de envio, arquivamento. 

Avaliações Mineração de dados de alto desempenho para volumes de dados 

muito grandes e módulo de exportação de dados. 

Automação Parametrização de processos (tarefas) que devem ser automatizados. 

Saturação de calcita Cálculo de saturação de calcita na entrada da amostra. 

Pedidos de produtos 

químicos 

Ativação de pedidos de produtos químicos rastreados por status em 

unidades inteiras de contêineres. Apenas em combinação com o 

módulo de produtos químicos/padrões 

Produtos químicos/padrões Gerenciamento de produtos químicos e substâncias de referência, 

gestão de controle de validade das substâncias de referência, 

documentação dos pedidos de substâncias. 

CRM Digitação dos materiais, definição de campanhas com envio 

automático de e-mails, gerenciamento de tarefas a serem realizadas e 

agenda de horários. 
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Pontos de amostragem Gerenciamento de pontos de coleta de amostras com coordenadas de 

referência, definição de períodos de bloqueio para planejamento de 

amostras, exibição das amostras coletadas no ponto de amostragem. 

Gerenciamento de 

resultados 

Registro de resultados orientado ao local de trabalho, rastreamento 

integral por meio de registros de auditoria, aceitação automática dos 

resultados pelos equipamentos de teste. 

Gerenciamento de arquivos 

avançado 

Gerenciamento de arquivos centralizado com indexação dos mesmos 

como base para busca de texto livre (.pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .txt, .rtf) 

e armazenamento de documentos em todos os módulos Limsophy. 

Interface avançada do MS 

Excel 

Exportação de dados parametrizável do Limsophy para tabelas do MS 

Excel. 

Interface avançada do MS 

Word 

Emissão de dados Limsophy em formato de relatórios em arquivo 

Word, inclusive exportação/importação de dados do MS Word. 

Listas de valores limite Gerenciamento flexível de valores limite jurídicos ou específicos. Listas 

de valores limite podem ser geradas de acordo com um critério de livre 

escolha similar ao âmbito dos testes. 

Gerenciamento de boxes 

hierárquico 

Repositório de objetos estruturado hierarquicamente, por exemplo, 

amostras em microarrays em geladeiras, cômodos e edifícios. 

Módulo de inspeção Planejamento, documentação baseada em listas de verificação, 

gerenciamento de medidas e prazos, relatórios de inspeção e 

avaliação.  

Sistema provisório Sistema provisório caso o banco de dados ou rede central não esteja 

disponível para fins de planejamento, por exemplo, devido a trabalhos 

de manutenção. O sistema provisório é operado off-line e sincronizado 

com o banco de dados central assim que uma conexão é estabelecida 

novamente. 

Gestão do curso Os cursos oferecidos são visualizados com um calendário flexível e 

interativo, salas e instrutores são designados para os cursos, e as taxas 

do curso são cobradas dos participantes do curso. 

Diário de laboratório e 

gráficos de experiências 

Registro de resultados tabelar para múltiplas amostras, definição de 

cálculos sobre os resultados de múltiplas amostras, gráficos de 

resultados parametrizável e gráficos de controle. 

Formulários Limsophy Concepção e importação de formulários XHTML, adequados 

especialmente para entrada de dados móveis em dispositivos de 

toque de vários tamanhos, também no modo off-line 
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Limsophy Geodata Mapas geográficos com sobreposição de camadas de dados para exibir 

dados com sua referência espacial, como endereços, pontos de 

amostragem, resultados etc. Possibilidade de importar mapas (Open 

Street Map, outros) 

Limsophy Match Verificação de similaridade de dados duplos no momento da inserção 

de dados ou verificação de similaridade por meio da comparação de 

duas fontes de dados. 

Limsophy OCR Extraia texto de qualquer arquivo PDF usando o ABBYY Finereader 

Engine para tornar o arquivo legível por máquina e acessível para 

pesquisa de texto completo. 

Limsophy Offline Registro de dados offline em dispositivos móveis com o Limsophy, 

com bases de dados reduzidas. 

Limsophy Web Acesso aos dados Limsophy desejados sobre sites parametrizáveis, por 

exemplo, registro de solicitações, rastreamento de status, download 

de relatórios, avaliação de dados, etc. 

Capacidade multiclientes Separação rígida dos dados. Os dados das tabelas são restritos em uma 

base específica do cliente no mesmo banco de dados. 

Vários idiomas Software e dados podem ser traduzidos para diversos idiomas. 

Módulo designer Módulo designer (formação parametrizável de telas e painel de 

instrumentos). 

Funcionalidade PDF Relatórios Limsophy em PDF, que podem ser unidos a outros arquivos 

PDF, criptografados e assinados. 

Módulo pessoal Atribuição e documentação de cursos de treinamento, funções e 

substitutos para pessoas 

Busca de texto simples *.msg Busca de texto simples do formato de e-mail do Outlook com busca de 

texto livre. 

Lista de preços Gerenciamento e publicação de diferentes listas de preços. 

Array de amostras Definição de placas de microtitulação, representação de amostras e 

resultados nas placas de microtitulação. 

Séries de amostras Planejamento de amostras recorrentes com base em intervalos de 

amostragem, âmbito e condições de investigação, visualização de 

propostas de planejamento em uma representação em calendário 

interativo. 

Desenvolvimento de 

produtos 

Limsophy Creation: módulo de desenvolvimento de produtos para 

desenvolvimento de receitas. 
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Especificações/declarações 

do produto 

Manutenção e gestão das especificações dos produtos incluindo 

declarações dos produtos (composição, alérgenos, valores nutricionais 

etc.). Também é adequado para declarações de produtos 

internacionais e específicas do país no setor de alimentos. 

Projetos Gerenciamento de projetos com representação em diagrama de Gantt 

das subfases e funções elementares da gestão de projetos. 

Equipamentos de teste Gerenciamento dos equipamentos de teste, definição livre dos 

intervalos de manutenção e monitoramento, possibilidade de 

preenchimento de um livro de registro. 

Âmbito dos testes Gerenciamento livre do âmbito da investigação; o âmbito dos testes 

pode ser definido de acordo com um critério livre (por exemplo, 

pontos de coleta de amostras, tipo de amostras, produto, projeto, etc.). 

Regras Formulação de regras parametrizáveis para iniciar uma ação. 

Relatórios Ferramenta integrada de relatórios para controle de versões de 

modelos de relatórios, como AZ, listas de trabalho, gráficos e 

estatísticas. 

Planejamento de recursos Visualização da disponibilidade de recursos. 

Armazenamento de dados S3 Alocação de documentos escaneados no Limsophy. 

Escanear para o Limsophy Escanear para o Limsophy é a função para alocação automática de 

documentos escaneados com código de barras no Limsophy; por parte 

do cliente, deve ser enviado um arquivo de PDF com texto simples 

(por exemplo, por meio de análise OCR). 

Especificações Manutenção do âmbito da investigação com gerenciamento de 

versões com limites, específico de acordo com o cliente e o produto, 

dinâmico e parametrizável. 

Gerenciamento de 

culturas/culturas iniciais 

Documentação de parentesco, meios de cultura, curvas de 

crescimento. 

Módulos de cultura inicial Parâmetros, metodologia, unidades, métodos de verificação, 

administração de usuário/LIMS. 

Telefone Identificador de chamadas e possibilidades de respostas 

parametrizáveis para chamadas recebidas (o sistema de telefonia deve 

cumprir certos requerimentos técnicos, como suporte de comandos 

powershell e acesso a informações de endereços). 

Agenda de horários Representação em calendário interativo de recursos por unidade de 

tempo. 
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Interface do iCalendar para 

horários 

Interface parametrizável para exportação de horários em arquivos ics. 

Gerenciamento de 

verificações 

Sistema de verificações Limsophy para gerenciamento e execução 

automática de casos de teste, bem como documentação de testes 

executados com seus resultados. 

Serviço web Serviço web Limsophy para comunicação por SOAP com Limsophy e 

execução de serviços web SOAP/REST de terceiros. 

XHTML para Word Exportação de dados Limsophy em campos de XHTML como relatórios 

do Word (docx), definição central de cabeçalho e rodapé. 

Registro de horas Registro de horas por tarefa e por projeto. 

 


