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Waarom CliniSys | MIPS?
Integrated Diagnostics: vanaf de 
orderinvoer en monster afname,  
tot de uitwisseling van de uitslagen
Onze CliniSys | MIPS oplossingen kunnen flexibel 
ingericht worden op maat van de behoeften van 
álle ziekenhuis- en privélaboratoria. Zo kunt u 
kosten besparen, tijdswinst boeken en een betere 
zorg leveren. 

De CliniSys | MIPS oplossingen ondersteunen alle 
workflows, van de meest eenvoudige tot de meest 
complexe, voor alle laboratoriumdisciplines: 
• klinische chemie 
• microbiologie
• pathologie 
• moleculaire diagnostiek
• genetica 
• bloedtransfusiebeheer
• en meer …

CliniSys | MIPS

Al meer dan 35 jaar werken we bij CliniSys | MIPS aan de 
ontwikkeling van hoogwaardige informatiesystemen en 
workflowoplossingen. Vandaag de dag maken deze  
het verschil in 2500 medische laboratoria in 35 landen.  
In de Benelux is MIPS onbetwist marktleider.

Een nieuw perspectief op de 
toekomst van het laboratorium
De portfolio van CliniSys | MIPS is toekomst - 
 be sten dig en evolueert voortdurend mee met de 
almaar groeiende behoeftes van zelfs de meest 
geavanceerde laboratoria. Dit is mogelijk dankzij 
onze doorgedreven focus op innovatie en moderne 
technologie; de inzet, laboratoriumervaring en 
expertise van onze 260 medewerkers1; en de 
feedback van onze gebruikers overal in Europa.

1  Zowel bij Customer Services als bij Support heeft meer dan 80% van de medewerkers een wetenschappelijke achtergrond.
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Deskundig in IT, gezondheid 
en wetenschap voor de beste 
patiëntenzorg
Onze waarden:
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Klanten
Wij zorgen voor onze klanten – moedig, voluit en 
met hart en ziel.

Eenvoud
Eenvoudige oplossingen zijn beter. In een wereld 
die steeds complexer wordt, vinden wij het fijn 
om eenvoudige uitmuntendheid na te streven en 
te bereiken. 

Teamwork
We zijn elk tot heel wat in staat, en samen wer king 
geeft ons de unieke kans om onszelf te over-
treffen. Samen kunnen wij geweldige dingen doen.

Beloften
Wij houden ze, groot of klein. We creëren hoge 
verwachtingen, en voegen elke dag de daad bij 
het woord.



End-to-end oplossingen 
voor het hele diagnostische traject
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Naadloze software voor een betere patiëntenzorg 
CliniSys | MIPS is marktleider op het gebied van laboratoriuminformatiebeheer en 
software voor orderinvoer en resultaatconsultatie.

Het meest gebruikte LIS in Europa
GLIMS is een uiterst volledig laboratoriuminformatiesysteem (LIS) 
waarmee u alle werkprocessen in het laboratorium kunt inrichten 
en automatiseren precies zoals u dat wilt: van orderinvoer en 
aansturing van laboratoriumapparaten tot de rapportering van 
resultaten, facturatie en statistieken. Dankzij de rijke functionaliteit 
van GLIMS kan uw laboratorium efficiënter werken. Zo bespaart 
u tijd, kosten en resources, en kunt u een betere dienstverlening 
garanderen voor aanvrager en patiënt – vandaag en in de toekomst. 

GLIMS is inzetbaar in private laboratoria, ziekenhuislaboratoria en 
universitaire centra, voor de meest diverse laboratoriumdisciplines: 

• hematologie
• klinische chemie
• serologie
• immunologie
• toxicologie
• microbiologie

• bacteriologie
• epidemiologie
• virologie
• bloedtransfusies
• genetica
• klinische studies

GLIMS

GLIMS Genetics

DaVinci

Geïntegreerde, digitale workflows voor het 
volledige genoomspectrum 
Onze nieuwste GLIMS-module bestrijkt het hele geneticaspectrum. 
Het beheer van genpanels en varianten, en de stamboom-tool 
maken het mogelijk om genetische workflows te digitaliseren.  

Optimale processen en betere samenwerking,  
van en voor pathologieprofessionals
Ons DaVinci LIS voor pathologie is ontworpen door en voor patholo-
gen en analisten. Met deze gebruiksvriendelijke, complete oplossing 
kunt u de processen in de pathologie-afdeling optimaal laten ver lo pen. 
Uw medewerkers kunnen efficiënter werken en beter samenwerken.
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Stroomlijn de communicatie tussen zorgverleners 
en het laboratorium 
Een duidelijke, snelle en correcte communicatie tussen zorg verle ners 
en laboratoria is van cruciaal belang voor het leveren van hoogwaar-
dige patiëntenzorg. Met CyberLab blijft u verbonden, van orderinvoer 
over monsterafname tot resultaatconsultatie, altijd en overal. Duizen-
den professionele zorgverleners in de eerstelijns-, gemeenschaps-  
en tweedelijnszorg vertrouwen op dit aanpasbaar en intelligent  
webgebaseerd systeem voor orderinvoer en resultaatconsultatie. 

CyberLab

De portfolio van  
CliniSys | MIPS biedt 
oplossingen die de processen 
van elke laboratoriumdiscipline 
ondersteunen - van A tot Z.  
De diverse oplossingen werken 
bovendien naadloos samen.
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Ondersteuning  
bij elke stap
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Kiezen voor onze software is alleen maar het begin.  
We doen er namelijk alles aan om een duurzame relatie op 
te bouwen met onze klanten, en ondersteunen u zodat u 
samen met uw team uitstekende resultaten kunt bereiken, 
voor uw organisatie en uw patiënten. We zijn er ook trots 
op dat we de afspraken met onze klanten altijd nakomen. 
Dat kunnen we dankzij een grondig inzicht in de werking 
van de zorg en onze ambitie om van begin tot eind als 
partners met onze klanten samen te werken.

Onze implementatie- en supportteams zijn uiterst 
bedreven in het beheer van complexe projecten, zodat u de 
mogelijkheden van uw software maximaal kunt benutten.
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Implementatie en levering
Het fundament van onze aanpak is de  
CliniSys | MIPS-implementatiemethode.  
We werken met u samen om programma- en 
projectplannen op te stellen die rekening 
houden met de complexiteit van moderne IT-
implementaties en zorgen ervoor dat we naar 
tevredenheid, op tijd en binnen budget leveren.

Klantenservice
Na de oplevering van een project, houdt uw 
CliniSys | MIPS accountmanager de vinger aan 
de pols. Zij bespreken met u niet alleen uw 
dagelijkse prioriteiten, maar ook de strategische 
langetermijnplannen van uw organisatie.

En u kunt altijd rekenen op onze supportservice 
met lokale, meertalige, gespecialiseerde 
supportteams die werken volgens het  
ITIL-referentiekader voor servicemanagement. 

De hoofdelementen van dit servicebeheer zijn:  
• Portaal voor klantenondersteuning
• Incident- en probleembeheer, met 24/7 beheer 

van kritische incidenten (optioneel)
• Veranderingsbeheer
• Preventief onderhoud
• Eventmonitoring (optioneel)

Wij werken met u samen zodat uw organisatie kan uitblinken in het verlenen 
van patiëntenzorg. U kunt rekenen op onze teams, innovatieve producten 
en onze inzet. Dat alles maakt dat u kunt beschikken over oplossingen die 
perfect aansluiten bij uw behoeften.
John Lebon 
CEO CliniSys | MIPS



Wereldwijde oplossingen,  
locale ondersteuning 

CliniSys | MIPS 
Sluisweg 2 bus 5, 
B-9000 Gent, Belgium

www.clinisysgroup.com
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