
GLIMS
Business Activity Monitor

Eén van de krachtige nieuwe functies van GLIMS 10 is de Business Activity Monitor (BAM). 

Met deze module maakt u in een oogwenk interactieve, dynamische management 
dashboards die data uit GLIMS visualiseren. Leidinggevenden hebben op die manier  
altijd toegang tot de actuele stuurinformatie en de medewerkers op de werkvloer  
hebben real-time inzicht in de status van het werkproces.

Real-time inzicht in uw 
laboratoriumactiviteiten
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Makkelijk te 
configureren
De GLIMS BAM-module bevat een aantal 
standaard queries. Maar uiteraard 
kunt u ook zelf queries en dashboards 
samenstellen die perfect aansluiten bij de 
behoeften van uw laboratorium. 

U bepaalt zelf welke KPI’s, activiteiten of 
andere gegevens u in een dashboard in 
beeld wilt brengen, bijvoorbeeld hoeveel 
aanvragen er binnenkomen en hoeveel 
er nog openstaan na een bepaalde 
tijd. Voor elke “teller” kunt u ook een 
referentiewaarde vastleggen.

Via een handig overzichtsscherm kunt u uw queries 
makkelijk zelf configureren. Technische kennis van 
database-structuren of SQL (Structured Query 
Language) is helemaal niet nodig.

Waardevolle inzichten
Aan de hand van uw dashboard ziet u in één 
oogopslag of alles normaal verloopt, dan wel of er 
knelpunten zijn. Extra handig is dat u op de data in 
een dashboard kunt doorklikken om in te zoomen 
op de details. 

U kunt vanuit uw dashboard ook activiteiten 
starten. Als u bijvoorbeeld vaststelt dat er een 
aantal aanvragen te valideren zijn, dan kunt u met 
een muisklik direct beginnen aan de validatie.

Dashboards helpen u ten slotte om trends te 
detecteren. Merkt u dat er op maandag meer orders 
zijn dan op andere dagen, dan kunt u uw planning 
en resources hierop afstemmen.

Het venster met gedetailleerde data is ‘floating’, wat betekent dat u het detailscherm en het dashboard naast 
elkaar kunt bekijken, zelfs op twee verschillende monitors. 
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Aanvragen en analyses
U kunt een dashboard bouwen dat visualiseert hoeveel aanvragen van 
een bepaald type er zijn binnengekomen voor een bepaalde afdeling 
– vandaag, gisteren of de voorbije dagen. Tegelijkertijd ziet u hoeveel 
aanvragen er al zijn afgewerkt, en hoeveel er nog open staan. Het 
dashboard kan op die manier eventuele pieken of productieproblemen 
onder de aandacht brengen. 

Wanneer een KPI bepaalt dat een aanvraag binnen de 24 uur 
afgewerkt moet zijn, dan kan u aan de hand van een query nagaan 
hoeveel analyses hiervan afwijken.
 
Kwaliteit
In het kader van kwaliteitsmanagement kunt u met een dashboard 
opvolgen hoeveel controles er vandaag al gelopen hebben op 
bepaalde instrumenten en hoeveel daarvan problemen vertoonden. De 
BAM-module kan u eveneens inzicht geven in de non-conformiteiten 
binnen een afdeling, bijvoorbeeld het aantal orders met ontbrekende 
patiëntgegevens of aantal orders waarvoor verkeerde monsters zijn 
afgeleverd, enz.
 
Stock management
U kunt een dashboard bouwen dat aangeeft hoeveel van welk product 
is gebruikt. Zo kunt u uw voorraad op peil houden. 
 
Consultregistratie
Een dashboard maakt inzichtelijk hoeveel consulten er zijn verleend: 
vandaag, gisteren, vorige week enz.
 
Projectmanagement
U kunt de BAM-module ook creatief inzetten om de stand van zaken 
voor nieuwe projecten te monitoren. Bijvoorbeeld: hoeveel procedures, 
stations, properties, sjablonen voor rapportering etc. zijn er al 
geconfigureerd? 

Enkele 
voorbeelden  
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Voordelen
Eindeloze mogelijkheden
De mogelijkheden om queries te configureren in BAM zijn eindeloos. 
Werkelijk álle data van álle GLIMS-modules kunnen gebruikt worden. 

Wanneer een KPI bepaalt dat een aanvraag binnen de 24 uur 
afgewerkt moet zijn, dan kan u aan de hand van een query nagaan 
hoeveel analyses hiervan afwijken.

Toegesneden op uw laboratorium
U bepaalt zelf welke data u in een dashboard wilt weergeven en voor 
welke periode. 

Intuïtief en simpel
Aan de hand van een overzichtelijk scherm kunt u op een makkelijke 
manier dashboards samenstellen. Training is niet nodig en u hoeft niet 
te beschikken over kennis van SQL. 

Altijd actueel
De dashboards visualiseren real-time alle data die u nodig hebt in een 
mooie grafische weergave.

Interactief
U kunt vanuit een dashboard activiteiten opstarten, of doorklikken op 
bepaalde gegevens om de onderliggende details te zien, of die data 
vergelijken met een voorgaande periode. 

GLIMS blijft beschikbaar
De BAM-module is volledig geïntegreerd in de GLIMS-omgeving,  
maar loopt in de achtergrond. Dat wil zeggen dat de GLIMS-client 
altijd beschikbaar blijft wanneer u met de BAM-module werkt.


