Olemme ChemBio-messuilla – tervetuloa!
Vuodesta 1973

Ota
laboratorion
digitalisaatio
haltuun!

Analyysilaitteet
Laboratorion pienlaitteet
Tarvikkeet
Standardit ja vertailuaineet
www.labdig.fi

Laboratorion automatisointi
Tutkimuksen tehostaminen

Valmistaudu tulevaisuuteen ja vie organisaatiosi seuraavalle
tasolle jo tänään LabVantage LIMSin avulla.

Tervetuloa
osastollemme
2g39!

Tule käymään
ChemBion osastolla 2e40.
Virtuaaliosasto avoinna heti:
ChemBio - Triolab Oy

TERVETULOA OSASTOLLEMME 1E30!
softwarepoint.com

Tervetuloa
kemistien kohtauspaikalle!

Tervetuloa tutustumaan laajaan
kemikaali- ja biotuotevalikoimaamme ja
keskustelemaan vierailevien
asiantuntijoidemme kanssa

Odotamme sinua
Kemian Seurojen ja Kemia-lehden
yhteisosastolla 2f50–51.
Tule mukaan alan vaikuttajaseuroihin,
osallistu arvontoihin ja poimi
mukaan hyvää luettavaa!

Your solutions for Lab.

ChemBio
Osasto 2e39
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www.elektrokem.fi
www.bio.fi
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Olemme mukana ChemBiossa
Mielen osasto 1E10
Tervetuloa!
Miele Professional. Immer besser.
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Olemme ChemBio-messuilla – tervetuloa!
Oy Fision Ltd.

҇ vetokaapit

Suomalainen laboratorion tietojärjestelmien
tietojärjestelmien
moniosaaja
moniosaaja

҇ laboratoriokalusteet
҇ kohdepoistot
҇ vaakapöydät
҇ inkubaattorit
҇ suodatinlaitteet
Tule tutustumaan moderneihin
vetokaappeihin ChemBio
-messuille Ourexin osastolle!
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Teemme erinomaisia tietojärjestelmiä älykkäille organisaatioille

Teemme erinomaisia tietojärjestelmiä

TUOTTEET
PALVELUT
älykkäille organisaatioille.

Laboratoriolaitteita
tutkimuksen, tuotekehityksen
ja laadunvarmistuksen
tarpeisiin viiden vuosikymmenen kokemuksella.

Tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja selättämään
laboratorioiden kovimmatkin tietojärjestelmähaasteet.

Broadsight™-tuoteperheemme on modulaarinen
ratkaisu, jonka avulla tietojen ja dokumenttien hallinta
on hämmästyttävän helppoa.

PALVELUT

TEHOSTAMME
TOIMINTAANNE
Tarjoamme
innovatiivisia ratkaisuja selättämään
Keskittykää olennaiseen ja käsitelkää tietoja
laboratorioiden
kovimmatkin tietojärjestelmähaasteet.
erinomaisilla tietojärjestelmillämme.

TEHOSTAMME
PIDÄMME TIEDOT JÄRJESTYKSESSÄ

TOIMINTAANNE

Keskittykää olennaiseen ja käsitelkää tietoja
BROADSIGHT™ LIMS
BROADSIGHT™ RIMS
erinomaisilla tietojärjestelmillämme.

Hallitkaa tiedot järjestelmillämme pitäen tiedot ja
dokumentit tallessa, turvassa ja helposti saatavilla.
Louhikaa näistä informaatiota tarpeidenne mukaan.

PIDÄMME
TARJOAMME TÄYDEN KATTAUKSEN

Moderni laboratorion
tiedonhallintajärjestelmä kaiken

Tehostaa tutkimus ja
tuotekehitystä pitäen kaikki

tyyppisiin
laboratorioihin.
tiedot yhdessä paikassa.
TIEDOT
JÄRJESTYKSESSÄ

Hallitkaa tiedot järjestelmillämme pitäen tiedot
ja dokumentit tallessa, turvassa ja helposti
saatavilla. Louhikaa näistä informaatiota
tarpeidenne mukaan.
MYÖS ERITYISTARPEISIIN
Meiltä saatte saumattomasti integroidun
kokonaisuuden tarpeisiinne sovitettuna.

Kehitämme järjestelmiä myös asiakkaiden
erityistarpeisiin. Projektiemme aikataulu ja
hinta pitää.

TARJOAMME TÄYDEN KATTAUKSEN

8.–9.6.2022 Helsingin Messukeskus
PILVIPALVELUNA

BROADSIGHT™ AMS
BROADSIGHT™ QMS
Meiltä saatte saumattomasti
integroidun
Hallitsee helposti kaikki
Auttaa toteuttamaan
kokonaisuuden tarpeisiinne
sovitettuna.standardien
kemikaaleihin, liuoksiin,
mukaisen

Voitte hankkia järjestelmät myös pilvestä
vaivattomasti, joustavasti ja turvallisesti suoraan
Suomesta. Te käytätte, me hoidamme loput.

laitteisiin ja käytettäviin
materiaaleihin liittyvät

tiedot.
MYÖS ERITYISTARPEISIIN

laatujärjestelmän (esim. ISO
17025/9000 ) ja vähentää
merkittävästi tämän
ylläpitoon tarvittavaa työtä.

Kehitämme järjestelmiä myös asiakkaiden
www.fision.fi - info@fision.fi - puh. 09 8673 9390
erityistarpeisiin. Projektiemme aikataulu ja
Kappelitie 6B, 02200 ESPOO
hinta pitää.

PILVIPALVELUNA
Voitte hankkia järjestelmät myös pilvestä vaivattomasti, joustavasti ja turvallisesti suoraan
Suomesta. Te käytätte, me hoidamme loput.

TUOTTEET

Broadsight™-tuoteperheemme on modulaarinen
ratkaisu, jonka avulla tietojen ja dokumenttien hallinta
on hämmästyttävän helppoa.

Olemme messuilla
osastolla 2e50.

Siirry digiaikaan, ota käyttöön InnoLIMS-laboratorion
tiedonhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmä.

Tervetuloa osastollemme 1f18!

InnoLIMS kerää mittaukset ja tallettaa ne näytteille,
tuotteille, projekteille ja tilauksille. Se mahdollistaa
sujuvan työnkulun vaiheesta toiseen. Tallenna tiedot
vain kertaalleen. Voit liittää järjestelmääsi mittalaitteet
ja muut organisaatiosi ohjelmistot. InnoLIMS täyttää
laatujärjestelmien vaatimukset.
Tiimisi ja organisaatiosi kiittävät.

Lue lisää www.innovatics.fi/lims
tai kysy innolims@innovatics.fi tai +358102818900

Uusimpana tuotteena
monipuolinen pöytämallinen
XRD-laite.
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Moderni laboratorion
tiedonhallintajärjestelmä kaiken
tyyppisiin laboratorioihin.

BROADSIGHT™ RIMS

Tehostaa tutkimus ja
tuotekehitystä pitäen kaikki
tiedot yhdessä paikassa.

Tervetuloa osastolle 1c9!
Malvern Panalytical Finland
Linnoitustie 4 B
FIN-02600 Espoo
jarmo.lohilahti@malvernpanalytical.com
+358 40 481 8368
www.malvernpanalytical.com
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BROADSIGHT™ LIMS

BROADSIGHT™ AMS

Hallitsee helposti kaikki
kemikaaleihin, liuoksiin,
laitteisiin ja käytettäviin
materiaaleihin liittyvät tiedot.

BROADSIGHT™ QMS

Auttaa toteuttamaan standardien
mukaisen laatujärjestelmän (esim.
ISO 17025/9000 ) ja vähentää
merkittävästi tämän ylläpitoon
tarvittavaa työtä.

www.fision.fi - info@fision.fi - puh. 09 8673 9390
Kappelitie 6B, 02200 ESPOO
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