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Overzicht 

CyberLab is een webgebaseerd orderinvoer- en 
resultaatconsultatiesysteem dat met elk labinformatie-
systeem geïntegreerd kan worden. 
 
CyberLab werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met alle 
domeinspecialisten zoals huisartsen, ziekenhuisverpleging, 

labpersoneel en IT experts.  Het resultaat is een zeer  
gebruiksvriendelijk product dat aangepast kan worden aan 
de individuele behoeften van elke CyberLab gebruiker. 
 
CyberLab verhoogt de efficiëntie in elke fase van de klinische 
informatiestroom dankzij de krachtige, betrouwbare en  
accurate testaanvraag- en resultaatconsultatiefunctionaliteit. 
 
CyberLab geniet het vertrouwen van een groot aantal  
klanten in alle uithoeken van Europa, zowel in private als 
ziekenhuisomgevingen. 

 Snel en begeleid labtesten aanvragen 

 Gepersonaliseerde resultaatconsultatie 

 Meervoudige LIS en ZIS communicatie 

 Naadloze integratie met externe systemen 

 Volledige beveiliging en traceerbaarheid 

 Moderne webtechnologieën 

 Geen enkele client software vereist 

 Contextgevoelige help 

Highlights 

CyberLab 

Ziekenhuis 
Verpleegkundigen 

Klinisch laboratorium Huisartsen 

“CyberLab stroomlijnt de communicatie  

tussen de primaire zorg en het laboratorium” 
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Snelle, persoonlijke datatoegang 

CyberLab biedt snelle en intuïtieve opzoekschermen om het 

aanvraag- en consultatieproces te versnellen. Om zowel 

huisartsen als ziekenhuisverpleegkundigen op hun wenken 

te bedienen, kunnen de patiënt- en orderopzoekschermen 

aangepast worden. Zo garandeert CyberLab een  

persoonlijke ervaring voor elke individuele gebruiker. 

 

Huisartsen krijgen directe toegang tot hun eigen patiënten 

of tot alle patiënten behandeld in hun praktijk.  

Ziekenhuisverpleegkundigen hebben dan weer onmiddellijk 

toegang tot alle patiënten van hun afdeling. 

 
Alle opzoekopties kunnen per individuele gebruiker opgeslagen  
worden voor een volgende sessie.  Een persoonlijke startpagina 
zorgt voor uiterst snelle toegang tot de gewenste informatie. 

Functionaliteit 

 Snelle en intuïtieve opzoekschermen 

 Brede waaier aan zoekcriteria 

 Verregaande aanpasbaarheid 

 Personalisering op basis van gebruikersrollen 

 Auto-refresh functie 

Geavanceerde en aanpasbare 
opzoekopties.  

Iconen geven de aanwezigheid 
aan van dringende, abnormale 
en nieuwe resultaten voor de 
geselecteerde patiënten. 

De auto-refresh functionaliteit  
zorgt voor de meest recente 
labgegevens. 

De zoekopties kunnen vastgelegd en hergebruikt 
worden per gebruiker. 
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Flexibele en begeleide orderinvoer 

Elk lab zal in de nabije toekomst de mogelijkheid moeten 

aanbieden om papierloos testen aan te vragen. CyberLab’s 

eenvoudig aanvraagscherm en geavanceerde lab  

communicatie is de ideale oplossing om deze uitdaging aan 

te pakken. 

 

Aanpasbaarheid is hier van essentieel belang zodat  

verschillende type gebruikers eenvoudig lab orders kunnen 

plaatsen. Huisartsen en verpleegkundigen hebben unieke 

testpanels ter beschikking. Verpleegkundigen hebben  

toegang tot alle patiënten van hun afdeling terwijl  

huisartsen toegang hebben tot hun eigen patiënten of  

nieuwe patiënten kunnen aanmaken.  

 

Instelbare regels zorgen ervoor dat de gebruiker tijdens  

orderinvoer begeleid wordt: enkel verantwoorde  

testen kunnen aangevraagd worden, één of meerdere 

orders kunnen via één bestelling geplaatst worden, alle 

nodige informatie voor het lab wordt gevraagd, priklijsten 

worden opgesteld. Aanvragen voor meerdere laboratoria worden 

automatisch opgesplitst. 

 

De aanvrager kan op elk moment de status van het order in het 

lab opvolgen. 

 

Tijd- en kostbesparingen, flexibiliteit en minder fouten zijn 

slechts enkele voordelen voor het laboratorium. 

 

Functionaliteit 

 Eenvoudig testen aanvragen 

 Intelligente aanvragerbegeleiding 

 Verplichte ingave van extra info voor het lab 

 Afdelingspecifieke testpanels 

 Ingebouwde ordervalidatieregels 

 Orderopvolging 

 Geavanceerde LIS en ZIS communicatie 

 Afdrukken van monsteretiketten met barcode 

 Toegang vanuit resultaatconsultatie 

Wanneer het order naar het LIS is 
gestuurd, biedt CyberLab een 
gedetailleerd orderoverzicht met 
orderbarcode en afnamelijst. 

Selectie van testen per discipline 
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CyberLab’s resultaatconsultatie-scherm is heel flexibel en 

biedt een brede waaier aan functionaliteit. De cumulatieve 

rapporten kunnen tot 20 orders per patiënt weergeven.  

De navigatieknoppen laten de gebruiker toe om alle lab-

resultaten van de patiënt te doorlopen. 

 

De lay-out en filteropties laten toe om het 

consultatiescherm aan te passen aan de eisen van elke 

individuele CyberLab gebruiker. 

 

De labresultaten worden ingedeeld per labdiscipline en 

kunnen vergezeld worden door resultaatvlaggen.   

Dringende en nieuwe resultaten zijn duidelijk gemarkeerd. 

Vertrouwelijke resultaten kunnen afgeschermd worden van 

niet geautoriseerde gebruikers. Popup-schermen bieden  

gedetailleerde informatie over het geselecteerde order of resultaat. 

Navigatieknoppen om door de 
resultaten te bladeren. 

Gedetailleerde patiëntinfo, 
vergezeld door permanente 
resultaten en karakteristieken 
uit het medisch dossier. 

 Cumulatieve resultaatrapporten 

 Gestructureerde microbiologieresultaten 

 Ondersteuning voor grafieken en beelden 

 Printervriendelijke PDF rapporten 

 Gebruikerspecifieke voorkeuren 

 Makkelijk aanpasbaar 

Cumulatieve weergave tot 
20 orders per patiënt. 

Functionaliteit Resultaatconsultatie 
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Gespecialiseerde resultaat- en rapportondersteuning 

CyberLab kan complexe resultaattypes van verschillende externe systemen op een gestructureerde manier 

weergeven. 

 

Microbiologieresultaten worden in een duidelijk formaat gerapporteerd, met een overzicht van de  

gedetecteerde isolaten en bijhorende antibiogrammen. Historiekgrafieken kunnen resultaten van meerdere 

testen tonen voor een instelbare tijdsperiode. Ook beelden en electroforesegrafieken vormen geen enkel  

probleem voor CyberLab. 

 

Resultaten kunnen per patiënt of per afdeling gerapporteerd worden.  Dit laat toe om een resultaatoverzicht te 

produceren per ziekenhuisafdeling voor een specifiek testpanel.  Naast de resultaatconsultatie op het scherm 

biedt CyberLab ook aanpasbare, printervriendelijke PDF rapporten. 

Gestructureerde microbiologie-  
resultaten met isolaten en antibiogram. 

Aanpasbare historiekgrafieken. 

Integratie van beelden. 

Ondersteuning voor  
grafische resultaten. 

Printervriendelijke 
PDF rapporten. 
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Connectiviteit 

CyberLab kan eenvoudig geïntegreerd worden in externe 

systemen zoals EPD’s en huisartsapplicaties.  

 

CyberLab is een expert in het aanvragen van labtesten, 

genereren van priklijsten en het rapporteren van 

labresultaten.  Dankzij CyberLab’s open architectuur 

kunnen meer algemene applicaties zoals EPD’s de 

gespecialiseerde CyberLab schermen naadloos integreren. 

 

CyberLab kan gekoppeld worden aan externe systemen via 

HTML en XML communicatiekanalen met ondersteuning 

voor de modernste standaarden zoals SOAP. 

 

 

CyberLab geïntegreerd in een extern  
EPD systeem voor het creëren van orders. 

 Naadloze EPD integratie 

 Enkelvoudige aanmelding (single sign-on) 

 Contextspecifieke toegang 

 Automatische contextsynchronisatie 

 HTML en XML koppelingen 

 Ondersteuning van SOAP standaard 

Integratie met externe systemen 
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CyberLab gaat over de transmissie van medische gegevens 
over een netwerk.  Daarom is veiligheid van cruciaal  
belang. 
 
Als CyberLab ingezet wordt in een ziekenhuisomgeving, dan 
worden de veiligheidsregels van het ziekenhuis  

overgenomen.  Indien deze onvoldoende blijken, dan zal 
MIPS helpen om een veilige omgeving op te zetten. 
 
Alle aanmeldingen in CyberLab worden geregistreerd en 
systeembeheerders kunnen deze gegevens eenvoudig  
raadplegen. Bovendien worden alle gebruikeracties in  
CyberLab bijgehouden waardoor CyberLab voldoet aan de 
strengste kwaliteitsnormen. 

Applicatie - en communicatiebeheer 

Applicatieconfiguratie is vaak een lastig karwei. Om dit te vermijden kan CyberLab configuratiegegevens van 
het LIS importeren.  Het is zelfs mogelijk om die gegevens continu te synchroniseren via XML communicatie. 
 
CyberLab kan tegelijkertijd met meerdere lab- en ziekenhuisinformatiesystemen communiceren via  
internationale standaarden zoals HL7 en HPRIM.  Codeersystemen en PIN verstrekkers laten CyberLab toe om 
met verschillende partners samen te werken.  Via de ADT (Admission, Discharge, Transfer) berichten van het 

HL7 protocol kan CyberLab de patiënten volgen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. 
 
CyberLab gebruikt eenduidige communicatiekanalen om informatie uit te wisselen met elk individueel extern 
systeem.  Deze kanalen kunnen in CyberLab zelf geconfigureerd en beheerd worden. 

Moderne technologieën 

CyberLab gebruikt de modernste webtechnologieën en ondersteunt verschillende Internet browsers en  
versies. 
 
Tevens zijn er toegewijde applicaties van CyberLab beschikbaar voor iPhone, iPad, CMotion en andere 
handheld toestellen. 

Veiligheid Administratie 

 Beveiliging en authenticatie 

 Uitgebreide sessielogging 

 Gebruikerspecifieke actielogging 

 Gebruik van moderne technologieën 

 Toegewijde mobiele toepassingen 
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Voor meer info of een presentatie, gelieve contact op te nemen met: 

MIPS 

Industriepark 3A 

9052 Zwijnaarde 

België 

 

Tel : +32 9 220 23 21 

info@mips.be  

mailto:Enquiries@CliniSys.Co.UK

