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De opleidingen van de IS•X Academy zijn onderverdeeld in 
drie belevingswerelden voor een goede connectie tussen 
kennis, ervaring en verwachten. Onze Specialisten helpen  
u graag met de keuze voor een compleet opleidingstraject.

Sampling Workflow Editor
Maak uw eigen workflow. Automatisch, snel en betrouwbare resultaten

Verdunningen of standaarden maken, wie doet dat niet? Dit zijn vaak 
manuele handelingen die (te) veel tijd vergen en secuur uitgevoerd dienen 
te worden. In het kader van lean six sigma kunt u veel efficiënter met uw 
tijd omgaan en de foutenlast verlagen. Uw GC, LC of IC is vaak al uitge-
rust met een high-tech robot en dus direct geschikt om verdunningen of 
andere voorbewerkingsstappen uit te voeren. Het is slechts een kleine 
stap om dit nu zelf te doen.

Intuïtieve software
Er is namelijk nieuwe software beschikbaar waarmee u zelf heel 
eenvoudig een workflow maakt van uw eigen monstervoorbewerking 
op de TriPlus of PAL autosampler. D.m.v. het  drag-and-drop principe 
programmeert u op intuïtieve wijze hoe u uw monster behandeld wilt 
zien. Of het nu gaat om een simpele verdunning, het toevoegen van 
een interne standaard of een compleet derivatiseringsproces inclusief 
verwarmen, mixen en vortexen, deze gebruikersvriendelijke software 
creëert in no-time een op maat gemaakte workflow voor al uw monsters 
inclusief de injectie op de GC. 

U gaat het zelf doen!
Tijdens deze Workshop gaat u na een korte instructie zelf aan de slag. 
U programmeert, onder begeleiding, daadwerkelijk een eigen workflow. 
Na de workshop bent u in staat om zelfstandig een eigen workflow te 
bouwen op uw systeem voor snelle en betrouwbare resultaten.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor een

• Ochtendsessie (9:30 – 12:15)  
 inclusief lunch om 12:15

• Middagsessie (13:00 – 15:45) 
 inclusief lunch vanaf 12:15
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