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TECHNISCHE SERVICE & TOEPASSING-
SUPPORT VOOR LABORATORIA

WHEN YOU EXPECT MORE FROM 
YOUR LOCAL EQUIPMENT SUPPLIER



“Providing you 

a superior customer service   
is our highest priority 
and also a promise”

U hebt nood aan Expertise
Wij beschikken over meer dan  
30 product specialists die, samen met u,  
de oplossing vinden voor uw lab

U hebt nood aan Technische Support
U kunt rekenen op een team van meer dan  
35 service engineers

U hebt nood aan een Lokale Partner
U vindt ons steeds dichtbij. Er is immers een zetel  
te Namur en te Gent met meer dan 6 000 m² opslagruimte,  
laboratoria en een opleidingscentrum.

In deze brochure vindt u alle informatie over onze verschillende 
servicemogelijkheden en de wetenschappelijke support voor 
apparatuur in analytische laboratoria. Daarnaast laten wij u ook graag 
kennismaken met onze teams.
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Uitgebreide technische  
knowhow ! 

Appearance - glans
Autoclaven

Biologische veiligheidskasten 
Calorimeters
Capillaire elektroforese

Centrifugatie/ 
ultracentrifugatie
Chemische werkkasten
Deeltjeskarakterisatie
Deeltjestelling

Diepvriezers 
Droogovens
Hardheidstesters

Incubators
Kleurmeters
Klimaatkasten
Kwikanalysers
Liquid Handling
Microscopen
Monstervoorbereiding

Ovens
Refractometers

Rotatieverdampers
Spectrofotometers

Tellen en meten van cellen,  
celviabiliteit

Trek- en compressietesten

Viscosimeters
Vriesdrogers

Waterzuivering

Weegschalen
Werkkasten met laminaire stroming

...



Analis staat in voor een optimale plaatsing van de apparatuur in uw 
laboratorium. Ergonomie en efficiëntie zijn hierbij de sleutelwoorden. 
• Voorinstallatie 

Tijdens een bezoekje zal onze specialist samen met u het laboratorium 
bekijken voor de beste plaatsing van het toestel. Dit gebeurt op basis van de 
infrastructuur en uw werkorganisatie.

• Planning van de werkzaamheden
•Technische installatie van de apparatuur en opstarten van de softwaresturing
•	Installatiekwalificatie	conform	de	normen	van	de	fabrikant	(IQ)
• Opleiding van de gebruikers

GENT 09 243 77 10 l NAMUR 081 25 50 50 l technicalservice@analis.be

VOORINSTALLATIE & INSTALLATIE



I - Preventief onderhoud
Permanent optimale prestaties van uw apparatuur en een langere 
levensduur.
Om uw investering maximaal te laten renderen, wordt gewoonlijk een preventief 
onderhoud voorgesteld onder de vorm van een overeenkomst voor een 
of meerdere jaren met een duidelijke inhoudsbepaling. Voor sommige 
overeenkomsten kunt u beroep doen op een helpdesk die bestaat uit 
telefonische bijstand. Het preventief onderhoud wordt jaarlijks gepland, met een 
of meerdere bezoeken per jaar. Analis staat in voor het contractbeheer en de 
administratieve afhandeling.

SERVICEOVEREENKOMSTEN

Er zijn documenten beschikbaar 
met een overzicht van het preventief 
onderhoud.

Na elk onderhoud 
ontvangt u een controle- 
en validatierapport.

U beschikt ook over de mogelijkheid een 
OMNIUMCONTRACT te nemen. Elk preventief 
onderhoud omvat een controleprocedure waarbij de klant 
een rapport ontvangt.

II – Validatie of kwalificatieprocedures
Om volledig conform en in alle veiligheid te werken
Voor een volledige conformiteit met de internationale 
normen	zijn	er	validatie-	of	kwalificatieprocedures	(OQ)	
verkrijgbaar. Voor sommige toestellen zijn deze optioneel. 
Alle	instrumenten	gebruikt	voor	validatie	en	kwalificatie	
worden	regelmatig	gecontroleerd	en	gecertificeerd	door	
hiertoe erkende, externe bedrijven.
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Nabijheid, snelle interventies en de garantie van een kwaliteitsvolle 
service.
Zodra u een oproep doet, wordt een correctieve actie 
ondernomen (herstelling):
• ofwel zal de service engineer het probleem onmiddellijk oplossen  

via telefonische bijstand
• ofwel wordt direct een bezoek gepland in overleg met de klant zodat  

uw uitrusting zo vlug mogelijk weer operationeel is.

CORRECTIEVE ONDERHOUDSBEURTEN



Analis gaat verder
Onze application engineers zijn deskundigen die u adviseren  
en begeleiden bij de juiste keuze van uw investering. 
Het zijn wetenschappelijke experts die u ook bijstaan bij de implementatie en 
optimalisatie	van	methoden	specifiek	voor	de	toepassingen	van	uw	apparatuur.

TOEPASSINGSONDERSTEUNING 
& KLANTGERICHT ADVIES

GENT 09 243 77 10 l NAMUR 081 25 50 50 l technicalservice@analis.be



EEN TEAM VAN MEER DAN  
30 SERVICE ENGINEERS  

Onze service engineers die u bezoeken voor een technische interventie werden 
geselecteerd op basis van hun expertise, capaciteiten en proximiteit. Ze werden 
allen opgeleid binnen ons bedrijf, en bij onze partners en fabrikanten (een interna-
tionaal netwerk van meer dan 100 leveranciers).
Ze staan klaar voor u, onze klant. 
Snelle interventies en een service van hoog niveau zijn immers de prioriteiten  
van dit team.
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EEN VLOT LOGISTIEK BEHEER  
VAN DE RESERVEONDERDELEN

Voor een snelle interventie
Meer dan 6 000 m² opslagruimte.
Meer dan 6 000 reserveonderdelen in voorraad, met automatisch logistiek beheer. 
Zo bent u zeker van een snelle interventie en herstelling.
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TECHNISCHE COÖRDINATIE
 ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

Van maandag tot vrijdag,  
van 8.30 tot 17.00 u,  
wordt uw oproep onmiddellijk 
beantwoord door onze twee 
Technical Service Planners :

Administratieve ondersteuning :

TECHNICALSERVICE@ANALIS.BE

Antonio 
ALBALADEJO GARCIA 
09 243 77 22
GENT

Valérie 
DEHOUCK 

081 25 50 73   
NAMUR

GENT

Michèle  
VAN BUTSELE

Coralie  
DEPREE

NAMUR

Maria-Teresa  
GARCIA GONZALEZ

NAMUR



Analis pipette calibration service
Reeds meer dan 20 jaar kunt u bij Analis terecht voor de decontaminatie, het 
onderhoud en de ijking van uw pipetten, micropipetten en repeteerpipetten 
(monochannel	 en	 multichannel).	 Een	 gekwalificeerd	 en	 ervaren	 team	 staat	
in voor de controle en ijking van uw pipetten volgens een gravimetrische 
methode	die	de	specificaties	 van	de	 ISO-norm	8655	naleeft.	Een	onderhoud	
verlengt de levensduur van uw pipetten en een frequente ijking garandeert de 
betrouwbaarheid en precisie ervan. De normen BPL, BPF, FDA en ISO bevelen 
een regelmatige ijking van uw pipetten aan. Op aanvraag, mogelijkheid om een 
Belac-certificering	te	behalen.
www.analis.be/PIPETTECALIBRATION

Liquid handling volume verification & validation service
Analis werd door Artel getraind in het gebruik van de MVS (Multichannel 
Verification	System)	en	biedt	nu	een	service	aan	voor	de	controle	en	validatie	
van liquid handlers. 
Terwijl automatisatiebedrijven hun toestellen enkel testen bij welbepaalde volumes, 
controleert Analis elk door de klant gewenst volume van de liquid handlers, 
ongeacht het merk of het model. U kunt er zeker van zijn dat liquidhandling-
fouten de integriteit van de testresultaten niet zullen beïnvloeden. Dankzij de 
snelheid en het gebruiksgemak van de MVS kunnen de reproduceerbaarheids- 
en precisiedata bovendien tip-per-tip of well-per-well verzameld worden i.p.v. 
als plaatgemiddelde wat typisch is voor vele methoden van kwaliteitsbewaking. 
Voor meer info over deze service, neem contact op met Luc Van Laer  
(lvl@analis.be).
www.analis.be/LIQUIDHANDLINGQC

BECKMAN COULTER Centrifugatie & Ultracentrifugatie  
FRIP-preventie: Field Rotor Inspection Program 
Uw tevredenheidsgarantie voor de volledige levensduur van de centrifuge. 
Opleidingen voor een goed gebruik van de apparatuur
Gebruikers van de Beckman Coulter-(ultra)centrifuges kunnen bij Analis terecht 
voor een rotorinspectie die de levensduur van de toestellen verzekert.  
Dit nazicht voorkomt ongelukken en vroegtijdige schade aan de rotoren door: 
- Corrosie
- Materiaalmoeheid
- Slijtage of beschadiging van de bekleding
Elke rotorholte wordt nagezien door een erkend technicus om tekenen van 
slijtage of schade op te sporen. 
Er wordt ook advies gegeven i.v.m. de vervanging van veiligheidsonderdelen en 
het smeren van verbindingen. Na inspectie ontvangt u een rapport met de staat 
van de rotoren en eventuele gebruiksbeperkingen.
www.analis.be/FRIP 

Voor een optimale werking en lange levensduur van uw toestellen,  
biedt Analis u specifieke diensten aan.
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