Uw Lab ICT altijd in top conditie!
De wereld van medische laboratoria is sterk in beweging en steeds meer afhankelijk van ICT. Het goed functioneel inrichten en
beheren van uw Laboratorium Informatie Systeem (LIS) is daarbij van groot belang. Als partner in digitalisering van zorg maakt
D&A medical group met een enthousiast team van LIS specialisten uw Lab ICT dagelijks beter. Hoe doen wij dat?
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