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Paperless Lab Academy introduceert de 2017 editie in Barcelona en kondigt nieuw
management aan
De vijfde Paperless Lab Academy (PLA), Europa’s grootste evenement voor laboratorium
automatisering, zal worden gehouden op 4 en 5 april 2017 in Barcelona, Spanje, met als
thema 2020 routekaart voor digitale convergentie.
Het tweedaagse evenement, georganiseerd door Industrial Lab Automation en NL42
Consulting, brengt partners en deelnemers samen in een omgeving, die bedoeld is om
wederzijdse interactie en uitwisseling van standpunten te promoten tijdens plenaire sessies
en workshops rond specifieke onderwerpen.
De grondlegger van het evenement, Peter Boogaard, CEO van Industrial Lab Automation,
lichtte toe: 'De laatste vier jaar heeft de PLA het bewustzijn van "wat werkt en wat niet"
vergroot. Tijdens PLA2017, onderzoeken we een routekaart voor het volgende decennium
en hoe de convergentie van papier en digitaal een nieuwe dimensie brengt voor
laboratoriuminformatica. Het omvangrijke gebruik van gegevensanalyse en het toepassen
van lessen die in andere bedrijfstakken zijn geleerd, zoals het adopteren van een industrie
4.0 mindset, zal de broodnodige integratie van wetenschappelijke apparatuur met
enterprise software versnellen en makkelijker maken, om een kosteneffectieve en
kwalitatief hoogwaardige bijdrage van het laboratorium naar de onderneming als geheel te
waarborgen.'
Roberto Castelnovo en Isabel Muñoz-Willery, grondleggers van NL42 Consulting, nemen het
over als nieuwe eigenaren van het evenement en hebben benadrukt dat ze het unieke
concept van deze jaarlijkse conferentie zullen handhaven. Isabel en Roberto zeiden: ‘Onder
het nieuwe management, zal Peter een belangrijke rol blijven spelen als lid van het
wetenschappelijk comité. We geloven in de succesvolle formule van de PLA die is gebaseerd
op drie pijlers: inhoudelijk rijke, niet commerciële sessies; een showcase van
informaticahulpmiddelen en -methoden die nu beschikbaar zijn, door middel van
interactieve workshops georganiseerd door toonaangevende leveranciers; en gratis toegang
voor genodigden.'
Over de Paperless Lab Academy
De PLA vindt jaarlijks plaats en is gericht op bestuurders en managers van onderzoek en
ontwikkeling, IT, en kwaliteitsafdelingen in farmaceutische, cosmetische, biotechnologische,
petrochemische en chemische markten. Het evenement is gericht op het bouwen van het
ideale leerplatform voor alle organisaties die betrokken zijn bij het runnen van laboratoria
en het consolideren, integreren, of vereenvoudigen van de gegevens die ze genereren.
Registratie en programma zijn beschikbaar op www.paperlesslabacademy.com
Over NL42 Consulting

NL42 Consulting is een dynamische, vrij denkende, onafhankelijke management
consultancy. De flexibiliteit en het enthousiasme van een nieuw gecreëerd bedrijf in
combinatie met de vele decennia aan ervaring van de eigenaren, zorgt dat NL42
ondersteunende services aanbiedt om papierloze processen in de laboratoria in gang te
zetten. De expertise die het biedt is een krachtige combinatie van technische kennis,
diepgaand bestuurlijk begrip van werkstromen van laboratoria en internationaal netwerken.
www.nl42.com
Over Industrial Lab Automation
Industrial Lab Automation biedt services om harmonisatie, integratie en consolidatie van de
bedrijfsprocessen in life science ontwikkeling en productie aan te pakken. Industrial Lab
Automation maakt cross-functionele samenwerking tussen onderzoek, ontwikkeling,
kwaliteitsborging en productiebedrijven mogelijk.
www.industriallabautomation.com
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