
ErLab to nowoczesny system bezpiecznej komunikacji między programem 
obsługującym placówkę medyczną – (np. drEryk), a innym programem 
używanym w dowolnym laboratorium badań analitycznych w kraju. 

ErLab to automatyzacja
System ma na celu zautomatyzowanie obustronnej komunikacji między laboratoriami w ca-
łym kraju, a oprogramowaniem obsługującym placówkę medyczną drEryk. ErLab pobiera 
informacje o wynikach badań pacjenta i przekazuje je lekarzowi, który wydał skierowanie.

ErLab to bezpieczeństwo
Szczególny nacisk w systemie położono na zabezpieczenie danych i kanałów komunikacji. Dane 
osobowe dotyczące pacjentów są szyfrowane. Takie rozwiązanie uniemożliwia osobom 
nieupoważnionym powiązanie danych medycznych z danymi osobowymi pacjenta. 

ErLab to informacja
Pacjent może oglądać swoje skierowania na badania oraz ich wyniki przez stronę www. Gdzie-
kolwiek się uda (szpital, specjalista, inny lekarz), będzie mógł pokazać swoje wyniki badań, 
co znacznie skróci czas diagnozowania i pozwoli uniknąć powielania badań.

Naszym celem jest dostarczenie oprogramowania łatwego w obsłudze, 
skracającego czas pracy personelu medycznego i pomagającego podnosić

jakość obsługi pacjentów.
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Kontakt:
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Piotr Staniec
tel.: 12 361 4109
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Jarosław Słodziński
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Producentem aplikacji Erlab jest Ericpol Telecom Sp. z o.o. - dostawca oprogramowania 
dla gabinetów lekarskich -                  . Z naszych rozwiązań korzysta już kilkaset przychodni 
i praktyk lekarskich oraz pielęgniarskich. Dostarczamy profesjonalne wsparcie personelu 
medycznego. Nasze oprogramowanie pozwala gromadzić wszystkie dane o zdarzeniach 
medycznych, a także prowadzić pełną dokumentację pacjenta. Program drEryk jest 
narzędziem cenionym za łatwość w obsłudze i mnogość funkcji, które na co dzień wspoma-
gają pracę placówek medycznych. Wraz z aplikacją Erlab tworzy kompleksowe rozwiązanie 
dla medycyny otwartej.

Ericpol od 20 lat dostarcza najwyższej jakości usługi teleinformatyczne. Jest największym 
polskim eksporterem usług IT. Posiada biura i główne centra produkcyjne w Łodzi, w Kra-
kowie i w Warszawie, a także spółki zależne na Ukrainie, Białorusi i w Szwecji.  Łącznie 
Grupa Ericpol zatrudnia ponad 1200 wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Wg 
międzynarodowego rankingi IAOP należy do grona 100 najlepszych firm outsourcingowych 
i doradczych na świecie.
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