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Sammanfattning 

Vi avser med denna rapport att ge flera olika förslag för datahanteringen hos 
bioteknikföretaget Spiber Technologies AB (Spiber). Förslagen är väl motiverade 
och rapporten ska fungera beslutsgrundande när företaget väljer. I rapporten 
presenteras totalt sju (tabell 1) olika informationshanteringssystem för 
laboratorier (LIMS), däribland alernativet att skapa ett system från grunden. 
Alternativen har valts från 34  system, baserat på Spibers krav och behov. 
Information om dem har funnits i vetenskapliga artiklar, hos experter och hos 
försäljare. Tillsammans utgör dessa sju LIMS ett brett spektrum från marknaden, 
vilket utgör en bra beslutsgrund. 

Inledning 
Rapporten innehåller en jämförelse av olika LIMS-lösningar som Spiber skulle 
kunna implementera för att skapa sig en överblick över sin produktionslinje. De 
system som presenteras uppfyller alla kravspecifikationen men är ibland väldigt 
olika varandra. Först redovisas de skillnader som finns mellan systemen i 
tabellform och därefter beskrivs de gemensamma egenskaperna. Varje system 
har också en bilaga där man hittar utförlig information. Uppdraget har inte varit 
att föreslå ett system före de andra utan snarare att presentera de bästa 
alternativen i olika pris- och komplexitetsnivåer. 

Bakgrund 
Spiber är ett litet bioteknikföretag som tillverkar rekombinanta 
spindeltrådsproteiner. De befinner sig för närvarande i en expansionsfas där den 
ökande produktionen ställer allt högre krav på hanteringen av data. I dagsläget 
hanteras all information via excelblad, pärmar och labhandböcker, vilket på sikt 
riskerar att bli oöverskådligt och utgör ett hinder för företagets utveckling och 
tillväxt. De efterfrågar därför en lösning som inte bara ska effektivisera 
nuvarande arbete utan även kunna tillgodose framtida behov. 
 
Spiber är inte ensamma om behovet av större datahanteringsförmåga. Eftersom 
mängden analytisk data ökat i 1900-talets allt mer industrialiserade laboratorier 
så har hanteringsbehovet kommit att få större betydelse. Under sent 1970-tal 
kom de första databashanterarna som var framtagna specifikt för laboratorier, så 
kallade Laboratory Information Management Systems (1). Funktionaliteten och 
användarvänligheten har sedan dess förbättrats i takt med att marknaden vuxit 
och olika standarder tagits fram. Idag finns många lösningar som kan möta 
industrins krav på effektivitet och säkerhet. 
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WiLabLIMS Labware LIMS Egen lösning CoreLIMS WinLIMS WebLIMS 
(abonnemang) 

Elab (licens) 

Företag Software Point Labware - Core Informatics Quality Systems 
International 

LabLynx LabLynx 

Plattform Egen server, 
Windows 

Webbbaserat/Egen 
server, Windows 

Samtliga OS Webbaserat Webbbaserat/Windows Webbaserat Webbbaserat/Egen 
server, Windows 

Implementationstid ca 3 månader Några få månader 10 veckor** ca 3 månader 4-6 månader Någon vecka Någon vecka 

Initialkostnad ca $30 000* $7 000 $17 750 (löner) $38 000 $26 070 (abbonemang) 
eller $42 875 (licens) 

$150/h $5 000 (licens) + 
150$/h 

Månadskostnad - - $2 556** - $750 (abonnemang) 
eller $200 (licens) 

$300 - 

Extra användare ca $1 420* ca $7 000* - $4 970   $500/mån för 2 
anv. 

$9 500 för 2 anv. 

Utbildning Erbjuds (osäker om 
ingår) 

Tillkommer Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår 

Supportkostnad 15% av 
initialkostnad/år 

15% av 
initialkostnad/år 

$6 390** 20% av 
initialkostnad/år 

  4h/år ingår, 
därefter $185/h 

$185/h (minst $3 
500/år) 

Övrigt Nordiskt företag Kan köras från en och 
samma dator 

Beroende av 
utvecklarna. 

Support måste 
ordnas själv. Dålig 

skalbarhet 

    60 dagars 
garanti med 

pengarna 
tillbaka. 99.9% 
uptime-garanti. 

Supportavtal krävs. 
60 dagars garanti 

med pengarna 
tillbaka. 99.9% 
uptime-garanti. 

Bilaga 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1f 

Referens 2, 3, 4 6, 7, 8 11, 18 15, 16, 17 9, 14 10, 13 10, 12, 13 

                

* Uppskattning i USD av prisuppgifter i SEK har gjorts med en växelkurs på 7.04     
** Kostnader är egna uppskattningar baserade på diskussioner      
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Urval av LIMS 
Vid urvalet av de LIMS som finns på marknaden föll många bort ganska tidigt. De 
mest avgörande orsakerna var att systemen inte var anpassade eller 
anpassningsbara till Spibers arbetsflöde. Andra orsaker, främst vad gäller Open 
Source-lösningar, var att de var instabila eller inte fullt utvecklade till att på 
allvar användas av ett företag. I detta fall skulle Spiber ha varit tvungna att hyra 
in programmerare som färdigställde dessa lösningar efter företagets behov. 
Utöver detta var det vissa tillverkare som inte var kontaktbara, eller som inte 
gjorde affärer i Sverige. Förutom detta fanns de vissa system som inte hann 
studeras tillräckligt detaljerat inom den givna tidsramen för att vi med 
förtroende skulle kunna rekommendera dem.  
 
De system som återstår efter den här urvalsprocessen finns beskrivna med 
fördelar och nackdelar nedan, samt mer detaljerat i bilaga 1. De finns även 
jämförda sida vid sida i tabell 1 med de mest särskiljande aspekterna framlyfta. 
Under övrigt anges några utmärkande fördelar/nackdelar kortfattat.  
 
WilabLIMS 
WilabLIMS har en låg kostnad relativt de övriga systemen när det gäller att lägga 
till extra användare.  Det kan också konfigureras på många olika sätt: bland 
annat kan man få en vanlig en-användarkonfiguration på plats, men även en 
serverkonfiguration om så önskas. Det finns även en möjlighet där företaget 
sköter om systemet och ger tillgång till mjukvaran över Internet. Men den största 
fördelen med det här systemet jämfört med de övriga är att försäljaren och 
tillverkaren, Software Point AB, är ett företag med stark förankring i Norden. 
Detta kan underlätta vid såväl implementation som support (2,3,4). 
 
När det gäller nackdelar med det här systemet finns en del saker att tänka på: 
Systemet är uppköpt från ett tidigare företag för några år sedan. Även om det 
utvecklas kontinuerligt så är det osäkert hur pass mycket resurser som läggs på 
just WilabLIMS i jämförelse med företagets mer omfattande flaggskepppslösning 
LabVantage. Sedan hann vi inte heller få uppgifter på om utbildning ingår i 
initialkostnaden eller ej (2,3,4). 
 
LabWare LIMS 
En sak som gör LabWare LIMS tämligen unikt är att systemet konfigureras och 
implementeras av användarna själva. Fördelen är att användarna då lär sig att 
modifiera systemet och lägga till nya funktioner vid behov, utan att behöva hyra 
in dyra konsulter. Alla funktioner och moduler som finns tillgänglig till 
mjukvaran ingår även i licensen man köper, varför inga extra kostnader 
tillkommer om systemet byggs ut (förutom vid köp av nya användarlicenser) (6).  
 
Nackdelen med att systemet sköts av användarna själva är att det givetvis tar 
mer tid i anspråk, åtminstone initialt. I längden kan det dock tänkas att kunden 
tjänar på att användarna har högre kompetens gällande systemet (6).  
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Egen lösning 
Den egna lösningen är ett hypotetiskt system programmerat på plats. Systemet 
är menat att vara ett billigt system uppbyggt med billig arbetskraft (t.ex. 
studenter). 
 
Genom att använda sig av studenter och inte av ett företag så finns det god chans 
att de involverade går vidare med nya projekt. Det kan bli betydligt mer 
problematisk än vad det först verkar, då det kan vara svårt att hitta ersättare för 
de som ursprungligen programmerat systemet. Systemet löper därför stor risk 
att bli instabilt och till och med oanvändbart efter några års tid. Skalbarheten och 
säkerheten, givet att systemet brukas under längre tid, är därför inte den bästa. 
 
Med det sagt så är dem tydligaste fördelarna dels priset och dels konstruktionen. 
Genom att systemet programmeras på plats kommer programmerna vara i 
nästintill daglig kontakt med företaget. Unika efterfrågningar kan därför lättare 
tillgodoses än via ett större företags paketlösningar. 
 
Det är värt att notera att alla antaganden är för den presenterade lösningen är 
hypotetiska. Systemets utformning och därmed slutprodukten kan variera 
kraftigt mellan enskilda fall. Vi anser dock att detta exempel ger en realistisk 
värdering av hur projektet skulle gå. 
 
CoreLIMS 
CoreLIMS påminde i många avseenden om WinLIMS (presenteras längre ned). 
Systemet är tillhandahållet av ett stort, amerikanskt, internationellt företag med 
flera års erfarenhet och många stora kunder (17). Precis som med WinLIMS är 
systemet relativt dyrt, men företaget tar sig tid att se till att kunden får verkligen 
de dem efterfrågar. 
 
Core Informatics, företaget bakom systemet, är också väldigt duktiga på att lägga 
korten på bordet. Alla frågor vare sig det gäller pris, skalbarhet eller t.o.m. 
brister presenteras väldigt tydligt och trevligt vid förfrågan (15). 
 
WinLIMS 
WinLIMS levereras av det stora amerikanska företaget Quality Systems 
International, Inc. De hävdar själv att de är världsledande inom LIMS (9, 14). 
 
Kontakten med säljavdelningen på företaget var mycket god. De har utvecklat 
WinLIMS för att passa olika stora lab, hostinglösningen är helt enkelt ett sätt för 
små lab att kunna ta del av deras tjänster till en mer rimlig kostnad än ett köp. 
Men systemet är ändå dyrt i jämförelse med många andra. Man skulle 
förmodligen få ett pålitligt system med goda servicemöjligheter om man hade 
resurserna att satsa på det. 
 
webLIMS/Elab 
Systemen är lika men marknadsförs under olika namn. webLIMS syftar på SaaS-
lösningen (Software as a Service) och Elab på att köpa systemet. I båda fallen kan 
LabLynx hosta systemet på sina servrar (10, 12). 
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Priset är ganska modest och de har två garantier: dels en pengarna-tillbaka inom 
60 dagar om man inte är nöjd och dels en 99,9 % uptime-garanti. Därför är 
risken inte så stor om man väljer att pröva (13). 
 
Det mest utmärkande är dock att de hävdar att systemet kan implementeras på 
ett par veckor. Det är mycket kortare tid än övriga system (10). 

Centrala aspekter för utvalda system 
Nedan presenteras de aspekter som samtliga system har gemensamt. Även om 
dessa egenskaper inte är något som gör ett LIMS bättre än ett annat, så har de 
varit viktiga för att sålla fram just de system som blivit kvar. 
 
Användarvänlighet 
Alla LIMS har ett grafiskt användargränssnitt som är användarvänligt även för 
användare utan några djupare IT-kunskaper. Struktureringen av data i systemet 
är anpassat till Spibers arbetsflöde. Det går därför lätt att följa data för en batch 
från planering hela vägen till levererad slutprodukt. 
 
Skalbarhet  
Alla kommersiella lösningar som presenteras köps i form av ett baspaket. Till 
denna bas köps sedan ett antal moduler som ger systemet just den funktionalitet 
som kunden söker. 
 
För majoriteten av dessa LIMS gäller att antalet parallella användare som kan 
bruka systemet är flexibelt och kan ökas mot en fast kostnad per extra 
användare. 
 
Funktionalitet  
Alla LIMS erbjuder bra möjligheter när det gäller sammanställning av data för 
presentation. Den data som samlats in kan lätt exporteras till vanliga fil- och 
visningsformat. Samtliga stöder också möjligheten att bifoga bilder till data. 
Vissa har även stöd för dedikerade rapporteringsverktyg som Crystal Reports. 
 
All data som samlats i de olika systemen kan exporteras till andra system. Även 
om företaget i vissa fall måst gå in som mellanhand, kommer slutdata att 
levereras i ett välkänt format. 
 
Datasäkerhet  
För samtliga LIMS där en extern server förekommer krypteras dataöverföringen. 
Detta görs med 128-bitars SSL-kryptering, vilket är industristandard. Denna typ 
av kryptering är att betrakta som ogenomtränglig. Det finns också möjlighet till 
inloggningskonton med unika behörigheter. Alla förändringar av data är 
spårbara med avseende på tid och namn på kontot. 
 
Alla system för kontinuerlig säkerhetskopiering av tidigare data, ifall data skulle 
behöva återställas. Denna data är lättåtkomlig i de fall det skulle behövas. 
Alla företag erbjuder också en krisjour, vilket medför att kritiska återställningar 
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av data kan ske dygnet runt. Alla lösningar ger också möjlighet för kunden att ha 
en lokalt placerad server för att tillåta dataåtkomst även vid nätverksproblem. 

Avslutande råd 
Ett väl fungerande LIMS består av en kombination av hårdvara och mjukvara, 
där båda delarna är ömsesidigt beroende. Kontakt med leverantörer för både 
LIMS och serverlösningar, egen efterforskning, intervjuer med studenter från 
LIMS-kursen vid Uppsala universitet och andra sakkunniga har gett en 
rekommendation som uppfyller kravspecifikationen.  I (Bilaga 2: Teknisk 
bakgrund) finns råd gällande databas- och serverlösning, en viktig del av ett 
fungerande LIMS. Med detta erbjuds en heltäckande bild över datahantering. 
 
Utvärdering av 34 system har gett en bild av marknaden och utmynnat i en 
jämförelse av de alternativ vi fann mest intressanta. Det har framkommit att det 
inte är realistiskt att finna en lösning som passar arbetsflödet direkt, 
modifikationer är nödvändiga och genom detta har många mer specialiserade 
system fallit bort allt eftersom. I (Bilaga 3: Övriga studerade LIMS) tas hänsyn till 
de övriga studerade LIMS. Kommentarer där visar på anledning till att 
evaluerade sytem ej finns med i slutrapporten. Bristande kommunikation med 
leverantörer, alltför högt pris samt kritiska begränsningar i programvaran har 
även det varit orsak till att system och leverantörer har valts bort. Open Source-
programvara ansågs ursprungligen vara ett bra alternativ till kommersiella 
LIMS, vid närmare studier har dock dessa ofta kommit till korta, brist på support, 
anpassningsmöjligheter och även direkta fel i programvaran har varit avgörande.  
 
Dock vill vi nämna att många av de där angivna systemen fortfarande kan vara av 
intresse, men av olika skäl ej har studerats i den omfattning som krävs för att 
göra en fullständig bedömning. 
 
Kvar står en jämförelse av  sju system som faktiskt kan brukas av Spiber med 
avseende på de krav de ställer.  Kravspecifikationen har över projektets gång 
varit utgångspunkten för jämförelsen som presenteras: dels översiktligt i 
tabellform, dels mer ingående i bilagor. Projektgruppens tanke har varit att finna 
lösningar i olika komplexitets- och prisklass utan att för den skull tumma på 
kraven som ställts. En jämförelse med alternativet att skapa ett eget system från 
grunden finns med. 
 
Sammanfattningsvis hoppas vi att rapporten ger en övergripande bild över hur 
marknaden ser ut och vilka aspekter som är viktiga att ta i beaktande vid val av 
leverantör och LIMS. 
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Bilagor 

Bilaga 1a: WilabLIMS 
 
Plattform  
Lokal installation med möjlighet till serverkonfiguration. Systemet körs på 
Windows och har följande hårvarukrav: (minimum) Server - Pentium 1,2 GHz, 1 
GB RAM, 12 GB hårddisk. Klient - Pentium 1 GHz, 256 MB RAM. Nätverk - 
Ethernet 10 Mb/s, Data transfer protocol TCP/IP (2). 
 
Implementationstid  
Implementationstiden sägs vara "ett kvartal", vilket är inom ramen för Spibers 
önskade implementeringstid på ca tre månader (3). 
 
Utbildning  
Träning erbjuds. Oklart om det det sker separat eller ingår vid köp (4). 
 
Initialkostnad  
Implementationskostnaden består av en engångssumma på "ett par hundra 
tusen" kronor. Kostanden för att lägga till extra användare är ca 10 000 SEK per 
användare. Priset bedöms undermåligt med avseende på Spibers önskemål, men 
acceptabelt med avseende på konkurrensen (3). 
 
Driftkostnad  
Systemet har ingen månadsavgift.  Det installeras även på plats, vilket innebär att 
ingen avgift för hyrning av serverutrymme föreligger. Därmed bör 
månadskostnaden för systemet bli låg. Dock tillkommer en årlig avgift på kring 
15 % av den initiala engångssumman för bland annat support och 
uppgraderingar, vilket kan röra sig kring 15 000 SEK - 30 000 SEK (3). 
 
Användarvänlighet  
Systemet anpassas i nära kommunikation med kunden för att stödja kundens 
arbetsflöde. Därefter kan modifikationer, såsom tillägg av extra reningssteg, 
göras ("lätt" enligt försäljaren) av användaren själv. Lagring av bilder i 
analyssteg är möjlig. Systemet har grafiskt användargränssnitt och kan 
implementeras på svenska (3). Har ett verktyg för webbaserad dataåtkomst (5). 
 
Funktionalitet  
Systemet har sammanställningsmöjligheter och möjlighet till 
rapportgenerering.   
 
Data kan migreras (såväl import som export) med hjälp av Software Point AB till 
önskat format. (Oklart om det finns inbyggda användarvänliga dialogrutor för 
detta) (3). 
 
Datasäkerhet  
Datatillgång kan begränsas till användare och grupper med lösenord. Automatisk 
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utloggning sker vid inaktivitet. Olika behörighetsnivåer finns. Data har full 
spårbarhet (“audit trail”) (2). 
 
Skalbarhet  
Vid förändringar i produktionslinjen skall användaren själv kunna lägga till extra 
steg i systemet. Ny användare kan läggas till. Kostnaden för detta är ca 10 000 
SEK per användare (3). 
 
Support  
I avgiften för systemet ingår support. Software Point nämner att "man vill finnas 
till hands under hela systemets livscykel" (3). 
 
Övrigt  
Systemet utvecklas kontinuerligt och företaget är väl etablerat i Norden. 
Systemet kan installeras på en egen server så att användare kan komma åt det 
via webben (2). 
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Bilaga 1b: LabWare LIMS 
 
Plattform  
Systemet kan köras från en och samma dator, så kallad ”thick client”, med 
Microsoft Windows och Access. Detta fungerar bara om systemet körs med en 
enda användare. 
 
Alternativt kan systemet sättas upp med server på valfri plattform och klient 
med webbläsare (6). 
 
Implementationstid  
Kunder med liknande storlek och omfång som Spiber har lyckats implementera 
systemet på några få månader (7). Det går dock att implementera små delar i 
taget genom att systemet är uppdelat i en konfigurationsdel och en ”live”-del. I 
konfigurationsdelen testas nya funktioner innan inställningarna kopieras över 
till live-delen som är fullt implementerad i laboratoriet (6). 
 
Utbildning  
LabWare LIMS levereras som ett paket med alla funktioner tillgängliga. Det är 
sedan upp till kunden att bestämma vilka funktioner som ska implementeras. 
 
Användarna tränas av LabWare för att själva kunna konfigurerar och sköta 
systemet. Träningen sker genom kurser som anordnas av LabWare, antingen hos 
kunden eller hos LabWare själva (bl.a i Helsingborg). Efter att systemet väl 
implementerats så sker fortsatt support främst på distans, där LabWares 
konsulter fungerar som mentorer. 
 
Fördelen är att användarna lär sig systemet på ett djupare plan, där de själva kan 
lägga till och ta bort funktioner efter behov. Kunden slipper även skriva en 
fullständig kravspecifikation innan systemet levereras, vilket kan vara svårt för 
kunden att formulera och för leverantören att tolka. Istället kan systemet 
konfigureras på plats tillsammans med leverantörens konsulter, där kundens 
behov kontinuerligt styr framväxten av slutprodukten (6). 
 
Initialkostnad  
Företaget har som policy att inte meddela licens-kostnader till allmänheten. De 
nämner dock att liknande high-end system säljs till nordiska 
myndighetsorganisationer för runt 50 000 SEK per användare (7). 
 
Till detta kommer kostnad för utbildning av personalen som ska konfigurera 
systemet. På samma sätt som ovan så nämns 10 000 SEK per dag som en normal 
kostnad för konsulthjälp (7). 
 
Enligt General Services Administrations pristlista (lägsta inköpskostnaden för 
amerikanska statliga företag; ej relevant här men kan ge en fingervisning) så 
kostar licenser ca 7 000 USD styck. Vid köp av under 10 licenser så tillkommer 
utbildningskostnad för minst 25 dagar (8). 
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Driftkostnad 
En konsekvens av att samma system levereras till alla LabWares kunder är att 
det bara finns en källkod som behöver utvecklas. LabWare kan alltså 
koncentrera sig på att förbättra en enda LIMS-produkt och göra denna så 
driftsäker som möjligt. Systemet valideras kontinuerligt av hundratals företag 
världen över. Uppdatering av programvaran kan ske automatiskt och alla 
konfigurationer behålls. Sammantaget bidrar detta till att minimera risker för 
mjukvaruhaveri med påföljande kostnader. 
 
Eftersom kunden själv lär sig att sköta systemet så hålls driftkostnaderna 
minimala vad avser support. 
 
Hårdvarukostander beror på val av implementationssätt, d v s om det installeras 
helt på egen dator eller på valfri server (6). 
 
Enligt GSA-prislistan så tillkommer en årsavgift på 15 % av inköpspris (första 
året gratis) för underhåll av programvaran i form av uppgraderingar etc. (8). 
 
Användarvänlighet  
När systemet väl är konfigurerat av användarna så har dessa även lärt sig att 
hantera det. 
 
Det grafiska gränssnittet ärvs av den underliggande plattformen och visas med 
t.ex Aero för Windows 7 eller som en integrerad applikation i Safari för iPad (7). 
 
Mjukvaran är uppdelad i olika ”managers” som hanterar skiljda processer, t.ex 
Batch Manager, Report Manager, Plate Manager etc. (6). 
 
Funktionalitet  
Export kan ske med de flesta vanliga formaten: PDF, DOC, XLS, CSV, XML, TXT 
(7). 
 
Integration finns med Microsoft Office för att slippa import och export. Data kan 
automatiskt föras över till valfritt Office-dokument.  
 
Primärt sker rapportering med Crystal Reports genom drag-och-släpp av data till 
grafiskt rapportformulär. 
 
Stöd finns för informationsutvinning (”data mining”) genom modulen Data 
Explorer, där användaren kan ställa frågor till databasen via dialogfönster. Detta 
är användbart om man snabbt behöver leta efter och rapportera data som man 
inte redan har ett färdigt standardformulär för. 
 
Import och export av data kan ske med t.ex XML och CSV, vilket också möjliggör 
direkt interaktion med andra programvaror och databaser som kunden kan 
tänkas använda. 
 
Fullt ODBC-kompatibelt. Med hjälp av Database Migration Tool kan databasen 
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flyttas mellan olika plattformar (6). 
 
Datasäkerhet 
Alla rapporter som skrivs kan spåras med hjälp av Secure Reports som skapar en 
elektronisk ursprungskopia av varje rapport som referens. Därefter kan modulen 
berätta om och hur data har ändrats eller skrivits ut på skrivare, bestämma om 
data får ändras eller skrivas ut, etc. 
 
Audit Trail övervakar och sparar alla aktiviteter och datatransaktioner som sker 
i systemet. 
 
Kryptering används för sekretess. 
 
Database Cloning Tool möjliggör partiell eller fullständig kopia av databasen (6). 
 
Kompatibelt med vanliga on-/offline tekniker för databasbackup (7). 
 
Skalbarhet  
Kunden kan själv lägga till önskade funktioner utan extra kostnad (6). 
 
Fler användarlicenser kan köpas till efter behov, kostnad ca 7 000 USD per 
ytterligare licenser (8). 
 
Support  
Förutom tillgång till manualer och SOP så kan LabWares egna konsulter hyras in. 
Det mesta av supporten sker dock vanligtvis på distans via e-post eller telefon. 
Till hjälp används diagnostikverktyg och support-loggar. Det finns även ett 
populärt användarforum och en e-postlista (6). 
 
Övrigt  
Förutom de funktioner som nämnts här vilka är mest relevanta för Spiber i 
dagsläget, så finns funktioner som kan komma att bli aktuella i framtiden, t.ex 
automatisk dataöverföring från instrument (6). 
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Bilaga 1c: Egen lösning  
 
Plattform  
Förmodligen en lokal installation med möjligheten till serverinstallation. 
Eftersom utveckling kommer göras i samförstånd med kunden bör lösningen 
vara körbar på alla typer av operativsystem. 
 
Implementationstid  

 Skapande av kravspecifikation (2 veckor) 
 Programmering och konfigurering (8 veckor) (11) 
 Personalutbildning (1 vecka) 

Totalt  11 veckor beroende vad som implementationstiden innefattar.  
 
Utbildning  
Vi förväntar oss att internutbildningen för att hantera mjukvaran kommer ske 
löpande allt eftersom programvaran skapas. 
 
Initialkostnad  
Vi uppskattar att det kommer kräva två studenter två månader vid  heltidstjänst 
för att programmera ett fullständig system. Det innebär ungefär 125 000 SEK. 
Antagandet görs också att inga licensavgifter tillkommer. Serverutrymme 
tillhandahålls av webbhotell som normalt sett inte har någon initialkostnad. 
 
Driftkostnad  
Driftkostnaden innefattar två separata moment:  Serverutrymme och 
supportärenden av mjukvaran. En dedikerad server med passande 
specifikationer, med jour för kritiska problem, erbjuds i dagsläget för ca 18 000 
SEK/år. Utöver detta krävs också en extern IT-tekniker som hanterar 
frågeställningar och uppdateringar för systemet. En deltidsanställd student bör 
täcka detta behov vilket innebär en kostnad på ca 6 500 SEK/år (18). 
 
Totalt uppgår driftkostnaden till approximativt 24 500 SEK/år (18). 
 
Användarvänlighet  
Användarvänligheten förväntas inte vara den bästa, då studenterna inte kommer 
vara seniora inom branschen. Vår utgångspunkt är att de ej kommer ha flerårig 
erfarenhet att basera skapad programvara på. Däremot kommer 
programmerarna arbeta i närmare kontakt med företaget än en kommerciell 
lösning, vilket innebär att mjukvaran kommer starkt överrensstämma med 
kundens behov. 
 
Funktionalitet  
Förmodligen kommer språk som ASP, PHP, Java och SQL brukas. Dessa har 
samtliga gott stöd för att presentera och sammanställa data. 
Sammanställningsmöjligheterna bör därför vara goda, men inte utomordentliga. 
Vi utgår som sagt från att programmerarna inte är seniorer, de bedöms därför 
inte känna till de mer avancerade sätten att bruka språken. 
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Backupstöd bör inte skilja från en kommersiell lösning. Serveruthyrning bör 
också täcka en jouravgift, vilket gör att systemet aldrig bör ligga nere länge. Som 
i andra lösningar kan både en lokal och extern server brukas parallelt, vilket gör 
att datan alltid finns tillgänglig oavsett situation. 
 
Datasäkerhet  
Lösningen bör inte presentera några säkerhetluckor i förhållande till en 
kommersiell lösning. Vanlig SSL-kryptering vid överföringar bör brukas, 
kombinerat med brandvägg och antivirus tillhandahållet av serveruthyraren. 
 
Skalbarhet  
Ett nytt system under tidskrav av juniorer bör medföra att systemet passar 
kundens behov, men inte är modulärt. Skalbarheten bör därför vara relativt låg i 
förhållande till andra system. 
 
Support  
Supporten kommer däremot förmodligen vara bristande i förhållande till en 
kommersiell lösning. Det kan vara svårt att tillhandahålla support utöver en 
deltidsanställd, då det annars kan finnas luckor med låg arbetsbelastning. 
Chansen är också stor att systemet blir beroende av de initiala programmerarna, 
vilket kan medföra problem då dessa går vidare med nya projekt. 
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Bilaga 1d: CoreLIMS 
 
Plattform  
Systemet är programmerat i Java och är en så kallad cloud-lösning. Med andra 
ord är det tillgängligt online och är oberoende av operativsystem hos 
användaren (15). 
 
Implementationstid 
 

 Skapande av kravspecifikation (2 veckor) 
 Programmering och konfigurering (3-5 veckor) 
 Personalutbildning (1 vecka) 

 
Totalt 3-9 veckor beroende vad som implementationstiden innefattar (16). 
 
Utbildning  
I implementationstiden avses en vecka till personalutbildning. En person från 
Spiber kommer utbildas till superanvändare vilket gör att denne kan göra 
mindre uppdateringar (som att lägga till nya användare) på plats. CoreLIMS 
erbjuder dessutom onlinebaserad träning för alla intresserade kunder (16). 
 
Initialkostnad  
CoreLIMS har två typer av lösningar; som köpt produkt och som hyrd produkt. 
Som köpt produkt har systemet aningen dyrare implementationskostnad, men 
markant minskad driftkostnad. CoreLIMS kommer därför evalueras som en köpt 
produkt. 
 
För ett system där maximalt en användare (concurrent user) är aktiv uppgår 
kostnaden till 267 000 SEK. För akademiska instutitioner halveras detta pris, 
vilket blir 133 500 SEK. I denna summa inkluderas alla 
implementationskostnader. Med andra ord innefattar detta pris skapande av 
(detaljerad) kravspecifikation, hårdvaruuppställning, konfigurering av systemen 
och nödvändig internutbildning (17). 
 
Driftkostnad  
För 20 000 SEK/år erbjuder CoreLIMS service. Det innefattar allt från generella 
frågor till hantering av backup, kritiska fel och programvaruuppdateringar (16). 
 
Användarvänlighet  
Systemet är fullständigt programmerat i Java och är 100 % webbaserat. Systemet 
är därför tillgängligt via alla typer av persondatorer. Systemet består av ett 
baspaket och diverse moduler, vilket gör att just den funktionalitet som krävs 
kan skräddarsys vid behov (15). 
 
En demoversion kan även tas fram av programvaran, givet att ett kravformulär 
skickats in. Med andra ord binder sig köpare inte till en lösning som kan vara på 
tok för svårhanterlig (16). 
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Funktionalitet  
Det är möjligt att bifoga bilder till alla typer av data. Det kan både göras i 
presentationssyfte och som arbetsunderlag (16). 
 
Sammanställningen av data är väldigt lik ett excel-artat gränssnitt. 
Superanvändaren kommer att utbildas i att använda dessa funktioner (16). 
 
Support kommer finnas tillgänglig dygnet runt. Backuper tas dagligen, det är 
inga problem att revertera till tidigare sparad data. Det finns även möjlighet att 
upprätta en lokal server som data också sparas till, vilket gör att data är 
tillgänglig oavsett situation (17). 
 
Datasäkerhet  
Dataöverföring till den externa databasen sker med 128-bitars SSL kryptering. 
Alla förändringar av data tydliggörs genom att varje användare har ett unikt 
konto vars aktivitet loggas fullständigt. I dagsläget har CoreLIMS funnits i 
branschen i över 10 år och har många stora kunder. Risken att data skulle stjälas 
är därför minimal (17). 
 
Dagliga backuper tas och möjligheten finns till både lokal och extern backup 
(16). 
 
Skalbarhet  
Simultant användarstöd går att köpa till. Det går även att köpa moduler för att 
utöka funktionaliteten hos systemet (16). Som exempel finns bland annat en 
modul som direkt kan plocka data från laborativa mätinstrument, såsom barcode 
readers. För mindre förändringar av systemet kan Spibers utbildade 
superanvändare hantera detta på plats.  
 
CoreLIMS erbjuder också andra system som kan integreras i lösningen. Att köpa 
till funktionalitet för elektroniska labbhandböcker är lätt och populärt bland 
många kunder. CoreLIMS har också stöd för elektroniska signaturer (16). 
 
Data sparas i ANSI-SQL vilket gör det lätt att exportera till andra system. Att byta 
databassystem eller t.o.m. fullständig LIMS lösning är relativt problemfritt (15). 
 
Support  
Som tidigare nämnt är supporten tillgänglig vid alla tidpunkter.  Programvara 
kommer också uppdateras till dem senaste versionerna automatiskt genom VPN 
och VNC (16). 
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Bilaga 1e: WinLIMS 
 
Plattform  
Microsoft .NET (14). 
 
Implementationstid  
4-6 månader om någon lägger 50-75 % av sin tid (9). 
 
Utbildning  
Leverantören erbjuder träning i att använda systemets funktioner samt 
administration. Även träning i att använda Crystal Reports erbjuds (14). 
 
Initialkostnad  
Software as a Service 
Implementation, träning, Help Desk, Crystal Reports, hosting och administrativ 
konfigurering: $26,070 (9). 
 
Köp av licens 
Licens, implementation, träning, Help Desk, hosting och administrativ 
konfigurering: $42, 875 (9). 
 
Driftkostnad  
Software as a Service 
WinLIMS licens + hosting: $750/månad. 
 
Köp av licens 
Hosting: $200/månad (9). 
 
Användarvänlighet  
Grafiskt användargränssnitt. 
 
Funktionalitet  
Vid molnbaserad lösning så ägs alla data fortfarande av kunden. Om kunden 
väljer att avsluta produkten så kan leverantören göra en kopia av databasen och 
skicka till kunden (9). 
 
Datasäkerhet  
Säkerhetscertifierad enligt ISO/IEC 27001. 
 
Skalbarhet  
Man köper till moduler efter hand.  
   
Support  
Tillkommer utefter behov: $10,000 (9). 
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Bilaga 1f: webLIMS/ELAB 
 
Plattform  
Webbaserad. 
 
Implementationstid  
Beror på hur omfattande systemet måste skräddarsys efter kundens önskemål. I 
normala fall kan systemet dock vara installerat och färdigt att användas efter en 
vecka, vilket är ovanligt i jämförelse med traditionella tillvägagångssätt att 
implementera LIMS. Installationen ger tillgång till en huvudsaklig 
resultatrapport och några få interna hanteringsrapporter. Implementation av 
ytterligare rapporter, gränssnitt, migrering av data etc kan göras under loppet av 
några veckor eller månader beroende på omfattning (10). 
 
Utbildning  
Erbjuder träning. 
 
Initialkostnad  
webLIMS 
Kostnaden beror på hur stora anpassningskrav som finns. Relaterade tjänster 
erbjuds för $150/h (konfiguration, träning, migrering av data etc.) (10). 
 
ELAB 
Licens kostar $5,000 för en användare (12). 
 
Driftkostnad  
webLIMS 
$300/månad inkluderar underhåll, support, garanti och IT-tjänster. 
 
ELAB 
Gratis (10, 12). 
 
Användarvänlighet  
Grafiskt användargränssnitt. 
 
Funktionalitet  
Full åtkomst till applikationen och databasen vilken kan skräddarsys på egen 
hand med LIMS-verktygen eller det programmeringsspråk som stöds. Detta 
inkluderar rapportskrivning samt skapande och modifikation av fält, menyer, 
händelser, scheman etc. 
 
Med ELAB kan man flytta databasen till egen server när som helst. Även med 
webLIMS kan man göra en kopia av databasen (10). 
 
Datasäkerhet  
De garanterar att systemen kan köras 99,9 % av tiden. Ersättning ges om kunden 
inte har åtkomst till servrarna efter bara några timmar (13). 
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Skalbarhet  
Moduler köps till efter hand.  
 
Support  
webLIMS 
4 timmar support/service ingår per år. Ytterligare support kostar $185/h. 
 
ELAB 
Minst $3,500/år (12). 
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Bilaga 2: Teknisk bakgrund 
 
Databas 
Ett LIMS arbetar mot en bakomstående databas, där användaren genom 
gränssnittet kontaktar databasen (19, 36). Databasen organiserar data för säker 
lagring där åtkomst och sammanställningar möjliggörs på ett effektivt sätt (26, 
27).  Här följer en kort introduktion till databasteknikens grunder (20, 21). 
 
En databas kan sammanfattas som en samling data vilken: 

 hör ihop 
 modellerar en del av verkligheten 
 är beständig 

 
Databasen måste: 

 ha ett schema, en explicit beskrivning av vad som lagras 
 vara konsistent, utan motsägelse 
 hanteras av en dator 

 
Jämfört med andra samlingar av data är en databas: 

 Enkel - grundläggande schema över vilka datatyper som lagras 

 Kraftfull - komplicerade saker kan utföras på ett enkelt sätt 

 Flexibelt - ändringar är lätta att utföra 

En databas erbjuder: 
 Samtidig åtkomst av data utan skadliga krockar 

 Återställande av data efter krasch 

 Fristående gränssnitt för användaranpassad åtkomst 

 God kontroll över användarrättigheter och därmed säkerhet 

Transaktioner 
Vid arbete mot en databas hör ofta en följd av operationer ihop som en enhet, en 
sådan sammanhängande följd benämns transaktion. Transaktioner i en databas 
följer vissa regler, på engelska benämnda ACID: (20, 21) 
 
Atomicity - odelbarhet, en transaktion skall genomföras i sin helhet eller inte 
alls, vid avbrott måste dabatasen återställas i det skick den var i innan 
transaktionens början. 
 
Consistency preserving - om en databas är konsistent innan en transaktion, 
skall den även vara det efter transaktionen, data skall uppfylla vissa 
integritetsvillkor, ett sådant kan till exempel vara att en viss typ av datafält 
endast får innehålla specifika datatyper. 
 
Isolation - Transaktioner skall hållas isolerade från varandra, om flera 
transaktioner utförs samtidigt får en transaktion aldrig se en annans 
transaktions halvfärdiga ändringar 
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Durability - Hållbarhet, när en transaktion är utförs skall den ändringen aldrig 
försvinna ur databasen vid krasch, strömavbrott etc. 
 
En databashanterare, exempelvis MySQL eller Microsoft SQL, ser till att dessa 
villkor uppfylls vid arbete mot databasen. Detta kan ske på olika sätt: tillfälliga 
lås av data, logfiler och tidsscheman för att nämna några. Huvudsaken är att vid 
all lagring av data är ett dedikerat databassystem en kritisk del för att säkerställa 
säkerhet, effektivitet och beständighet (20, 21, 22). 
 
Databashanterare och operativsystem  
Ett antal större databashanterare finns tillgängliga på marknaden. Dels 
kommersiella som Microsofts MSSQL och Oracle SQL, dels fri programvara - där 
MySQL har en dominerande ställning. Olika databashanterare skiljer sig delvis i 
den syntax som används, men även i vilka funktioner som stöds samt 
prestandamässigt, där olika kommandon kan vara mer optimerade för en 
särskild databashanterare. MSSQL stödjer endast Windows som operativsystem 
medan MySQL har stöd för bland annat Linux, Unix och Mac utöver Windows 
(20, 21, 25, 27). 
 
Det är applikationen som avgör vilken databashanterare som passar bäst, finns 
stöd för MySQL i LIMS är det en billigare lösning då ingen licenskostnad finns. 
MSSQL har stöd för mer avancerade funktioner, men det är implementationen 
som avgör om dessa krävs. Säkerhets- och stabilitetsmässigt finns inga kritiska 
skillnader om implementationen är korrekt (24, 25, 26, 27). 

 
Server och klient 
Databasen lagras antingen direkt på den dator LIMS är installerat på och arbetet 
utförs ifrån, eller på en databasserver, en dedikerad dator vilken klienter sedan 
ansluter mot för åtkomst av data. Servermodellen ger många fördelar, bland de 
viktigaste är ökad säkerhet, prestanda och driftsäkerhet, skalbarhet, enklare 
underhåll och kostnadseffektivitet (24, 25). 
 
För ett LIMS finns olika lösningar av hur serverutrymme ordnas. Vissa 
leverantörer erbjuder server åt sina kunder, men i vissa fall får serverutrymme 
ordnas på egen hand. Detta kan ske genom en lokal server eller genom att hyra 
en server från en hostingleverantör. 
 
Hostingleverantörer på marknaden erbjuder flertalet olika tjänster, exempelvis: 
(23, 28-33). 
 
Co-location - Lokal med utrymme, uppkoppling, kylning, ström och i vissa fall 
bevakning erbjuds för att placera egen server på. 
 
Dedikerad Server - En fysisk dataserver som hyrs från leverantören, denna 
server är fysiskt dedikerad till kunden, med följd att all datakraft alltid 
tillhandahålls för kunden. 
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Virtuell Privat Server (VPS) - En virtuell server, det vill säga en instans av en 
fysisk server, flera på samma fysiska server, där de delar dess resurser. De 
virtuella instanserna är helt separerade och körs på olika operativsystem 
 
Cloud Hosting - En vidareutveckling av en virtuell server, fokus flyttas från de 
fysiska komponenterna till att istället hyra en viss prestanda, där data ligger i 
“molnet”. 
 
Utbudet är mycket stort och varierat och det kan vara svårt att veta vad som 
passar bäst. Trenden går allt mer mot molnbaserade tjänster, att utlokalisera 
data till molnet gör att prestanda, därigenom kostnaden kan delas mer effektivt, 
med en minskad totalkostnad som följd. Den stora fördelen med dessa 
molntjänster är att de är flexibla, utökning av tillgänglig hårdvarukraft och 
lagring kan ske allteftersom behovet ökar (33). 
 
Skillnaden mellan en fysisk dedikerad server, en virtuell sådan och en 
molnlösning är enligt leverantörer endast prestandamässig. Säkerheten skall 
vara lika god för dem alla (33). Rent säkerhetsmässigt skall de stora aktörerna 
alla erbjuda antivirus, brandvägg, säker krypterad anslutning mot databas, 
uppdatering, backup och återlösning av denna vid behov samt fysisk bevakning 
(28). För affärskritisk hosting erbjuds av vissa aktörer Service Level Agreement 
(SLA): ett servicesystem i olika nivåer där varje nivå erbjuder ökade garantier 
med snävare tider för att ordna eventuella problem med server för en högre 
kostnad (31). 
 
Olika LIMS kan på denna punkt framförallt skilja sig genom vilken 
databashanterare de arbetar emot, hostingleverantörer erbjuder MySQL som 
standard och Microsoft SQL mot extra kostnad. Gällande operativsystem erbjuds 
servrar från de flesta leveratörer med Linux utan extra kostnad, önskas 
Windows erbjuds det mot en extra licenskostnad. MySQL ingår generellt i en 
standardhostad serverlösning, MSSQL ingår i ett Windowsbaserat system eller 
kan väljas till. (30,31,33) 
 
LIMS kan även skilja sig hur de på ett säkert sätt ansluter till databas, vis en 
krypterad SSH-tunnel eller för webbaserade system via HTTPS. Det är detaljer 
som måste diskuteras med aktuell leverantör av LIMS (29, 31, 33). 

 
Tabell 2: Exempeltabell över kostnader för hostingtjänster (23). 

Tjänst Månadskostnad 
(SEK) 

Linux Dedikerad Server 1595 
Windows Dedikerad 
Server 

1895 

Linux VPS 169 
Windows VPS 215 
Databas med daglig 
Backup 

39 

Utökad SLA 695 
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För en molnbaserad server är prisbilden mer komplex och en månadskostnad 
betalas specifikt för vardera: processorkraft, minne, lagring, uppkoppling etc. 
Speciellt förtjänas att nämnas att MSSQL kostar mellan 300 och 3000 extra per 
månad beroende på version, något som måste ta i beaktande vid val av LIMS och 
databashanterare (23). 

 
Gällande klientdatorer finns det ett antal punkter att tänka på för att behålla en 
god säkerhet. Ingen känslig data skall lagras på klienter utan allting skall finnas 
på en server. Klienter skall ha antivirus och brandvägg installerad och 
uppdaterad. Klienterna skall för högsta säkerhet ej användas till annat än arbete 
mot LIMS. Alla lösenord skall följa gängse standard för säkra lösenord. Genom att 
följa dessa riktlinjer kommer otillåten tillgång till klientdatorer inte utgöra något 
risk för att känslig data hamnar i orätta händer (22, 33, 34, 35). 
 
Slutsats  
Utveckling sker inom detta område och nya typer av lösningar erbjuds med 
tiden. Sammanfattningsvis är vår rekommendation att utgå från aktuellt LIMS 
och sedan i samarbete med leverantörer av serverutrymme ta fram en 
fullständig lösning för en databasserver, anpassningsmöjligheterna är mycket 
goda. En egen server är enligt experter det allra säkraste, men då med villkoret 
att denna administreras och underhålls på ett korrekt sätt (33). Detta kräver 
särskilt utbildad och anställd personal, något som medför en stor merkostnad. 
Därför rekommenderas en hostad server. Några välkända leverantörer med gott 
renommé är bland andra Ipeer, Glesys, Levonline och EPM data. 
  



 28 

Bilaga 3: Övriga studerade LIMS 
 
Detta dokument ämnar att beskriva vilka övriga LIMS utöver de 7 presenterade 
som evaluerats av projektgruppen. Underrubrikerna förklarar anledningen till 
att de valts bort, ofta i tidigt skede. Reservation görs för att vissa system, 
speciellt de som av olika skäl ej varit möjliga att studera i tillräcklig grad 
fortfarande kan visa sig vara av intresse för beställaren. Vissa system som finns 
med här har gett ett gott intryck men har av nämnda skäl ej studerats i tillräcklig 
omfattning för att få projektgruppens rekommendation. 
 
Fel användningsområde 
Bika 
“Your functional requirements make it an unlikely candidate for a standard BIka 
LIMS cloned on SaaS (which is very cheap to do). We can still host a LIMS for you, 
but it'll require customisation that'll be a bigger cost item than the hosting itself.” 
 
Elab (Ebiosys) 
Elab studerades ingående då det fanns tillgängligt i Trial-version. Alla funktioner 
var dock ej tillgängliga. Systemet finns även tillgängligt som Open Source, men då 
helt utan support från tillverkaren. Anledningen till att systemet ej togs med i 
slutrapporten, var att företaget bakom var omöjliga att nå för diskussion.  
Systemet i sig verkar lovande, inbyggt backupstöd, hantering av användare och 
grupper är några starka punkter. Utan närmare information och svar på våra 
frågor kan vi ej rekommendera detta direkt, dock kan det vara intressant för 
Spiber om kommunikationen med leverantör Ebiosys fungerar. 
 
ePims 
Proteomik-plattform som saknar funktioner. 
 
FreezerPro 
FreezerPro är specialinriktat på hantering av frysprover, och då inte 
anpassningsbart nog för att fylla de behov som beställaren har. 
 
ICRISAT 
Väldigt specifikt inriktat på jordbruk. 
 
Lablite  
Efter mailkontakt anger de att de ej kan tillhandahålla ett passande system efter 
våra krav 
 
LabVantage 
Efter att ha nämnt företagets omsättning till försäljare så rekommenderas ett 
billigare system. Av detta drar jag slutsatsen att LabVantage är för dyrt och 
omfattande. 
 
Lipage 
Proteomik-plattform som saknar funktioner. 
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O3 Lims (Bytewize) 
Svenskt företag, initialt gott intryck. Via mailkontakt och diskussion om 
arbetsflöde säger de sig ej kunna hantera det på ett bra sätt utan (citat) 
“simulationer” och vill därför ej gå vidare. Vidarebefodrar oss dock mot tidigare 
anställd som nu jobbar med MedSciNet. 
 
Progeny LIMS 
Är uppbyggt för att hantera genetik, ärftlighet för gener över uppbyggda 
släktträd. För kliniska studier och ej för att hantera produktionsmässiga förlopp. 
 
Sciency ELN 
Programmet har endast funktioner för att fungera som en elektronisk labjournal. 
 
Quartzy  
Inte ett fullfjädrat LIMS. Quartzy är ett inventeringssystem över kemiska 
produkter och ett system för att hantera ordrar av dessa. Efter att provat 
systemet, vilket är webbaserat är slutsatsen att det är mycket lättanvänt för det 
avsedda användningsområdet, men som sagt inte ett LIMS i egentlig mening. 
 
Inkompletta system 
FreeLIMS 
Open Source-programvara, med liten användarbas. Ett väldigt grundläggande 
system där stora modifikationer, med addition av diverse funktioner måste göras 
helt manuellt, för att kunna vara aktuellt. För en egenbyggd lösning kan 
FreeLIMS fungera som en bas att bygga vidare på, men i övrigt kan FreeLIMS ej 
rekommenderas av projektgruppen. 
 
Labmatica 
Labmatica är ett system som inte alls är klart i dagsläget. För att citera en av dem 
ansvariga: 
 
”At the moment we have got a simple LIMS (numerical results, text results as free 
text, result entry, specification and a module to create  accounts. Our next ideas 
are modules to manage analytical instruments and files as result (Blobs, JPGs, …). 
With this feature and the reporting tool Labmatica can be used as ELN 
(electronic laboratory notebook).“ 
 
De söker framförallt en utvecklingspartner för att kunna utveckla ett system, 
något som vi antar Spiber varken har intresse eller kapital att göra. 
 
Open-LIMS 
Instabiliteten är det största problemet hos Open-LIMS. Applikationen befinner 
sig i dagsläget i en pre-alpha fas (väldigt tidig). Gruppen avråder även starkt från 
att bruka systemet kommersiellt. 
 
I och med att Open-LIMS är open source och består av fri mjukvara innebär det 
att vem som helst kan tillföra till systemet. Problemet med det är att 
implementationen kräver mycket ihopklistrande av olika komponenter, och pga 
den rådande instabiliteten, är chansen stor att systemet får kritiska fel några 
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månader in i drift. Supporten består dessuom främst av människor som arbetar 
med utvecklingen vid sidan om, i stor del i form av fritidsaktivitet. Därför är 
risken stor att supporten varken är alltid tillgänglig, eller ens förståelig i deras 
förslag på hur problematiken ska lösas. 
 
Till sin fördel är Open-LIMS fullständigt gratis, men osäkerheten väger tyvärr för 
mycket. 
 
För dyra 
Thermo Fisher Scientific 
Den initiala kostnaden är 40 000 $ (270 000 SEK) därefter krävs ytterliggare 
5000 $ (33 500 SEK) för varje ny användare som ska bruka systemet. Med andra 
ord framgår det tydligt att detta är en lösning som Spiber inte har råd med. Hade 
Spiber varit betydligt större hade det nog annars varit en intressant möjlighet. 
 
Ej tillhandahållna i Sverige  
Blaze Systems 
Systemet saknar försäljning utanför USA 
 
Sampleware LIMS  
Efter mailkontakt med Usascientific fått svar att de ej tillhandahåller LIMS.  
 
Inte fullständigt undersökta 
ATL TITAN 
Tycktes vara för omfattande och/eller dyrt, hann inte studeras tillräckligt. 
 
IT-LIMS 
Visade sig i själva verket vara LabWare LIMS. 
 
LabBase 
Förmodligen inte helt ointressant men svarade inte på mejl. 
 
MedSciNet LIMS 
Kom i kontakt med dessa Stockholmsbaserade leverantörer sent i projektets 
skede, därmed är de ej evaluerade i någon större utsträckning. Goda referenser 
från många större företag och universitet. Kan mycket väl vara en god kandidat 
och rekommenderas för vidare kontakt, dels pågrund av goda referenser och 
rekommendationer från sakkunniga på bland annat Bytewize, dels pågrund av 
att de är baserade i Sverige. 
 
Sapio Science 
Kräver inloggning för att få reda på prisuppgifter och svarar inte på mejl. 
 
SLIMS 
Svarade på e-post för sent för att kunna tas med i rapporten, men sade sig kunna 
uppfylla Spibers krav. 
 
SoftTrace LIMS 
God kontakt med detta företag, broschyrer och annan bra information 
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tillhandahölls. Visade sig att företaget behöver mer ingående information utöver 
beskrivning av arbetsflöde och annan information vi erhållit från beställare, för 
att kunna ge uppgifter om kostnad, implementationstid och annat. På andra 
aspekter, säkerhet, skalbarhet, backup och dylikt bedömmdes SoftTrace som 
mycket bra, utan fullständig information kan systemet ej tas med i slutrapport i 
dagens läge. Men helt klart en bra kandidat från det vi vet. 
 
StarLIMS 
Efter inledande kontakt sade sig de komma att kontakta oss för vidare 
diskussion, något som ej skett ens vid flertalet kontaktförsök från vår sida. 
 
Qualoupe LIMS 
Hann inte studeras tillräckligt. 
 
Endast ytligt studerade 
Agilebio 
 
Biomatters 
 
In Siliflo 
 
Labcollector 
 
Mincom 
 
MSC LIMS 
 
Perkin Elmer 
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Bilaga 4a: Executive Summary - Peter Cederberg 
 
This report presents seven different systems for managing information in a 
laboratory environment. It is meant to be a basis for making a qualified decision 
in choosing such a system. Each system represents a different solution to the 
problem of managing data posed by the company Spiber Technologies. Although 
Spiber has it's own specific needs, this report may be used by other companies as 
well for evaluating the market of Laboratory Information Management Systems 
(LIMS). 
 
In picking these seven systems out of about 40 investigated in total, we have 
been guided by a requirements specification which has evolved through our 
dialog with Spiber. This specification was presented to various manufacturers of 
LIMS as part of inquiries about their products. We also gathered information 
autonomously and evaluated each system based on a standard which was 
tailored by ourselves for this purpose. 
 
The results of this survey consist of both a comparison chart and an in-depth 
look at each of the individual systems. Since all of the systems by necessity of the 
requirements specification share some common features, we have pointed these 
out to aid in identifying the differences. This summary of the similarities also 
shows what can reasonably be expected from a modern LIMS solution. 
 
To give further guidance we have also provided a Technical Background which 
may explain some concepts that the reader might not yet be acqauinted with. It 
also gives information about solutions when it comes to the hardware side of 
LIMS, i.e. setting up a server etc. 
 
Our conclusion is that we can not recommend just a single system. All of the 
LIMS presented in the report is able to meet the requirements of Spiber. What 
we have tried to do is to present different options that each provide it's unique 
solutions, even though the systems are much alike when it comes to 
performance. Accompanied by the technical discussions and general advices we 
hope that this should help Spiber in taking the last steps themselves when 
choosing their LIMS. 
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Bilaga 4b: Executive Summary - Emil Fürstenberg-Hägg 
 
Spiber Technologies is a small biotechnology company on the rise, a company 
derived from research performed at  Uppsala University and the Swedish 
University of Agricultural Sciences. With a new interesting process for 
production of recombinant spider silk proteins, future possibilities are vast. 
Hand in hand with expanding business and growing opportunities comes the 
need for structured and standardized handling of data inherently linked to the 
work in laboratorial molecular biotechnology.  
 
Projectgroup 12-X4 was set with the task of finding a way of organizing this 
dataflow. In our final report seven systems out of about 40 investigated are 
compared, with a set premise specified in cooperation with Spiber. Working 
through individual research, workflow and profound direct contact and 
interviews with representatives from manufactures of Laboratory Information 
Management Systems, available systems were analysed in detail. 
 
Our product: an overview of systems on the market in the form of a chart, with 
appendices covering each system in-depth finding common denominators as 
well as comparing differences. The seven suggested systems all observe the 
provided requirements, something many others failed to do. The systems cover 
different platforms and price-range but have in common that all are 
customizable to cover the workflow to full extent.  
 
A LIMS is a complicated system, combining software programs with an 
underlying database and corresponding server solution. Focus has been aimed at 
the software, the starting-point that all other areas are dependent on.  Through 
our effort we have tried to connect these areas for a complete overview covering 
the process in entirety. A comprehensive technical background is thereby 
attached providing basic information and advice for choosing a computer 
environment for the LIMS. 
 
There are of course many other interesting LIMS-providers available on the 
market, for example Medscinet, a Stockholm based company specializing in web-
based database solutions. Our overview should not be viewed as a complete 
market research taking into account all manufactures available. Rather, out of all 
studied system, those presented provide a platform, with varied price-range 
supporting your own decision in the best way possible.  
 
Combining these factors our firm belief is that our report should provide Spiber 
Technologies with a solid overview of what options lies ahead. 
 
 
 

http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/requirement
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Bilaga 4c: Executive Summary - Joakim Karlsson 
 
We present a number of suggestions intended to facilitate the choice of a 
laboratory information management system (LIMS). The choice is to be done by 
a small biotechnology company named Spiber Technologies AB. The suggestions 
have been compiled in accordance with the demands placed by this company.  
 
Usablility, suitability to workflow, security, scalability, implementation time and 
cost were among the most important of these demands. After researching the 
vast LIMS market, 6 commercial systems were chosen that were cosidered to 
best live up to these standards. In addition to this, the prospect of hiring 
programmers to build an in-house solution was evaluated. 
 
Research was conducted using a combination of information and literature 
available on the Internet, as well email correspondence and interviews with 
experts and vendors. Our report thus offers detailed information on the chosen 
solutions, with a strong focus on the aspects most important to Spiber 
Technologies.  
 
The bottom line is that all systems presented in this report fulfill the criteria 
from a functionality standpoint. They represent the most affordable LIMS 
solutions on the market that we deemed suitable for Spiber Technologies. 
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Bilaga 4d: Executive Summary - David Sylvin Majlund 
 
The project presented concerns finding the ideal data management solution for 
Spiber Technologies AB. Spiber Technologies have previously expressed 
concerns about their current approach to handling data and as such are looking 
for a suitable upgrade. For the sake of efficiency we have streamlined the project 
to only look for Laboratory Information Management Systems (LIMS). We feel 
this subgroup of systems are most likely to provide the functinonality Spiber 
Technologies desires, which  in turn makes sure that most systems examined 
will work to some degree. 
 
Over the course of the project close to fourty separate LIMS have been evaluated. 
From these a total of seven will be presented. These have all vastly different 
attributes in everything from cost to design. The vast majority of cases where the 
evaluation was stopped prematurely, was done so due to the system either being 
instable or not corresponding enough to Spiber Technologies demands.  
 
The ability to stop evaluation prematurely so frequently was due to getting a 
very clear picture of what Spiber Technologies desired from their system. Albeit 
somewhat unclear at first, meetings and e-mails made sure we understood 
perfectly what was needed. 
 
A lot of attention has been given to make the report and attachements 
understandable for people without substantial prior IT knowledge. Documents 
have been revised several times over the course of the project in order to make 
sure that the customer fully understands the differences in the systems 
presented. 
 
Overall I feel the project succeed in it’s aim: To work as a strong basis for any 
future decisions Spiber Technologies will take regarding data management. 
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Bilaga 4e: Executive Summary - Gustaf Wellhagen 
 
In this project we have aimed to satisfy the needs of Spiber Technologies in how 
to structure their workflow with a Laboratory Information Management System 
(LIMS). There are several different systems of this kind – of different complexity 
and price classes – presented in the report, all of which are suited for 
implementation in the company. 
 
The work that led up to this final report was a process over three months. Firstly 
the group of five people got to know each other better, worked together on a 
time plan and put up some goals. Then the work commenced, which included 
roaming the Internet for interesting providers of LIMS as well as interviews, 
telephone conferences and e-mail correspondance – all to find out as much as 
possible about the djungle that is LIMS. Lastly, this was consolidated into the 
final report. 
 
Also, we had a meeting with Spiber where we presented a few systems and got 
some feedback on our ideas that far and learnt more about the requested 
functionality. Therefore this final report is streamlined to meet Spiber’s needs; it 
highlights the differences between the systems and gives relevant information 
on important functionality that applies to them all. 
 
Focus has been put on giving detailed information about relevant systems within 
a reasonable cost range and clearly stating their pros and cons. By being well 
informed Spiber should feel safe in whatever choice they make. There is some 
general advice about IT related services given in the report which, if followed, 
should make it even easier for Spiber to achieve a good final result. 
 
To conclude: after taking part of this report Spiber will be able to make an 
informed decision on which LIMS system to implement. 
 


