
Folyamatos felügyelet –
egyetlen rendszerrel.

testo Saveris Pharma Solutions: Minden audit-releváns környezeti paraméter 
központi monitorozása – gyorsan, egyszerűen, és hatékonyan.



Compliance
Monitoring
Turnkey

testo SaverisÖn mindig könnyen tudja ellenőrizni termékei
környezeti feltételeit?

Gyógyszergyártóként, vagy az ellátási lánc részeként minden esetben biztosítania kell a termékek minőségét és sértetlenségét, hogy 

azok megfeleljenek a termékleírásban foglaltaknak. Ez egy olyan kihívást jelent, melynek leküzdése folyamatos erőfeszítést és 

felülvizsgálást igényel. Ön mit gondol? Mennyire működik hatékonyan a minőségbiztosítás az Ön vállalatában?

Túl sok a felesleges adat?

  Az Ön környezeti GMP adatai hatékonyan és megbízhatóan 

kerülnek rögzítésre a gyártás során?

 A rögzített adatok biztonságosan tároltak egy központosított    

    rendszerben?

  A rögzített minőségirányítási adatok használhatók elemzésre 

és a kockázatelemzés javítására?

Magas költségek, alacsony 
hatékonyság?

   Tudja rögzíteni a napi adatmennyiséget a 21 CFR Part 11 

szerint anélkül, hogy papírhegyeket halmozna fel?

  Képes gyorsan és alacsony költségekkel auditokat 

végezni?

 Milyen gyorsan tud audit-releváns adatokhoz hozzájutni?

Nem elég átlátható?

  Végig tudja követni a végső termék minőségét az egész 

láncon?

  Ha bármilyen probléma adódik: könnyen azonosíthatók a 

kritikus paraméterek? Lehetséges ezek gyors korrekciója?

Nem megfelelő mértékű irányítás?

   Biztos lehet abban, hogy a minőségbiztosítási rendszer mindig 

megfelelően működik?

   Kellő gyorsasággal tud reagálni a váratlan környezeti 

behatásokra a a gyógyszerkészítmények gyártása, tárolása, és 

szállítása során?

  Nyugodtan gondol a következő auditra?

Gyártás tisztaterekben, kutatás-fejlesztés, 

tárolás, vagy szállítás –

a testo Saveris Pharma Solutions egyszerű, hatékony, és 

megbízható megoldást nyújt a gyógyszerkészítmények 

folyamatos monitorozására.



A teljes folyamat egy pillantás alatt.

   Csökkentse a kockázatot és költségeket a gyártási folyamat 

hatékonyabbá tétele érdekében.

    Egyesítse a gyártás, tárolás, és szállítás alatt összegyűjtött 

adatokat egyetlen biztonságos rendszerben, melyet bárhol 

és bármikor elérhet. 

   Használja a rögzített adatokat folyamatelemzéshez és 

optimalizáláshoz.

Azonosítsa a kritikus pontokat.

  Azonosítsa a hűtési láncban előforduló problémákat még 

időben, hogy elkerülhesse a termékek károsodását.

  Használja az intelligens riasztás funkciókat a gyors reakcióhoz 

a korrekciós és megelőző intézkedések rendszere szerint.

  Derítse fel a potenciális problémákat még mielőtt azok 

előfordulnak.

Hatékonyság, egyszerűbben. 

   Rögzítsen minden releváns környezeti adatot digitálisan.

   Rögzítsen és dokumentáljon minden releváns környezeti 

adatot különböző felhasználási területekhez

  Érje el adatait bármikor – álljon mindig készen a következő 

auditra.

Minden ellenőrzés alatt.

    Biztosítsa gyógyszerkészítményei minőségét a gyártás, tárolás, 

és szállítás során is.

    Erősítse a GxP minőségtudatosságot és a minőséget az egész 

ellátási láncban, valamint partnereinél is

     Nyerjen teljes irányítást a minőség felett a teljes bővített ellátási 

láncban. 

Audit, magabiztosan: Be sure.

testo Saveris Pharma Solutions:

A Testo a szolgáltatásokat 10 éves 

gyógyszerészeti tapasztalattal és szakértők 

segítségével fejlesztette ki. Rendkívül precíz 

méréstechnológia, egyszerűen kezelhető 

szoftver és átfogó szolgáltatások segítik Önt 

munkája gyors és hatékony elvégzésében, a 

GxP előírásoknak megfelelően.

testo Saveris Pharma Solutions: Minden információ egy karnyújtásnyira – egyetlen rendszerrel.

NyNyNyeN rssanyag 
bebeeesesb záálz lító

Szállítás Gyógyszer gyártási helyszín Szállítás Gyógyszergyártó elosztó 
központja

Nagykereskedő Szállítás Gyógyszertár



Folyamatos felügyelet: testo Saveris Pharma Solutions

Szolgáltatásaink: adatrögzítés és elemzés, 
folyamat optimalizálás.

Érzékelő technológia: 
Minőségbiztosítási adatok 
megbízható rögzítése.

Az érzékelők és mérési megoldások gyártása terén szerzett, 

több mint 60 éves tapasztalatának köszönhetően  a Testo 

kínálatában minden környezeti paraméter monitorozásához 

szükséges műszert megtalál – legyen szó gyártásról, tárolásról, 

vagy akár a teljes hűtési láncról. Ide tartoznak a hőmérséklet és 

páratartalom adatgyűjtők az automatizált hőmérsékletméréshez, 

valamint a vezetékes és vezeték nélküli riasztásokhoz a testo 

Saveris rendszeren belül.

Szoftver: 
Audit-biztos megfelelőség minden 
GxP-releváns adatnál.

A testo Saveris szoftver megfelel az FDA 21 CFR 11. részével 

kapcsolatos előírásoknak egy audit-biztos központi adatkezelő 

megoldással, mely világszerte bárhonnan elérhető. 

A megoldás lehetővé teszi az átfogó elemzést és minden mért 

paraméter kiértékelését. A különböző riasztási funkciók további 

kényelmet és biztonságot nyújtanak. A rendszer bővíthető és/

vagy frissíthető, több helyszín vagy különböző alkalmazási 

terület menedzselése is teljes mértékben megoldható. 

Szolgáltatások: 
Megbízható partner világszerte.

Speciálisan GxP képzett csapatunk minden folyamaton 

végigkíséri Önt, ügyfél-orientált és szisztematikus módon – a 

tervezéstől, dokumentációtól és a szoftver validálástól egészen 

a szervizelésig és a támogatásig. Az Ön igényei mindig az elsők. 

Közösen minden fázisban személyre szabjuk a szolgáltatási 

koncepciót. Számíthat ránk az üzemeltetés alatt is. Gondját 

viseljük rendszerének, gondoskodunk a karbantartásról, a 

kalibrálásról, és a validálásról. 

A Testo már évtizedek óta a gyógyszeripar megbízható partnere. 

Nincs más olyan szektor, ami ennyire szigorúan szabályozott és 

korlátozóan felügyelt, mivel a páciensek egészsége mindig az 

első. A testo Saveris Pharma Solutions révén Ön mindig a biztos 

oldalon állhat – legyen szó a gyógyszerkészítmények gyártásáról, 

tárolásáról, vagy szállításáról.

 

Az ügyfeleinkkel tartott szoros kapcsolat megmutatja: egy 

globalizált és dinamikus világban nem elég egyszerűen pontosan 

mérni. A hangsúly minden minőségirányítási paraméter átfogó 

menedzselésére irányul, mely egyetlen intelligens rendszerrel 

végezve növeli mindennapi munkája hatékonyságát, gyorsaságát, 

és biztonságosságát.

Gyógyszeripari szakértelmünk: megoldások a 
gyártáshoz, tároláshoz, és szállításhoz.



Folyamatos felügyelet: testo Saveris Pharma Solutions

www.testo.hu

A Testo már 60 éve képviseli az innovatív méréstechnológiát 

Németországban. Piacvezetőként hordozható és telepített 

méréstechnológiával támogatjuk ügyfeleinket idő és erőforrások 

megtakarításában, a környezet védelmében, az emberek egészségének 

megóvásában, valamint a termékek és szolgáltatások minőségének 

növelésében. 

Világszerte 2800 alkalmazott dolgozik kutatás-fejlesztésben, 

gyártásban, és marketingben a csúcstechnológiájú vállalatnak és 

33 leányvállalatának. A Testo több mint 1 millió elégedett ügyféllel 

rendelkezik a rendkívül precíz méréstechnológiának és a korszerű, 

innovatív adatkezelési megoldásoknak köszönhetően. A vállalat 

1957-es alapítása óta az éves növekedés folyamatosan tartja a 

stabil 10%-ot, a jelenlegi közel 250 millió eurós forgalom pedig 

bizonyítja, hogy a csúcstechnológia és a Fekete Erdő igenis megfér 

egymás mellett. Az átlagon felüli beruházások a vállalat jövőjébe 

szintén a siker részét képezik. A Testo az éves forgalom kb. 10%-

át kutatás-fejlesztésre fordítja.
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Csúcstechnológia Dél-Németországból.

Leányvállalat

Viszonteladó


