
www.testo.com.tr

Dijital Gıda Güvenliği Sistemlerinin
Home Office Çalışanlar için Avantajları

Testo
Ölçüm ve gıda güvenliği bülteni 
Sayı: 2/2021

Covid-19 pandemisi ile evden çalışanların sayısında devasa bir artış görülmektedir. Bu durum, iş yönetiminde pek 
çok farklılığa sebep olmaktadır. Bu beklenmeyen değişime bazı firmalar hazırlıksız yakalanırken, zamanı yakalayıp 
dijitalleşmeye yatırım yapan firmalar ise süreci oldukça iyi bir şekilde yönetmektedir. Diğer sektörler gibi, gıda sek-
töründe de pek çok çalışan bu süreçte evden çalışmaya yönlendirilmiştir. Fakat, bazı personeller evden çalışmaya 
başlasa da gıda üretiminde, gıda güvenliğinin temini ve kalitenin istenilen seviyede tutulması için gerekli çalışma-
ların aksamadan devam etmesi gerekmektedir. Bu süreçte, gıda güvenliği ve kalite yönetimini dijitalleştiren şirketler, 
işlerini yürütmekte ve gıda güvenliği konusunda çok büyük üstünlük yakalarken, evden çalışan personelleri için de 
pek çok avantaj yaratmıştır. Şimdi gelin dijital gıda güvenliği sistemleri kullanan işletmelerin evden çalışanlar için 
oluşturduğu avantajları daha yakından inceleyelim.

Bulut tabanlı dijital gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemlerinde, kağıt-
lara işlenen kontrol formları dijitalleştirilir ve sahadaki kullanıcılar form-
ları bir tablet üzerinden işler. Bu sayede formlara dair tüm bilgiler Bulut 
tabanlı bir sunucuda depolanır. Böylelikle, formlara ister ofisten ister 
evden, internete erişilebilen her noktadan saniyeler içinde ulaşılabilir. 
Dolayısıyla; işletmede o an hangi formlar işlenmiş, ne kadarı zamanında 
işlenmiş, veriler istenilen sonuçları içeriyor mu gibi soruların tamamının 
yanıtları internete bağlanılarak anlık olarak öğrenilebilir. Üstelik, form-
larda yapılması gereken ölçümlerin gerçekten bir ölçüm cihazından mı 
ölçüldüğünü yoksa elle mi yazıldığını tespit etmek mümkündür. Form-
lar zamanında işlenmediğinde, istenilen hiyerarşide olacak şekilde bir 
e-posta alarm zinciri oluşturulabilir. 

Verilere Her Yerden Ulaşma Rahatlığı

Dijital ortamda olan verilerin analizini yapmak oldukça kolaydır. Sistem 
üzerinden istenen şubenin, istenen formlarına dair; zaman, performans 
hatta hangi formlarda cihazdan ölçüm alınması gerekirken elle girilip 
girilmediği gibi pek çok filtreyi kullanarak sınıflandırma yapmak müm-
kündür. Formların analizleri grafikler halinde sistem üzerinden incelene-
bilir. Ayrıca, bu bilgiler ister sistem üzerinden takip edebilir ister çevrim 
dışı kullanacak şekilde başka bir cihaza depolanabilmektedir. Üstelik 
tüm bu işlemler saniyeler içinde gerçekleştirilebilmektedir.

Hızlı ve Detaylı Analizler

İşlenen formlar haricinde, sistemde kullanılan online data logger’lar sayesinde; soğuk oda, buzdolabı ve derin don-
durucular gibi kontrolünün çok kritik olduğu noktalarda belirlenen limitler dışına çıkıldığında SMS ve e-posta alarm-
ları ile yetkililer bilgilendirilir.  Ayrıca, otomatik günlük raporlar da yetkililerin kontroller hakkında güncel kalmasını 
sağlar. Üstelik tüm bu avantajları, dünyanın farklı yerlerindeki tüm şubeler için aynı anda deneyimlemek mümkündür. 



Bir sonraki bültenimizin konusu “Dijital Gıda Güvenliği Sistemlerinin Sahadaki Çalışanlar için 
Avantajları”
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İşletmenize ait kontrol verileri, Bulut tabanlı sunucuda olduğundan dolayı artık depolama işlemleri veya istenilen 
formların bulunması bir sorun olmaktan çıkacaktır. Artık, formların güvenliği bir şekilde saklanmasını sağlayacak taraf 
çalışılan firma olacaktır. Bu konuda testo Saveris Restaurant ve testo Saveris Food Stores gibi dijital gıda güvenliği 
sistemlerinin verilerini depoladığı, Amazon Web Services (AWS) hem güvenlik açısından hem de müşteri memnuni-
yeti açısından güzel bir alternatiftir.  

Çalıştığınız firma, evden çalışma sistemini devamlı bir hale getirse de ofisten de çalışsanız, dijital gıda güvenliği sis-
temlerinin avantajları her zaman devam edecektir. Yazımızda anlatılan tüm avantajlara ve fazlasına sahip olan; resto-
ran, catering, convenience store gibi gıda satış alanlarındaki gıda güvenliği ve kalite yönetimi için geliştirilen testo 
Saveris Restaurant ve perakende sektörünün ihtiyaçları düşünülerek geliştirilen testo Saveris Food Stores bu alanda 
işinize en çok yarayacak, kullanımı kolay ve sürekli geliştirilen dinamik dijital gıda güvenliği yönetim sistemleridir. 

Bu sistemler hakkında ayrıntılı bilgi almak için her zaman bize ulaşabilirsiniz. 

testo Saveris Restaurant

Dijital Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi

testo Saveris Food Stores

Dijital Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi
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Detaylı analizler ve yoğun bilgi akışı sayesinde sistemde eksik görülen noktalarda pro-aktif bir şekilde iyileştirmeler 
yapılabilir. Bu sayede, daha sorunlar oluşmadan önlemler alınabilir. Ayrıca, kontrollerde yapılması istenilen değişik-
likler, tüm şubelere anında iletilir. Sahadaki çalışanlar, yapılan değişiklikleri otomatik olarak algılayan, tablet üzerindeki 
testo Saveris mobil uygulama yazılımı sayesinde yapması gereken tüm kontrollerdeki değişikliklerden anında haberdar 
olur. Tüm bu kontrol işlemleri yapılırken, sahadaki çalışan her adımda eklenebilen açıklamalar ve görseller sayesinde 
değişikliklere çok hızlı bir şekilde uyum sağlar. Bu sayede de sistemin optimizasyonu, sorunsuz ve hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilir. 

Hızlı Optimizasyon

Güvenle Depolanan Veriler

Gıda Sektöründeki Yetkililere Önerimiz
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