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2.1.

Gebruik volgens de voorschriften
De Saveris-software Professional dient voor het opslaan, uitlezen
en beoordelen van monitoringprojecten. Met name de variant CFR
werd ontwikkeld om samen met het systeem Testo Saveris
tegemoet te komen aan de eisen die de FDA in 21 CFR Part 11
stelt aan elektronisch opgeslagen records.
Voorop staat de bewaking van de toegang door gebruikers:
De Saveris-software CFR maakt daarbij gebruik van de
beveiligingsmechanismen van de Windows®-besturingssystemen.
Een systeembeheerder met speciale rechten moet in de
installatiefase de Saveris-software CFR met behulp van de
beveiligingsinstellingen van Windows instellen. Daarbij worden
ondermeer gebruikers aan de lokale groepen toegewezen. De
uitgifte van gebruikers-id's en wachtwoorden, het toewijzen van
gebruikersrechten en de regeling van de documentenstroom
binnen de onderneming moet volgens de vastgelegde richtlijnen
van de organisatie plaatsvinden.
De fabrieksinstelling van de Saveris-software CFR beveiligingsinstellingen voldoet aan de in de 21 CFR Part 11 genoemde eisen.
Het is in belangrijke mate de verantwoordelijkheid van de exploitant
om de gebruikers de passende toegangsrechten te verlenen. Testo
is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste handhaving
van toegangsrechten op het niveau van het besturingssysteem of
de toepassingen.
De samen met de datum/tijd vastgelegde meetwaarden worden in
een speciaal formulier voor 21 CFR Part 11 geplaatst en niet
gewijzigde, onbewerkte gegevens en voor een beter begrip
bewerkte gegevens zijn te onderscheiden doordat ze als zodanig
zijn gemarkeerd.
21 CFR Part 11 stelt bijzondere eisen aan de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker/exploitant van het totale systeem,
dat bestaat uit één of meer pc's en de verschillende Saveriscomponenten.
De door Testo aangeboden oplossing moet als een gereedschap
worden gezien dat alle noodzakelijke hulpmiddelen bevat om een
gevalideerd meetsysteem binnen de FDA-regeling te kunnen
gebruiken en de daarbij verkregen elektronische records op een
veilige manier te verwerken.
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Gebruik volgens de voorschriften betekent vooral dat voor het
gebruik van de gegevensverzamelingssystemen een reeks
instructies (SOP's) wordt opgesteld waarmee het juiste gebruik van
het gereedschap Testo Saveris en de Saveris-software CFR
gewaarborgd is (zie ook Standaardwerkwijzen (SOP's) pagina
28).
Deze instructies moeten op het betreffende bedrijf en het
gebruiksdoel worden afgestemd, samen met het Testomeetsysteem vormen ze het door de FDA in 21CFR Part 11
vereiste gevalideerde systeem voor het genereren van
elektronische records, eventueel beveiligd met elektronische
handtekeningen.
De exploitant is verplicht zijn gebruikers te instrueren en te trainen.
Testo kan uitsluitend het noodzakelijke basismateriaal daarvoor
aanbieden in de vorm van het boek dat nu voor u ligt.
Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de exploitant om te
zorgen dat de meetgegevens gedurende de vereiste
bewaarperiode beschikbaar blijven.

2.2.

21 CFR Part 11 en de daarin verankerde
begrippen
Wat is 21 CFR Part 11?
Titel 21 van de Code of Federal Regulations (CFR) is een deel van
de vastgelegde wet- en regelgeving van de Verenigde Staten dat
verband houdt met de Food and Drug Administration (FDA).
Met name Part 11 gaat over zogenaamde "Electronic Records" en
het gebruik van "Electronic Signatures", d.w.z. over de omgang met
elektronisch opgeslagen gegevenrecords en de daarvoor
noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen.
Waarop hebben deze regelingen betrekking?
Alle gegevens die tijdens een GxP-inspectie kunnen worden
gecontroleerd en die blijvend op media voor elektronische
gegevensrecords worden opgeslagen. Dat geldt dus voor alle
bestanden, resp. gegevensrecords die door de FDA kunnen
worden geïnspecteerd.
De regels hebben betrekking op alle elektronische handtekeningen
die als computergegenereerde autorisatie het wettelijke equivalent
van een handmatige ondertekening vormen.
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Waarom zijn deze regelingen zo belangrijk?
In de farmaceutische industrie worden op papieren media
gebaseerde systemen met handmatige ondertekeningen steeds
meer vervangen door elektronische systemen en procedures. Om
te zorgen dat deze gegevensrecords voor de FDA dezelfde waarde
behouden als de op papier gebaseerde organisaties en processen,
moet aan de eisen in 21 CFR Part 11 worden voldaan.
Deze regelingen zorgen ervoor dat gegevensrecords in de
farmaceutische industrie ook elektronisch afgehandeld mogen
worden en regelen het gebruik van elektronische ondertekeningen
in plaats van de traditionele handmatige ondertekeningen.
Alle farmaceutische bedrijven die elektronische ondertekeningen
en elektronische gegevensrecords voor hun productieprocessen en
de daaraan verbonden bewijsplicht beheren en die hun farmaceutische producten op de Amerikaanse markt willen verkopen, zijn
verplicht aan de eisen van 21 CFR Part 11 te voldoen.
Tijdens een inspectie van de FDA wordt actief gecontroleerd of aan
deze eisen is voldaan en het niet nakomen van deze regels leidt tot
een invoerverbod.
Wie moet zich aan deze regels houden?
Alle bedrijven en producenten die hun farmaceutische producten
op de Amerikaanse markt (willen) brengen, moeten aan deze eisen
voldoen. Ook in andere landen worden deze regelingen reeds
erkend als kwaliteitsstandaard en zijn ze verplicht gesteld.
Welke mogelijkheden zijn er in het bijzonder op het gebied van
de meettechniek en de gegevensvastlegging?
Voldoen aan 21 CFR Part 11
• Aan de eisen van deze bepaling voldoen, betekent met name
dat aan organisatorische, maar ook technische eisen moet
worden voldaan.
• Aan organisatorisch eisen voldoen houdt in dat farmaceutische
bedrijven organisatorische structuren in het leven zullen moeten
roepen en alle processen moeten definiëren, beschrijven en
documenteren om te kunnen bewijzen met welke veiligheidsmaatregelen een bedrijf voldoet aan de eisen en deze ook blijft
handhaven.
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•

De kern van dit soort documenten wordt uitgemaakt door
zogenaamde "Standard Operating Procedures"
(SOP/standaardwerkwijzen), waarin tot in de details alle
processen worden beschreven en geregeld. Hierin wordt
uitgebreid beschreven hoe de verantwoordelijke personen
processen en systemen moeten afhandelen en inzetten om aan
de gestelde eisen te kunnen voldoen (zie ook
Standaardwerkwijzen (SOP's) pagina 28).
• Aan technische eisen voldoen: Het voldoen aan deze eisen op
technisch niveau is gebaseerd op producten die door de
fabrikant reeds geschikt zijn gemaakt voor dit
toepassingsbereik.
• Tot dit toepassingsbereik behoort de hier beschreven Saveris
CFR-software conform 21 CFR Part 11 met het hiervoor
toegelaten Testo Saveris-systeem.
Enkel de combinatie van geschikte technische systemen met aan
de verschillende processen aangepaste standaardwerkwijzen
(SOP's) garandeert de totale vervulling van de eisen die de FDA
stelt aan de producenten van farmaceutische producten.
Dat betekent echter ook dat enkel het gebruik van technisch
geschikte producten, zoals het Testo Saveris-systeem op zich niet
voldoende is om aan de eisen van de FDA te voldoen. Dat is pas
het geval wanneer er bovendien sprake is van de toepassing van
deze meettechniek in een gevestigde organisatie die voldoet aan
21 CFR Part 11, aangevuld met standaardwerkwijzen, specifiek
voor de betreffende onderneming.
Voor Testo betekent het aanbieden van geschikte systemen dan
ook dat we steeds waar mogelijk al op technisch niveau aan de
gestelde eisen willen beantwoorden, teneinde de omvang van de
standaardwerkwijzen (SOP's) in uw bedrijf tot een minimum te
helpen beperken.
Dat is de taak van ons systeem, maar ook het onderwerp van deze
gebruiksaanwijzing die u moet helpen belangrijke processen voor
de gegevensvastlegging en -archivering te onderkennen en die
aanbevelingen doet voor aanvullende SOP's teneinde aan de
eisen van de FDA te kunnen voldoen.
De volledige tekst van de regelgeving vindt u op het internet op:
http://www.fda.gov
Hieronder treft u slechts een korte samenvatting aan:
Part 11 – electronic records en electronic signatures beschrijft de
criteria waaraan elektronische gegevensrecords en
ondertekeningen daarvan moeten voldoen om beschouwd te
kunnen worden als gelijkwaardig aan handgeschreven
ondertekeningen en papieren documentatie.Dit heeft betrekking op
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gegevensrecords die worden gegenereerd, veranderd,
onderhouden, gearchiveerd en overgedragen.
Dergelijke gegevensrecords dienen veilig te worden bewaard in
zogenaamde gesloten systemen, d.w.z. in een omgeving waartoe
enkel een gecontroleerde groep gebruikers toegang heeft. Bij de
Saveris CFR-software wordt de toegang/bevoegdheid geregeld met
behulp van het bewezen goede beveiligingssysteem van Windows
(de toekenning van gebruikers-id's, het beheer van toegangsrechten, gebruikers voor wachtwoordbeheer, gebruikerverificatie).
Het concept van toegangsrechten (gebruikersrechten die bepaalde
functies in software wel of niet toegankelijk maken) wordt door de
IT-beheerder voor drie gebruikersniveaus vastgelegd in de Saveris
CFR-software.
Het gebruikte systeem moet binnen zijn omgeving gevalideerd
worden om er zeker van te zijn dat nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid en prestaties gegarandeerd zijn en dat ongeldige
of veranderde gegevensrecords op tijd automatisch of door middel
van geschikte valideringsmaatregelen worden herkend en
geïsoleerd.
Verdere, onder Paragraph 11.10 beschreven maatregelen dienen
voor de bescherming van vastgestelde elektronische
gegevensrecords tegen onbevoegde toegang en wijziging.
Naast de eigenlijke meetwaarden/gegevensrecords worden
bovendien zogenaamde Audit Trails in de database opgeslagen
waarin alle randgegevens sinds de inbedrijfstelling van het systeem
zijn vastgelegd.
Elke actie die relevant is voor een elektronisch gegevensrecord
wordt samen met een duidelijke gebruikersidentificatie en de
datum/tijd vastgelegd.
In Paragraph 11.10 wordt in het bijzonder gewezen op de plicht om
alle personen die voor het genereren, verwerken en archiveren van
elektronische gegevensrecords verantwoordelijk zijn, door middel
van regelmatige trainingen en scholingen op de hoogte te houden
van actuele ontwikkelingen. Zo moet worden gegarandeerd dat
deze personen op juiste wijze weten om te gaan met de vereiste
systemen en processen. Voor de omzetting van de technische
eisen in het Testo Saveris-systeem en de Saveris-software CFR
wordt in het verloop van deze gebruiksaanwijzing steeds weer
verwezen naar de tekst van 21 CFR Part 11, zodat duidelijk wordt
waarom bepaald detailfuncties u helpen te voldoen aan 21 CFR
Part 11.
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3.1.

Geleverd met:
•
•
•
•
•

3.2.

CD met Saveris CFR-software
CD met gebruiksaanwijzingen
CD met ondersteunende documentatie voor het valideringsproces
Ethernetkabel voor de aansluiting van de Saveris Base aan de
pc
USB-kabel voor het gebruik van de service-interface in
combinatie met de afzonderlijk aan te schaffen Mini-DIN-USBAdapter voor bijvoorbeeld de inbedrijfstelling van
ethernetcomponenten.

Systeemvereisten
Besturingssysteem
De software draait onder de volgende 32 en 64 bit
besturingssystemen:
• Windows® 7 of hoger
• Windows® 8 64-bit/ 32-bit
• Windows® 8.1 64-bit/ 32-bit
• Windows® 10 64-bit/ 32-bit
• Windows® Server 2008 SP2 64-bit
• Windows® Server 2008 R2 64-bit
®
• Windows Server 2012 64-bit
• Windows® Server 2012 R2 64-bit
Saveris CFR ondersteunt geen Windows® Home Edition.
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Computer
De computer moet de eisen van het betreffende besturingssysteem
vervullen. Bovendien moeten de volgende eisen vervuld zijn:
• 4,5 GB vrije ruimte op de harde schijf als de databank de
maximale omvang heeft
•

Interface USB 2.0
Processor, vast schijf en interfaces van de computer
moeten worden geconfigureerd voor ononderbroken
gebruik om een probleemloze automatische werking te
garanderen. Controleer eventueel de
energiebesparingsfunctie van uw computer.

•
•
•
•
•

Microsoft® Internet Explorer 9.0
®
®
Microsoft Windows Installer 4.5 of hoger
®
Microsoft .NET Framework 4.0 of hoger
MDAC 2.8 SP1 of hoger
Microsoft® Outlook® (Alleen MAPI installatie)
®
Als Windows Installer, MDAC en .NET Framework niet
op de computer staan, worden deze samen met de
Saveris-software geïnstalleerd. Na deze installatie is
een nieuwe start vereist.

Saveris CFR moet in een Windows domein geïnstalleerd
worden om verspreid werken mogelijk te maken.
Datum- en tijdinstellingen worden automatisch door de
PC overgenomen. De administrator moet ervoor zorgen
dat de systeemtijd regelmatig met een betrouwbare
tijdbron vergeleken en evt. aangepast wordt, om de
authenticiteit van de meetgegevens te garanderen.
Databank
• Geleverd wordt SQL-Server® 2012 R2 Express.
• Ondersteund worden de versies Microsoft SQL Server 2008,
2012, 2014 en Terminal servers.
In de Client-Server modus wordt een netwerk met AD en
DNS (Domain Name System) aanbevolen om de online
actualisering met behulp van MSMQ (Microsoft Message
Queuing) mogelijk te maken.
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3.3.

Aanwijzingen voor de systeembeheerder
Een van de aandachtspunten in de regeling 21 CFR Part 11 heeft
betrekking op de gecontroleerde toegang tot systemen. De
achtergrond hiervoor wordt gevormd door dat zogenaamde
gesloten systemen, d.w.z. overzichtelijke, kleine systeemeenheden
met een beperkt aantal, speciaal gedefinieerde interfaces naar
buiten en een gedefinieerde groep vertrouwde gebruikers, tamelijk
eenvoudig door middel van enkele standaardwerkwijzen te
handhaven.
Omdat in de praktijk de verantwoordelijkheid voor de toewijzing van
gebruikersaccounts en gebruikersrechten wordt gelegd bij
systeembeheerders die over vergaande, in het totale systeem
geldende rechten beschikken, zijn de volgende aanwijzingen
bedoeld voor deze systeembeheerders, of voor die beperkte groep
personen die gemachtigd is de Saveris-software CFR in een
gevalideerde procedure of een gevalideerd totaalsysteem op te
nemen.
Het Testo-installatieprogramma verbindt het programma Saverissoftware met de de mechanismen voor toegangscontrole van de
Windows®-besturingssystemen.
Voor de uitvoering van het installatieprogramma zijn
systeembeheerdersrechten vereist.
Tijdens de installatie van het programma worden:
• lokale groepen gemaakt om de Saveris CFR-software met het
NT-beveiligingssysteem te verbinden: hierbij worden in het
systeembeheer 3 lokale groepen toegevoegd aan de reeds
voorhanden zijnde groepen:
Testo - Comsoft - Admins
Testo - Comsoft - Power Users
Testo - Comsoft - Users
De lokale groepen gelden uitsluitend op de pc waarop ze zijn
aangemaakt en vormen de sleutel tot het databaseconcept.
• de Saveris-software als bron van protocolinvoer (Audit Trail en
Event Logs) over gebeurtenissen geregistreerd.
Na de installatie moeten de afzonderlijke gebruikers die met het
programma moeten werken aan een van de genoemde groepen
worden toegewezen.
Speciaal voor de installatie of het gebruik van de Saveris-software
op een bedrijfsnetwerk is de volgende procedure van kracht:
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Server/Domein
1. Maak globale gebruikersgroep(en) centraal in de Active
Directory, bijvoorbeeld "Saveris-admin", "Saverishoofdgebruikers” en "Saveris-gebruikers").
2. Wijs de groepsleden toe.
Computer op de werkplek
3. Installeer de Saveris-software op de computers op de
verschillende werkplekken (lokaal).
4. Neem de globale groep(en) als lid in de lokale Testo-Saverisgroep op.
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4.1.

Installatie uitvoeren
Neem voor de installatie de volgende aanwijzingen in acht:
Voor de installatie van het programma is het nodig dat u
bent aangemeld als administrator.
Het parallelle gebruik van Saveris CFR en Saveris SBE/
PROF op dezelfde pc is niet mogelijk.
Installeer de Saveris CFR-software daarom niet op een pc
waarop al Saveris SBE of PROF staat. Gebruik een andere
pc of een virtuele omgeving voor de installatie van de
Saveris CFR-software.
Wanneer u een software-update uitvoert, dient u er op te
letten dat:
• er uitsluitend een update van Saveris Professional kan
worden uitgevoerd op Saveris CFR (en niet van de
Small Business Edition op CFR).
• bij een update van Saveris Professional op Saveris
CFR voor lopende projecten de functie Audit Trail niet
beschikbaar is. Daarom bevelen wij u aan na een
update alle actieve projecten te beëindigen en nieuwe
projecten op te zetten. Zo wordt gegarandeerd dat alle
functies van de CFR-software beschikbaar zijn.
Installatie van de Testo Saveris CFR-software
✓ Oudere versies van Saveris-software zijn verwijderd.
1. Leg de cd-rom in het station
- Na korte tijd start het installatieprogramma vanzelf.
> Wanneer dit niet het geval is: dubbelklik op het bestand
Setup.exe in de betreffende map op de cd-rom.
De vooraf ingestelde locatie voor het opslaan is Mijn
bestanden van de gebruiker. Dit wordt bepaald door de
class library MFC, de Windows®-versie en de
standaardinstellingen op besturingssysteemniveau (deze
kunt u beter niet veranderen).
Alleen gebruikers die lid van een van de bovengenoemde
groepen of systeembeheerder zijn, kunnen het programma
Saveris CFR starten. Het is de verantwoordelijkheid van de
systeembeheerder er voor te zorgen dat een wachtwoord
steeds slechts één keer wordt gebruikt, d.w.z. dat twee
gebruikers niet met hetzelfde wachtwoord mogen werken.
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Bedenk bovendien dat wijzigingen aan de beveiligingsparameters in het gehele systeem gevolgen hebben, d.w.z.
ook van invloed zijn op andere toepassingen.
Na een geslaagde installatie
Na de installatie moet de Saveris CFR-software de eerste keer
door de systeembeheerder worden gestart om eventuele verdere
noodzakelijke instellingen uit te voeren.
Vervolgens worden de gebruikersaccounts aan de Saverisgebruikersgroepen (testo-Comsoft-Admin, testo-Comsoft-PowerUser en testo-Comsoft-User) toegewezen.
Daarna kunnen de standaardinstellingen voor de rechten binnen de
Saveris softwaretoepassing voor de drie gebruikersgroepen
worden gewijzigd, zie Afzonderlijke rechten voor
gebruikersgroepen pagina 16.
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5.1.

Toegangsregeling op systeemniveau

5.1.1.

Gebruikers en gebruikersgroepen
Na de installatie moeten de afzonderlijke gebruikers die met het
programma gaan werken aan een va de lokale groepen Testo Comsoft - Admins, Testo - Comsoft - Power Users of Testo Comsoft - Users worden toegewezen.
Speciaal voor de installatie of het gebruik van de Saveris-software
op een bedrijfsnetwerk is de volgende procedure van kracht:
Server/Domein
1. Maak globale gebruikersgroep(en) centraal in de Active
Directory, bijvoorbeeld "Saveris-admin", "Saverishoofdgebruikers” en "Saveris-gebruikers").
2. Wijs de groepsleden toe.
Computer op de werkplek
3. Installeer de Saveris-software op de computers op de
verschillende werkplekken (lokaal).
4. Neem de globale groep(en) als lid in de lokale Testo-Saverisgroep op.
Een gedetailleerde beschrijving vindt u in het gebruikershandboek
van uw Windows-besturingssysteem.
De uitgebreide toewijzing van de verschillende rechten vindt plaats
in de Saveris CFR-software en de daar verleende rechten gelden
voor alle leden van de betreffende gebruikersgroep.

5.1.2.

Afzonderlijke parameters
Hier kunt u de omvang van de lokale beveiliging definiëren en de
daarvoor noodzakelijke besturingsparameters vastleggen.
Onder Start / Configuratiescherm de optie Beheer en daar het
pictogram Lokale beveiligingsinstellingen.
Voer de gewenste instellingen voor de volgende functies uit:
• Wachtwoordvoorwaarden
• Accountvergrendelingsbeleid
• Drempel voor accountvergrendeling
• Bewakingsbeleid
• Gebruikersrechten
• Beveiligingsopties
15
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Een gedetailleerde beschrijving vindt u in het gebruikershandboek
van uw Windows-besturingssysteem.
De controlemechanismen van Windows®-Security zijn per
definitie van invloed op de (systeem)sessie. Een sessie die
in de Audit Trail wordt opgenomen, wordt succesvol
afgesloten met een systemlockout. Meld u af als gebruiker
nadat u de Saveris-toepassing hebt afgesloten.

5.2.
5.2.1.

Gebruikersregeling op Saveris CFR-niveau
Afzonderlijke rechten voor gebruikersgroepen
Een systeembeheerder of een lid van de lokale groep TestoComSoft-Admins kan aan de vooraf in het besturingssysteem
aangemaakte gebrukersgroepen afzonderlijke functies en
mogelijkheden van het systeem vrijgeven of juist blokkeren.

> Klik op het tabblad 21 CFR 11 op de knop
Veiligheidsinstellingen.
- Het venster Veiligheidsinstellingen wordt geopend.
Onder Lokale groepen kunnen vervolgens de afzonderlijke
rechten worden toegekend voor de drie gebruikersgroepen:
Admins, Power User en User.
Onder elke groep verschijnt een lijst met de afzonderlijke
rechten die kunnen worden ingeschakeld voor de betreffende
groep door ze aan te vinken.
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> In het hoofdmenu Systeem in de tab 21 CFR 11 op de knop
Veiligheidsinstellingen klikken.
De volgende afzonderlijke rechten kunnen worden
toegekend/geblokkeerd:
• Alarm bevestigen
• Alarminstellingen wijzigen
• Benaming of inhoud van een zone wijzigen
• Instellingen in het systeembereik wijzigen
• Afstelgegevens importeren
• PDF-rapport opstellen
• Rit uit bestaande gegevensregistratie aanmaken met
terugwerkende kracht

5.3.

Algemene aanwijzingen voor de Saveris CFRgebruiker
De beschrijvingen en hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing die
voor u ligt, hebben met name betrekking op de eisen van 21 CFR
Part 11.
De standaardfuncties en het algemene gebruik van de software
worden beschreven in de gebruiksaanwijzing voor Saveris
Professional (of CD).
Wanneer u bepaalde functies die in de gebruiksaanwijzing worden
beschreven niet kunt selecteren, kan het zijn dat u niet over de
juiste rechten beschikt. Neem in dat geval contact op met de
systeembeheerder.
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Houd rekening met de volgende uitzonderingen in het CFRgebruik:
• De Base wordt door middel van een ethernetkabel met de PC
verbonden. Een verbinding door middel van USB is niet
mogelijk.
• Alarmen kunnen niet worden bevestigd via de Base, maar
uitsluitend door gebruikers met de juiste rechten in de CFRsoftware.
• Alarmen kunnen niet via SMS of e-mail (SMTP) worden
bevestigd.

5.4.
5.4.1.

CFR-specifieke functies
Elektronische handtekening
Voor bepaalde gebruikersacties wordt door het systeem een
elektronische handtekening gevraagd die ook in de Audit Trail
wordt weergegeven, samen met de reden voor deze handtekening.
Elektronische handtekeningen configureren:
1. In het hoofdmenu Systeem in de tab 21 CFR 11 op de knop
Veiligheidsinstellingen klikken.
- Het venster Veiligheidsinstellingen wordt geopend.
2. Selecteer onder Elektronische handtekeningen de
gebruikersacties waarvoor een elektronische handtekening
moet worden verlangd.

Voor de volgende gebruikersacties kan een elektronische
handtekening verplicht worden gesteld:
• Alarmen bevestigen
• Alarminstellingen wijzigen
• Automatische rapporten vastleggen
• Rapportomvang vastleggen en eenmalig rapport opstellen
18
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• Instellingen in het systeembereik wijzigen
• Veiligheidsinstellingen bewerken
De handtekening voor een bepaalde gebruikersactie bevat:
• Type gebruikersactie (bijvoorbeeld Alarm confirmed)
• Serienummer van het betreffende Saveris-component met het
overeenkomstige kanaal.
• Datum en tijd
• Reden voor de handtekening
De handtekening van een bestand bestaat uit UserID,
datum, tijd en de reden voor de handtekening.

5.4.2.

Handmatig PDF-rapporten maken
Via de functie Eenmalig rapport kunnen 21 CFR 11-conforme
uitdraaien van een willekeurige periode worden gegenereerd.
1. Hoofdmenu Stationaire zones kiezen.
2. In de kalender de gewenste periode markeren.
3. In de tab Start onder Rapporten opstellen op Eenmalig rapport
klikken.
Het PDF-rapport bevat:
• CFR-conform dekblad met de hashcode van het PDF-rapport
• Grafiek, tabel met meetgegevens en alarmen van de
geselecteerde zone
• Audit Trail van de in de kalender geselecteerde periode
Het PDF-rapport kan als PDF worden opgeslagen met een
masterwachtwoord.
Het masterwachtwoord wordt alleen gevraagd wanneer het
rapport met Adobe Acrobat wordt geopend. Bij het openen
met Adobe Reader wordt niet om het masterwachtwoord
gevraagd.
✓

Gebruiker heeft hiervoor toestemming.

1. In het hoofdmenu Systeem in de tab CFR op de knop
Veiligheidsinstellingen klikken.
2. PDF instellingen selecteren.
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5.4.3.

Automatisch PDF-rapporten laten maken
Bij automatisch gemaakte PDF-rapporten kan niet met
handtekeningen worden gewerkt.
Een eenvoudige en veilige mogelijkheid om uw gegevens te
archiveren, is het automatisch opstellen van rapporten.
Elk rapport bevat een samenvatting van de gegevens van een
zone. De inhoud van het PDF-rapport kan voor elke zone
afzonderlijk worden geconfigureerd (tabel, grafiek, alarmen).
De rapporten worden door de software opgesteld en dagelijks,
wekelijks of maandelijks op een specifieke locatie op de computer
of een server opgeslagen of direct per e-mail aan een ontvanger
verstuurd.
De rapporten worden als pdf-bestand opgeslagen, zodat deze
eenvoudig bekeken of per e-mail verzonden kunnen worden.
In de bericht-instellingen bepaalt u hoe het automatisch creëren
van berichten wordt uitgevoerd.
> In het navigatiebereik op Automatische rapporten klikken.
- In het gegevensvenster verschijnt het submenu Instellingen
voor automatische rapporten.
- In het weergavegedeelte worden de bericht-instellingen
weergegeven.

20

5 Product gebruiken

Aanduiding

Verklaring

[Nieuw rapport]

Hiermee kunt u een nieuwe bericht-taak
aan de lijst toevoegen.

Lijst met berichttaken

Lijst met gecreëerde bericht-taken.

Zones

Keuzelijst voor de groep waarvoor het
bericht moet worden gecreëerd.
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Aanduiding

Verklaring

Tijdschema van
het opstellen van
het rapport

Opgave of het rapport dagelijks,
wekelijks, maandelijks of op een
gebruikergedefinieerd moment moet
worden opgesteld.
Dagelijks: Het rapport wordt elke
dag om 24:00 u gecreëerd.
Wekelijks: Het rapport wordt elke
zondag om 24:00 u gecreëerd.
Maandelijks: Het rapport wordt
elke laatste zondag van de
maand om 24:00 u gecreëerd.
Gebruikergedefinieerd: Er kan
een in de toekomst liggende
tijdspanne worden ingesteld
(startdatum/-tijd, einddatum/-tijd),
waarop eenmalig een rapport
moet worden opgesteld. Het
rapport wordt na afloop van de
tijdspanne opgesteld.

Groepsveld Inhoud Als de optie geactiveerd is, wordt het
bijhorende informatieblad bij het rapport
gevoegd.
• Uitvoerig
• Compact
• Kort
• Gebruikergedefinieerd
• Logo invoegen
• Handtekeningregel invoegen
Verzendopties
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Opgave of het rapport per e-mail moet
worden verstuurd (Alleen verzending),
opgeslagen moet worden (Alleen
archivering) of beide (Archivering en
verzending).
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Aanduiding

Verklaring

Tijdstip waarop
bericht gecreëerd
moet worden

Hiermee wordt aangegeven of het bericht
dagelijks, wekelijks of maandelijks
moet worden gecreëerd.
Dagelijks: Het bericht wordt elke
dag om 24:00 u gecreëerd.
Wekelijks: Het bericht wordt elke
zondag om 24:00 u gecreëerd.
maandelijks: Het bericht wordt
elke laatste zondag van de
maand om 24:00 u gecreëerd.

Groepsveld Inhoud Als de optie geactiveerd is, wordt het
bijbehorende informatieblad bij het bericht
• Voorblad
gevoegd.
• Grafiek
• Tabel
• Alarmen
Optie Naar
ontvanger sturen

Hiermee wordt opgegeven of het bericht
per e-mail naar een medewerker moet
worden verstuurd.
Als de functie is geactiveerd, worden de
invoervelden voor het adres van de
ontvanger en de onderwerpregel alsmede
de knop [Adresboek] weergegeven.
Als de functie is geactiveerd,
wordt het bericht niet extra opgeslagen, maar uitsluitend per email verzonden.

Invoerveld
ontvanger

Invoerveld voor het e-mailadres van de
medewerker aan wie het bericht moet
worden gestuurd.

[Adresboek]

Hiermee opent u het dialoogvenster
waarmee u de ontvanger uit de lijst met
Outlook-contacten kunt kiezen.

Onderwerp

Invoerveld voor de onderwerpregel.

Adresveld
voorblad

Invoerveld voor het adres waarnaar op de
berichtpagina's wordt verwezen.

De locatie waarop de berichten worden opgeslagen, is
bij de installatie van de Saveris CFR-software
vastgelegd.
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5.4.4.

Audit Trail
Naast de beperking van het aantal toegelaten gebruikers, de
mogelijkheid om verschillende rechten toe te kennen en de
beveiliging van opgeslagen rapporten door middel van
toegangsbeperkingen voor het archief, vormen de Audit Trails nog
een belangrijke methode om de opgeslagen PDF-rapporten
controleerbaar te beveiligen.
De Saveris Audit Trail verzamelt precies die gegevens welke direct
aan een electronic record kunnen worden toegewezen.
Relevant zijn hierbij het genereren en opslaan van electronic
records en het bewaken van wijzigingen die gedurende de
archivering worden aangebracht in de gegevens.
De gegevens van de Saveris Audit Trail zijn direct aan het
gegevensbestand gekoppeld en er onlosmakelijk mee verbonden.
Zo wordt gewaarborgd dat de gegevens van de Audit Trail ook bij
de overdracht van de gegevensbestanden van het ene systeem
naar het andere niet verloren kunnen gaan en steeds volledig
beschikbaar zijn.

De volgende gebeurtenissen worden in de Saveris Audit Trail
vastgelegd:
• Alarm confirmed
• Alarm confirm failed
• Alarm group has been created
• Alarm group has been updated
• Alarm group has been removed
• Alarm group has been removed automatically
• Alarm recipient changed
• Alarm recipient deleted
• Alarm recipient created
24
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•
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•

Alarm route changed
Alarm route created
Alarm route deleted
Alarm settings changed
Automatic report definition created
Automatic report definition updated
Automatic report definition deleted
Certificate has been imported
Channel upper/lower warning limit set
Channel upper/lower limit set
Channel name set
Cockpit unit settings changed
Failed to pass an updated alarm configuration to the base
Firmwareupdate
Log start set
Note has been added
Note has been updated
Note has been deleted
pdf Password changed
Probe cycle set
Probe disposition is
Probe has been added
Probe has been removed
Probe replacement
Probe settings changed
Report creation has been cancelled
Report has been created
Right granted
Right removed
Router configuration
Signed
Sign report
Signature enforced
Signature not enforced
System startup
System has been stopped
Time synced
Tour created manually
Tour description created
Tour description updated
25

5 Product gebruiken
• Tour description deleted
• Tour planning created
• Tour planning updated
• Tour planning deleted
• Tour deleted
• Tour updated
• Unit has been changed
• User login
• User logout
• Zone has been deleted
• Zone has been created
• Zone has been updated
• Zone renamed
• Zone settings have been updated
De volgende informatie wordt in de Saveris Audit Trail bij de
genoemde gebeurtenissen bewaard:
• Index (doorlopend Audit-Trail-nummer)
• Datum/tijd (Wanneer werd de wijziging in het systeem
uitgevoerd?)
• Gebruiker (Wie heeft de wijziging doorgevoerd?)
• Actie (Wat is er doorgevoerd/gewijzigd?)
• Apparaat (Het serienummer en het kanaal van het betreffende
Saveris-component)
• Details (Welke verdere details zijn er over deze
wijziging/gebeurtenis)
• Heeft betrekking op
De Saveris Audit Trail kan op categorieën worden gefilterd en is als
HTML-bestand te exporteren en af te drukken. Voor het exporteren
en afdrukken van een HTML-bestand is echter wel een
webbrowser vereist die dit ondersteunt.

5.4.5.

Automatisch een backup maken van de Saverisgegevens
Met de functie Backupinstellingen kunnen de in de database
beschikbare meetwaarden voor alle projecten automatisch
dagelijks worden veiliggesteld. De backupbestanden kunnen met
de functie Herstellen database in een nieuw project worden
geïmporteerd.
Ondersteuning bij de backup van de databank krijgt u via
softwarehotline@testo.de..
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De doeldirectory voor het opslaan van de backupbestanden
moet voor netwerkservices vrijgegeven zijn. Anders is het
maken van een backup van de gegevens niet mogelijk!
Om veiligheidsredenen moeten de backupbestanden op
een andere pc worden opgeslagen als die waarop de
Saveris-database zich bevindt.
1. In het hoofdmenu Systeem in de tab Systeem op de knop
Backup instellingen klikken.
- Het venster Backup instellingen verschijnt.
2. Selecteer het controlevakje Dagelijkse backup maken.
3. Selecteer een doeldirectory met Map vastleggen.
4. Klik op OK.

5.4.6.

Handmatig een backup maken van de Saverisgegevens
Met de functie Backup database kan van de in de database
opgeslagen meetwaarden van alle projecten op elk gewenst
moment een reservekopie worden gemaakt. De backupbestanden
kunnen met de functie Herstellen database in een nieuw project
worden geïmporteerd.
Ondersteuning bij de backup van de databank krijgt u onder het
nummer +497653 681-630 of via softwarehotline@testo.de.
Ondersteuning bij de backup van de databank krijgt u via
softwarehotline@testo.de.
De doeldirectory voor het opslaan van de backupbestanden
moet voor netwerkservices vrijgegeven zijn. Anders is het
maken van een backup van de gegevens niet mogelijk!
Om veiligheidsredenen moeten de backupbestanden op
een andere pc worden opgeslagen als die waarop de
Saveris-database zich bevindt.
1. In the main menu System, on the tab System click the
Database backup button.
2. Selecteer de doeldirectory.
3.
4.

Geef het bestand een naam.
Klik op Opslaan.
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6

Tips en hulp

6.1.

Standaardwerkwijzen (SOP's)
Dit hoofdstuk bevat suggesties en aanwijzingen voor het gebruik
van Saveris in CFR-relevante omgevingen.
1 De klant dient zorg te dragen voor een noodstroomvoorziening
voor de pc waarop de Saveris CFR-software wordt gedraaid.
2 De klant dient er voor te zorgen dat de wachtwoordbeveiliging is
geactiveerd en dat het wachtwoord uitsluitend bekend is aan
geautoriseerde personen.
3 De klant dient een afdoende beveiligingscyclus te definiëren en
te verzekeren dat geschikte beveiligingsprocessen, media voor
gegevensopslag en omgevingen voor gegevensopslag en de
benodigde software en hardware beschikbaar zijn.
4 De klant moet vóór het bewerken van zones een backup van de
databank maken. Alleen dan kunnen na een verandering van
de zone verder verslagen gegenereerd worden, die identiek zijn
aan vroeger opgestelde verslagen voor diezelfde periode.
Idealiter gebeurt het bewerken van de zones alleen in de fase
van de inbedrijfstelling. Daarna moet het recht om zones te
wijzigen worden ontnomen.
5 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om in het
besturingssysteem geschikte gebruikersaccounts en -groepen
te maken en deze aan de geschikte gebruikers toe te wijzen.
6 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de Saveris
Wizard alleen voor de inbedrijfstelling van het systeem, een
project of het onderhoud (bijvoorbeeld voelerkalibratie) te
gebruiken.
7 Het is de verantwoordelijkheid van de klant de Audit-Trailgegevens te controleren en op te slaan.
8 De klant dient er voor te zorgen dat de wachtwoordbeveiliging is
geactiveerd en dat het wachtwoord voor de PDF-documentatie
uitsluitend bekend is aan geautoriseerde personen.
9 Het is de verantwoordelijkheid van de klant gebruikersprofielen
te maken en deze gebruikers aan de beschikbare gebruikersgroepen (Testo-ComSoft-Admin, Testo-Power User, TestoUser) toe te wijzen.
10 Het is de verantwoordelijkheid van de klant te verzekeren dat er
uitsluitend een Saveris Software Server met Saveris Base
verbonden is.
11 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de USBaansluitingen van de Saveris-componenten te beveiligen.
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12 De klant dient de bedrijfsomstandigheden van een gesloten
systeem te verzekeren.
13 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om gepaste
processen en controles te definiëren om de juiste
synchronisatie van de systeemklok te verzekeren.
14 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de
wachtwoordfunctie voor PDF-rapporten te activeren en een
masterwachtwoord te definiëren in de Saveris CFR-software.
15 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het
masterwachtwoord voor PDF-rapporten alleen aan
geautoriseerd personeel door te geven.
16 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om accounts en
wachtwoorden eenduidig en eenmalig aan afzonderlijke
personen toe te wijzen.
17 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om
geschikte/passende toegangsrechten te verlenen.
18 Het valt onder de verantwoordelijkheid van de klant om de
capaciteit van de databank in regelmatige intervallen (1x om de
drie maanden) in de ingebruikname-assistent, onder de tab
Projecten, te controleren en evt. maatregelen te treffen bij een
volle databank.
19 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om
projectbeveiligingsfuncties juist te configureren (bijv. er moet
een geschikte opslagplaats voor PDF-rapporten worden
gedefinieerd en uitgerust met de juiste beveiligingsinstellingen)
en ervoor te zorgen dat de medewerkers direct afmelden bij het
verlaten van het systeem.
20 Het is de verantwoordelijkheid van de klant er voor te zorgen
dat alle gebruikers hun wachtwoorden geheim houden.
21 Het is de verantwoordelijkheid van de klant geschikte
processen en regelingen voor accounts te definiëren en er voor
te zorgen dat die gehandhaafd worden. De klant behoudt de
controle over de Saveris CFR-duplicaten.
22 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een goed
beheer van gebruikersaccounts te voeren.
23 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het systeem te
gebruiken als een gesloten systeem en de Windowstoegangsopties en het System Event-logboek zorgvuldig en op
tijd te controleren.
24 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om geschikte
regelingen en processen voor de omgang met systeemmisbruik
te definiëren.
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Testo Industrial Services biedt services voor systeemkwalificatie
aan om de validatie in de klantspecifieke toepassing te
ondersteunen. Daarnaast worden trainingen voor IT-functionarissen aangeboden.

6.2.

Versiegeschiedenis
De documentversies worden doorlopend genummerd met een getal
van twee cijfers (01, 02, …). Op de laatste pagina van deze
bedieningshandleiding is de versie eenduidig gekenmerkt. Het
versienummer is binnen de aangegeven druknorm (rechtsonder)
het vierde letter-/cijferblok (voorbeeld: 0970 0466 de 01 V01.00-0).
In wat volgt worden kritieke wijzigingen van latere versies
gedocumenteerd.
Hoofdstuk

Beschrijving van de
wijziging

03

Systeemvereisten

Aangepast

03

Gebruikersregelingen

Nieuwe te verlenen rechten

03

Elektronische
handtekening

Nieuwe gebruikersactie met
verplichte handtekening

03

Automatische opstelling
van een verslag in PDFformaat

Geen wachtwoordbeveiliging
bij automatisch gegenereerde
PDF-verslagen

03

Automatische backup
van de Saveris
gegevens, Handmatige
backup van de Saveris
gegevens

Verwijzing naar Support

03

Audit Trail

Nieuwe Audit Trail resultaten
toegevoegd

03

Standaard
werkinstructies (SOPs)

SOP 4 toegevoegd

04

Standaard werkinstructies (SOPs)

SOP 18 toegevoegd

04

Gebruikersregeling op
Saveris CFR niveau

Screenshots vervangen

Versie

30

04

CFR-specifieke functies

Screenshots vervangen

05

Systeemvereisten

Gewijzigd

05

Gebruikersregelingen

Oproep van de functie op een
andere positie
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Versie

Hoofdstuk

Beschrijving van de
wijziging

05

Elektronische
handtekening

Oproep van de functie op een
andere positie
Gewijzigde gebruikeracties
met verplichte handtekening

05

Handmatige opstelling
van een rapport in PDFformaat

Oproep van de functie op een
andere positie

05

Automatische opstelling
van een rapport in PDFformaat

Oproep van de functie op een
andere positie
Beperking "Geen
wachtwoordbeveiliging bij
automatisch gegenereerde
rapporten in PDF-formaat"
valt weg
Gewijzigde rapportinstellingen

05

Audit Trail

Nieuwe Audit Trail resultaten
toegevoegd

05

Automatische backup

Oproep van de functie op een
andere positie

05

Handmatige backup

Oproep van de functie op een
andere positie

06a

systeem Vereisten

aangepast

06a

Uit te voeren installatie

Formulering aangepast server
in plaats van de PC.

06a

Automatische PDF
Time rapportage van 24-1
genereren van rapporten klok klok veranderd.

07

Besturingssysteem

Windows 10® aangevuld

07

Computer

Aangepast

07

Toegangsregeling

Aangepast

07

Settings

Aangepast
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