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Internetbankieren, Office-toepassingen, sociale netwerken – 

zowel op privé als op zakelijk gebied zijn cloud-oplossingen 

inmiddels wijd verbreid. ‘Huren in plaats van kopen’ luidt 

tegenwoordig het devies bij het gebruik van software en de 

vakterm daarvoor is SaaS – Software as a Service. Onder-

zoek laat zien dat de meeste grote ondernemingen al op 

grote schaal gebruik maken van cloud-diensten en dat ook 

de middenstand het potentieel van de cloud meer en meer 

ontdekt. De ontwikkeling richting ‘data-wolk’ wordt nog 

eens versterkt door de hoge marktpenetratie van mobiele 

apparaten zoals smartphones en tablets, want dankzij 

cloud-oplossingen zijn gegevens via allerlei eindtoestellen 

overal toegankelijk zonder dat men eerst een speciale soft-

ware moet installeren. Dit bespaart tijd en maakt processen 

efficiënter – de keuze voor de cloud is voor ondernemingen 

dus zeker ook een kwestie van economisch denken en een 

sterke concurrentiepositie. 

Naast een betere beschikbaarheid van de gegevens is een 

cloud-oplossing ook een kans om processen die veel tijd en 

inspanningen kosten te automatiseren. Het is nog niet zo 

lang geleden (en in sommige ondernemingen nog steeds 

usance) dat gegevens met de hand met een simpele ther-

mometer gemeten en vervolgens op papier gedocumen-

teerd werden. De volgende stap in de ontwikkeling was de 

installatie van dataloggers op kritieke meetpunten die de 

meting weliswaar automatiseerden maar die – bij gebrek 

aan netwerkverbinding – nog steeds met de hand uitgelezen 

moesten worden. Voor analyse en het opstellen van berich-

ten moesten deze gegevens vervolgens in een adequate 

software worden ingelezen en konden dan ook alleen op dat 

speciale eindtoestel – bijvoorbeeld op een PC in het kantoor 

van de quality manager – worden bekeken. Bovendien was 

er alleen een ex-post-analyse van de meetwaarden mogelijk 

zodat overschrijden van grenswaarden vaak pas (te) laat 

werd herkend.

Op het gebied van meettechniek zijn cloud-toepassingen 

momenteel nog niet zo verbreid – Testo was met zijn in 2014 

geïntroduceerde meetgegevens-monitoringsysteem testo 

Saveris 2 een van de eerste aanbieders op de markt en 

beschikt thans dus over de nodige ervaring. Intussen wordt 

het systeem door klanten voor talrijke toepassingen en in 

allerlei branches ingezet, voor de temperatuurbewaking van 

levensmiddelen en medicijnen , maar ook voor klimaatmoni-

toring in musea en rekencentra. Bij al deze toepassingen is 

het systeem zeer betrouwbaar gebleken – met een beschik-

baarheid van duidelijk meer dan 99 procent biedt testo 

Saveris 2 een bovengemiddeld hoog beschikbaarheidsni-

veau, met name in vergelijking met kleinere, niet-industriële 

netwerken.

De mogelijkheid van realtime-monitoring kwam pas met de 

introductie van aan elkaar gekoppelde WiFi dataloggers, die 

hun gegevens zelfstandig naar een centraal punt stuurden 

en in geval van overschrijden van grenswaarden alarm kon-

den slaan.  

Voorwaarde hiervoor bleef echter de installatie van een spe-

ciale software die onderhouden en regelmatig geactuali-

seerd moest worden. Behalve de realtime-alarmering was 

nu voor de eerste keer een overkoepelende controle van alle 

meetpunten mogelijk, maar wel nog steeds slechts vanaf 

bepaalde eindtoestellen. Pas het overdragen van dit net-

werkconcept naar de cloud maakt de gegevens nu van 

overal uit beschikbaar – 24 uur per dag, overal ter wereld en 

met willekeurige eindtoestellen. In plaats van speciale soft-

ware is met testo Saveris 2 nog maar één gangbare web-

browser ter controle en visualisatie van de meetwaarden 

nodig.

De trend gaat richting cloud

Toenemende automatisering van de 
meetgegevens-monitoring
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Deze ontwikkeling komt op het juiste moment want met het 

oog op steeds meer wettelijke voorschriften en toenemende 

eisen aan het kwaliteitsmanagement zorgt automatiseren 

van de gegevensregistratie, -opslag en -evaluatie voor een 

duidelijk grotere efficiëntie bij het dagelijks werk. De volle-

digheid van de gegevens is op elk moment gewaarborgd en 

fouten kunnen door de flexibele alarmeringsmogelijkheden 

snel worden verholpen. Ook de documentatieplichten, bij-

voorbeeld ter voorbereiding van audits, worden een stuk 

eenvoudiger. Dit biedt gebruikers van testo Saveris 2 de 

zekerheid dat hun producten niet onopgemerkt aan kwaliteit 

inboeten als gevolg van verkeerde opslagomstandigheden. 

Typische voorbeelden hiervan zijn de temperatuur- en 

vochtmonitoring van levensmiddelen in een supermarkt (afb. 

Grotere betrouwbaarheid  
en efficiëntere processen

1) of van medicijnen in een ziekenhuis. Het handmatig uitle-

zen van dataloggers, tot nu toe een tijdrovende en arbeids-

intensieve bezigheid, wordt met testo Saveris 2 volledig 

geautomatiseerd. De gegevens van alle meetpunten zijn 

direct via de Testo Cloud beschikbaar – niet alleen via de 

PC op kantoor, maar ook via de smartphone of tablet, zodat 

de quality manager van overal een blik kan werpen op de 

actuele situatie. Bij onder- of overschrijden van een wette-

lijke grenswaarde alarmeert testo Saveris 2 meteen via 

e-mail of SMS, zodat men meteen maatregelen kan treffen. 

Bedorven levensmiddelen of door vorst beschadigde medi-

cijnen zijn daarmee verleden tijd.  

Aan alle vastgelegde voorschriften wordt voldaan, de koel-

keten blijft gesloten en het bewijs hiervan kan op elk 

moment met één muisklik worden geleverd.

Afb. 1: Alle meetwaarden kunnen ook op mobiele eindtoestellen altijd worden bekeken en gevisualiseerd.
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De voordelen van de cloud-gebaseerde meetgegevens-mo-

nitoring liggen dus voor de hand – als er nog twijfels heer-

sen omtrent deze oplossing, dan betreffen deze grotendeels 

het thema veiligheid van de gegevens. Daarbij gaat het fei-

telijk om twee aparte aspecten: enerzijds om het vermijden 

van gegevensverlies, anderzijds om het beschermen van de 

gegevens tegen toegang door onbevoegde partijen. Bij 

beide aspecten biedt de Testo Cloud een hoge veiligheids-

standaard overeenkomstig de actuele technische stand. De 

Testo Cloud wordt gehost bij een van ´s werelds grootste 

cloud-providers (AWS), die volgens nationale en internatio-

nale standaarden (bijv. PCI DSS, ISO 27001 en 95/46/EG) 

gecertificeerd is. De provider zelf heeft geen toegang tot de 

opgeslagen gegevens; die heeft alleen de klant, net als bij 

het kluisje in een bank.

In de AWS-servercenters worden de meetgegevens in een 

High-Availability-Cluster met gespiegelde, ruimtelijk 

gescheiden databanken opgeslagen, zodat zelfs bij een 

brand altijd nog een kopie van de gegevens voorhanden is.  

Een Load-Balancing tussen verschillende servers garan-

deert ook bij veel dataverkeer een geringe vertragingstijd 

(latentie). Ter preventie van potentieel gegevensverlies bij 

verbindingsproblemen blijven de meetwaarden lokaal net zo 

lang opgeslagen in de dataloggers totdat ontvangst in de 

databank werd bevestigd. Daarmee kan ook een tijdelijke 

uitval van de WiFi verbinding niet leiden tot gaten in de 

gegevens. Want elke logger kan tot wel 10.000 meetwaar-

den opslaan zodat het geheugen bij een gebruikelijke meet-

frequentie van 15 minuten pas na 100 dagen wordt over-

schreven. Verder is desgewenst ook een data-export vanuit 

de cloud naar aan lokale server altijd mogelijk.

Toegang tot de gegevens en mogelijke manipulatie door 

derden worden dankzij een SSL-codering tijdens de over-

dracht voorkomen. De integriteit van alle gegevens wordt 

met behulp van controlecijfers geverifieerd. Omgekeerd 

wordt ook de veiligheid van het bedrijfsnetwerk door de ver-

binding met de Testo Cloud op geen enkele manier in 

gevaar gebracht:  

de voor de communicatie van de testo Saveris 2 datalog-

gers gebruikte poorten hoeven alleen naar buiten toe geo-

pend te worden, bidirectionele openingen zijn niet nodig. 

Alle Saveris 2 dataloggers hebben bovendien een uniek 

MAC-adres en ondersteunen alle gangbare WiFi-veiligheids-

standaarden, inclusief WPA2 Enterprise.

Verder speelt in sommige branches ook de vraag naar com-

pliance – bijvoorbeeld de juridische randvoorwaarden in het 

land waarin de cloud-servers staan – een belangrijke rol. 

Om mogelijke problemen in dit opzicht op voorhand te ver-

mijden blijven de gegevens al naargelang het land van oor-

sprong van de Testo-klant op servers in Europa (Duitsland), 

in Azië (Singapore) of in Amerika (VS) (afb. 2). Het Europese 

AWS-servercenter staat in Frankfurt am Main en valt dus 

onder de strenge Duitse en Europese wetgeving inzake 

gegevensbescherming. Voor het speciale geval dat onder-

nemingsrichtlijnen de opslag van gegevens in een Public 

Cloud verbieden kan testo Saveris 2 alternatief op een gere-

serveerde klantenserver (Private Cloud) of als Virtual Appli-

ance in het eigen rekencentrum van de klant geïnstalleerd 

worden zodat de gegevens het eigen netwerk nooit verlaten 

(Local Cloud).

Hoe veilig zijn de gegevens  
in de Testo Cloud?
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Afb. 2:  De cloud-servers van de Testo Cloud bevinden zich op drie continenten wat enerzijds een geringe latentie garandeert en anderzijds 
compliance-problemen bij de gegevensopslag vermijdt.

Region America (Oregon)

Region Asia (Singapore)

Region Europe (Frankfurt)
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Ondernemingen in allerlei branches staan momenteel voor 

de taak om toenemende wettelijke eisen en kwaliteitseisen 

van hun klanten zo effectief mogelijk en met redelijke mid-

delen om te zetten. Met name kleinere tot middelgrote 

bedrijven, die tot nu toe nog geen meetgegevens-monito-

ring met koppeling aan het internet, geïntroduceerd hebben, 

kunnen met de cloud-oplossing testo Saveris 2 een sprong 

in hun ontwikkeling maken: zonder investeringen in een 

lokale IT-infrastructuur kan men dit systeem simpel en met 

de beschreven voordelen in de praktijk omzetten. Verschil-

lende licentie-modellen voor de Testo Cloud, te beginnen 

met een gratis Basic-licentie, dekken uiteenlopende eisen af 

en de omvang van de toepassing kan men geheel naar 

behoefte aanpassen.

Met de cloud-oplossing behoren spot-metingen en handma-

tig uitlezen van dataloggers voortaan tot het verleden en 

personeel dat hiervoor vroeger werd ingezet, wordt beschik-

baar voor andere taken. Ook het opstellen van berichten 

wordt grotendeels geautomatiseerd. Het belangrijkste is 

echter de winst op het gebied van de beschikbaarheid en 

veiligheid van de gegevens: alle meetwaarden zijn altijd via 

de cloud beschikbaar en kunnen van overal via elk wille-

keurig eindtoestel worden opgeroepen. Daarmee biedt de 

cloud-oplossing testo Saveris 2 optimale voorwaarden voor 

een betrouwbare monitoring van temperatuur en vocht con-

form de richtlijnen en een duidelijk grotere efficiëntie dankzij 

geautomatiseerde processen.

Conclusie: het is tijd voor de cloud

Overzicht van de voordelen van cloud-gebaseerde meetgegevens-monitoring

• Beschikbaarheid van de gegevens onafhankelijk van plaats, tijd en toestel

• Duidelijk hogere kwaliteit en meer efficiëntie bij geringere kosten

• Gegevens toegankelijk via standaard-webbrowser, geen installatie en onderhoud van speciale software meer nodig

• Zeer grote veiligheid en hoge beschikbaarheid van de gegevens

Typische toepassingsgebieden voor testo Saveris 2

• Voedselbewaking in bakkerijen, slagerijen, supermarkten en restaurants

• Opslag van medicijnen in apotheken en ziekenhuizen

• Klimaat-monitoring in serverruimtes en rekencentra

• Klimaatmonitoring in gebouwen, musea en archieven

• Productie van temperatuur- en vochtgevoelige goederen (bijv. textiel, granulaten)

• Bewaking van droogprocessen (bijv. spuitcabines, drogen in de bouw)

Meer informatie 

over het cloud-gebaseerde meetgegevens-monitoringsysteem testo Saveris 2 en zijn toepassingsmogelijkheden  

vindt u hier:

https://www.testo.com/de/anwendungen/saveris-2-applications
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Testo met hoofdvestiging in het Zwarte Woud is wereldwijd 

toonaangevend op het gebied van draagbare en stationaire 

meetoplossingen. In 32 dochtermaatschappijen over de hele 

wereld onderzoeken, ontwikkelen en produceren 2.700 

medewerkers producten voor de hightech onderneming en 

brengen deze op de markt. De expert in meettechniek over-

tuigt zijn klanten wereldwijd met uiterst precieze meetinstru-

menten en innovatieve oplossingen voor het meetgegevens 

management van morgen. Producten van Testo helpen om 

tijd en ressources te besparen, het milieu en de gezondheid 

van mensen te beschermen en om de kwaliteit van waren en 

diensten te verhogen. 

Een gemiddelde jaarlijkse groei van meer dan 10 procent 

sinds de oprichting in 1957 en een huidige omzet van bijna 

een kwart miljard euro laten op indrukwekkende wijze zien 

dat het Zwarte Woud en hightech systemen perfect samen-

gaan. Tot de succesformule van Testo behoren ook de 

bovengemiddelde investeringen in de toekomst van de 

onderneming. Ongeveer een tiende van de jaarlijkse omzet 

wereldwijd investeert Testo in Onderzoek & Ontwikkeling.

Meer informatie op testo.com
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