
10 důvodů pro: plně automatizované  
monitorování prostředí

 1. Žádná papírová dokumentace

Se záznamníky dat, min/max teploměry a termohygrometry musíte ve Vámi požadovaných intervalech ručně vyčítat, 

dokumentovat a archivovat všechny naměřené hodnoty. Myslete na metry regálů, které se postupně zaplní těmito 

záznamy. Pokud se naopak rozhodnete pro monitorovací systém, všechny tyto činnosti probíhají digitálně, a hlavně 

zcela automaticky. Vždy tak získáte lepší, rychlejší a jednodušší přehled o naměřených datech a také spotřebujete 

méně papíru.

 2. Významná úspora času

Podle toho, kolik máte měřicích míst, můžete snadno strávit několik hodin denním vyčítáním měřicích přístrojů  

a následnou dokumentací dat. Každý den! Jaké užitečnější věci byste místo toho mohli Vy nebo Vaši zaměstnanci 

dělat? S monitorovacím systémem jsou všechna naměřená data automaticky zaznamenávána, přenášena  

a archivována. Nákladné manuální činnosti již nejsou potřeba. 

 3. Méně lidských chyb

Je to stejně logické jako nevyhnutelné: kdekoliv pracují lidé, dochází k chybám. To platí i pro práci se záznamníky 

dat nebo termohygrometry. Protože jakmile máte k dispozici mnoho různých naměřených hodnot, které je třeba 

zapsat s přesným datem nebo časem a přesně archivovat, rychle zjistíte, že se Vám z neopatrnosti vloudí také 

chyby. Nebo se zápisník používaný během vyčítání ztratí, takže jsou pak hodnoty zaznamenány z paměti podle 

nejlepšího vědomí a svědomí.  

Přesně tyto druhy potenciálních chyb minimalizuje automatizovaný monitorovací systém.

Regulační požadavky vyžadují v celém farmaceutickém dodavatelském řetězci bezproblémové monitorování produktů, které 

jsou citlivé na teplotu. K řešení tohoto náročného úkolu se nyní široce používají plně automatizované systémy monitorování 

prostředí. Pokud si stále nejste jisti, zda tento typ řešení vyhovuje Vašim požadavkům, dali jsme dohromady  

10 přesvědčivých důvodů, které Vám pomohou se rozhodnout.
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 4. Další možnosti alarmu

Záznamníky dat a termohygrometry mohou indikovat také překročení mezních hodnot, ovšem pouze na samotném 

měřicím přístroji. Pokud používáte více přístrojů na různých měřicích bodech, můžete toto překročení snadno 

nezaregistrovat, dokud nenastane čas na denní nebo dokonce týdenní výčet dat. Tehdy však už může být pozdě. 

Velkou výhodou monitorovacích systémů jsou jejich komplexní možnosti alarmů. Kromě alarmů na samotných 

přístrojích jste v případě překročení mezních hodnot nebo při systémových kritických událostech informováni  

také e-mailem nebo prostřednictvím SMS. To Vám umožní okamžitě zasáhnout a provést nápravná protiopatření,  

než bude příliš pozdě. 

 5. Kompletní soulad pro audity

Farmaceutický dodavatelský řetězec je jen jednou z oblastí, kde jsou regulační požadavky stále přísnější a počet 

pravidel, která je třeba dodržovat, se stále navyšuje. Klíčovou roli zde hraje měřicí technika pro monitorování 

podmínek prostředí. Můžete si být jisti, že monitorovací systémy (s ohledem na měřicí techniku   a software) splňují 

všechny příslušné směrnice a normy (včetně 21 CFR Part 11). A v případě auditu máte všechny požadované údaje 

na dosah ruky pouhým stisknutím tlačítka.

 6. Více přizpůsobení zpráv

Zprávy jsou jednou z hlavních výhod monitorovacích systémů. Nejen, že jsou vytvářeny automaticky a odesílány  

do uživatelsky definovaného distribučního seznamu. U digitální dokumentace lze také přizpůsobit její rozsah,  

frekvenci a úrovně podrobností. Lépe informovány jsou nejen interní zúčastněné strany. Zprávy jsou ideální  

také pro rychlejší audity.

 7. Vyšší úroveň zabezpečení dat

Data shromážděná z Vašich měřicích bodů jsou cenná: dávají Vám jistotu, že spolehlivě dodržujete všechny zákonné 

požadavky, umožňují efektivnější audity a umožňují Vám cíleně optimalizovat Vaše procesy. O to důležitější je vědět,  

že jsou data vždy bezpečně uložena a kdykoliv k dispozici. Proto jsou Vaše záznamy bezpečně uloženy a chráněny  

proti zneužití jak v hardwaru, tak v cloudu. Místní řešení jsou také obvykle proveditelná. 
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 8. Lepší dostupnost dat

Vědět, že jsou Vaše naměřené hodnoty spolehlivě zaznamenány a bezpečně uloženy, je jedna věc. Stejně důležité  

je ale mít k nim přístup kdykoliv – a nejen na místě. Protože i když jste na cestách, chcete vědět, zda vše  

ve výrobě nebo ve skladu běží hladce. Většina monitorovacích řešení proto umožňuje přístup k Vašim datům 

kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv koncového zařízení.

10. Více jistoty

Na rozdíl od záznamníků dat monitorují plně automatizované monitorovací systémy klimatické veličiny skutečně  

nepřetržitě, protože u samostatných záznamníků se záznam kvůli vyčtení dat přeruší. Vzhledem k tomu, že tento 

krok je u monitorovacího systému zcela automatizovaný, neunikne Vám absolutně nic. A v případě jakéhokoliv 

překročení mezních hodnot budete samozřejmě okamžitě upozorněni.

11. Větší flexibilita v kombinaci s konstantním zabezpečením

Základním pravidlem pro monitorování prostředí je: čím více měřicích bodů je třeba monitorovat a čím přísnější  

jsou regulační požadavky na bezpečnost, tím vyšší stupeň automatizace byste měli hledat. To je důvod, proč  

lze plně automatizovaná monitorovací řešení velmi flexibilně přizpůsobit Vašim potřebám bez kompromisů  

v oblasti záznamu nebo zabezpečení dat. 

Zjistěte více:       Porovnání monitorovacích systémů Testo


