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team Akaryakıt İstasyonları, gıda güvenliğini sağlamak 
için testo Saveris Food Stores’a güveniyor.
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Akaryakıt istasyonları, genellikle yollardaki sürücüler için aynı zamanda birer market ve kafe görevi de görmekte-
dir. Bu hizmet, akaryakıt istasyonlarının temel görevi olmasa da kusursuz bir müşteri deneyimi için oldukça önemli 
bir yer tutmaktadır. Bu sebeple, gıda güvenliğini sağlamak ve kaliteyi artırmak amacıyla team Akaryakıt İstasyon-
ları’nda pek çok kontrol kağıtlara işlenerek yapılmaktaydı. Fakat bu şekilde yapılan kontrollerde bazı zorluklar bu-
lunmaktadır. Şimdi bu zorluklarlara göz atalım. 

Team Group, testo Saveris Food Stores sistemini kullanmadan önce, çalışanlar hangi kontrolü, ne zaman ve 
nasıl yapması gerektiğini çok iyi bilmesi ve aklında tutması gerekiyordu. Bu sebeple personel eğitimi zorlu ve 
zaman alan bir mesele halindeydi. Ayrıca, alınan ölçümler manipülasyona açık bir durumda kağıtlara işlenmek-
teydi. Soğutma ünitelerindeki kontroller ve ölçümler personel tarafından yapılıyordu, personelin şubede olmadığı 
zamanlarda gıda güvenliğinden emin olmak mümkün değildi. İstasyonda çalışan personel sayısı da genelde çok 
kısıtlı olduğundan dolayı personelin bu işlere yeterli zaman ayırıp gerekli özeni göstermesi oldukça zordu. Ayrıca 
bir başka zorluk daha bulunuyordu. Yapılan tüm bu kontroller ve sonucunda oluşan hizmetler, yalnızca bir şubeyi 
değil tüm markayı temsil ettiğinden dolayı her şubedeki kalite ve hizmet benzer standartta olmalıydı. team Akar-
yakıt İstasyonları’nda ise franchise olarak işletilen pek çok şube olduğundan bu standardı korumak hayli zorluydu. 
Bu sebeple team Group gıda güvenliğinden emin olmak ve kaliteyi yukarı çekmek adına yeni bir arayışa girdi.

Gıdanın olduğu her yerde gıda güvenliği tam olarak sağlanmalıdır. Bu 
gereksinim, toplum sağlığı için vazgeçilmez olduğu kadar, müşteri 
taleplerinin de odak noktalarından biri olmuştur. Bu durumun farkında 
olan team Akaryakıt İsyasyonları gıda güvenliğinden emin olmak, 
kaliteyi en üst noktaya çıkarmak ve çalışanlarının işlerini olabildiğince 
kolaylaştırmak için dijital gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi 
testo Saveris Food Stores’a güvenmiştir. Akaryakıttan hırdavat 
dükkanına pek çok alanda faaliyet gösteren, 290’ın üzerindeki te-
sisinde 2700’den fazla çalışanı bulunan Almanya merkezli team 
Group’a bağlı akaryakıt istasyonları, 70’in üzerindeki noktasında testo 
Saveris Food Stores ile çalışmaktadır. Gelin team Akaryakıt İstasyon-
ları’ndaki dönüşümü birlikte inceleyelim.

Çözüm: testo Saveris Food Stores
team Group arayışını Testo’nun bu alanda özelleştirilmiş, gıda güvenliği ve kalite yönetimi sistemi testo Saveris 
Food Stores’u bulması ile sonlandırdı. testo Saveris Food Stores ile şubelerde pek çok değişti. Testo’nun çözümü 
ile işletmede yapılan günlük kontroller dijital bir hale getirildi ve artık bir Kontrol Ünitesi (tablet) üzerinden yapıl-
maya başlandı. Bu sayede işlenen tüm veriler bulut tabanlı bir sunucuya eş zamanlı olarak yüklenmeye başladı. 
Bu durumda hem şube yöneticilerinin hem de tüm şubelerden sorumlu kalite yönetim ekibinin ister evinden ister 
ofisinden 7/24 kontrollerin takibini yapmasını mümkün kıldı.



Bir sonraki bültenimizde ”Dağıtım merkezleri için dijital çözümler” konusunu işleyeceğiz.

Görüşmek üzere!

Testo Türkiye Solutions Ekibi

%100 dijital yönetim sistemlerimiz:

•  testo Saveris Restaurant

•  testo Saveris Retail Chain
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Güvenilir online veri kaydediciler ile soğutma ünitelerindeki sıcaklıklar,
istenilen zaman aralıklarında otomatik olarak ölçülüp verileri düzenli olarak 
Bulut tabanlı sunucuya yüklenmeye başlandı. Bu işlem ölçümleri otoma-
tikleştirme ve personele zaman kazandırmakla kalmayıp ölçümleri de daha 
güvenli bir hale getirdi. Kızartma yağı için kullanılan TPM ölçüm sensörü gibi 
mobil sensörlerin işin içine girdiği ölçümlerde ise kullanıcı detaylı bir şekilde 
ölçümü nasıl alması gerektiği hakkında bilgilendirilmeye başlandı. Alınan 
ölçümün önceden belirlenen limit değerleri arasında olup olmadığını sistem 
anında değerlendirilip, eğer ölçüm istenilen aralıkta değilse kullanıcının nasıl 
bir düzeltici faaliyette bulunması gerektiği hakkında kullanıcıyı yönlendir-
meye başladı. Tüm bu bahsedilen avantajlar sayesinde de team Akaryakıt 
İstasyonları yalnızca gıda güvenliğini güvence altına almakla kalmayıp
kalitesini de artırdı.

Sistemde, şube yöneticileri ve kalite yöneticileri Bulut’a yüklenen verilere kendi kullanıcı bilgileri ile girip detaylı 
analizlere ulaşmaktadır. Verileri depolamak artık bir dert değildir, istenilen veriye saniyeler içinde ulaşılır. Tüm 
kalite ve gıda güvenliği prosedürlerini, genel merkezdeki kalite ekibi kurgulayıp şubelerle online olarak paylaştığı 
için franchise ya da genel merkez tarafından işletilen bir şube olsun, fark etmeksizin her şubenin aynı prosedür-
leri takip etmesini sağlanmış ve anlık olarak kontroller görüntülenebilir hale gelmiştir.

team energie GmbH & Co. KG Akaryakıt İstasyonları Birimi Bistro & Gastronomi Danışmanı Knud Schröder’in 
sözleri de sistemin ne kadar sevildiğini gözler önüne sermektedir: “testo Saveris Food Stores, dijital kalite yöne-
tim sistemi gereksinimlerimizi mükemmel bir şekilde karşılıyor: Kullanımı gerçekten kolay ve çalışmalarımızı 
önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Testo ile bu proje üzerindeki iş birliğimiz kusursuz. Bu çözümü tüm meslektaşlarıma 
tavsiye ederim.”
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Akıllı telefon kullanabilen herkesin kolaylıkla kullanabileceği, her
kontrolde kullanıcıyı görsellerle destekleyerek yaptığı kapsamlı yönlendirme-
leri sayesinde sistemdeki yazılım, sahadaki çalışanların eğitim sürelerini
oldukça azalttı ve hataları minimuma indirdi. Hazırlanan dijital listeler 
sayesinde gelen ürünlerin tedarikçileri dijital olarak kaydedilmeye başlandı, 
mal kabulü yapılan ürünlerin son kullanma veya tavsiye edilen tüketim
tarihleri, sıcaklıkları ve görünümleri kontrol edilmeye ve belgelendirilmeye 
başlandı.

https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/saveris-restaurant
https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/saveris-retailchain

