
Heeft u volledige controle 
over uw koudeketen?

testo Saveris Retail Chain: de digitale oplossing voor volledige  
temperatuuropvolging en maximale efficiëntie in uw kwaliteitsmanagement. 



Gebrekkige transparantie?

  Weet u waar de kritieke punten in uw koudeketen zitten?

  Kunt u de kwaliteit van uw goederen gedurende de hele 

keten volgen?

  Kunnen kritieke parameters bij een probleem snel  

herkend en gecorrigeerd worden?

Weinig controle?

  Kunt u er op elk moment zeker van zijn dat de kwaliteits

waarborging in uw winkels, opslagruimtes en tijdens het 

transport betrouwbaar werkt?

  Verstaat elke medewerker hetzelfde onder kwaliteit als u?

  Ziet u de volgende audit vol spanning tegemoet?

Hoe werkt uw kwaliteitsmanagement 
vandaag?

Veel gegevens, weinig nut?

  Leggen uw medewerkers temperatuur en 

kwaliteitsgegevens efficiënt en betrouwbaar vast?

  Worden de gemeten gegevens centraal bijeengebracht?

  Kunt u de vastgelegde kwaliteitsgegevens gebruiken voor 

analyses en om uw processen te verbeteren?

Hoge kosten? 

  Kunt u vroegtijdig bederf van goederen vermijden door 

een consequente temperatuurbewaking?

  Kunt u de dagelijkse kwaliteitsgegevens ook zonder een 

enorme papierberg vastleggen?

  Kunt u de audits snel en met geringe kosten uitvoeren?

Als kwaliteitsmanager bent u ervoor verantwoordelijk dat waardevolle levensmiddelen in een perfecte kwaliteit van de 

producent bij de consument terechtkomen – een taak met veel verantwoordelijkheid die u steeds voor meer dan 100 % in 

beslag neemt en waarbij men de vertrouwde processen steeds weer in vraagt stelt. De hoofdvraag blijft: hoe goed werkt de 

kwaliteitswaarborging in uw onderneming?



Distributiecentra Productie van levensmiddelen Inbound-koudeketen 

Het hele proces in het oog houden.

  Alle kwaliteitsgegevens digitaal vastleggen  

en op elk moment oproepen

  De gegevens uit winkels, distributiecentra  

en logistiek in één systeem verenigen

  De hele koudeketen tot aan de producent traceren

Meer efficiëntie bereiken.

  Fouten in de koudeketen vroegtijdig herkennen  

en goederenverlies vermijden

  Kwaliteitsgegevens zonder papier digitaal vastleggen  

en personeel door geautomatiseerde temperatuur

bewaking ontlasten

  Audits snel en doelgericht uitvoeren daar waar ze het 

meest noodzakelijk zijn

Outbound-koudeketen Filialen en winkels Consument

testo Saveris Retail Chain: de oplossing werd 

ontwikkeld in samenwerking met experts uit 

de levensmiddelenindustrie. Daarmee heeft u 

alle relevante kwaliteitsparameters gebundeld 

in één systeem – from farm to fork. Uiterst 

nauwkeurige meettechniek, intuïtief bedienbare 

software en een uitgebreide service maken uw 

werk eenvoudig, snel en efficiënt. 

Kritieke punten identificeren.

 Zwakke plekken in de koudeketen vinden

  Vastgelegde kwaliteitsgegevens gebruiken  

voor analyses en optimalisatie van de processen

  Door het systeem op problemen gewezen worden  

voordat deze optreden

Alles onder controle.

  Kwaliteitseisen betrouwbaar realiseren – in winkels, 

opslagruimtes en tijdens het transport

  Het kwaliteitsbewustzijn van uw personeel in elk filiaal 

vergroten 

  Volledige controle over de kwaliteit gedurende de hele 

koudeketen verkrijgen

testo Saveris Retail Chain maakt uw kwaliteitsmanagement efficiënt en betrouwbaar.



Digitaal kwaliteitsmanagement met testo Saveris Retail Chain

Sensoren: kwaliteitsgegevens 
betrouwbaar vastleggen.

Met 60 jaar ervaring in de productie van meetoplossingen 

en sensoren levert Testo u alle apparatuur die u nodig 

heeft voor het bewaken van de koudeketen. Van infrarood 

en steekthermometers voor controlemetingen tot 

draadloze dataloggers voor een geautomatiseerde 

temperatuurregistratie en alarmering tot aan de tablet die 

uw personeel gebruikt om de kwaliteit te checken.

Software: kwaliteitsgegevens 
bundelen en analyseren.

In de testo Saveris Cockpit heeft u volledig overzicht over 

alle processen in uw winkels, distributiecentra en tijdens 

het transport. De in het digitale kwaliteitshandboek 

vastgelegde maatregelen kunnen op die manier snel en 

eenvoudig in alle bereiken geïmplementeerd worden. De 

verantwoordelijken ter plaatse houden hun eigen gegevens 

altijd in het oog, terwijl u het overzicht kunt behouden.

Service: wereldwijd een 
competente partner.

Onze speciaal geschoolde servicemedewerkers staan bij 

alle stappen in het proces voor u klaar: van de planning en 

de inbedrijfstelling tot aan het onderhoud staan uw 

behoeften centraal. Samen met u leggen wij in alle 

projectfases vast hoe testo Saveris Retail Chain u bij het 

dagelijks werk kan helpen. Ook na de installatie staan we 

altijd voor u klaar en zorgen voor support, onderhoud en 

kalibratie van uw systeem.

Gegevens systematisch vastleggen, 
bundelen en analyseren.



Sinds tientallen jaren is Testo een betrouwbare partner in de 

levensmiddelenbranche. Onze meettechniek en 

meetoplossingen worden door levensmiddelenproducenten, 

supermarkten, restaurants en cateraars dagelijks ingezet en 

zijn onmisbaar voor de kwaliteitswaarborging.  

In een wereld die in alle opzichten in beweging is en waarin 

alles met elkaar is verbonden, is het niet genoeg om alleen 

maar precies te meten. Het gaat veeleer om het integrale 

beheer van alle kwaliteitsparameters met een intelligent 

systeem dat uw dagelijks werk eenvoudiger, veiliger en 

efficiënter maakt.

Uw expert voor de veiligheid  
van levensmiddelen.
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Sinds 60 jaar staat Testo voor innovatieve meetoplossingen 

made in Germany. Als wereldmarktleider op het gebied van 

draagbare en stationaire meettechniek helpen wij onze klanten 

om tijd en ressources te besparen, het milieu en de gezondheid 

van mensen te beschermen en om de kwaliteit van goederen 

en diensten te verhogen.

In 32 dochtermaatschappijen over de hele wereld onderzoe

ken, ontwikkelen en produceren 2.600 medewerkers high

tec producten en brengen deze op de markt.  

Testo overtuigt meer dan 1 miljoen klanten wereldwijd met 

uiterst precieze meetapparatuur en innovatieve oplossingen 

voor het meetgegevens management van morgen.

Een gemiddelde jaarlijkse groei van meer dan 10 % sinds 

de oprichting in 1957 en een actuele omzet van bijna een 

kwart miljard euro laten zien dat hightech en het Zwarte 

Woud perfect bij elkaar passen. Tot de succesformule van 

Testo behoren ook de meer dan gemiddelde investeringen 

in de toekomst van de onderneming. Ongeveer 10% van de 

jaarlijkse omzet wereldwijd investeert Testo in Onderzoek en 

Ontwikkeling.

Hightech uit het Zwarte Woud.

Digitaal kwaliteitsmanagement met testo Saveris Retail Chain
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