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Kontrol Ünitesi, çalışanların sistemde formları işlediği el terminali göre-
vini üstlenmektedir. Sistemde kullanıcı, yapması gereken her adımda 
görsellerle ve açıklamalarla desteklenir. Hangi formu, ne zaman yapması 
gerektiği hakkında yine sistem tarafından yönlendirilir. Ayrıca form-
ların bir tablet üzerinden işlenmesi, kullanıcıdan kontrolleri yaparken 
gerektiğinde fotoğraf çekmesi ve barkod okutması gibi isteklerde bu-
lunulmasını da mümkün kılar. Tabii ki tüm bu işlemler sisteme kayde-
dilmektedir. Sistemi inceleyen yetkililer; hangi formun ne zaman, hangi 
kullanıcı tarafından işlendiğini ve yapılan işlemlerin sonuçlarını, sistem 
üzerinden internete erişebildikleri her yerden eş zamanlı olarak 
takip edebilirler. Sisteme sabit ve mobil sensörler de entegre edilebil-
mektedir; şimdi bu sensörlere göz atalım

Süpermarketler gıda güvenliğini sağlamak için, gıda güvenliği sistemlerini detaylı olarak kurgulamaya çalış-
makta ve uygulamak için yoğun çaba göstermektedir. Buna rağmen gıda güvenliğini sağlamak oldukça zorludur. 
Çünkü gıda güvenliği birbirine bağlı süreçlerden oluşur ve tek bir hata bile çok büyük sonuçlara, hatta tecrübe 
ettiğimiz gibi küresel salgınlara yol açabilir. Bu konuda tam denetimi sağlamak ve süreçleri doğru analiz edebil-
mek adına çözüm dijitalleşmektir. Testo’nun süpermarketlere yönelik özelleştirdiği dijital gıda güvenliği sistemi 
testo Saveris Food Stores üzerinden dijitalleşme ile gıda güvenliği sistemlerinde ne gibi değişiklikler oluyor, 
gelin birlikte bakalım.

Bu sistemde, mevcut kontrollerin yapıldığı formlar sistemdeki kalite yöneticisi hesabından dijitalleştirilir ve bulut 
tabanlı bir sunucu üzerinden çalışanların formları işleyeceği Kontrol Ünitesi’ne (tablet) aktarılır. Dijitalleştirilen 
formlar istenilen her zaman güncellenebilir. 

Online Data Logger: Gıdaların güvenliğinden emin olmak için ortamın 
ve ürünlerin, sıcaklık ve nem takibinin yapılması gerektiği noktalarda 
ölçümler personel tarafından yapılıyorsa; vardiya saatleri dışında veya 
süpermarketlerin Covid-19 salgın sürecinde de gördüğümüz gibi beklen-
medik şekilde kapalı kalması gerektiği durumlarda ölçümlerin devamlılığı 
sağlanamaz; sağlandığı durumlarda da ölçümlerde aksamalar olması 
mümkündür, veriler manipülasyona açıktır. Online data logger kullanılan 
alanlarda ise ölçümler belirlenen aralıklarda personele ihtiyaç duyul-
madan otomatik alınır. Veriler üzerinde oynama yapılamaz. Ölçümlere 
atanan limit değerler aşıldığında e-posta ve SMS alarmları yetkililere 
ulaşır. Veriler bulut tabanlı bir sunucuya aktarılır. Bu sayede internetin 
olduğu her yerden, her an verilerin takibi yapılabilir ve gerekli aksiyonlar 
hızlıca alınır.



Bir sonraki bültenimizde testo Saveris Food Stores sisteminin “team” akaryakıt istasyonlarındaki işleyişine ve
marketlerindeki gıda güvenliği uygulamalarında yaşanan dijital dönüşüme dair bilgiler içeren yazımızı bulacaksınız.
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Tüm bu veriler bulut tabanlı bir sunucuda detaylı analizlerle ilgililere sunulmak-
tadır ve internet üzerinden PC, tablet veya telefon kullanarak istediği zaman 
istediği yerden verilere ulaşan yetkililer kontrollerde istediği zaman değişiklikler 
yapabilmektedir. Şube yöneticileri kendi şubelerindeki, kalite yöneticisi ise tüm 
şubelerdeki gıda güvenliğinden emin olmak için; kapsamlı ve anlık veri grafikleri, 
günlük raporlar, SMS ve e-posta alarmlarından yararlanır. Böylelikle verilerin 
analizi kâğıt tabanlı işleyen sistemlere göre çok daha kolay ve hızlı bir şekilde 
gerçekleşir. Ayrıca kalite yöneticisi kendi hesabından, tüm şubelerdeki gıda 
güvenliği uygulamalarından emin olur. 
Sistemin tamamında işlenen veriler bulut tabanlı bir sunucuda toplandığından 
akıllara veri güvenliği sorusu da gelmektedir. Testo, kullanıcı verilerini dünyanın 
en güvenli sunucularından kabul edilen Amazon Web Services’de (AWS) depo-
lamaktadır. Bu durum, kullanıcıların veri güvenliği konusunda soru işaretlerini 
kaldırmaktadır.

Çok fonksiyonlu Bluetooth aparatı ve sensörler

Yukarıda anlatılanların tümü değerlendirildiğinde dijital gıda güvenliği sistemlerindeki özelleştirilmiş ve otomatik 
raporlar sayesinde işletmedeki gıda güvenliği süreçlerinin tamamının farkında olmak, ölçümleri otomatikleştirmek 
ve manipülasyona kapalı halde saklamak, çalışanları her noktada detaylı yönlendirmelerle doğru uygulamalara 
teşvik etmek ve diğer pek çok avantajı ile uyumlu olabilmek kağıt tabanlı sistemlere göre çok daha kolaydır.

Ayrıca bu sistemlerin avantajları sadece gıda güvenliği ile sınırlı kalmamaktadır. Bu sistemler sayesinde artık kâğıt 
formlar kullanılmadığı için kontroller için kâğıt tüketimleri neredeyse sıfıra inmekte, ölçümlerde otomatikleşme, 
denetim ve personel eğitim sürelerinde azalma ve tabii ki gıda atığında kayda değer azalmalar görülmektedir.
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Sisteme entegre edilebilen mobil sensörlere gelirsek; 

testo 104 IR-BT termometre hem infrared sensöre hem de batırma tipi proba 
sahip, sisteme entegre çalışabilen bir termometredir. Alınan ölçümler tek bir tuş 
ile Kontrol Ünitesi’ne aktarılabilir.

Ayrıca çok fonksiyonlu Bluetooth aparatı sayesinde sisteme ortam/hava sıcaklık 
probu, yüzey sıcaklık probu, batırma tipi sıcaklık probu ve süpermarketlerin, varsa 
restoran kısımlarında faydalı olacak kızartma yağı %TPM ölçüm probuna kadar sis-
teme pek çok sensör ilave edilebilir. Çok fonksiyonlu Bluetooth aparatı sayesinde 
alınan ölçümler tek bir tuşla Kontrol Ünitesi’ne aktarılır

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

