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Lipsa transparenței?

 Știți permanent care sunt punctele critice de-a lungul

    lanțulului dumneavoastră de frig?

 Puteți urmări calitatea mărfurilor dumneavoastră de-a

    lungul întregului lanț?

 Dacă apar probleme, pot fi identificați rapid parametrii

    critici pentru a fi corectați cât mai rapid?

Lipsa controlului?

 Puteți să fiți sigur în orice moment, că asigurarea calității

    în magazinele, centrele de logistică și depozitele

    dumneavoastră funcționează în mod eficient?

  Fiecare angajat este implicat în proces și înțelege

    indicatorii de calitate așa cum ar trebui?

  Sunteți “relaxat” cu privire la următorul audit?

Timp de 60 de ani, Testo a însemnat soluții inovative de 

măsurare concepute în Germania. Ca expert în tehnologia 

de măsurare și lider pe piața mondială a tehnologiei de 

măsurare portabilă, ajutăm peste 650.000 de clienți din 

întreaga lume să economisească atât timp cât și resurse, 

să protejeze mediul și sănătatea umană și să 

îmbunătățească calitatea produselor și serviciilor oferite.

2.600 de angajați cercetează, dezvoltă, produc și pun pe 

piață produsele companiei în 32 de filiale din întreaga lume. 

Testo a convins peste 650.000 de clienți din întreaga lume 

cu instrumentele de măsură de înaltă precizie și soluțiile 

sale inovative pentru gestionarea datelor de măsurare.

O creștere medie anuală de peste 10% de la înființarea 

companiei în 1957 și o cifră de afaceri actuală de un sfert 

de miliard de euro, demonstrează faptul că Pădurea Neagră 

și sistemele de înaltă tehnologie merg perfect împreună. 

Investițiile anuale în viitorul companiei sunt, de asemenea, o 

parte a rețetei de succes. Testo investește aproximativ o 

zecime din cifra de afaceri globală anuală în cercetare și 

dezvoltare.

Tehnologie performantă din Pădurea Neagră.

Managementul digital al calității cu testo Saveris Retail
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Aveți control total asupra 
întregului lanț de frig?

testo Saveris Retail: soluția digitală pentru asigurarea trasabilității și eficienței 
maxime în gestionarea calității.

Cum gestionați azi managementul calității?
 

O mulțime de date, beneficii 
puține?

  Personalul dumneavoastră înregistrează în mod 

    responsabil și eficient datele despre temperatură 

    și calitate?

  Sunt datele înregistrate centralizate?

   Puteți folosi indicatorii de calitate înregistrați pentru 

    analiză și îmbunătățirea proceselor?

Costuri mari?

 Puteți evita deteriorarea prematură a mărfurilor prin

    monitorizarea strictă a temperaturii?

  Puteți înregistra zilnic indicatorii de calitate fără a vă 

    îngropa în grămezi de hârtie?

  Puteți efectua un audit rapid, la un cost redus?

Ca manager de calitate, trebuie să vă asigurați că produsele alimentare ajung la clientul final având o calitate impecabilă, o 

responsabilitate ce necesită mai mult de 100% din resursele dumneavoastră și în care se verifică în mod constant procedurile 

stabilite. Dumneavoastră ce credeți? Cât de bine funcționează procesul de asigurare a calității în compania dumneavoastră?

www.testo.ro
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testo Saveris Retail: soluție dezvoltată împreună

cu experții din industria alimentară. Aveți toți

indicatorii relevanți de calitate combinați într-un

singur sistem - de la fermă la furculiță.

Tehnologia de măsurare extrem de precisă,

software-ul intuitiv și serviciile complete vă fac

munca mai ușoară, mai rapidă și mai eficientă.

Senzori: înregistrați în mod fiabil 
indicatorii de calitate

Cu o experiență de 60 de ani în fabricarea soluțiilor și senzorilor 

de măsură, Testo vă oferă toate instrumentele de care aveți 

nevoie pentru a monitoriza lanțul de frig, pornind de la

termometrul cu infraroșu și sonde de penetrare pentru măsurări

punctuale, înregistratoaroare de date WiFi pentru înregistrări 

automate de temperatură și alarmare, până la o tabletă pe care 

personalul dumneavoastră o folosește pentru a efectua 

verificările de calitate.

Software: colectarea, combinarea 
și analizarea indicatorilor de 
calitate.

În cockpitul testo Saveris, aveți o imagine de ansamblu

asupra tuturor proceselor din magazinele dumneavoastră, 

centrele de distribuție și logistică. Procedurile definite în 

manualul de calitate digitalizat pot astfel fi implementate 

rapid și ușor în toate locațiile. Responsabilii zonali pot

analiza amănunțit, în orice moment locația atribuită, în timp 

ce dumneavoastră puteți obține o bună imagine de ansam-

blu, asupra întregului proces.

Servicii: un partener competent
cu prezență la nivel mondial.

Personalul nostru specializat vă stă la dispoziție în toate 

etapele procesului: de la planificare și punere în funcțiune 

până la service sau etalonare, nevoile dumneavoastră fiind

în permanență în atenția noastră. Împreună, definim toate 

etapele proiectului, modul în care testo Saveris Retail vă 

ajută în munca zilnică. Suntem întotdeauna acolo pentru 

dumneavoastră în timpul funcționării sistemului prin suport, 

întreținere și calibrare a sistemului dumneavoastră.

Înregistrați, colectați, combinați și 
analizați datele în mod sistematic. 

Întregul proces la vedere.

  Înregistrați toate datele digitale și accesați-le în

    orice moment

  Combinați toate datele din toate locațiile (magazine, 

centre de distribuție și logistică) într-un singur sistem

  Urmăriți evoluția indicatorilor de calitate pe întreg lanțul

    de frig de la producător până la clientul final

Identificați punctele critice.

 Descoperiți puncte slabe în lanțul de frig

 Utilizați datele înregistrate pentru analiza și optimizarea

    proceselor

 Identificați problemele sistemului, înainte ca acestea să

    apară sau să producă daune

Obțineți mai multă eficiență.

  Identificarea timpurie a neregulilor din lanțul de frig

    pentru evitarea pierderii de bunuri

 Înregistrați digital (fără consum de hârtie) indicatorii de

    calitate, reducând timpul de muncă al angajațiilor datorită

    monitorizării automate a temperaturii

 Desfășurați audituri rapide, țintite, acolo unde sunt

    necesare

Totul sub control.

   Implementați în mod fiabil reglementările de calitate - în

    magazine, depozite și centre logistice

  Consolidați cunoștințele referitoare la calitate, 

    personalului dumneavoastră în toate domeniile

 Obțineți controlul complet asupra proceselor de asigurare

    a calității de-a lungul întregului lanț de frig

Timp de decenii, Testo a fost un partener de încredere

pentru sectorul alimentar. Tehnologia și soluțiile noastre

de măsurare sunt utilizate zilnic de către producătorii de

alimente, supermarketuri, restaurante și lanțuri de catering

fiind indispensabile în procesul de asigurare a calității.

Cooperarea strânsă cu clienții noștri, arată că într-o lume

conectată la nivel mondial și din punct de vedere dinamic, 

nu este suficient să măsurați cu exactitate. 

Este vorba mai degrabă de gestionarea completă a tuturor 

indicatorilor de calitate cu ajutorul unui sistem inteligent 

care vă face munca zilnică mai ușoară, mai sigură și mai 

eficientă.

Expertul dumneavoastră în siguranța alimentară.

clienți la nivel 
mondial în 
sectorul 
alimentar

instrumente 
pentru 
măsurarea 
alimentelor 
în fiecare an

etalonări
în domeniul 
alimentar în
fiecare an 

100,000

70,000

20,000

testo Saveris Retail face managementul calității dumneavoastră mai eficient și mai sigur.


