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Teknik tesis yönetimindeki servis sağlayıcılarının her gün 

birden çok görevle başa çıkmaları gerekir. Ölçüm teknolojisi 

de bu konuda pay sahibidir. Servis ekibinizin her zaman 

eksiksiz çalışan doğru ölçüm teknolojisine sahip olmasını 

istiyorsanız, Testo tam size göre bir ortaktır! Kalibrasyondan, 

teknik servise ve geniş çapta danışmanlık ve eğitim 

sistemlerine kadar sunduğumuz kapsamlı hizmetler 

sayesinde ana işinize konsantre olmanızı sağlarız. Üstelik, 

ürünlerimizi ve hizmetlerimizi daha iyiye taşımak için 

durmaksızın çalışıyoruz.

Ölçüm teknolojisinden daha fazlası: Testo, kapsamlı 
servisleri ve inovatif çözümleriyle teknik tesis 
yönetiminde daha yüksek kalite ve verimlilik sağlar  

İnovatif gelişmeler sayesinde, Testo, servis mühendislerinin 

ölçüm görevlerini etkili ve hızlı bir şekide yapmalarını sağlar. 

Tekdüze ve akıllı kullanıcı arayüzlerine sahip dijital ölçüm 

cihazlarımız her ölçüm sırasında önemli oranda zamandan 

tasarruf sağlar. Kullanılan yazılıma bağlı olarak, Testo 

uygulamalarındaki ölçüm verilerini direkt olarak kullandığınız 

yazılım çözümüne tek bir tuş yardımıyla aktarabilirsiniz. Artık 

manuel kayıt yapmanıza gerek kalmaz. Testo ölçüm 

teknolojisi ve hizmetleri sayesinde, geleceğe daha iyi 

hazırlanacak, rekabet üstünlüğünüzü güvenceye alacaksınız.
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Testo akıllı uygulamadan uygulamaya entegrasyon uygulama örneği

Sorun

Günümüzde teknik tesis yönetimindeki servis mühendisleri 

çoğunlukla akıllı telefonlarında, tabletlerinde veya 

laptoplarında, siparişleri işlemek ve belgelemek için CAFM 

(Bilgisayar Destekli Tesis Yönetimi) mobil yazılımını kullanır. 

Öte yandan, gerekli ölçümler çoğu zaman geleneksel ölçüm 

teknolojisi yardımıyla yapılır. Burada ölçüm, ölçüm cihazıyla 

manuel olarak başlatılır ve ölçüm için gerekli parametreler 

cihaza manuel olarak girilir. Dolayısıyla, ölçüm sonuçları ve 

gerekli tüm bilgiler okunduktan sonra manuel olarak klavye 

yardımıyla mobil yazılıma aktarılır. Çoğu zaman, servis 

mühendisleri bu bilgileri kağıt üzerine not eder ve daha 

sonra ofise gittiklerinde bu notları yazılıma girer. Birçok 

durumda sıkça rastlanan bu prosedürler oldukça zahmetli ve 

zaman kaybettirir. Bilgilerin kağıda aktarılması sırasında 

hatalar olabilir. Nihayetinde, kayıtlı verilerin kalitesi ve 

tutarlılığı, işlemcinin gösterdiği özene bağlı kalır.

Çözüm

Testo’nun sunduğu dijital ve uygulamalara uygun ölçüm 

cihazları, ölçüm ve dokümantasyon işlerini kolaylaştırır. 

Servis mühendisi, okumaları kendi akıllı telefonu veya 

tabletinden görebilir ve rapor oluşturabilir. Testo 

Uygulamasını dokümantasyon için kullanılan mobil CAFM 

yazılımına bağlayan, uygulamadan uygulamaya entegrasyon 

sayesinde, mühendisin yaptığı işler önemli oranda kolaylaşır. 

Burada elde edilen avantaj, geçerli tüm bilgileri (okumalar, 

tarih/zaman, grafikler, cihaz bilgileri, değiştirilmemiş ek 

bilgiler) kapsayan ölçüm sonuçlarının testo 

uygulamalarından mobil CAFM yazılımına aktarılabilmesi ve 

doğru yerde saklanabilmesidir. Örneğin, müşterinin siparişi 

sonrası tek bir tuşla çözüme ulaşılır. Artık klavye 

kullanmanıza gerek kalmaz. 

Bu otomatik prosesler sayesinde servis mühendisleri her 

ölçüm başına 5 ila 10 dakika zamandan tasarruf ederler. 

Sonrasındaki dokümantasyon işlemleri de oldukça hızlı ve 

hatasız yapılır, çünkü tüm okumalar ve ölçüm zamanlarına 

mobil CAFM yazılımından ulaşılabilir. Ofiste zaman 

geçirmenize gerek kalmaz. Bu da iletim hatalarının, eksik 

veri girişinin ve yeni cihazlara ihtiyaç duyulmasının önüne 

geçer. Üstelik işlemciden bağımsız olarak ölçüm 

sonuçlarının eksiksiz ve tutarlı olmasını sağlar. Böylece iş 

yükünün azalmasıyla beraber sunduğunuz hizmetlerin 

kalitesi artar ve paradan tasarruf edersiniz. Uygulamadan 

uygulamaya entegrasyonu yerine getirmek için, Testo, 

uygulamaya özgü mobil uygulamalar geliştiren tüm 

üreticilere veri transferi için standart bir arayüz sunar. 

Entegrasyon yazılım üreticisi tarafından yapıldıysa, bu 

işlemin Testo ölçüm cihazlarındaki işlevi anında devreye 

girer. Kullanmakta olduğunuz mobil uygulamanıza 

entegrasyon yapmak istiyorsanız lütfen bizi arayın; yazılım 

üreticinizle konuşmaktan mutuluk duyarız! 

 

Tek bakışta sistemin avantajları

•  Manuel girdi yapmadan veya not tutmadan ölçüm ve 

dokümantasyon

•  Ölçüm sonuçları sayesinde daha sahadayken müşteri 

siparişini tamamlama

•  İletim hatalarının ve veri boşluklarının önlenmesi

•  Standart prosesler sayesinde verimlilik artışı

•  Her ölçüm uygulaması sırasında 5 ila 10 dakika zamandan 

tasarruf 

Daha fazla bilgi

• Diğer tesis yönetimi uygulama örneklerini de okuyunuz.

• Testo’nun tesis yönetimine ilişkin ölçüm cihazları, 

uygulamaları ve servisleri hakkında daha fazla bilgi almak 

için 0212 217 01 55 no’lu numaradan uzmanlarımızı 

arayabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz: infotesto@

testo.com.tr
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