
Monitoramento ambiental 
para as mais elevadas 
exigências.

testo Saveris: monitoramento central de todos os parâmetros 
relevantes para auditoria, para aplicações de Life Science — 
simples, eficiente e fiável.



Você tem sempre todas as  
condições ambientais em vista?

Conformidade, transparência, eficiência e segurança são os 

quatro pilares de seu trabalho diário na área da Life Science. 

Todos os quatro servem somente um propósito: a garantia de 

qualidade.

Conformidade com todas as normas e regulamentos 

relevantes. Transparência sobre todos os processos 

relevantes para a qualidade dentro de sua empresa. 

Eficiência na implementação dos requisitos de 

conformidade e no uso de sistemas de apoio. 

Segurança no cumprimento das diretrizes de qualidade.

Em sua opinião: em que medida a garantia de qualidade 

funciona bem em sua empresa?
Falta transparência?
 

  Você sabe exatamente como é a temperatura ambiente 

interna em áreas críticas?

  Se surgirem problemas: os parâmetros críticos podem 

ser identificados e corrigidos de forma rápida e célere?

Pouco controle?
 

   Você consegue ter certeza de que a garantia de 

qualidade funciona sempre de forma fiável?

   Você consegue reagir rapidamente a influências 

ambientais inesperadas?

  Você aguarda a próxima auditoria de forma 

descontraída?

Muitos dados, pouco uso?
 

  Seus dados ambientais relevantes para a conformidade 

são registrados de forma eficiente e fiável?

  Os dados registrados são salvos de forma central e 

segura?

  Você consegue usar os dados de qualidade registrados 

para analisar e melhorar sua avaliação de risco?

Custos elevados, baixa eficiência?
 

   Você consegue registrar seus dados sem pilhas de papel 

e segundo o regulamento 21 CFR Part 11 da FDA, bem 

como o Anexo 11 GMP da UE?

  Você consegue realizar auditorias de forma rápida e 

rentável?

  Você consegue acessar seus dados relevantes para 

auditoria a qualquer momento?



Visão geral do processo completo.

   Minimize os riscos e reduza os custos para tornar seus 

processos de produção mais eficientes.

   Acesse todos os seus dados a partir de qualquer lugar e 

a qualquer momento, independentemente da plataforma. 

   Use os dados registrados para análise e otimização do 

processo.

Identificar pontos críticos.

   Identifique erros antecipadamente e tome medidas 

corretivas.

   Use funções de alarme inteligentes para uma ação rápida 

de acordo com seu sistema CAPA.

   Identifique problemas no sistema, mesmo antes de eles 

ocorrerem.

Alcançar mais eficiência. 

   Registre dados de qualidade para todos os parâmetros 

ambientais importantes — de forma digital e sem papel.

   Registre e documente todos os dados de qualidade 

relevantes para diferentes aplicações.

   Acesse seus dados a qualquer momento — e esteja 

sempre pronto para sua próxima auditoria.

Tubo sob controle.

   Cumpra os elevados padrões de qualidade que são exigidos 

para a sua aplicação.

   Reforce a conscientização de qualidade em sua 

organização e junto de seus parceiros.

   Alcance o controle total sobre a qualidade das áreas 

individuais de responsabilidade.

E em sua próxima auditoria: Be sure.

A solução completa testo Saveris foi desenvolvida em conjunto com especialistas da 

indústria e com mais de 10 anos de experiência na área da Life Science. Tecnologia de 

medição de alta precisão, software intuitivo e serviço abrangente ajudam você a realizar seu 

trabalho de forma rápida, eficiente e de acordo com os regulamentos de GxP.

testo Saveris: Resumo de todas 
as informações — com um único 
sistema.

Rede do cliente
Rede Testo

testo UltraRange 
Gateway

testo Saveris 
Base V 3.0

Transmissor Acoplador analógico

Ponto de acesso WLAN 
do próprio cliente

testo UltraRange WLAN LAN/PoE

testo 150 
TUC4

Sondas digitais Sondas analógicas

testo 150 
DIN2

testo 150 
T1

testo 150 
TC4

testo Saveris  
Software CFR

Cockpit

Data logger modulares
Os módulos data logger testo 150 podem ser integrados 
em qualquer infraestrutura de comunicação existente 
(WLAN, LAN) usando os vários módulos de 
comunicação. A tecnologia de radiofrequência opcional 
testo UltraRange permite a transmissão segura dos 
valores de medição através de longas distâncias.

Sondas digitais com função Plug & Play
Você pode trocar muito rapidamente as sondas digitais 
da série de módulos data logger testo 150 e durante a 
operação em curso. Não existem falhas de medição.

Tecnologia de radiofrequência testo 
UltraRange
Com essa tecnologia, você usa uma rede de 
radiofrequência autônoma através de sinais 
codificados, próprios, com raio de alcance e força 
de sinal extraordinários em espaços fechados.

Software testo Saveris CFR
No software testo Saveris CFR, todos os dados são 
reunidos, visualizados e documentados sem falhas. O 
cumprimento do regulamento 21 CFR Part 11 da FDA 
americana e a contraparte europeia Anexo 11 das 
diretrizes GMP é assegurada através de assinaturas 
eletrônicas e registro da trilha de auditoria, e é 
adicionalmente complementada pela integridade 
máxima dos dados e níveis de usuário com diferentes 
direitos de usuário.

testo Saveris Base V 3.0
A testo Saveris Base V 3.0 é o componente chave do 
sistema. Graças ao salvamento triplo dos valores 
medidos na base, data logger e banco de dados, são 
evitadas falhas na documentação.

Cockpit
O cockpit intuitivo baseado na Web do software testo 
Saveris CFR permite identificar alarmes a qualquer 
momento, iniciar ações corretivas e confirmá-los. Os 
alarmes são apresentados de forma clara no cockpit. 
Cada confirmação de um alarme tem que ser concluída 
com uma assinatura digital personalizada e um 
comentário obrigatório sobre o evento.



Controles sem falhas com testo Saveris

A promessa de desempenho  
testo Saveris.

testo Saveris apoia você de quatro formas. O sistema de monitoramento dos dados de medição registra e analisa seus 

dados ambientais críticos, alerta imediatamente em caso de violações de valor limite e pode apoiá-lo na otimização de 

seus processos. Para isso, a solução completa usa três componentes de sucesso: sensores, software e serviços. 

Sensores: Registrar de forma fiável os 
dados de qualidade.

Graças a mais de 60 anos de experiência na produção de 

sensores e soluções de medição, a Testo lhe oferece todos 

os aparelhos de medição necessários para o 

monitoramento de parâmetros ambientais. Eles incluem 

data logger para o registro automático dos valores medidos 

e alarmes.

Software: Conformidade de acesso 
seguro para todos os dados relevantes 
a GxP.

O software testo Saveris CFR cumpre as exigências da FDA 

em relação ao regulamento 21 CFR Part 11, bem como o 

Anexo 11 da diretriz GMP da UE, com uma plataforma cen-

tral de gestão de dados de acesso seguro, que é acessível 

em todo o mundo. A plataforma permite a análise e avalia-

ção abrangente de todos os parâmetros de medição regis-

trados — com a ajuda de alarmes flexíveis, diversas 

funções de registro e várias possibilidades de hospedagem 

de banco de dados. 

Serviços: Um parceiro competente em 
todo o mundo.

Nossa equipe de serviço especialmente treinada em GxP 

acompanhará você em todas as fases do processo, de 

forma orientada ao cliente e ao objetivo — do planejamento 

passando pela documentação, qualificação do sistema e 

validação do software, até ao serviço e suporte. Juntamente 

com você, definimos um conceito de serviço personalizado 

em todas as fases do projeto. Você também pode confiar 

em nós durante a operação em curso: nós assumimos a as-

sistência, manutenção, calibração e validação de seu sis-

tema. 

Há muitos anos que a Testo é um parceiro de confiança na 

área da Life Science. Praticamente nenhum outro ramo está 

sujeito a regulamentos mais rigorosos e é monitorado de 

forma tão restritiva. Afinal, o bem-estar e a saúde das 

pessoas é sempre a preocupação principal. Nós lhe damos 

a garantia de que encontra sempre do lado seguro durante 

o controle de seus parâmetros ambientais importantes — 

durante a pesquisa e desenvolvimento, produção, 

armazenamento e logística, assim como em todas as 

aplicações de saúde.

O estreito intercâmbio com nossos clientes mostra que: 

em um mundo dinâmico e globalmente interligado, não 

basta simplesmente medir com precisão. Trata-se mais de 

uma gestão abrangente de todos os parâmetros de 

qualidade relevantes com um único sistema inteligente, que 

torna seu trabalho diário mais fácil, eficiente e fiável. E foi 

por isso que desenvolvemos a testo Saveris para Life 

Science: monitoramento ambiental para as mais 

elevadas exigências — simples, eficiente e fiável.

Nossa experiência em Life Science:  
 Soluções para pesquisa e desenvolvimento, 
produção, logística e saúde. 



Controles sem falhas com testo Saveris

www.testo.com

Há mais de 60 anos que Testo é sinônimo de soluções de 

medição inovadoras, Made in Germany. Como líder de 

mercado mundial em técnica de medição estacionária e 

portátil, apoiamos nossos clientes a proteger o ambiente e 

a saúde humana e a melhorar a qualidade de produtos e 

serviços. 

Distribuídos por 34 subsidiárias por todo o mundo, mais de 

3.000 técnicos e colaboradores investigam, desenvolvem, 

produzem e comercializam para a empresa de alta tecnolo-

gia. A Testo convence mais de 1 milhão de clientes do 

mundo inteiro com aparelhos de medição de alta precisão e 

soluções inovadoras para a gestão de dados de medição 

do futuro. Um crescimento anual médio superior a 10% 

desde a fundação, em 1957, e um volume atual de negócios 

de quase 300 milhões de euros mostram claramente que a 

Floresta Negra e a alta tecnologia se encaixam na per-

feição. A receita para o sucesso da Testo também inclui os 

investimentos acima de média no futuro da empresa. A 

Testo investe aproximadamente um décimo do volume 

anual de negócios em pesquisa e desenvolvimento. 29
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Alta tecnologia da Floresta Negra.

Subsidiárias

Parceiros comerciais


