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Dijital gıda güvenliği sistemleri, kağıtlara işlenen formların dijitalleştirilip bir mobil cihaz (tablet, telefon) aracılığıyla 
işlendiği; mobil ölçüm cihazlarının ve dataloggerların entegre edilebildiği genellikle online çalışan sistemlerdir. Bu 
sistemler, kağıtlar üzerinden sürdürülen gıda güvenliği sistemlerine göre pek çok avantaj içermektedir. Bültenimizde, 
bu avantajların sahadaki çalışanlar açısından incelemesini sizler için derledik. İşte dijital gıda güvenliği sistemlerinin, 
sahadaki çalışanlar için temel avantajları: 

Gıda işletmelerinde, genellikle sahadaki çalışanların dijital sistemlerde 
zorlanacağı, uyum gösteremeyeceği algısı bulunmaktadır. Bu yargı, 
büyük bir yanılgıdır. Dijital gıda güvenliği sistemlerinin çıkış nokta-
larından birisi de sahadaki çalışanların işlerini daha kolay yapması ol-
duğundan dolayı sistemler kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu sistemlerde; sahadaki kullanıcıların, o vardiyada yapılması gereken 
formları aklında tutması gerekmez. Formların ne zaman yapılması gerek-
tiği sisteme önceden işlenmiştir. Vardiya değiştikçe, yapılması gereken 
formlar da otomatik olarak güncellenir. Kullanıcı tableti açtığında yap-
ması gerektiği formların tamamını bir bakışta görür.

1-Kolay adaptasyon: 

Kontrollerin ne zaman ve nasıl gerçekleşmesi gerektiğini bilen ve sis-
temden aldığı yönlendirmelerle hızlı ve doğru bir şekilde yapan çalışan-
lar, kazandıkları zamanı başka işlerde verimli bir şekilde kullanabilirler. 
Özellikle ölçümlerin otomatikleşmesi, çalışanların işlerini hem kolay-
laştırıp onlara zaman yaratır. Soğuk oda, buzdolabı ve derin dondurucu 
gibi alanların sıcaklıklarını doğrulamak amacıyla, günde birkaç sefer 
tüm bu kritik noktalardan ölçüm alan çalışanlar, bu görevlerini datalog-
gerlara devreder. Dataloggerlar onlar için belirlenen aralıklarda otoma-
tik olarak ölçüm alır. Limit aşımı olduğu anda belirlenen adreslere SMS 
ve e-posta bildirimleri yapar. Bu sayede çalışanlar, gerektiğinde anında 
müdahale ile zamanını verimli kullanırken gıda güvenliğini de güvence 
altına alır.

2- Zaman yönetimi: 

Formları işlerken kullanıcının hangi sıra ile hangi kontrolü yapması gerektiği otomatik olarak önüne gelir. Kullanıcı, her 
adımda açıklama ve görsellerle yönlendirilir. Kullanıcı, ölçüm alması gerektiği noktalarda yönlendirmelerin yanında, 
uyması gereken limitleri de formu işlediği ekranda görür. Yaptığı kontrollerin prosedürlere uygunluğu anında belirlenir. 
Bir uygunsuzluk hali olduğunda, kullanıcı sistem tarafından önceden belirlendiği şekilde yönlendirilir. Böylelikle özel-
likle çalışan sirkülasyonunun fazla olduğu fast-food gibi zincirlerde çalışanların adaptasyon süreci çok hızlı olur ve 
eğitim sürelerinde gözle görülür azalmalar meydana gelir. 
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Dijital sistemler sayesinde kalite ekibi tarafından çok kısa sürede yapılacak detaylı analizler ile sürekli optimize edilen 
sistem, her geçen gün işletmedeki kaliteyi daha yukarı taşıyacak, gıda güvenliği riskleri de minimuma inecektir.
Zamanını daha iyi kullanan çalışanlar gösterdikleri yüksek performans ile işletmeye daha fazla katkı sağlayacaktır. 
Ayrıca, kâğıt kalem yerine dijital cihazlar ile kontrolünü yapan çalışanların, bu yatırımla birlikte yaptıkları işi daha 
değerli görmesi de beklenen sonuçlardandır. Tabii ki bu durum, çalışanların hem aidiyetini hem de verimini daha 
yukarı taşıyacaktır. 

Her kullanıcı, sisteme kendine özel oluşturulmuş kullanıcı adı ve PIN bil-
gileri ile giriş yapar. Bu sayede, sistemde yapılan her işlem, işlemi yapılan 
kullanıcı bilgisi ile depolanır. Bu sayede sahadaki kullanıcılar açısından 
sonuçları avantajlı veya dezavantajlı her türlü kontrolde, kontrolü kimi 
yaptığı bellidir. Bir ölçüm alındığında, bu ölçümün hangi cihaz tarafından 
alındığı sisteme otomatik işlenir. Bu sayede çalışanlar ölçümlerin gerçek-
ten yapıldığını her zaman kanıtlayabilir. Sistemde bir alarm oluştuğunda, 
alarmın hangi adreslere bildirildiği ve kimin alarmları onayladığı da yine 
sistemden takip edilebilir. Bu durum da hesap verebilirlik konusunda 
çalışanlara büyük bir avantaj sağlar. 

Dijital gıda güvenliği sistemlerinin yararları oldukça fazla. Bu avantajların keyfini sürebilmek ise büyük bir büyük 
bir ayrıcalık. Yazımızda bahsettiğimiz tüm bu avantajları ve fazlasını barındıran, dijital gıda güvenliği ve kalite 
yönetim sistemi testo Saveris Food Solutions hakkında bilgi almak ve işletmenizde dijitalleşmenin ayrıcalığını 
yaşamak isterseniz, bize her zaman ulaşabilirsiniz. 
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Dijitalleşen formlar sayesinde formların kaybolma derdi ortadan kalkar. İstenilen tarihli formlara, saniyeler içerisinde 
internetin olduğu herhangi bir noktadan her an ulaşabilirsiniz. Arşiv derdi gibi büyük bir sorunu ortadan kaldıran bu 
sistemde aynı zamanda, form içeriğindeki bilgilerde de kusursuz bir düzen bulunur. Belirlenen sıra ile formları doldur-
mak zorunda olan kullanıcıların işlediği bilgilerde sonradan herhangi bir silme, değiştirme veya ekleme durumu söz 
konusu olmaz. Bu durum aynı zamanda manipülasyonların da önüne geçer. 

3- Formların arşivlenmesi ve düzeni: 

4- Yüksek verim:

5- Hesap verebilirlik: 

https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/cozumler

