
Monitorowanie parametrów 
otoczenia zgodnie z 
wymogami

testo Saveris: centralny monitoring wszystkich istotnych parametrów 
otoczenia - precyzyjnie i niezawodnie



Czy masz zawsze pod ręką wszystkie ważne 
parametry otoczenia?

Zgodność, przejrzystość, wydajność i niezawodność to 

cztery filary, które wspierają codzienną pracę w sektorze 

Life Science. Wszystkie cztery mają jeden cel: zapewnienie 

jakości.

Zgodność ze wszystkimi aktualnymi normami i przepisami.

Przejrzystość danych jakościowychdo analizy i 

optymalizacji procesów?

Niezawodne przestrzeganie wytycznych dotyczących 

zapewnienia jakości. 

Jak myślisz: czy kontrola jakości działa w Twojej firmie 

wystarczająco dobrze?

Brak przejrzystości?
 

  Czy jesteś w stanie śledzić jakość produktów

 na wszystkich etapach łańcucha chłodniczego?

  Czy w przypadku błędu możesz szybko zidentyfikować 

jego przyczynę i wprowadzić działania korygujące?

Zbyt mała kontrola?
 

 Czy jesteś pewny, że zapewnienie jakości podczas   

 produkcji, magazynowania i transportu działa

 cały czas prawidłowo?

   Czy potrafisz szybko reagować na nieoczekiwane wpływy 

otoczenia?

  Czy jesteś spokojny o swój następny audit?

Dużo danych, mało korzyści?
 

  Czy dane dotyczące parametrów otoczenia są 

gromadzone w wydajny i niezawodny sposób?

 Czy zapisane dane są centralnie achiwizowane?

  Czy możesz użyć zapisanych danych jakościowych

 do analizy i optymalizacji procesów?

Wysokie koszty, niska efektywność?
 

   Czy możesz zapisać dzienne dane jakościowe bez użycia 

stosów papieru i zgodnie z 21 CFR Part 11?

  Czy jesteś w stanie przeprowadzić audit szybko

 i bez zbędnych kosztów?

  Jak szybko możesz pozyskać niezbędne dane?



   

Cały proces w pigułce

  Zminimalizuj ryzyko i obniż koszty, aby

 Twoje procesy produkcyjne były bardziej wydajne.

  Połącz wszystkie dane z produkcji, przechowywania

 i transportu w jednym, bezpiecznym systemie -

   Wykorzystaj zarejestrowane dane do analizy

 i optymalizacji procesów.

Osiągnij wiekszą wydajność 

   Rejestracja danych dotyczące jakości wszystkich ważnych 

parametrów środowiskowych - cyfrowo i bez użycia papieru.

   Rejestracja i dokumentacja wszystkich istotnych danych 

dotyczących jakości dla różnych zastosowań.

   Uzyskaj dostęp do swoich danych w dowolnym momencie -  

i zawsze bądź gotowy na kolejny audyt.

Kompletne rozwiązanie testo Saveris zostało opracowane wspólnie z ekspertami z branży i 

ponad 10-letnim doświadczeniem w środowiskach Life Science. Bardzo precyzyjna 

technologia pomiarowa, intuicyjnie obsługiwane oprogramowanie i kompleksowe usługi 

pomagają wykonywać pracę szybko, wydajnie i zgodnie z przepisami GxP.

testo Saveris:  
Wszystkie informacjie w pigułce –  
jeden system pomiarowy.

Sieć Klienta
Sieć Testo

testo UltraRange 
Gateway

Przetwornik Sondy cyfrowe

testo UltraRange

testo 150 
TUC4

Sondy cyfrowe

Modułowe rejestratory
Za pomocą różnych modułów komunikacyjnych, moduły 
rejestratora testo 150 można zintegrować z dowolną 
istniejącą infrastrukturą komunikacyjną (WLAN, LAN). 
Opcjonalna technologia bezprzewodowa testo 
UltraRange umożliwia bezpieczne przesyłanie wartości 
pomiarowych na duże odległości.

Sondy cyfrowe z funkcją Plug & Play
Cyfrowe sondy z serii rejestratorów testo 150 można 
wymienić w ciągu kilku sekund podczas ciągłej pracy. 
Bez przerw w pomiarze.

Technologia radiowa testo UltraRange 
Dzięki tej technologii korzystasz z 
samowystarczalnej sieci radiowej za 
pośrednictwem zaszyfrowanych, zastrzeżonych 
sygnałów o wyjątkowym zasięgu i stabilności 
sygnału w zamkniętych pomieszczeniach.

Identyfikacja punktów krytycznych. 

  Wczesna identyfikacja błędów i możliwość podjęcia      

    działań naprawczych. 

   Skorzystaj z inteligentnych funkcji alarmowych, aby 

szybko działać zgodnie z systemem CAPA.

   Identyfikacja potencjalnych problemów, zanim sie  

pojawią. 

Zbyt mała kontrola?

 Spełniaj wysokie standardy, które mają zastosowanie do    

   Twoich aplikacji.

   Wzmocnij świadomość jakości w swojej organizacji 

za pomocą systemu testo Saveris. 

   Pena kotrola jakości poszczególnych obszarów, za które 

jesteś odpowiedzialny. 

Twój następny audit: Be sure.

testo Saveris 
Baza V 3.0

Sieć klienta
WLAN - pinkt dostępu

WLAN LAN/PoE

Sondy analogowe

testo 150 
DIN2

testo 150 
TC4

testo Saveris  
CFR 

oprogramowanie

Kokpit

testo Saveris CFR oprogramowanie
W oprogramowaniu testo Saveris CFR wszystkie dane 
pomiarowe są gromadzone, wizualizowane i 
dokumentowane bez przerw. Zgodność z 21 CFR część 
11 amerykańskiej FDA i jej europejskim odpowiednikiem 
Aneksu 11 do wytycznych GMP jest gwarantowana 
przez podpisy elektroniczne i rejestrację ścieżki audytu, 
a dodatkowo jest uzupełniona maksymalną 
integralnością danych i poziomami użytkowników z 
różnymi prawami użytkownika.

testo Saveris Baza V 3.0
Testo Saveris Base V 3.0 jest „sercem” systemu
monitorowania danych pomiarowych testo Saveris. 
Zarządza wartościami pomiarowymi z maksymalnie 
3000 kanałów, analizuje i generuje alarmy w przypadku 
naruszenia wartości granicznych.

Kokpit
Intuicyjny kokpit internetowy oprogramowania testo 
Saveris CFR umożliwia w dowolnym momencie 
identyfikację alarmów, inicjowanie działań naprawczych i 
potwierdzanie alarmów. Alarmy są przejrzyście 
prezentowane w Kokpicie. Każde potwierdzenie alarmu 
musi być zakończone spersonalizowanym podpisem 
cyfrowym oraz obowiązkowym komentarzem do 
zdarzenia.



Ciągłe monitorowanie z systemem testo Saveris 

Testo Saveris - zapewnienie wydajności. 

System monitorowania parametrów środowiskowych rejestruje i analizuje krytyczne warunki otoczenia, zapewnia 

natychmiastowe alarmy w przypadku naruszenia wartości granicznych i pomaga w optymalizacji procesów. Nasze 

kompletne rozwiązanie składa się z trzech elementów: technologia pomiarowa , oprogramowanie i serwis. 

Technologia pomiarowa:
niezawodna rejestracja danych
jakościowych.
Dzięki 60 lat doświadczeń w projektowaniu i produkcji 

rozwiązań pomiarowych, Testo przedstawia kompleksową 

ofertę przyrządów pomiarowych, potrzebnych do 

monitorowania łańcucha chłodniczego - począwszy od 

pirometrów i termometrów penetracyjnych, poprzez 

bezprzewodowe rejestratory WLAN, aż do automatycznego 

systemu monitoringu temperatury i wilgotności wraz z 

alarmowaniem.

Oprogramowanie:  
monitoring wszystkich stotnych dla auditu 
pataretrów zgodnie z godnie z GxP 
Oprogramowanie testo Saveris spełnia wymagania FDA w 

odniesieniu do 21 CFR Part 11, z centralną platformą 

zarządzania danymi dostępną z każdego miejsca i o każdej 

porze, także na urządzeniach mobilnych. Pozwala na 

kompleksową analizę i ocenę wszystkich zarejestrowanych 

parametrów pomiarowych - za pomocą elastycznych alarmów 

i różnych opcji raportowania. Różnorodne możliwości hostingu 

bazy danych zmieniają system w łatwą do rozbudowy platformę, 

z opcją wdrożenia w kilku lokalizacjach i dla różnych aplikacji.

Kompleksowe usługi:
kompetentny partner o zasięgu
światowym
Nasz doświadczony zespół służy wsparciem na wszystkich 

etapach projektu: od planowania, przez uruchomienie, 

kwalifikację, walidację aż po usługi posprzedażowe. 

Wspólnie zdefiniujemy koncepcję rozwiązania, który będzie 

wspierać Cię w codziennej pracy. Nawet jeśli Twój system 

jest już zainstalowany i pracuje, jeżeli pojawią się jakieś 

pytania lub wątpliwości, służymy pełnym wsparciem

technicznym.

Od wielu lat Testo jest wiarygodnym partnerem dla sektora 

Life Science. Prawie żaden inny sektor nie jest tak restryk-

cyjnie regulowany i monitorowany, ponieważ dobro i 

zdrowie ludzi są najważniejsze. Dajemy Ci pewność, że 

zawsze będziesz po bezpiecznej stronie podczas monitor-

owania ważnych parametrów - w R&D, produkcji, maga-

zynowaniu i logistyce, a także we wszystkich 

zastosowaniach związanych z opieką zdrowotną. 

Ścisła wymiana zdań z naszymi klientami pokazuje: w 

globalnie sieciowym i dynamicznym świecie nie wystarczy 

po prostu dokładnie mierzyć. Chodzi bardziej o komplek-

sowe zarządzanie wszystkimi istotnymi parametrami jakości 

za pomocą jednego, inteligentnego systemu, który sprawia, 

że codzienna praca jest łatwiejsza, wydajniejsza i bardziej 

niezawodna. Dlatego stworzyliśmy testo Saveris:  

monitorowanie parametrów otoczenia spełniające  

najwyższe wymagania - łatwe, wydajne i niezawodne.

Nasze doświadczenie w dziedzinie Life Science:  
Rozwiązania dla R&D, produkcji,  
logistyki oraz opieki zdrowotnej.  



Ciągłe monitorowanie z systemem testo Saveris 

www.testo.com.pl

Od ponad 60 lat, firma Testo wprowadza szereg innowacyjnych 

rozwiązań, które sprawiają, że codzienna praca staje się łat-

wiejsza. Testo, jako lider na rynku światowym w przenośnej 

technologii pomiarowej, do swoich rozwiązań pomiarowych 

przekonał już ponad 650 000 klientów na całym świecie. Tes-

to pomaga w doborze odpowiednich urządzeń pomiarowych 

w ogrzewnictwie, chłodnictwie i sektorze wentylacyjnym. 

Ponadto proponuje szereg rozwiązań w sektorze farmaceu-

tycznym oraz przemyśle spożywczym, poczynając od moni-

torowania procesu produkcyjnego, poprzez kontrolę warunków 

składowania, a kończąc na kontroli warunków transportu 

gotowego produktu. Lata praktyki oraz bliska współpraca z 

końcowym użytkownikiem sprawiły, że urządzenia Testo 

spełniają  wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.
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Zaawansowana technologia ze Schwarzwaldu.

Spółki zależne

Dystrybutorzy


