
Monitorizarea mediului 
conform cu cele mai 
exigente cerințe.

testo Saveris 1: Monitorizarea centralizată a tuturor parametrilor de mediu 
relevanți pentru audit – rapid, ușor și eficient.



Aveți toate condițiile importante de mediu în 
vedere tot timpul?

Conformitatea, transparența, eficiența și fiabilitatea sunt cei 

patru piloni pe care se sprijină munca dvs. zilnică. Toți patru 

au un singur scop: asigurarea calității.

Conformitatea cu toate normele și reglementările 

relevante.

Transparența tuturor proceselor referitoare la calitate din 

compania dvs. 

Eficiența implementării cerințelor de conformitate și a 

aplicării sistemelor de asistență. 

Fiabilitatea respectării ghidurilor de calitate.

Ce părere aveți: cât de bine funcționează asigurarea calității 

în compania dvs.?
Lipsă de transparență?

  Știți exact ce se întâmplă cu climatul zonelor critice din 

interior?

  Când apar, probleme: pot fi identificați rapid parametrii 

critici și corectați din scurt?

Control redus?
   Aveți certitudinea că asigurarea calității funcționează 

întotdeauna în mod fiabil?

   Puteți reacționa rapid la influențe neașteptate asupra 

mediului?

  Nu aveți nicio grijă în privința următorului audit?

Multe date, puține beneficii?
  Sunt datele dvs. de mediu privind conformitatea 

înregistrate eficient și fiabil?

 Sunt datele înregistrate stocate în mod centralizat și 

sigur?

  Puteți utiliza datele înregistrate privind calitatea pentru 

analiză și îmbunătățirea evaluării riscurilor?

Costuri ridicate, eficiență scăzută?
   Puteți înregistra datele dvs. fără grămezi întregi de hârtii 

astfel încât să fie în conformitate cu FDA 21CFR Partea 

11 și Anexa 11 a Ghidului EU GMP?

  Puteți efectua audituri în mod rapid și necostisitor?

  Puteți accesa datele dvs. relevante pentru audit în orice 

moment?



Software-ul testo 

Saveris PRO

Centrul de 

comandă 

(cockpit)

Întregul proces dintr-o singură privire

   Minimizați riscurile și reduceți costurile pentru a 

eficientiza procesele dvs. de fabricație.

   Accesați toate datele dvs. indiferent de platforma 

utilizată, oriunde și oricând. 

   Utilizați datele înregistrate la analizarea și optimizarea 

proceselor.

Identificați punctele critice.

   Identificați erorile de timpuriu și interveniți cu măsuri 

corective.

   Utilizați funcțiile de avertizare inteligentă pentru 

intervenții rapide conform sistemului dvs. CAPA 

(Corrective Action Preventive Action – Acțiune Corectivă 

Acțiune Preventivă).

   Identificați potențiale probleme chiar înainte ca acestea 

să apară.

Creșteți eficiența. 

   Înregistrați datele privind calitatea pentru toți parametrii 

importanți de mediu în mod digital, fără hârtie.

   Înregistrați și documentați toate datele relevante privind 

calitatea pentru diferite aplicații.

   Accesați datele dvs. oricând – și fiți mereu gata pentru 

următorul audit.

Totul sub control.

   Îndepliniți standardele înalte valabile pentru aplicația dvs.

   Consolidați conștientizarea în organizația dvs. și în rândul 

partenerilor dvs. în ceea ce privește calitatea.

   Preluați deplin controlul asupra calității ariilor individuale 

de responsabilitate.

Iar la următorul dvs. audit: pășiți cu încredere.

Soluția completă testo Saveris a fost dezvoltată în colaborare cu experți din sectorul 

industrie și cercetare și dezvoltare. Tehnologia de măsurare de înaltă precizie, software-ul cu 

operare intuitivă și serviciile comprehensive vă ajută să lucrați rapid și eficient, dar și în 

conformitate cu reglementările curente.

testo Saveris 1: Informații complete 

dintr-o privire – cu un singur sistem.

Rețea client
Rețea Testo

Transmițător 
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Data loggere modulare
Cu ajutorul diferitelor module de comunicație, modulele 
de data loggere testo 150 pot fi integrate în orice 
infrastructură de comunicație existentă (WLAN, LAN). 
Tehnologia wireless opțională testo UltraRange permite 
transferul sigur de valori măsurate pe distanțe lungi.

Sonde digitale cu funcție Plug & Play
Sondele digitale pentru seria de module de data loggere 
testo 150 pot fi schimbate în doar câteva secunde chiar 
în timpul operării. Măsurătorile nu sunt întrerupte deloc.

Tehnologia radio testo UltraRange
Prin intermediul acestei tehnologii, dispuneți de o 
rețea radio autosuficientă cu semnale criptate 
exclusive cu o rază și o stabilitate a semnalului 
excelente pentru încăperi închise.

Cockpit Testo Saveris 
Centrul de comandă (cockpit) web intuitiv al software-
ului testo Saveris CFR face posibilă detectarea alarmelor 
în orice moment, pentru a iniția măsuri corective și a le 
confirma. Alarmele sunt afișate clar în centrul de 
comandă. Fiecare confirmare a unei alarme trebuie 
completată de o semnătură digitală personalizată, 
precum și de un comentariu obligatoriu privind 
evenimentul.

Software-ul testo Saveris PRO
Toate datele măsurătorilor sunt compilate, vizualizate și 
documentate fără probleme. Totodată, software-ul 
permite analiza detaliată, prezentarea datelor în formă 
grafică/tabelară și evaluarea acestora. Sistemul de 
gestionare a alarmelor poate fi personalizat. Rapoartele 
se pot configura automat sau manual. 

testo Saveris Base V 3.0
Componenta centrală a sistemului testo Saveris 
gestionează datele măsurătorilor de la maximum 3.000 
de canale, le evaluează și generează alarme dacă apar 
orice încălcări ale valorilor limită.

testo UltraRange 

Gateway

testo Saveris 
Base V 3.0

Punct de acces WLAN al 
clientului

testo UltraRange WLAN LAN/PoE

testo 150 
TUC4

testo 150 
DIN2

testo 150 
T1

testo 150 
TC4



Monitorizare neîntreruptă cu testo Saveris 1 

Promisiunea de performanță a Testo Saveris 1 

testo Saveris 1 vă ajută din patru puncte de vedere. Sistemul de monitorizare a datelor măsurătorilor înregistrează și 
analizează datele dvs. ambientale critice, lansează imediat alarme când valorile limită sunt încălcate și vă poate ajuta la 
optimizarea proceselor. În acest scop, soluția completă se bazează pe trei componente esențiale: senzori, software și 
servicii. 

Senzori: înregistrarea fiabilă a datelor 
privind calitatea

Datorită experienței de peste 60 de ani în fabricarea de 

soluții de măsurare și senzori, Testo vă pune la dispoziție 

toate instrumentele de măsură de care aveți nevoie pentru a 

monitoriza parametrii de mediu. Printre acestea se numără 

data loggere pentru înregistrarea automată a valorilor 

măsurate și pentru avertizare.

Software: conformitate satisfăcătoare 
pentru audituri privind toate datele 
relevante pentru GxP

Software-ul testo Saveris CFR îndeplinește cerințele 

autorității FDA din 21 CFR Partea 11 și pe cele din Anexa 

11 a Ghidului EU GMP, având o platformă de gestionare 

centralizată a datelor satisfăcătoare pentru audituri și 

accesibilă oriunde în lume. Această platformă permite 

analiza și evaluarea comprehensivă a tuturor parametrilor 

de măsurare înregistrați, cu ajutorul alarmelor flexibile, al 

diverselor funcții de raportare și al unei game variate de 

opțiuni de găzduire a bazelor de date. 

Servicii: Un partener competent peste 
tot în lume

Echipa noastră de service instruită în domeniul GxP vă 

însoțește de-a lungul tuturor pașilor procesului în mod 

sistematic și centrat pe client – de la planificare, 

documentare, calificarea sistemului și validarea software-

ului până la service și asistență. Împreună cu dvs., definim 

un concept de servicii personalizat în toate etapele 

proiectului. Puteți conta pe noi și în timpul operării. Avem 

grijă de sistemul dvs. și de întreținerea, calibrarea și 

validarea acestuia. 

Testo este de mulți ani un partener de încredere pentru 
numeroase grupuri țintă exigente, precum sectorul 
farmaceutic și industria alimentară. Protecția bunurilor 
sensibile este aici prima prioritate. Noi vă oferim 
certitudinea că sunteți mereu în siguranță în ceea ce 
privește monitorizarea parametrilor dvs. de mediu – în 
cercetare și dezvoltare, producție, depozitare și logistică, 
precum și în numeroase alte aplicații. 

Schimburile strânse cu clienții noștri ne-au arătat că, într-o 
lume dinamică și conectată global, măsurătorile precise nu 
sunt suficiente. Cheia este gestionarea comprehensivă a 

tuturor parametrilor relevanți privind calitatea prin 
intermediul unui singur sistem inteligent care vă face munca 
de zi cu zi mai ușoară, mai eficientă și mai fiabilă. Tocmai 
de aceea am dezvoltat testo Saveris 1: monitorizarea 
mediului conform cu cele mai exigente cerințe – 
ușor, eficient și fiabil.

Expertiza noastră: O soluție pentru numeroase 
domenii diferite - de la laboratoare până la 
producție și depozitare. 



Monitorizare neîntreruptă cu testo Saveris 1

www.testo.com

De peste 60 de ani, compania Testo este cunoscută pentru 

dezvoltarea de soluții de măsurare inovatoare „made in 

Germany”. În calitate de lider de piață în sectorul tehnologiei de 

măsurare portabile și fixe, ne ajutăm clienții să facă economie 

de timp și resurse, să protejeze mediului și sănătatea și să 

îmbunătățească calitatea bunurilor și serviciilor oferite. 

Peste 3000 de angajați din 34 de subsidiare din întreaga lume 

lucrează în cercetare, dezvoltare, producție și comercializare 

pentru compania producătoare de înaltă tehnologie. La nivel 

mondial, Testo impresionează peste 1 milion de clienții cu 

instrumentele sale de măsurare de înaltă precizie și soluțiile 

inovatoare din domeniul gestionării datelor. O creștere medie 

anuală de peste 10% de la înființarea companiei în 1957 și o 

cifră de afaceri curentă de aproape 300 milioane Euro, 

demonstrează fără echivoc că Germania de sud și sistemele 

high-tech sunt perfect compatibile. Investițiile peste medie în 

viitorul companiei fac, de asemenea, parte din rețeta de succes 

a Testo. Testo investește aproximativ o zecime din cifra de 

afaceri anuală în cercetare și dezvoltare. 29
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High-tech din sudul Germaniei.

Subsidiare

Parteneri de distribuție


