
10 redenen voor: volledig geautomatiseerde 
omgevingsmonitoring

 1. Geen papieren documentatie

Bij dataloggers, min.-/max.-thermometers en thermo-hygrometers moet u alle meetwaarden in de door u gewenste 

intervallen met de hand aflezen, documenteren en archiveren. Denk aan al die meters rekken die na verloop van tijd 

vol staan met documentatiemateriaal. Als u daarentegen kiest voor een monitoringsysteem, dan worden al deze 

taken digitaal en vooral volautomatisch uitgevoerd. Op die manier hebt u steeds een beter, sneller en eenvoudiger 

overzicht van de meetgegevens en verbruikt u ook minder papier.

 2. Duidelijke tijdbesparing

Afhankelijk van hoeveel meetplekken u hebt, kunnen het dagelijks uitlezen van de meetinstrumenten en het 

vervolgens documenteren van de gegevens al snel een paar uur tijd in beslag nemen. Elke dag opnieuw! Welke 

zinvollere dingen zouden u of uw medewerkers in deze tijd kunnen doen? Met een monitoringsysteem worden alle 

meetgegevens automatisch geregistreerd, overgedragen en gearchiveerd. Er zijn geen handmatige handelingen 

meer nodig die inspanningen vergen.

 3. Minder menselijke fouten

Het is even logisch als onvermijdelijk: waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dat betreft ook het werken met 

dataloggers en thermo-hygrometers. Zodra ontelbare meetwaarden immers op de dag of tijd nauwkeurig genoteerd 

en exact gearchiveerd moeten worden, zijn slordigheidsfouten snel gemaakt. Of het blad met de bij het aflezen 

genoteerde gegevens raakt kwijt en de waarden worden dan zo goed en zo kwaad als het gaat vanuit het geheugen 

genoteerd. Dat zijn precies de potentiële fouten die een geautomatiseerd monitoringsysteem tot een minimum 

beperkt.

Regulerende eisen maken het noodzakelijk om temperatuurgevoelige producten gedurende de Pharma Supply 

Chain ononderbroken te bewaken. Voor deze verantwoordelijke taak hebben volledig geautomatiseerde 

omgevingsmonitoringsystemen zich doorgezet. Mocht u er nog niet zeker van zijn of zo’n oplossing ook bij uw uitdagingen 

past, dan hebben we hier 10 overtuigende redenen voor u samengesteld. 
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 4. Meer alarmmogelijkheden

Ook dataloggers en thermo-hygrometers kunnen overschrijding van grenswaarden weergeven. Maar alleen 

op het meetinstrument zelf. Mocht u echter meerdere instrumenten op verschillende meetplekken in gebruik 

hebben, dan kan het gemakkelijk gebeuren dat u dit pas bij het dagelijks of zelfs wekelijks aflezen merkt. Dat 

kan echter eventueel al te laat zijn. Het grote voordeel van omgevingsmonitoringsystemen zijn de uitgebreide 

alarmmogelijkheden. Behalve de alarmering op de instrumenten zelf wordt u ook per SMS of e-mail op de hoogte 

gebracht wanneer grenswaarden worden overschreden of bij een systeemkritisch incident. Op die manier kunt u 

meteen ingrijpen en maatregelen treffen, voordat het te laat is.

 5. Ononderbroken compliance voor audits

Niet alleen op het gebied van de Pharma Supply Chain worden de regulerende eisen steeds strenger en 

neemt het aantal regels dat opgevolgd moet worden alsmaar toe. De meettechniek ter bewaking van de 

omgevingsomstandigheden speelt hierbij een centrale rol. Daarom kunt u ervan op aan dat monitoringsystemen qua 

meettechniek en software aan alle relevante richtlijnen en normen (o.a. 21 CFR Part 11) voldoen. En in geval van een 

audit hebt u alle gewenste meetwaarden met een druk op de knop paraat. 

 6. Individuelere rapporten

Rapporten zijn een van de grote pluspunten van omgevingsmonitoringsystemen. Rapporten worden niet alleen 

automatisch gemaakt en naar een zelf te kiezen groep personen gestuurd. De digitale documenten kunnen ook qua 

omvang, frequentie en gedetailleerdheid individueel worden aangepast. Zo zijn niet alleen interne stakeholders beter 

geïnformeerd. De rapporten zijn ook ideaal voor snellere audits. 

 7. Hoge gegevensveiligheid

De verzamelde gegevens van uw meetplekken zijn waardevol: ze leveren u de zekerheid dat u zich strikt houdt aan 

alle wettelijke voorschriften, zorgen voor efficiëntere audits en maken het mogelijk om uw processen doelgericht te 

verbeteren. Des te belangrijker is het om te weten dat de gegevens altijd veilig zijn opgeslagen en permanent ter 

beschikking staan. Daarom worden uw meetwaarden zowel in de hardware als in de cloud veilig en fraudebestendig 

opgeslagen. Ook On-Prem-oplossingen zijn normaal gesproken mogelijk. 
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 8. Betere gegevensbeschikbaarheid

Weten dat uw meetwaarden betrouwbaar geregistreerd en veilig opgeslagen worden, is één ding. Het is echter 

minstens net zo belangrijk dat ze altijd toegankelijk voor u zijn – niet alleen ter plaatse. U wilt namelijk ook 

als u onderweg bent weten of in de productie of in het magazijn alles in orde is. Daarom hebt u bij de meeste 

monitoringoplossingen altijd, van overal en met elk toestel toegang tot uw gegevens. 

10. Meer zekerheid

In tegenstelling tot dataloggers bewaken volledig geautomatiseerde monitoringsystemen omgevingsparameters 

echt ononderbroken. Want bij autonome loggers wordt de registratie van meetwaarden voor het uitlezen ervan 

onderbroken. Aangezien deze arbeidsstap bij een monitoringsysteem volledig geautomatiseerd verloopt, ontgaat u 

hier absoluut niets. En uiteraard wordt u bij overschrijding van grenswaarden uitgebreid gealarmeerd.

11. Meer flexibiliteit bij contante veiligheid

Een vuistregel bij omgevingsmonitoring luidt: hoe groter het aantal meetplekken dat bewaakt moet worden en hoe 

strenger de regulerende eisen aan de veiligheid, des te hoger dient de mate van automatisering te zijn. Dat is ook 

de reden waarom volledig geautomatiseerde monitoringoplossingen geheel vrij en flexibel aan uw eisen aangepast 

kunnen worden, zonder daarbij compromissen bij de meetgegevensregistratie of veiligheid van de gegevens aan te 

gaan.

 Meer informatie:  De monitoringsystemen van Testo vergeleken


