
Czy Twój łańcuch 
chłodniczy jest pod pełną 
kontrolą ?

testo Saveris Retail Chain: rozwiązanie pomiarowe Testo do zarządzania jakością w sie-
ciach dystrybucji i sprzedaży detalicznej. 



Jak wygląda zarządzanie jakością  
dzisiaj?
 

Dużo danych, mało korzyści?

  Czy Twój personel zapisuje wartości temperatury i i nne dane 

jakościowe wydajnie i niezawodnie ?

  Czy zapisane dane są centralnie przechowywane ?

   Czy możesz użyć zapisanych danych jakościowych do analizy  

i optymalizacji procesów ?

Wysokie koszty? 

  Czy możesz uniknąć zepsucia żywności, dzięki rygo-

rystycznej kontroli temperatury ?

  Czy możesz zapisać dzienne dane jakościowe bez użycia 

stosów papieru ?

  Czy jesteś w stanie przeprowadzić audity szybko i niskim 

kosztem ?

Jako kierownik jakości, jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że produkty spożywcze, otrzymane od producenta, dotrą do klienta 

końcowego w niezmienionej jakości. To odpowiedzialna praca, która wymaga od Ciebie więcej niz 100% zaangażowania, w której 

musisz ciągle udowadniać, że wprowadzone procedury są właściwe i bezpieczne. Jak myślisz ? Czy zapewnienie jakości w Twojej 

firmie działa efektywnie ?



Brak transparentności?

  Czy wiesz gdzie w Twoim łańcuchu chłodniczym znajdują 

sie punkty krytyczne ?

  Czy jestes w stanie śledzić jakość produktów na wszyst-

kich etapach łańcucha chłodniczego ?

  Czy w przypadku błędu możesz szybko zidentyfikować jego 

przyczynę i wprowadzić działania korygujące ?

Za mało kontroli?

  Czy jesteś pewny, że zapewnienie jakości w Twoich 

sklepach, magazynach i centrach logistycznych działa 

cały czas prawidłowo ?

  Czy każdy pracownik zaangażowany w proces, rozumie 

zapewnienie jakości tak samo jak Ty ?

  Czy jesteś pewny wyników kolejnego auditu ?



Centra dystrybucyjne Łańcuch chłodniczy centrum 
dystrybucyjne - punkt sprzedaży

Produkcja żywności Łańcuch chłodniczy producent - 
centrum dystrybucyjne

Kontrola całego procesu.

  Zapisuj wszystkie dane jakosciowe elektronicznie i  

przywołaj je kiedy tylko bedziesz potrzebował

  Połącz wszystkie dane z z punktów sprzedaży, centrów 

dystrybucyjnych w jednym systemie

  Kontroluj cały łańcuch chłodniczy od producenta do su-

permarketu

Zwiększ wydajność.

 Jak najwcześniej identyfikuj błedy w łańcuchu

    chłodniczym aby zapobiec zniszczeniu towaru

  Zapisuj dane jakosciowe elektronicznie, odciąż swój per-

sonel dzięki automatycznemu monitoringowi temperatury 

  Przeprowadzaj szybkie, celowane audity, w obszarach 

gdzie są najbardziej potrzebne

testo Saveris Retail Chain gwarancją niezawodności Twojego systemu zarządzania jakością



Łańcuch chłodniczy centrum 
dystrybucyjne - punkt sprzedaży

Punkty sprzedaży Klient

testo Saveris Retail Chain: Rozwiązanie pomiarowe 

zostało zaprojektowane wspólnie z ekspertami z 

branży spożywczej. Wszystkie istotne parametry 

jakościowe zostały zintegrowane w jednym systemie - 

od producenta do klienta końcowego. Precyzyjna 

technologia pomiarowa, intuicyjne oprogramowanie 

oraz kompleksowe usługi dodatkowe sprawią, że 

Twoja praca będzie łatwa, szybka i wydajna.

Identyfikuj punkty krytyczne.

  Identyfikuj słabe strony w łańcuchu chłodniczym

  Zastosuj zapisane dane jakosciowe do analiz i optymali-

zacji procesów

  Przewiduj możliwe błędy systemu, zanim jeszcze sie 

pojawią

Wszystko pod kontrolą.

   W prosty sposób wprowadzaj procedury jakościowe - w 

punktach sprzedaży, w magazynach i logistyce

  Podnoś świadomość jakości wśród swoich pracowników 

we wszystkich obszarach

  Miej pełną kontrolę nad jakością na wszystkich etapach 

łańcucha chłodniczego

testo Saveris Retail Chain gwarancją niezawodności Twojego systemu zarządzania jakością



Cyfrowe zarządzanie jakością z testo Saveris Retail Chain

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 ter-

mometrów penetracyjnych, poprzez bezprzewodowe rejestratory 

WLAN do automatycznego monitoringu temperatury oraz alar-

mowania, aż po tablet, do przeprowadzania kontroli jakoscio-

wej.

Oprogramowanie: zapisuj i 
analizuj dane jakościowe

W testo Saveris Cockpit, masz dostęp do podglądu wszyst-

kich procesów w Twoich sklepach, centrach dystrybucyjnych 

i logistycznych. Dzieki temu, procedury jakościowe, zdefinio-

wane w elektronicznej księdze jakości mogą zostać szybko i 

łatwo wprowadzone w różnych obszarach. Osoby odpowied-

zialne w terenie, moga kontrolować podległe sobie obszary, 

podczas gdy Ty masz podglad całego systemu.

Kompleksowe usługi: 
kompetentny partner o zasięgu 
światowym

Nasi wyszkoleni doradcy służą wsparciem na wszystkich eta-

pach  procesu: od planowania, przez uruchomienie, aż po 

usługi po-sprzedażowe. Wspólnie zdefiniujemy wszystkie 

fazy projektu, w których testo Saveris Retail Chain może 

wspierać Cię w codziennej pracy oraz jakie komponenty sys-

temu i w jakiej konfiguracji będą do tego potrzebne. Nawet 

jeśli Twój system jest już zainstalowany i pracuje, jeżeli 

pojawią się jakieś pytania lub wątpliwości, służymy pełnym 

wsparciem.

Systematycznie rejestruj, zapisuj i analizuj 
dane jakościowe. 



Od dziesięcioleci, rozwiązania i przyrządy pomiarowe Testo

są używane w przemyśle spożywczym i gastronomicznym

przez dużych i małych producentów żywności, 

supermarkety i restauracje. Nasza ścisła współpraca z 

klientami umożliwiła wyciągnięcie istotnego wniosku: w 

globalnym, dynamicznie rozwijającym się świecie 

precyzyjne pomiary to nie wszystko. Coraz bardziej liczy 

się także skuteczne zarządzanie wszystkim parametrami 

jakościowymi za pomocą jednego, inteligentnego systemu, 

który sprawi, że Twoja codzienna praca będzie łatwiejsza, 

bezpieczniejsza i bardziej wydajna. 

Twój ekspert w bezpieczeństwie 
żywności.

klientów na 
świecie w 
sektorze 
spożywczym  

mierników do 
żywności
sprzedanych 
rocznie

wzorcowań 
mierników do 
żywności rocznie 
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Od ponad 60 lat, firma Testo wprowadza szereg

innowacyjnych rozwiązań, które sprawiają, że codzienna

praca staje się łatwiejsza. Jako światowy lider rynku

technologii pomiarowej pomogliśmy już ponad 650 000

klientom na całym świecie oszczędzać czas, zasoby,

chronić środowisko oraż zdrowie ludzkie, a także ciągle

podnosić jakość ich towarów i usług.

2,500 naszych pracowników pracuje w obszarze badań

i rozwoju, produkcji i marketingu w 32 oddziałach na

całym świecie. Do naszych precyzyjnych przyrządów oraz

innowacyjnych rozwiązań pomiarowych przekonaliśmy już

ponad 650 000 klientów na całym świecie.

Średni roczny wzrost na poziomie 10% osiągany od 1957

r, kiedy firma została założona, a także aktualny obrót

na poziomie ponad ćwierć miliarda EUR, jednoznacznie

udowodniają że jesteśmy sprawdzonym i wiarygodnym

partnerem w pomiarach. Ciągłe inwestowanie w

przyszłość firmy, to także część naszej recepty na sukces

- 10% rocznego, globalnego obrotu Testo inwestuje w

Badania&Rozwój. 

Zaawansowana technologia pomiarowa
ze Szwarzwaldu

Cyfrowe zarządzanie jakością z testo Saveris Retail Chain
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