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Exemplu de aplicație

Furnizorii de servicii din domeniul menangementului 

clădirilor trebuie să facă față zilnic unei multitudini de 

sarcini. In acest sens, aproape întotdeauna tehnologia de 

măsurare are un rol important. Testo este partenerul ideal, 

ce poate asigura întotdeauna echipei dvs. accesul la cea 

mai bună tehnologie de măsurare în stare de funcționare 

completă: prin furnizarea de servicii extinse , de la 

etalonare, instrumente de împrumut și reparații până la o 

gamă largă de servicii de consultanță și instruire, vă 

permitem să vă concentrați asupra afacerii dvs. principale. 

În plus, ne străduim în mod constant să îmbunătățim 

produsele și serviciile noastre oferite dvs.

Mai mult decât tehnologie de măsurare: Testo 
asigură calitate și eficiență ridicată în mentenența 
clădirilor prin servicii complete și soluții inovative.  

De asemenea, datorită dezvoltărilor inovatoare Testo 

permite ca inginerii de service să își poată îndeplini sarcinile 

de măsurare eficient și rapid. Instrumentele noastre de 

măsură digitale, care prezintă interfețe de utilizare similare 

și intuitive, economisesc timp prețios în timpul 

măsurătorilor. În funcție de software-ul utilizat, acum este 

posibil să transferați datele de măsurare din aplicațiile Testo 

direct la soluția software utilizată – prin simpla atingere a 

unui buton, astfel nemai fiind necesară înregistrarea 

manuală. Cu tehnologia și serviciile de măsură Testo, sunteți 

echipați corespunzător și capabili să vă asigurați un avantaj 

competitiv vital.
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Exemplu de aplicație Testo aplicațiile integrate Testo

Provocarea.

În prezent, inginerii de service din domeniul managementul 

clădirlor tehnice folosesc adesea pentru CAFM (Computer 

Aided Facility Management) software mobil pe smartphone-

urile, tabletele sau laptopurile lor pentru a procesa comenzi 

și pentru a le documenta. Pe de altă parte, măsurătorile 

necesare sunt de obicei efectuate cu ajutorul tehnologiei de 

măsurare convenționale. Măsurarea este lansată manual pe 

instrumentul de măsură și parametrii necesari pentru 

măsurare sunt introduși manual în instrumentul de măsură. 

Rezultatele măsurătorilor și toate informațiile relevante 

trebuie apoi citite și transferate manual prin intermediul 

tastaturii către software-ul mobil. De multe ori, inginerul de 

service le notează pur și simplu pe hârtie și le scrie mai 

târziu în software, la birou. Aceste proceduri, care sunt 

tipice în multe cazuri, sunt greoaie și consumatoare de timp, 

iar documentele asociate cu acestea au potențialul de a fi o 

sursă de eroare. În cele din urmă, calitatea și coerența 

datelor înregistrate depind de atenția cu care operează 

persoana ce procesează datele.

Soluția.

Instrumentele de măsură digitale, compatibile cu aplicațiile 

de la Testo, fac măsurarea și documentarea mult mai 

ușoare. Inginerul de service vede citirile de pe telefon sau 

tableta și poate genera rapoarte. Munca sa este simplificată 

în mod semnificativ prin așa-numita integrare aplicație-la-

aplicație, care conectează aplicația Testo la software-ul 

CAFM mobil folosit pentru documentare. Avantaj: rezultatele 

măsurătorilor cu toate informațiile relevante (citiri, dată/oră, 

grafice, informații despre instrument, informații suplimentare 

nemodificate) pot fi transferate de la aplicațiile Testo la 

software-ul CAFM mobil și salvate imediat chiar în locul 

măsurătorii, de ex. la solicitarea clientului, prin simpla 

atingere a unui buton. Nu este nevoie de o introducere 

manuală complicată prin tastare. Aceste procese automate 

reduc timpul de lucru al inginerilor de service cu aproximativ 

5 - 10 minute pentru o măsurătoare. Documentația 

ulterioară este, de asemenea, rapidă și fără erori, deoarece 

toate citirile și momentele măsurătorilor sunt acum 

disponibile în software-ul CAFM mobil - nu mai este 

necesară perioada de “detenție” la birou. Acest lucru 

elimină practic erorile de transmisie, datele incomplete și 

necesitatea unor noi măsurători și asigură astfel rezultate 

complete și coerente ale măsurătorilor, indiferent de 

persoana ce procesează datele. Acest lucru vă va permite 

să vă îmbunătățiți calitatea serviciilor și în același timp să 

economisiți bani datorită reducerii cantității de muncă. 

Pentru a implementa integrarea aplicație-la-aplicație, Testo 

oferă tuturor producătorilor de aplicații mobile specifice o 

interfață standardizată pentru transferul de date. Dacă acest 

lucru este integrat de către producătorul de software, 

funcția va fi disponibilă imediat pentru instrumentele dvs. de 

măsură marca Testo. Vă rugăm să ne contactați dacă aveți 

nevoie de integrare în aplicația mobilă pe care o utilizați.

Avantajele.

•  Măsurarea și documentarea fără nicio introducere manuală 

sau documentare pe hârtie

• Finalizați o solicitare a clientului direct la punctul de     

   măsurare folosind rezultatele măsurătorilor

•  Prevenirea erorilor de transmitere și a datelor incomplete

• Creșterea eficienței prin procese standardizate

•  Reduceți cu de la 5 până la 10 minute timpul necesar 

efectuării unei măsurări

Informații suplimentare.

•  Vă rugăm să citiți și celelalte exemple aplicații a 

managementului clădirilor!

•  Pentru informații suplimentare privind instrumentele de 

măsură, aplicațiile și serviciile dedicate managementului 

clădirilor oferite de Testo, vă rugăm să accesați www.

testo.ro.
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