
Tek sistem ile  
kesintisiz izleme   

testo Saveris Pharma Solutions: Tüm denetim ile ilgili çevresel parametrelerin 
merkezi olarak izlenmesi - hızlı, kolay ve verimli



Ürünleriniz için çevresel koşulların 
her zaman görünürlüğü var mı?
Bir ilaç üreticisi ya da katma değer tedarik zincirinin bir parçası olarak, her zaman ürün kalitesi ve bütünlüğünün güvenlik ve 

etkinlik açısından güvence altına alınmasını sağlamalı ve ürün kaydında belirtildiği şekilde korunmalıdır. Bu, yüksek düzeyde 

çaba gerektiren ve belirlenmiş prosedürlerin sürekli sorgulanmasını gerektiren bir meydan okumadır. Ne düşünüyorsunuz: 

Şirketinizde kalite güvence ne kadar iyi çalışıyor?

Çok fazla veri, ama yeterince 
yararı yok mu?

  Üretimde, çevresel GMP verileriniz verimli ve güvenilir bir 

şekilde kaydediliyor mu?

 Kaydedilen veriler, merkezi ve güvenli bir şekilde

    saklanıyor mu?

  Kayıtlı kalite verilerini analiz için kullanabiliyor ve risk 

değerlendirmenizi iyileştirebiliyor musunuz?

Yüksek maliyetler, 
düşük verimlilik?

   Günlük kalite verilerinizi kağıt dağı olmadan ve 

    21 CFR Bölüm 11’e uygun olarak kaydediyor

    musunuz?

  Denetimleri hızlı ve düşük maliyetle yapabiliyor 

musunuz?

 Denetimle ilgili verileri ne kadar hızlı elde

    edebiliyorsunuz?
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Şeffaflık eksikliği?

  Son ürününüzün kalitesini tüm tedarik zinciri boyunca 

izleyebiliyor musunuz?

  Problemler ortaya çıktığında: kritik parametreler hızlı ve 

zamanında tanımlanabiliyor ve düzeltilebiliyor mu?

Çok az kontrol mü?

   Kalite güvencenin her zaman güvenilir bir şekilde 

çalıştığından emin olabiliyor musunuz?

   İlaç ürünlerinizin üretimi, nakliyesi ve depolanması 

sırasında beklenmedik çevresel etkilere karşı hızla tepki 

verebiliyor musunuz?

  Bir sonraki denetim konusunda rahat mısınız?

Temiz oda üretimi, araştırma ve geliştirme, 

depolama veya taşıma –  

testo Saveris Pharma Solutions ile ilaçlarınızın 

çevresel koşullarını her zaman kolay, verimli ve 

güvenilir bir şekilde izleyebilirsiniz.



Bir bakışta tüm proses

   Üretim süreçlerinizi daha verimli hale getirmek için riskleri 

en aza indirin ve maliyetleri düşürün.

    Üretim, depolama ve nakliye alanındaki tüm verileri her 

yerden ve her zaman erişime sahip tek bir güvenli 

sistemde birleştirin. 

   Proses analizi ve optimizasyonu için kayıtlı verileri 

kullanın.

Daha fazla verim alın

 Tüm önemli çevresel parametreler için kalite verilerini

    kaydedin - dijital ve kağıtsız.

 Farklı uygulamalar için ilgili tüm kalite verilerini kaydedin

    ve belgeleyin.

 Verilerinize istediğiniz zaman erişin ve her zaman bir

    sonraki denetiminize hazır olun.

testo Saveris Pharma Solutions: Bir bakışta tüm bilgiler – tek bir sistemle.

Hammadde 
Tedarikçi

Taşıma İlaç
Üretim sahası

Taşıma İlaç üreticisi 
Dağıtım merkezi



Kritik noktaları belirleyin 

 Soğuk zincirdeki hataları erken tespit edin, böylece ürün

    kaybından kaçının.

  CAPA sisteminize göre hızlı işlem için akıllı alarm 

fonksiyonlarını kullanın.

 Potansiyel sorunları oluşmadan önce belirleyin.

Her şey kontrol altında

 Farmasötik ürünleriniz için üretim, depolama ve nakliye ile

    ilgili yüksek kalite standartlarını sağlayın.

 Tedarik zincirinizin tamamında ve partnerlerinizle GxP kalite

    bilincini güçlendirin.

 Tüm katma değer tedarik zinciri boyunca kalite üzerinde

    tam kontrol elde edin.

Ve bir sonraki denetiminiz için: Be sure.

testo Saveris Pharma Solutions:  

Çözümler, sektör uzmanlarıyla birlikte bu 

alanda 10 yılı aşkın deneyimle geliştirildi. 

Son derece hassas ölçüm teknolojisi, 

kolayca çalıştırılabilen yazılım ve kapsamlı 

hizmetler, işlerinizi hızlı, verimli ve GxP 

düzenlemelerine uygun olarak 

gerçekleştirmenize yardımcı olur.

testo Saveris Pharma Solutions: Bir bakışta tüm bilgiler – tek bir sistemle.
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testo Saveris Pharma Solutions ile kesintisiz izleme

Hizmetimiz: Veri kaydı ve analizi, süreç 
optimizasyonu

Sensör teknolojisi:  
Kaliteli verinin güvenilir kaydı

Ölçüm çözümleri ve sensör üretiminde 60 yılı aşkın 

tecrübesi sayesinde Testo, üretim, depolama veya soğuk 

zincir boyunca, çevresel parametrelerin izlenmesi için 

ihtiyaç duyduğunuz tüm cihazları size sunar. Bunlar, testo 

Saveris sistemi içinde kablosuz ve kablolu modda otomatik 

sıcaklık kaydı ve alarmlar için sıcaklık ve nem veri kayıt 

cihazlarını içerir.

Yazılım:  
GxP ile ilgili tüm veriler için 
denetime uygunluk

testo Saveris yazılımı dünya çapında erişilebilir bir denetim 

kanıtı merkezi veri yönetim platformu ile 21 CFR Bölüm 11 

ile ilgili FDA gereksinimlerini karşılar. Esnek alarmlar ve 

çeşitli raporlama seçenekleri sayesinde tüm kayıtlı ölçüm 

parametrelerinin kapsamlı analizine ve değerlendirilmesine 

olanak sağlar. Birden fazla veritabanı barındırma olanağı, bu 

sistemi çeşitli yerlerde ve farklı uygulamalar için 

genişletilebilir ve yükseltilebilir bir platform haline getirir.

Hizmet:  
Dünya çapında yetkili bir ortak

Özel GxP eğitimli 130 kişilik servis ekibimiz, prosesin tüm 

aşamalarında müşteri odaklı ve sistematik bir şekilde - 

planlama, dokümantasyon, sistem yeterliliği ve yazılım 

onaylamadan, hizmet ve desteğe kadar size eşlik eder. 

İhtiyaçlarınız her zaman önceliğimizdir. Sizinle birlikte, tüm 

proje aşamalarında özel bir hizmet konsepti tanımlarız. 

Operasyon sırasında da bize güvenebilirsiniz. Sisteminizi ve 

sisteminizin bakımını, kalibrasyonunu ve validasyonunu 

önemsiyoruz.



Uzun yıllardan beri Testo, ilaç endüstrisi için güvenilir bir 

ortak olmuştur. Başka hiçbir sektör bu kadar sıkı bir şekilde 

düzenlenmiş ve sınırlayıcı bir şekilde izlenmemiştir. Çünkü 

burada odaklanan hastaların refahı ve sağlığıdır. testo 

Saveris Pharma Solutions ile her zaman güvenli tarafta 

olmanın kesinliğini size sunuyoruz - ilaçların üretimi, 

depolanması ve taşınmasında. 

Müşterilerimizle olan yakın ilişkimiz göstermiştir ki: Global 

olarak ağa bağlı ve dinamik bir dünyada, doğru bir şekilde 

ölçmek yeterli değildir. Günlük işlerinizi daha kolay, daha 

verimli ve daha güvenilir hale getiren tek, akıllı bir sistemle 

tüm ilgili kalite parametrelerinin kapsamlı yönetiminin çok 

daha fazlasıdır.

İlaç uzmanlığımız: Üretim, depolama ve 
nakliye çözümleri



testo Saveris Pharma Solutions ile kesintisiz izleme

www.testo.com.tr

60 yıldan uzun bir süredir, Testo, Almanya’da yapılan 

yenilikçi ölçüm çözümleri üretmesiyle tanınıyor. Portatif ve 

sabit ölçüm teknolojisinde dünya pazar lideri olarak, 

müşterilerimizi çevreyi ve insan sağlığını korumak, mal ve 

hizmet kalitesini arttırmak için zaman ve kaynak tasarrufu 

konularında destekliyoruz. 

Dünya çapında 33 ofisi olan yüksek teknoloji şirketi için 

2.800 çalışan; araştırma, geliştirme, üretim ve pazarlama 

alanlarında çalışıyor. Testo, yarının ölçüm veri yönetimi için 

yüksek hassasiyetli ölçüm cihazları ve yenilikçi çözümleri ile 

tüm dünyada 1 milyondan fazla müşterisini etkilemeyi 

başardı. 1957’deki kuruluşundan bu yana şirketin yıllık 

ortalama %10’luk büyüme kaydetmesi ve şu anki çeyrek 

milyar Euro’luk cirosu, Güney Almanya ve yüksek teknolojili 

sistemlerin birlikte mükemmel bir şekilde ilerlediğini etkileyici 

bir şekilde gösteriyor. Gelecek için ortalamanın üzerindeki 

yatırımları da Testo’nun başarıya yönelik reçetelerinin bir 

parçası. Testo, yıllık cirosunun onda birini araştırma ve 

geliştirmeye ayırır.
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Güney Almanya’dan yüksek teknoloji

Bağlı ortaklık

Perakende ortakları


