
Teljes irányítással 
rendelkezik a hűtési lánc 
felett?

testo Saveris Retail Chain: digitális megoldás a biztos nyomonkövethetőségre
és a maximális hatékonyságra a minőségbiztosításban. 



Hogyan teljesít az Ön minőségbiztosítási 
folyamata?

Túl sok a felesleges adat?

  A személyzet hatékonyan és megbízhatóan rögzíti a 

hőmérséklet és további minőségirányítási adatokat?

  A rögzített adat központilag is rendezhető?

   A rögzített minőségirányítási adatok használhatók elemzésre 

és a folyamatok optimalizálására?

Magas költségek? 

  Meg tudja akadályozni a termékek idő előtti megromlását 

azáltal, hogy szigorúan ellenőrzi a hőmérsékletet?

  Tudja rögzíteni a napi minőségirányítási adatokat anélkül, hogy 

azok papírhalmokat eredményeznének?

  Képes gyorsan és alacsony költségekkel auditokat végezni?

Mint minőségbiztosítási menedzser, az Ön feladata az, hogy biztosítsa az áru minőségét a beszállítótól egészen a vásárlóig. Ez egy 

rendkívül felelősségteljes feladat, ahol mindig 100%-os bizonyosságra van szükség, és ahol mindig meg kell kérdőjelezni a kialakított 

folyamatokat. Ön mit gondol? Mennyire működik hatékonyan a minőségbiztosítás az Ön vállalatában?

Nem elég átlátható?

  Ön tudja, hogy hol vannak a hűtési lánca kritikus pontjai?

  Végig tudja követni a termékei minőségét az egész láncon?

  Ha bármilyen probléma adódik, könnyen azonosíthatók a 

kritikus paraméterek? Lehetséges ezek gyors korrekciója?

Nem megfelelő mértékű irányítás?

  Ön biztos lehet abban, hogy a minőségbiztosítás megfelelően 

működik üzleteiben, raktáraiban, és a szállítmányozásban?

  Minden, a minőségbiztosítási folyamatban résztvevő 

alkalmazott megérti annak fontosságát?

  Nyugodtan gondol a következő auditra?



Elosztó központok Hűtési lánc: kimenő áruk Bevásárló központok és üzletek ÜgyfélÉlelmiszergyártás Hűtési lánc: beérkező áruk

testo Saveris Retail Chain: A megoldás élelmiszer-

ipari szakértőkkel közösen lett kidolgozva. Minden 

fontos minőségirányítási paraméter egyetlen rend-

szerben kombinálva – a termőföldtől az asztalig. 

Rendkívül precíz méréstechnológia, felhasználóba-

rát szoftver és teljeskörű szolgáltatások – gyorsabb, 

hatékonyabb, és egyszerűbb munkavégzés.

A teljes folyamat, átláthatóan.

  Rögzítsen minden minőségirányítási adatot digitálisan és 

hívja elő azokat bármikor

  Összesítse az üzletekből, az elosztó központokból, és a 

logisztikából származó adatokat egyetlen rendszerben

  Kövesse vissza a teljes hűtési láncot a termékektől a 

gyártóig

Azonosítsa a kritikus pontokat.

  Fedezze fel a hűtési lánc gyenge pontjait

  Használja a rögzített adatokat elemzésre és a folyamatok 

optimalizálására

  A rendszer fi gyelmezteti Önt a problémákra, még mielőtt 

azok előfordulnak

Hatékonyság, egyszerűbben.

  Azonosítsa a hűtési láncban előforduló problémákat még 

időben, hogy elkerülhesse a termékek károsodását

  Rögzítse a minőségirányítási adatokat digitálisan az 

automatizált hőmérséklet monitorozás révén

  Végezzen gyors és célzott auditokat ott, ahol a legnagyobb 

szükség van rá

Minden ellenőrzés alatt.

   Minőségirányítási előírások beültetése üzletekben, raktárakban 

és a logisztikában

  Erősítse a személyzet minőségtudatosságát minden területen

  Nyerjen teljes irányítást a minőség felett a hűtési lánc 

egészében

testo Saveris Retail Chain: hatékony és megbízható minőségbiztosítás.



Digitális minőségbiztosítás a testo Saveris Retail Chain révén

Érzékelő technológia
minőségirányítási
adatok megbízható gyűjtése.

A méréstechnológia és mérési megoldások gyártásában szerzett 

több mint 60 év tapasztalattal a Testo minden műszert biztosít a 

hűtési lánc teljes ellenőrzésére – infra és beszúró hőmérsékletmé-

rőktől kezdve a WiFi-s adatgyűjtőkön keresztül (automatizált hő-

mérséklet felügyelethez, riasztásokkal) egy táblagépig, melynek 

segítségével a személyzet könnyedén elvégezheti a mindennapi 

minőségellenőrzést.

Szoftver: minőségirányítási adatok
rendezése és elemzése.

A testo Saveris Cockpit egységgel minden az üzletekben, elosztó 

központokban, és logisztikában zajló folyamatba teljes betekin-

tést nyerhet. A digitalizált minőségirányítási kézikönyvben meg-

határozott minőségirányítási folyamatok így gyorsan bevezethetők 

minden területen. A felelős személyzet saját területén mindig 

szemmel tarthatja saját folyamatait, még Ön átlátja a teljes képet.

Szolgáltatások: megbízható partner 
világszerte.

Képzett csapatunk minden lépésben támogatja Önt: A tervezéstől 

a beüzemelésen keresztül a karbantartásig, végig az Ön igényei 

vannak a középpontban. A projekt minden fázisában együtt 

határozzuk meg, hogyan segíti Önt a testo Saveris Retail Chain a 

mindennapi munkájában. A projekt befejezése után is mindig 

rendelkezésére állunk: biztosítjuk a támogatást, a rendszer 

karbantartását és kalibrálását.

Szisztematikus adatgyűjtés, rendszerezés, 
és elemzés.



A Testo már évtizedek óta az élelmiszeripar megbízható 

partnere. Méréstechnológiánkat és mérési megoldásainkat 

széles körben használják élelmiszergyártók, üzletláncok, 

éttermek, és étkeztető vállalatok, elengedhetetlenné váltak a 

minőségbiztosításban. Az ügyfeleinkkel való közös 

együttműködés megmutatja: egy globalizált és dinamikus 

világban nem elég egyszerűen pontosan mérni. A hangsúly 

minden minőségirányítási paraméter átfogó menedzselésére 

irányul, mely egyetlen intelligens rendszerrel végezve növeli 

mindennapi munkája hatékonyságát, gyorsaságát, és 

biztonságosságát.

Az ön élelmiszerbiztonság szakértője.

ügyfél világszerte
az élelmiszeriparban  

eladott 
élelmiszeripari
mérőműszer
évente

elvégzett kalibrálás
élelmiszeripari 
mérőműszereken 
évente 

100 000

70 000

20 000



A Testo már 60 éve képviseli az innovatív méréstechnológiát 

Németországban. Piacvezetőként hordozható és telepített 

méréstechnológiával támogatjuk ügyfeleinket idő és erőforrások 

megtakarításában, a környezet védelmében, az emberek egészségének 

megóvásában, valamint a termékek és szolgáltatások minőségének 

növelésében.

Világszerte 2800 alkalmazott dolgozik kutatás-fejlesztésben, 

gyártásban, és marketingben a csúcstechnológiájú vállalatnak és 

33 leányvállalatának. A Testo több mint 1 millió elégedett ügyféllel 

rendelkezik a rendkívül precíz méréstechnológiának és a korszerű, 

innovatív adatkezelési megoldásoknak köszönhetően.

A vállalat 1957-es alapítása óta az éves növekedés folyamatosan 

tartja a stabil 10%-ot, a jelenlegi közel 250 millió eurós forgalom 

pedig bizonyítja, hogy a csúcstechnológia és a Fekete Erdő igenis 

megfér egymás mellett. Az átlagon felüli beruházások a vállalat 

jövőjébe szintén a siker részét képezik. A Testo az éves forgalom 

kb. 10%-át kutatás-fejlesztésre fordítja.

Csúcstechnológia A Fekete Erdőből.

Digitális minőségbiztosítás a testo Saveris Retail Chain révén
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www.testo.hu
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