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Bij het technische facility management gaat het er enerzijds 

om, een binnenklimaat te creëren dat een gezonde werkom-

geving en een optimale productiekwaliteit garandeert. An-

derzijds dient men het energieverbruik en de bedrijfskosten 

van gebouwen zo laag mogelijk te houden. Digitale meetin-

strumenten en sensoren helpen om de luchtkwaliteit te con-

troleren en ventilatiesystemen optimaal in te regelen, verwar-

mingsinstallaties, koelsystemen en airco's efficiënt in te 

stellen en onderhoud te verrichten aan elektrische installa-

ties. Dat zijn de taken van uw servicetechnici die in allerlei 

gebouwen vaak met verschillende meetinstrumenten aan het 

werk zijn. Hier het overzicht te behouden over medewerkers, 

meettechniek en meetgegevens en de inzet van arbeid en 

materiaal tot een minimum te beperken, is een van de cen-

trale taken van de technische facility manager.

Efficiënt gebouwbeheer door een sterke partner 
voor meettaken en services.

Met Testo heeft u hier een sterke partner aan uw zijde, die u 

niet alleen de complete meetuitrusting voor alle taken 

rondom het gebouwbeheer beschikbaar stelt. U krijgt daar-

naast ook een service op maat, die uw werk eenvoudiger, 

nauwkeuriger en sneller maakt en u actief steunt om uw 

klantenservice te verbeteren. Want niet alleen de meetin-

strumenten zijn dankzij speciale en gebruiksvriendelijke 

apps en menu's eenvoudig en intuïtief te bedienen, ook de 

documentatie wordt dankzij de digitale opname een stuk 

gemakkelijker. Voor een beter, efficiënter facility manage-

ment.
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Testo toepassingsvoorbeeld facility management 

De uitdaging.

Bedrijven op het gebied van facility management hebben 

vaak niet alleen tientallen of zelfs honderden servicetechnici 

in dienst. Voor de vele verschillende meettaken bij het be-

heer van gebouwen zijn ook talloze instrumenten nodig, die 

bij de meest uiteenlopende fabrikanten worden gekocht. Dit 

betekent voor het testmiddelmanagement niet alleen een 

enorme organisatie bij de aanschaf, het onderhoud en de 

kalibratie van de technische instrumenten. De vele verschil-

lende bedienings- en softwareconcepten maken het de ser-

vicetechnici ook lastig om al die instrumenten in te zetten. 

Daardoor duren de metingen een stuk langer. Onervaren of 

minder gekwalificeerde medewerkers zijn niet in staat, de 

meetwaarden correct te interpreteren en de noodzakelijke 

maatregelen te treffen. Daarbij komt dat meetinstrumenten 

vaak helemaal niet ter beschikking staan omdat ze net wer-

den opgestuurd voor kalibratie, of dat de gemeten gege-

vens op verschillende platforms zijn opgeslagen en het 

moeizaam is, ze allemaal bijeen te brengen. De vereiste do-

cumentatie kost veel tijd en veroorzaakt vermijdbare kosten. 

De oplossing.

Testo biedt u een compleet op maat gesneden pakket voor 

het technische facility management – digitale meetinstru-

menten, innovatieve software en speciale apps voor de do-

cumentatie en digitale opslag van de gemeten gegevens. 

Het lastige uitkiezen en aanschaffen van de meetinstrumen-

ten bij verschillende fabrikanten kunt u zich besparen. Want 

bij Testo krijgt u uit één hand een portfolio aan instrumenten 

dat geen andere fabrikant van meettechniek u in deze 

breedte kan leveren. Wij bieden betrouwbare, digitale meet-

instrumenten voor het optimaal inregelen van ventilatiesys-

temen, voor het controleren van ventilatie- en verwarmings-

installaties, voor een efficiënte instelling van koelsystemen 

en airco's, voor het onderhoud van elektrische installaties, 

voor het precies detecteren van koudebruggen en zwakke 

punten in gebouwen alsmede voor het veilig opsporen van 

oorzaken van schimmelvorming. Aangezien met meetinstru-

menten van Testo meteen meerdere toepassingen worden 

afgedekt, kan de servicetechnicus efficiënter werken, want 

de instrumenten beschikken niet alleen over een app-ver-

binding, maar zijn ook allemaal even intuïtief te bedienen. 

Dat verkort de inwerktijd van nieuwe medewerkers en redu-

ceert het aantal fouten. 

Omdat veel instrumenten over draadloze sensoren beschik-

ken, kunnen de waarden simpel en veilig worden gemeten. 

De snel en eenvoudig gevonden meetresultaten kunnen als 

berichten inclusief een digitale foto en commentaar recht-

streeks naar de klant of naar het hoofdkantoor worden ge-

stuurd. 

De besparing aan werktijd op locatie is enorm: een taak die 

vroeger meer dan een uur in beslag nam, kan met de oplos-

singen van Testo binnen 45 minuten worden uitgevoerd. Ook 

bij het beheer van uw testmiddelen kunt u volledig vertrouwen 

op Testo. Want met PRIMAS, het integrale testmiddelmanage-

mentsysteem, neemt Testo de kalibratie van uw techniek, het 

documentatiemanagement, het toezicht op de termijnen voor 

kalibratie en onderhoud alsmede logistiek en organisatie op 

zich. Door individuele planning van het terugsturen tijdens va-

kanties van de technici en 24-uurs vervangende leveringen bij 

onvoorziene reparaties wordt de beschikbaarheid van de in-

strumenten verhoogd tot bijna 100 %. 

De voordelen in één oogopslag.

•  'One Stop Partner': de complete meettechniek voor alle 

taken binnen het facility management uit één hand

•  Meer efficiëntie bij het test- en meetmiddelmanagement 

•  Tijd en geld besparen: sneller uitgevoerde metingen en di-

gitale documentatie van de meetgegevens 

•  Gegarandeerde naleving van de ISO-9001-norm door digi-

tale opname en traceerbaarheid van alle processen

Meer informatie.

Meer informatie over de meetinstrumenten, apps en servi-

ces rondom facility management van Testo krijgt u van onze 

experts in www.testo.com


