
Automatizált 
minőségellenőrzés 
étteremláncok részére.

Teljes ellenőrzés és megnövelt hatékonyság a digitális minőségbiztosítási 
megoldással: testo Saveris Restaurant
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Automatizált minőségbiztosítás a testo Saveris Restaurant révén

Érzékelő technológia: 
minőségirányítási adatok 
megbízható gyűjtése.

A méréstechnológia és mérési megoldások gyártásában 

szerzett több mint 60 év tapasztalattal a Testo minden műszert 

biztosít, ami csak szükséges a minőségellenőrzéshez az 

éttermekben – a multifunkciós markolattól és a különböző 

cserélhető érzékelőktől kezdve a WiFi-s adatgyűjtőkön keresztül 

(automatizált hőmérséklet 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 éttermi folyamatba 

teljes betekintést nyerhet. A digitalizált minőségirányítási 

kézikönyvben meghatározott minőségirányítási folyamatok így 

gyorsan bevezethetők minden területen. A felelős személyzet 

így saját területén mindig szemmel tarthatja saját folyamatait.

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 közösen határozzuk meg, hogyan segíti az Ön 

mindennapi munkáját a testo Saveris Restaurant. A projekt 

befejezése után is mindig rendelkezésére állunk: biztosítjuk a 

támogatást, a rendszer karbantartását és kalibrálását.

Szisztematikus adatgyűjtés, rendszerezés, 
és elemzés.

Az Ön feladata az étterem vezetése
nem a rendszer integrálása.

Kompatibilitás menedzsment

Az éttermi konyhák jelentős kihívás elé állítják a mérőműszereket 

és az érzékelőket is. A technológiának nem csak strapabírónak 

kell lennie, a higiéniai előírásoknak is meg kell felelnie.  Az 

alkotóelemek közti hibamentes kommunikáció – legyen szó az 

érzékelőkről, a kezelőegységről, vagy a Felhőről, ahol az adatok 

tárolásra kerülnek – elengedhetetlen a megfelelően funkcionáló 

minőségirányítási folyamatokhoz az éttermekben.

Szoftver menedzsment

A folyamat minden fázisában támogatjuk Önt, gyors és egyszerű 

integrálási megoldásokat nyújtunk mind az országon belül, mind 

nemzetközileg. Ehhez a helyi elvárásokhoz és szabályozásokhoz 

való alkalmazkodás is hozzátartozik. 

Érzékelő menedzsment

Képzett szakembereink a helyszínen is tanácsot adnak, ellenőrzik 

a kompatibilitást, és Önnel közösen megtalálják a legjobb 

megoldást. Mindezek mellett a rendszer karbantartását és 

rendszeres kalibrálását is elvégezzük.

Partnerként, valamint méréstechnológiai megoldások professzionális szolgáltatójaként teljes körű támogatást nyújtunk ügyfeleinknek 

a digitális minőségirányítási rendszer kiépítése során. Azt is garantáljuk, hogy minden rendszerelem kompatibilis egymással és 

megfelelően működik. A legfontosabb feladatunk a megbízható működés biztosítása mellett az, hogy levegyük ügyfeleink válláról az 

integrálásból és használatból adódó összetettség terhét.

Érzékelő

Kompatibilitás menedzsment
a szoftver, a hardver 

és az operációs rendszer között

Sz
of

tv
er

m
en

ed
zs

m
en

t

sz
ol

gá
lta

tá
s

Érzékelő

m
enedzsm

ent

szolgáltatás

A komponensek 
kompatibilitása és 

működése

Szoftver

∙ Alkalmazás-specifikus érzékelők
∙  Higiénikus és tisztítható
alkotóelemek

∙ Strapabíró kialakítás
∙ Biztonságos táblagép borítás

∙ Meghatározza a műszerek hozzáférését
∙ Egyéni ellenőrző listák létrehozása/ 
  beültetése
∙ Riasztás menedzsment
∙ Központi és helyi adatelemzés

∙ Rendszer telepítése
∙  Telepítés az éttermekben 
a Testo installation App révén

∙ Kompatibilitás ellenőrzése
∙ Kalibrálás és karbantartás

Szolgáltatás



Átláthatóság

Az elvégzett és elvégzésre 

váró minőségellenőrzések 

gyors áttekintése.

Megfelelőség

A házon belüli és a jogilag 

előírt követelmények 

átláthatóan alakíthatók át 

munkafolyamatokká.

Minőség

A személyzet végig 

támogatást kap a 

minőségellenőrzési 

folyamatokon, így jobb 

minőségű ételek 

készülhetnek.

Költségek

Megtakarítások az 

automatizált monitorozásnak 

és a hatékony 

minőségellenőrzési 

folyamatoknak 

köszönhetően.



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.

Automatizált minőségbiztosítás a testo Saveris Restaurant révén
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www.testo.hu

Leányvállalat

Viszonteladó




