
Documentare

• Conformă cu standardele 

• Digitalizată 

• Identificare 

Testo
Exemplu de aplicație

Ce instrumente de măsură sunt utilizate în prezent? Ce 

instrumente sunt în prezent la laborator pentru etalonare? 

Unde pot găsi certificatul de etalonare pentru un anumit 

instrument? Cei ce conduc companii ce oferă service în 

domeniul managementului clădirilor trebuie să aibă 

întotdeauna o imagine de ansamblu actualizată cu 

disponibilul și starea instrumentelor lor de măsură. 

Gestionarea echipamentelor de testare poate implica un 

efort de organizare considerabil, mai ales atunci când este 

vorba de stocuri mari de echipamente, ceea ce necesită 

mult timp și angajați dedicați.

SoluțiileTesto pentru mentenanța clădirilor: Eficiență 
sporită și asigurarea calității prin sistemul de 
management integrat al echipamentelor de testare 
-PRIMAS

O soluție eficientă în aceste cazuri este sistemul integrat de 

management al echipamentelor de testare PRIMAS de la 

Testo Industrial Services. PRIMAS este o combinație 

flexibilă de gestionare a echipamentelor de etalonare, 

testare și măsură, cuplată cu o soluție de software bazată 

pe web și completată cu servicii logistice și de organizare. 

Datorită structurii sale modulare, PRIMAS poate fi adaptat 

perfect cerințelor de management a diferitelor clădiri. Este 

irelevant dacă instrumentele dumneavoastră de măsură 

provin de la Testo sau de la alt producător.

Logistică

• Servicii de ridicare și livrare

• Containere de transport

• Parteneri de transport

• Service express

• Etalonare la fața locului

Etalonare

•  etalonare DAkkS în

    laboratoare acreditate

• etalonare ISO

• etalonare la fața locului

• Reparații

• Etalonare la sediile producătorilor 

    și partenerilor

Organizare

• Planificare și consultanță

• Etichetare cu cod de bare

• Reglare de process individuală

• Monitorizarea termenelor

IT

•  PRIMAS online:  

Mananegmentul echipamentelor de testare 

bazat pe web

•  PRIMAS exchange:  

Transfer de date prin VDI/VDE 2623

www.testo.ro
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Sistemul de management al echipamentelor de testare PRIMAS, Testo

Provocarea.

Șefii echipelor de service din domeniul mentenenței 

clădirilor au adesea nevoie de mai mult timp pentru a-și 

gestiona echipamentul de testare decât pentru afacerea lor 

reală - măsurători la fața locului, inclusiv documentarea și 

interpretarea rezultatelor măsurătorilor. Acest lucru se 

datorează faptului că instrumentele de măsură trebuie 

etalonate, reparate sau înlocuite în mod regulat și că toate 

aceste procese trebuie să fie organizate și documentate. Nu 

numai că aceasta implică respectarea unei proceduri 

conforme standardului, ci include și revizuirea zilnică: dacă 

un instrument de măsurare care este solicitat în mod curent 

nu este disponibil în mod neașteptat din cauza etalonării 

sau reparațiilor în curs, aceasta duce la o utilizare ineficientă 

a inginerilor de service sau la mai multe deplasări la sediul 

clientului. Experiența a arătat că astfel de situații apar 

frecvent în managementul manual al echipamentelor de 

testare, în ciuda muncii administrative suplimentare 

implicate.

Soluția.

Ca și în orice altă situație în cazul mentenenței clădirilor se 

aplică același principiu: Concentrați-vă asupra afacerii 

principale și delegați restul! Testo se va ocupa de 

managementul echipamentului de testare pentru dvs. - 

inclusiv documentarea, monitorizarea termenelor de 

etalonare și a datele de întreținere, organizarea și logistica. 

Sistemul nostru de management al echipamentelor de 

testare PRIMAS, care funcționează indiferent de 

producătorul echipamentului, asigură o abordare eficientă a 

etalonărilor și reparațiilor și transparența datelor pentru 

toate procedurile. În acest mod sunteți informat în 

permanență cu privire la disponibilitatea și starea fiecărui 

instrument de măsură în parte. Cu PRIMAS, certificatele de 

calibrare care nu pot fi identificate sunt, de asemenea, de 

domeniul trecutului. Acum, certificatele nu mai sunt stocate 

de două ori (pe instrument și într-un depozit central), ci 

într-un singur sistem - software-ul online de management al 

echipamentelor de testare bazat pe web PRIMAS - care vă 

permite să accesați date indiferent de oră sau locație. 

Pentru etalonări ciclice, puteți defini termene de execuție 

fixe, inclusiv procesarea logistică; dacă este necesară 

etalonarea, sistemul vă va informa în timp util. Un alt modul 

– PRIMAS exchange - permite schimbul automatizat de date 

prin VDI / VDE 2623 între sistemul dvs. MES/CAQ și 

furnizorul de servicii de etalonare, garantând astfel faptul că 

datele echipamentului de testare sunt întotdeauna 

actualizate. Cu PRIMAS, etalonarea și managementul 

documentație sunt perfect integrate - asigură transparență, 

procese eficiente și un nivel ridicat de calitate în 

conformitate cu cerințele standardului ISO 9001. Vom fi 

bucuroși să coordonăm soluții logistice personalizate pentru 

dvs., pentru  preluare și returnare rapidă după etalonare. 

Acest lucru va reduce timpul necesar pentru managementul 

echipamentelor de testare la un minim absolut. De 

asemenea, avantajele managementului eficient al 

echipamentelor noastre de testare vă sunt disponibile chiar 

dacă nu folosiți exclusiv instrumente de măsură Testo, 

deoarece PRIMAS este o soluție independentă de 

producător. Indiferent de proveniența instrumentelor dvs., 

puteți utiliza în întregime gama noastră de servicii.

Avantajele.

•  Managementul echipamentelor de testare de către un 

singur furnizor indiferent de producătorul echipamentelor

•  Timp minim de procesare pentru etalonări și reparații

•  Monitorizarea termenelor de etalonare și de întreținere

•  Implementarea și documentarea eficiente și conform 

standardelor a tuturor procedurilor de etalonare

•  Datele complete și actualizate ale echipamentelor de 

testare pot fi vizualizate în orice online.

Informații suplimentare.

•  Vă rugăm să citiți și celelalte exemple de aplicații a 

mentenenței clădirilor.

•  Pentru informații suplimentare privind instrumentele de 

măsură, aplicațiile și serviciile dedicate mentenenței 

clădirilor oferite de Testo, vă rugăm să accesați www.

testo.ro

www.testo.ro


