
10 powodów przemawiających za: w pełni 
zautomatyzowanym systemem pomiarowym
do monitorowania parametrów środowiskowych

 1. Brak dokumentacji papierowej

Dzięki rejestratorom danych, termometrom min/max i termohigrometrom musisz ręcznie odczytywać, dokumentować 

i archiwizować wszystkie zmierzone wartości w wymaganych odstępach czasu. Pomyśl o metrach regałów, które 

stopniowo zapełnią się odpowiednimi rekordami. Jeśli natomiast zdecydujesz się na system monitoringu, wszystkie 

te czynności wykonywane są cyfrowo i co najważniejsze całkowicie automatycznie. Dzięki temu zawsze masz 

lepszy, szybszy i prostszy przegląd danych pomiarowych, a także zużywasz mniej papieru, czasu i miejsca.

 2. Znaczna oszczędność czasu

W zależności od tego, ile posiadasz punktów pomiarowych, możesz musieć poświęcić nawet kilka godzin na 

codzienny odczyt przyrządów pomiarowych i późniejszą dokumentację danych. Każdego dnia! Jakie bardziej 

przydatne rzeczy mógłbyś robić w tym czasie - Ty lub Twoi pracownicy? Dzięki systemowi monitorowania, wszystkie 

dane pomiarowe są automatycznie rejestrowane, przesyłane i archiwizowane. Ręczne czynności, które absorbują 

zasoby, nie są już potrzebne.

 3. Mniej błędów ludzkich

Jest to tak logiczne, jak nieuniknione: wszędzie tam, gdzie pracują ludzie, zdarzają się błędy. Dotyczy to również 

pracy z rejestratorami danych lub termohigrometrami. Dzieje się tak, gdyz gdy masz wiele różnych wartości 

pomiarowych, które należy zapisać z dokładną datą lub godziną i zarchiwizować z precyzją, szybko mogą wystąpić 

błędy wynikające np. z pośpiechu lub nieuwagi. Albo notatnik używany podczas rundy odczytów gubi się, więc 

wartości są następnie zapisywane z pamięci, oczywiście zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem. Ale...

Zautomatyzowany system monitorowania dokładnie minimalizuje tego rodzaju potencjalne błędy.

Wymagania prawne sprawiają, że konieczne jest bezproblemowe monitorowanie produktów wrażliwych na temperaturę 

w całym łańcuchu dostaw produktów farmaceutycznych. W pełni zautomatyzowane systemy monitorowania parametrów 

środowiskowych są obecnie szeroko stosowane do radzenia sobie z tym trudnym zadaniem. Jeśli nadal nie masz pewności, 

czy tego typu rozwiązanie odpowiada Twoim wymaganiom, przygotowaliśmy 10 przekonujących powodów, które pomogą 

Ci podjąć decyzję.
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 4. Więcej opcji alarmu

Rejestratory danych i termohigrometry mogą również wskazywać przekroczenia wartości granicznych. Jednak 

zobaczysz je po fakcie, dopiero w momencie spojrzenia na przyrząd pomiarowy. Jeśli używasz wielu przyrządów w 

różnych punktach pomiarowych, możesz łatwo tego nie zauważyć, dopóki nie nadejdzie czas na odczyt dzienny lub 

nawet tygodniowy. Jednak do tego czasu może być już za późno. Dużą zaletą systemów monitorowania parametrów 

środowiskowych są ich rozbudowane opcje alarmowe. Oprócz alarmów w samych przyrządach, użytkownik jest 

również informowany w czasie rzeczywistym, przez e-mail lub SMS o przekroczeniu wartości granicznych lub o 

wystąpieniu incydentu krytycznego dla systemu. Pozwala to na natychmiastową interwencję i wdrożenie środków 

zaradczych, zanim będzie za późno.

 5. Pełna zgodność pod kątem audytów

Farmaceutyczny łańcuch dostaw to tylko jeden obszar, w którym wymagania regulacyjne stają się coraz bardziej 

rygorystyczne, a liczba przepisów, których należy przestrzegać, jest coraz szersza. Kluczową rolę odgrywa 

tutaj technika pomiarowa do monitorowania warunków środowiskowych. Dlatego możesz mieć pewność, że 

systemy monitorowania są zgodne ze wszystkimi odpowiednimi wytycznymi i normami (w tym 21 CFR Part 11) w 

zakresie technologii pomiarowej i oprogramowania. A w przypadku audytu wszystkie wymagane odczyty masz na 

wyciągnięcie ręki, za naciśnięciem jednego przycisku.

 6. Większa personalizacja raportów

Raporty to jedna z głównych zalet systemów pomiarowych do monitorowania parametrów środowiskowych. Nie 

tylko raporty są tworzone automatycznie i wysyłane do zdefiniowanej przez użytkownika listy dystrybucyjnej. 

Dokumenty cyfrowe można również dostosować pod względem ich zakresu, częstotliwości i poziomu 

szczegółowości. Oznacza to, że nie tylko interesariusze wewnętrzni są lepiej informowani. Raporty są również 

idealne do szybszych audytów.

 7. Wyższy poziom bezpieczeństwa danych

Dane zebrane z punktów pomiarowych są cenne: dają pewność, że niezawodnie przestrzegasz wszystkich wymagań 

prawnych, umożliwiają bardziej wydajne audyty i umożliwiają optymalizację procesów w sposób zorientowany na 

cel. Dlatego tym ważniejsze jest, aby wiedzieć, że dane są zawsze bezpiecznie przechowywane i dostępne przez 

cały czas. Dlatego Twoje odczyty są bezpiecznie przechowywane i chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem 

zarówno na sprzęcie, jak i w chmurze. Zwykle możliwe są również rozwiązania lokalne.
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 8. Lepsza dostępność danych

Wiedza, że   Twoje odczyty są niezawodnie rejestrowane i bezpiecznie przechowywane, to jedno. Ale równie 

ważne jest, aby mieć do nich dostęp w dowolnym momencie – i to nie tylko na miejscu. Ponieważ nawet będąc 

w drodze, chcesz wiedzieć, czy wszystko działa sprawnie na produkcji, czy w magazynie. Dlatego większość 

rozwiązań monitorujących umożliwia dostęp do danych w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca i z dowolnego 

urządzenia końcowego.

10. Więcej pewności

W przeciwieństwie do rejestratorów danych, w pełni zautomatyzowane systemy pomiarowe monitorują 

parametry środowiskowe w naprawdę nieprzerwany sposób. Dzieje się tak, ponieważ w przypadku pojedynczych 

rejestratorów, rejestracja parametrów jest przerywana na czas odczytu. Ponieważ w systamie moniorowania ten 

krok jest całkowicie zautomatyzowany, nie przegapisz absolutnie niczego. I oczywiście zostaniesz natychmiast 

ostrzeżony w przypadku przekroczenia wartości granicznych.

11. Większa elastyczność połączona ze stałym bezpieczeństwem

Ogólna zasada monitorowania parametrów środowiskowych brzmi: im więcej punktów pomiarowych należy 

monitorować i im bardziej rygorystyczne są wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa, tym wyższego 

stopnia automatyzacji należy szukać. Dlatego w pełni zautomatyzowane rozwiązania do monitorowania 

parametrów środowiskowych mogą być dostosowane do Twoich wymagań zgodnie z potrzebami i z dużą 

elastycznością, bez uszczerbku dla rejestracji danych pomiarowych lub ich bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej:    Przegląd rozwiązań do monitorowania parametrów  
                                środowiskowych od Testo.

https://www.testo.com/pl-PL/solution/solution-fsltms-przeglad

