
10 érv a következők mellett: Teljesen automatizált 
környezetfelügyelet

 1. Papírmentes dokumentáció

Az adatgyűjtők, a min/max hőmérsékletmérők és a páratartalom- és hőmérsékletmérők esetében az összes mért értéket 

manuálisan kell leolvasnia, dokumentálnia és archiválnia a kívánt időközönként. Gondoljon a méteres polcokra, amelyek 

fokozatosan megtelnek a megfelelő nyilvántartásokkal. Ha viszont egy monitoring rendszer mellett dönt, akkor mindezeket 

a tevékenységeket digitálisan és, ami a legfontosabb, teljesen automatikusan végzi. Így mindig jobb, gyorsabb és 

egyszerűbb áttekintést kap a mérési adatokról, és kevesebb papírt is használ.

 2. Jelentős időmegtakarítás

Attól függően, hogy mennyi mérési ponttal rendelkezik, könnyen több órát is eltölthet a mérőműszerek napi leolvasásával 

és az adatok későbbi dokumentálásával. Minden egyes nap! Milyen hasznosabb dolgokkal foglalkozhatna Ön vagy 

az alkalmazottai helyette? Egy monitoring rendszerrel minden mérési adat automatikusan rögzítésre, továbbításra és 

archiválásra kerül. Az erőforrásokat lekötő manuális munkára már nincs szükség. 

 3. Kevesebb emberi hiba

Ez éppoly logikus, mint amennyire elkerülhetetlen: ahol emberek dolgoznak, ott hibák történnek. Ugyanez igaz az 

adatgyűjtőkkel vagy páratartalom- és hőmérsékletmérőkkel végzett munkára is. Mivel ha egyszer számos különböző 

mért érték van, amelyeket pontos dátummal vagy időponttal kell feljegyezni, és pontosan archiválni, akkor könnyen 

előfordulhatnak óvatlan hibák. Vagy a leolvasási kör során használt jegyzettömb végül elveszik, így az értékeket ezután 

emlékezetből jegyzik le a legjobb tudásuk és meggyőződésük szerint. Egy automatizált monitoring rendszer pontosan az 

ilyen típusú lehetséges hibákat minimalizálja.

A szabályozási követelmények szükségessé teszik a hőmérséklet-érzékeny termékek zökkenőmentes monitorozását a 

gyógyszerellátási lánc mentén. A teljesen automatizált környezeti monitoring rendszerek ma már széles körben használatosak 

ennek a kihívást jelentő feladatnak a megoldására. Ha még mindig bizonytalan abban, hogy ez a fajta megoldás megfelel-e az Ön 

igényeinek, összegyűjtöttünk 10 meggyőző érvet, hogy segítsünk Önnek dönteni. 
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 4. Több riasztási lehetőség

Az adatgyűjtők és a páratartalom- és hőmérsékletmérők is jelezhetik a határértékek megsértését. Azonban csak magán 

a mérőműszeren. Ha több műszert használ különböző mérési pontokon, könnyen előfordulhat, hogy ezt nem veszi 

észre, amíg el nem érkezik a napi vagy akár a heti leolvasás ideje. Addigra azonban lehet, hogy már túl késő lesz. A 

környezetfelügyeleti rendszerek nagy előnye az átfogó riasztási lehetőségek. A műszereken megjelenő riasztások mellett 

e-mailben vagy SMS-ben is értesítjük Önt határérték átlépés esetén, vagy ha rendszerkritikus esemény történik. Ez 

lehetővé teszi az azonnali beavatkozást és az ellenintézkedések végrehajtását, mielőtt túl késő lenne. 

 5. Teljes megfelelés az ellenőrzésekhez

A gyógyszerellátási lánc csak egy a sok olyan terület közül, ahol a szabályozási követelmények egyre szigorúbbak, a 

betartandó szabályok száma pedig egyre nagyobb. A környezeti feltételek monitorozására szolgáló méréstechnológia 

itt kulcsszerepet játszik. Ezért biztos lehet benne, hogy a monitoring rendszerek a mérési technológia és a szoftver 

tekintetében megfelelnek az összes vonatkozó irányelvnek és szabványnak (beleértve a 21 CFR 11. részét). Ellenőrzés 

esetén pedig egy gombnyomással kéznél van az összes szükséges leolvasás. 

 6. Jelentések nagy testreszabhatósága 

A jelentések a környezeti monitoring rendszerek egyik legnagyobb előnye. A jelentések nemcsak automatikusan 

készülnek és kerülnek elküldésre a felhasználó által meghatározott terjesztési listára. Emellett a digitális dokumentumok 

a terjedelmük, gyakoriságuk és részletességük tekintetében is testre szabhatók. Ez azt jelenti, hogy nem csak a belső 

érdekeltek kapnak jobb tájékoztatást. A jelentések a gyorsabb ellenőrzésekhez is ideálisak. 

 7. Magasabb szintű adatbiztonság

A mérési pontokból gyűjtött adatok értékesek: Biztos lehet benne, hogy megbízhatóan megfelel az összes jogi 

követelménynek, hatékonyabbá teszi az auditálást, és lehetővé teszi, hogy célorientáltan optimalizálhassa folyamatait. 

Ezért még fontosabb, hogy az adatokat mindig biztonságosan tárolja és bármikor rendelkezésre álljanak. Ezért a leolvasott 

adatokai biztonságosan tárolva és védve vannak a visszaélésekkel szemben mind a hardveren, mind a felhőben. A helyben 

történő megoldások általában szintén megvalósíthatók. 
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 8. Jobb adathozzáférés

Egy dolog tudni, hogy a leolvasott értékeket megbízhatóan rögzítve és biztonságosan tárolva vannak. De ugyanilyen 

fontos, hogy ezekhez bármikor - és nem csak a helyszínen - hozzá lehessen férni. Mert még útközben is tudni szeretné, 

hogy minden zökkenőmentesen működik-e a gyártás során vagy a raktárban. Ezért a legtöbb monitoring megoldás 

lehetővé teszi, hogy bármikor, bárhonnan és bármilyen terminál készüléken hozzáférhessen az adatokhoz. 

10. Nagyobb bizonyosság

Az adatgyűjtőkkel ellentétben a teljesen automatizált monitoring rendszerek valóban megszakítás nélkül figyelik a 

környezeti paramétereket. Ennek oka, hogy az önálló adatgyűjtőknél a leolvasás idejére megszakad az adatok rögzítése. 

Mivel ez a lépés teljesen automatizált a monitoring rendszerben, nem marad le semmiről. És természetesen azonnal 

figyelmeztetést kap, ha bármilyen határérték-túllépés történik.

11. Nagyobb rugalmasság állandó biztonsággal

A környezeti monitoringra vonatkozó hüvelykujjszabály a következő: Minél több mérési pontot kell felügyelni, és minél 

szigorúbbak a biztonsági előírások, annál magasabb fokú automatizáltságra kell törekedni. Ezért a teljesen automatizált 

monitoring megoldások szükség szerint és nagy rugalmassággal igazíthatók az Ön igényeihez, anélkül, hogy a mérési 

adatok rögzítése vagy az adatbiztonság terén kompromisszumot kellene kötni. 

 Tudjon meg többet:  A Testo monitoring rendszereinek összehasonlítása


