Omgevingsmonitoring voor
maximale eisen.
testo Saveris 1: centrale bewaking van alle audit-relevante
omgevingsparameters – eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar.

Hebt u alle belangrijke omgevingsomstandigheden altijd onder controle?
Compliance, transparantie, efficiëntie en veiligheid zijn de vier

Wat denkt u: hoe goed werkt de kwaliteitsborging in uw

zuilen van uw dagelijks werk.

onderneming?

Alle vier dienen slechts één doel: het waarborgen van de
kwaliteit.
Compliance met alle relevante normen en regels.
Transparantie van alle kwaliteitsrelevante processen
binnen uw onderneming.
Efficiëntie bij het omzetten van de compliance-eisen en de
toepassing van ondersteunende systemen.
Veiligheid bij het naleven van kwaliteitsrichtlijnen.

Veel gegevens, weinig profijt?
	Worden uw voor de compliance relevante
omgevingsgegevens efficiënt en betrouwbaar gemeten?
Zijn de gemeten gegevens centraal en veilig opgeslagen?
	Kunt u de geregistreerde kwaliteitsgegevens gebruiken

Gebrekkige transparantie?
	Weet u precies hoe het binnenklimaat in kritische
bereiken ervoor staat?
	Als er problemen optreden: kunnen kritische parameters
geïdentificeerd en snel en op tijd gecorrigeerd worden?

voor analyses en om uw risicobeoordeling te verbeteren?

Hoge kosten, geringe efficiëntie?
	Kunt u uw gegevens zonder een hoop papiergedoe en
volgens FDA 21CFR Part 11 en EU GMP Annex 11
bijhouden?
	Kunt u audits snel en zonder hoge kosten uitvoeren?
	Hebt u te allen tijde toegang tot uw audit-relevante
gegevens?

Weinig controle?
	Kunt u er zeker van zijn dat de kwaliteitsborging altijd
betrouwbaar werkt?
	Kunt u snel reageren op onverwachte
omgevingsinvloeden?
	Ziet u de volgende audit ontspannen tegemoet?

testo Saveris 1:
alle informatie onder controle –
met één enkel systeem.

testo Saveris PRO software
Alle meetgegevens worden ononderbroken verzameld,
gevisualiseerd en gedocumenteerd. Tegelijkertijd maakt
de software een uitvoerige analyse, grafische/
tabellarische weergave en de evaluatie van de gegevens
mogelijk. Het alarmmanagement kan individueel
geconfigureerd worden. Rapporten kunt u automatisch
of handmatig configureren.

testo Saveris Base V 3.0
Het hart van testo Saveris beheert de meetwaarden van
wel 3.000 kanalen, evalueert deze en slaat alarm als er
ergens grenswaarden werden overschreden.

De integrale oplossing testo Saveris 1 werd samen met deskundigen uit de industrie en uit
onderzoek en ontwikkeling. Uiterst nauwkeurige meettechnologie, intuïtief bedienbare
software en een uitgebreide service helpen u erbij, uw werk snel, efficiënt en in
overeenstemming met de geldende voorschriften.

testo UltraRange radiotechnologie
Met deze technologie gebruikt u een
onafhankelijk draadloos netwerk via versleutelde
propriëtaire signalen met een uitstekend bereik en
een enorme robuustheid van de signalen in
gesloten ruimtes.

Modulaire dataloggers
De testo 150 dataloggermodules kunnen met behulp van
de verschillende communicatiemodules in elke
bestaande communicatie-infrastructuur (WLAN, LAN)
geïntegreerd worden. De optionele testo UltraRangeradiotechnologie maakt een veilige
meetgegevensoverdracht over grote afstanden mogelijk.

testo Saveris
PRO Software

testo UltraRange
Gateway

Eigen WLAN access point
van de klant

testo Saveris
Base V 3.0

testo UltraRange

WLAN

LAN/PoE

Digitale voelers met plug & play functie
De digitale voelers van de testo 150 datalogger
moduleserie kunt u binnen luttele seconden en tijdens
bedrijf wisselen. Er ontstaan geen gaten in de meting.

Analoge koppeling

Klanten netwerk
Testo netwerk

Meetomvormer 1

Het hele proces in de gaten houden.
Minimaliseer risico's en verlaag de kosten om uw

Meetomvormer 2

testo 150
TUC4

testo 150
DIN2

Digitale voelers

Analoge voelers

Meer efficiëntie bereiken.

testo 150
TC4

Cockpit

testo Saveris Cockpit
De webgebaseerde intuïtieve cockpit van de testo
Saveris PRO software maakt het mogelijk om alarmen
altijd te herkennen, corrigerende maatregelen te treffen
en te bevestigen. Alarmen worden in de cockpit duidelijk
weergegeven. Elke bevestiging van een alarm moet met
een persoonsgebonden, digitale handtekening en een
verplicht commentaar over de gebeurtenis worden
afgesloten.

testo 150
T1

Kritische punten identificeren.

Alles onder controle.

Registreer de kwaliteitsgegevens voor alle belangrijke

H
 erken fouten op tijd en grijp corrigerend in.

Voldoe aan de hoge kwaliteitsstandaards die voor uw

productieprocessen efficiënter te laten verlopen.

omgevingsparameters – digitaal en zonder papier.

M
 aak gebruik van intelligente alarmfuncties

toepassing gelden.

U hebt onafhankelijk van een platform van overal en altijd

Registreer en documenteer alle relevante

voor snel handelen.

V
 ersterk het kwaliteitsbewustzijn binnen uw organisatie en

toegang tot uw gegevens.

kwaliteitsgegevens voor verschillende toepassingen.

H
 erken problemen in het systeem, nog voordat ze

bij uw partners.

Gebruik de geregistreerde gegevens voor procesanalyse

Bekijk uw gegevens op elk gewenst moment – en wees

optreden.

B
 ereik een volledige controle van de kwaliteit van

en -optimalisatie.

altijd voorbereid voor uw volgende audit.

afzonderlijke ressorts.
En voor uw volgende audit geldt: be sure.

Ononderbroken controle met testo Saveris 1

De testo Saveris 1 prestatiebelofte.

Onze expertise: één oplossing voor talloze
terreinen – van het laboratorium tot de
productie tot aan de opslag.

testo Saveris 1 ondersteunt u op maar liefst vier manieren. Het meetgegevens-monitoringsysteem meet en analyseert

Sinds vele jaren is Testo een betrouwbare partner voor

De nauwe uitwisseling met onze klanten laat zien: in een

uw kritische omgevingsgegevens, slaat meteen alarm bij overschrijding van grenswaarden en kan u helpen bij het

allerlei veeleisende doelgroepen zoals de farmaceutische

dynamische wereld waarin alles aan elkaar is gekoppeld, is

optimaliseren van uw processen. Daarvoor maakt de integrale oplossing gebruik van drie bouwstenen voor succes:

branche en de voedingsindustrie. De bescherming van

het niet genoeg om alleen maar precies te meten. Het gaat

sensoren, software en service.

gevoelige goederen heeft hier de hoogste prioriteit. Wij

veeleer om het integrale management van alle kwaliteits

leveren u hierbij de zekerheid, bij de controle van uw

parameters met één enkel intelligent systeem dat uw

belangrijke omgevingsparameters altijd op safe te spelen -

dagelijks werk eenvoudiger, efficiënter en betrouwbaarder

bij onderzoek en ontwikkeling, productie, opslag en logistiek

maakt. En daarom hebben wij testo Saveris 1 ontwikkeld:

alsmede bij alle vele andere toepassingen.

omgevingsmonitoring voor maximale eisen –

Sensoren:
kwaliteitsgegevens betrouwbaar meten.
Dankzij meer dan 60 jaar ervaring in de productie van
meetoplossingen en sensoren biedt Testo u alle
meetinstrumenten die u voor het bewaken van
omgevingsparameters nodig hebt. Daartoe behoren o.a.
dataloggers voor de automatische meetwaardenregistratie
en alarmering.

Software:
revisie-veilige compliance voor alle
GxP-relevante gegevens.
De testo Saveris CFR software voldoet aan de eisen van de
FDA met betrekking tot 21 CFR Part 11 en van de Annex 11
van de EU-GMP-richtlijn met een revisie-veilig centraal
gegevensmanagement-platform dat wereldwijd toegankelijk
is. Het platform maakt een uitgebreide analyse en evaluatie
van alle geregistreerde meetparameters mogelijk – met
behulp van flexibele alarmeringen, diverse
rapportagefuncties en allerlei mogelijkheden voor
databank-hosting.

Service:
een competente partner wereldwijd.
Ons speciaal GxP-geschoolde serviceteam begeleidt u
tijdens alle stappen in het proces op een klant- en
doelgerichte manier – van de planning tot de documentatie,
systeem-kwalificatie, software-validatie tot aan service en
support. Samen met u leggen wij in alle projectfasen een op
maat gesneden serviceconcept vast. Ook tijdens bedrijf
kunt u op ons vertrouwen: wij regelen de begeleiding, het
onderhoud, de kalibratie en de validatie van uw systeem.

eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar.

Ononderbroken controle met testo Saveris 1

Handelspartner

Sinds meer dan 60 jaar staat Testo voor innovatieve

igt meer dan een miljoen klanten wereldwijd met uiterst

meetoplossingen made in Germany. Als ’s werelds marktlei-

nauwkeurige meetinstrumenten en innovatieve oplossingen

der op het gebied van draagbare en stationaire meet-

voor het meetgegevens-management van morgen. Een

techniek helpen wij onze klanten om tijd en ressources te

gemiddelde jaarlijkse groei van meer dan 10 % sinds de

besparen, het milieu en de gezondheid van mensen te

oprichting in 1957 en een actuele omzet van bijna 300

beschermen en om de kwaliteit van waren en diensten te

miljoen euro laten indrukwekkend zien dat hightech en het

verhogen.

Zwarte Woud perfect bij elkaar passen. Tot de succesformule van Testo behoren ook de bovengemiddelde investe-

In 34 dochtermaatschappijen over de hele wereld onderzoe-

ringen in de toekomst van de onderneming. Ongeveer een

ken, ontwikkelen, produceren en promoten ruim 3000

tiende van de jaarlijkse omzet investeert Testo in Onderzoek

medewerkers voor de hightech onderneming. Testo overtu-

en Ontwikkeling.

www.testo.com
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Dochtermaatschappij

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.

High-tech uit het Zwarte Woud.

