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Testo Çözümü
Örnek uygulama

testo Saveris 2 ile sunucu odalarında etkin 
sıcaklık izleme

Bilgi Teknolojileri (BT) yöneticileri için, sunucu 

performansının durumu önceliklidir. Bu alandaki tüm servis 

hizmetlerinin etkin kullanılabilirliği hakkında müşterilerin 

yüksek beklentileri vardır. Birçok BT servis sağlayıcısı, BT 

hizmetlerinin etkinliği ve kullanılabilirliğini garanti için 

ellerinden geleni yaptıklarını kanıtlamak amacıyla ISO 

kalite belgesi alır. Ancak, güvenli çalışma için, BT 

yöneticileri kritik bir dizi faktöre dikkat etmelidir. ISO 

denetçileri tarafından gerekli görülen sunucu odalarında 

sıcaklık izleme,  bunda önemli bir rol oynar. Kablosuz veri 

kayıt sistemi testo Saveris 2, sunucu odalarındaki sıcaklığın 

BT servis sağlayıcıları tarafından talep edilen etkinlikte 

izlenmesini sağlar.
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Testo Çözümü Sunucu odalarında sıcaklık izleme

Sorun

BT kullanılabilirliğinin garanti edilmesi, servis sağlayıcıları 

ya da sistem yöneticilerinin asıl işidir. Şirketler, kurumlar 

ve yetkililer, BT’nin işleyişine bağlıdır. Bilgi sistemlerinin 

kullanılabilirliği kısıtlı ise, hızlı bir çözüm bulabilmek için BT 

yöneticilerinin üzerlerindeki baskı artar. Sunucu 

performansındaki düşüşün ya da sistemdeki arızanın 

nedenlerden biri, yüksek noktadaki performans sonucu 

sunucudaki aşırı ısınma  ya da iklimsel etkiler olabilir. Bu 

nedenle, sunucu odalarındaki sıcaklığı izlemek standart bir 

uygulamadır. Ani bir sıcaklık artışında, limitleri zorlamadan 

hızlı bir şekilde bir aksiyon alınmalıdır. Bugüne kadar, BT 

yöneticileri sunucu odasına giderek sıcaklık gelişimine göz 

gezdirirlerdi. Bu durum, özellikle birkaç sunucu odası ya da 

harici servis sağlayıcısı olan tesislerde, büyük bir sorundur. 

Çözüm

Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2, sunucu 

odalarında etkin bir otomatik sıcaklık izleme sağlar. En 

önemli avantajı, bulut tabanlı çalışmasıdır. Ölçüm verilerini 

WLAN ile arşivlendiği Testo Bulut’a gönderir ve bu 

verilere her zaman ve her yerden akıllı telefon, bilgisayar ya 

da tabletten ulaşılabilir. Böylece ekstra bir çaba 

harcanmadan farklı sunucu odalarındaki sıcaklık değerleri 

her zaman takip edilebilir. Ayrıca, testo Saveris 2 bir alarm 

fonksiyonuna da sahiptir: belirlenen limit değer aşıldığında, 

sistem otomatik olarak e-mail ya da SMS yoluyla bir alarm 

gönderir. Böylece aşırı ısınma sistemi olumsuz etkilemeye 

başlamadan önce gerekli önlemlerin hızla alınmasını sağlar. 

Bir diğer avantajı da, sıcaklık gelişiminin sürekli analizi ile 

arızaları önlemesi ve etkinliği artırmasıdır. Kurulum, Hızlı 

Başlangıç Kılavuzu ile hızlı ve kolay bir şekilde çok kısa bir 

sürede gerçekleştirilir.  Batarya ile çalışabildiği gibi ana güç 

Sıcaklık kontrolünüz altında – nerede olursanız olun.

ağına da bağlanabilir ve herhangi bir zamanda ek loggerlar 

ile sistem genişletilebilir.

testo Saveris 2 – bir bakışta tüm avantajlar

•  Sunucu odalarında sıcaklık değerlerini otomatik ve 

etkin bir şekilde izleme

•  Testo Bulut’taki verilere her zaman ve her yerden 

erişim

•  Alarm fonksiyonunun yardımı ile arızaları önleme 

•  ISO denetimleri için daha fazla güvenlik

•  Sıcaklık verilerinin analizi ile etkinliği artırma 

Detaylı bilgi

Sunucu odalarında sıcaklık izleme ile ilgili daha fazla bilgi 

ve tüm sorularınızın cevabı için www.testo.com.tr/saveris-2 

adresini ziyaret edebilirsiniz.

Tüm sunucu odaları için tek sistem – farklı binalarda bile.


