
Software validabil conform
21 CFR Partea 11
pentru testo Saveris.

Siguranță maximă a datelor datorită stocării conform cerințelor CFR.
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Saveris – 21 CFR Partea 11

Prezentarea sistemului testo Saveris

Sonda Ethernet testo Saveris
 Monitorizarea eficientă a valorilor de 

măsurare prin:

• Măsurarea precisă a valorilor de temperatură 
și umiditate relativă

• Numeroase tipuri de sonde, adaptate oricăror 
aplicații

• Integrarea transmițătoarelor pentru a avea toți 
parametrii de măsurare doriți, ce au interfețe 
de curent/tensiune, ex. 4 ... 20 mA

 Ușurință în utilizare prin:

• Integrarea în rețeaua Ethernet existentă

 Siguranța datelor prin:

• Protocolul Ethernet propriu Testo, bazat pe 
protocolul HTTP

• Bateria de urgență integrată garantează 
siguranța datelor chiar și atunci când apare o     
întrerupere de curent

Sonde wireless

Router

Extender/Convertor

Sondă Ethernet

Software CFR

Bază

Beneficiu suplimentar:
Sondele wireless pot fi integrate în rețeaua Ethernet utilizând un  

extender/convertor testo Saveris.

Sonda radio testo Saveris
 Monitorizarea eficientă a valorilor de 

măsurare prin:

• Măsurarea precisă a valorilor de temperatură 
și umiditate relativă

• Numeroase tipuri de sonde, adaptate oricăror 
aplicații

• Integrarea transmițătoarelor pentru a avea 
toți parametrii de măsurare doriți, ce au 
interfețe de curent/tensiune, ex. 4 ... 20 mA

• Extinderea distanței de transmisie prin 
routerul testo Saveris

 Ușurință în utilizare prin:

• Instalare și punere în funcțiune rapide

 Siguranța datelor prin:

• Transmiterea wireless a datelor prin 
protocolul wireless bidirecțional propriu Testo 

• Fără pierderea valorilor de măsurare atunci 
când conexiunea este întreruptă, datorită 
memoriei interne a sondelor

Software-ul testo Saveris CFR
 Monitorizarea eficientă a valorilor de 

măsurare prin:

• Documentarea centralizată a tuturor datelor 
de măsurare

• Software utilizat în rețeaua proprie: software 
de server, cu un număr nelimitat de utilizatori 
de tip client/vizitator, existenți în rețea

 Ușurință în utilizare prin:

• Vizualizarea sub formă de grafic/tabel/alarme

• Gestionarea ușoară a calendarului

 Siguranța datelor prin:

• Software-ul ce se poate valida

• Alarmarea prin e-mail și/sau SMS

Sistemul pentru monitorizarea datelor testo Saveris oferă utilizatorilor săi economie de timp și resurse datorită gestionării 

automatizate a datelor de măsurare. Printre alte beneficii se regăsesc documentarea centralizată și o varietate de opțiuni 

de alarmare. Sistemul garantează siguranță la prelevarea, păstrarea și arhivarea datelor de măsurare în timpul proceselor de 

producție, la depozitarea și transportul produselor farmaceutice, dar și pentru climatizarea în camerele curate.

Baza testo Saveris
 Monitorizarea eficientă a valorilor de măsurare prin:

• Conectarea simultană a până la 150 de sonde Saveris

• Combinarea flexibilă a sondelor wireless și Ethernet într-un singur sistem

 Ușurință în utilizare prin:

• Ecranul de afișare a alarmelor și informațiilor de sistem

• Vizualizarea rapidă a componentelor sistemului, valorilor de măsurare și a alarmelor

 Siguranța datelor prin:

• Alarme cu LED/acustice/de releu/opțional prin SMS

• Stocarea datelor și emiterea alarmelor chiar și atunci când PC-ul nu este funcțional

• Bateria de urgență integrată garantează siguranța datelor chiar și atunci când apare o     
întrerupere de curent

• Memoria pe termen lung garantează siguranța datelor și autonomia față de PC
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Saveris – 21 CFR Partea 11

Software testo Saveris ce poate fi validat

• Integrarea completă a conceptului de acces în sistemul de securitate 
Windows, încercat și testat (de ex. gestionarea user-ului și parolei)

• Concept de autorizare: alocarea drepturilor de utlizator de către 
administrator, pe 3 niveluri de utilizator

• Protocol propriu Testo pentru comunicarea wireless și Ethernet 

• Stocarea datelor în conformitate cu CFR

• Utilizarea unor funcții de verificare pentru a garanta transmiterea 
corectă și sigură a datelor

• Backup zilnic automat sau manual în orice moment

• Piste de audit pentru urmărirea activităților din sistem

• Pista de audit documentează ora, numele utilizatorului și activitatea 
efectuată, componentele Saveris și detaliile despre activitatea 
realizată

• Semnături electronice cu informații despre motivul semnării, de ex. 
la modificarea configurației

• O semnătură electronică poate fi obligatorie pentru anumite 
activități ale utilizatorilor

Siguranță maximă a datelor

Trasabilitatea activităților utilizatorilor Semnături electronice

• Rapoarte automate în format PDF (zilnic/săptămânal/lunar)

• Crearea manuală a rapoartelor în format PDF în funcție de intervalul 
de timp selectat, securizate prin parolă

• Rapoarte ce respectă cerințele 21 CFR Partea 11

• Cod de identificare pentru alocarea clară a rapoartelor PDF

Rapoarte PDF ce nu pot fi falsificate

Weekly report dated 03.06.2012 Saveris Customer Service Zone: Zone 1 Genera-
ted: 03.06.2012 15:22:51

[° C] window meas. temp.
[° C] window 360 [° C] safe ladies’ room [° C] over emergency exit

[%rF] window meas. humidity [td °C] win. meas. dewpoint [g/m3] window meas. CO2
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Calificare/validare:
Subsidiara locală Testo România oferă servicii de calificare și validare 
pentru testo Saveris:
• DQ, IQ, OQ, PQ (calificare)
• Mapare (pentru determinarea optimă a poziționării sondelor)
• Analiza particularizată a riscurilor în conformitate cu GAMP5
• Documentarea în format Testo sau specific clientului

Mai multe informații pe www.testo.ro/laborator

Etalonare și calibrare:
• Este posibilă utilizarea unui software de calibrare ce folosește 

etalonările/calibrările clientului (protecție prin parolă, trasabilitatea în 
timp a datelor de calibrare în software-ul testo Saveris CFR)

• Salvarea datei la care a fost etalonată sonda în memoria acesteia, cu 
notificare la expirarea etalonării prin SMS sau e-mail

• Servicii de etalonare în laborator sau la sediul clientului în numeroase 
țări. Pentru mai multe informații, contactați subsidiara Testo locală, 
Testo Industrial Services sau distribuitorul Testo local.

Servicii complementare software-ului testo Saveris CFR

Testo oferă servicii complete de etalonare, calificare și validare

Certificat dedicat emis de Institutul Fraunhofer IESE
Sistem testat pentru monitorizarea datelor de 
măsurare cu certificare: Institutul Fraunhofer pentru 
Inginerie de Software Experimentală confirmă 
că sistemul pentru monitorizarea datelor testo 
Saveris îndeplinește cerințele 21 CFR Partea 11. 
Testarea a avut loc în concordanță cu ghidurile 
de evaluare ale Grupului Special de Interes 
GAMP: conformitatea cu 21 CFR Partea 
11, Înregistrări Electronice și Semnături 
Electronice.

Documente ce vin în sprijinul validării
Aceste documente vă sprijină la validarea sistemului testo Saveris 
conform GAMP5:

1. Rapoarte ce pot fi personalizate pentru analiza riscurilor

2. Șabloane dedicate pentru 

 • planul general de validare

 • specificațiile validării

Pachetul de software testo Saveris CFR conține:

 Premium:
Pachetul “Premium” vă oferă validarea completă conform GAMP5, ce 
poate să includă cerințele dumneavoastră specifice pentru implementar-
ea analizei riscurilor, după care puteți trece direct la utilizarea productivă. 
Procesul modular, detaliat pentru analiza riscurilor (FMEA) și docu-
mentarea continuă în timpul validării (numerotarea serială neîntreruptă 
a cerințelor, riscurilor și măsurilor) facilitează nu doar respectarea 
trasabilității, dar și evaluarea modificărilor ulterioare ale sistemului, rapid 
și sigur.

Comfort:
Pachetul “Comfort” vă oferă de asemenea un model bazat pe riscuri. 
În acest caz, totuși, structura documentației cât și dovada unor condiții 
periferice adecvate (mediul IT și adecvarea/instruirea SOP pentru per-
sonalul utilizator) intră în sarcina dumneavoastră. Adaptarea la cerințe 
specifice nu este inclusă, deoarece estimarea riscului este furnizată ca și 
document standard.  
Basic:
Dacă aveți nevoie doar de o configurație tehnică și un test de 
funcționalitate a sistemului de monitorizare cu documentare conform 
GxP, veți găsi soluția potrivită în pachetul nostru  “Basic”. Puteți integra 
pe urmă pachetul în validarea dumneavoastră.

Pachete de calificare și validare

Documentare și servicii oferite pentru  
testo Saveris 21 CFR Partea 11


