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Geautomatiseerd kwaliteitsmanagement 
voor de restaurantketens.

Normen naleven, kwaliteit verhogen en kosten verlagen –  
met de digitale complete oplossing testo Saveris Restaurant. 



Digitale integratie van het complete 
kwaliteitshandboek.

Automatische temperatuurbewaking in 
plaats van tijdrovende steekproeven.

Onmiddellijke alarmering en ingave 
van corrigerende maatregelen bij 
overschrijdingen van proces-  
en grenswaarden. 



Waterdicht meten

Alle doorslaggevende 

meetgrootheden van een 

restaurant precies bepalen 

(bijv. kwaliteit van de frituurolie, 

temperatuur).

Individuele planning

We plannen samen het hele 

project, en wij nemen de 

configuratie van software en 

meettechniek naar uw individuele 

behoeften op ons.

Normen eenvoudig naleven         

Commerciële en wettelijke 

voorschriften zijn transparant 

geïntegreerd in workflows.

Kwaliteit merkbaar verhogen

Levensmiddelen worden met 

meer zekerheid bereid en 

kwaliteitscontroles efficiënter 

uitgevoerd.

Kosten op lange termijn 

verlagen

Medewerkers hebben meer tijd 

om maaltijden te bereiden en te 

verkopen.

Meettechniek

Diensten

Flexibel werken

De universele handgreep kan in 

een handomdraai gecombineerd 

worden met een van de robuuste 

voelers – meetwaarden worden 

draadloos overgedragen aan de 

Control Unit.

Installeren

Eenvoudige en snelle 

omschakeling op digitaal 

kwaliteitsmanagement – dankzij 

efficiënte inbedrijfstelling en 

scholingen van de medewerkers.

Automatisch bewaken

Opslagvoorwaarden uiterst 

efficiënt controleren met WiFi 

dataloggers. 

Begeleiden

Geniet van ons omvattende 

zorgeloos pakket: wij bekommeren 

ons om support, onderhoud en 

kalibratie van uw systeem.

testo Saveris Restaurant: Uw individuele oplossing gebaseerd op  
intuïtieve software, precieze meettechniek en alles omvattende services.

Kwaliteitshandboeken 

digitaliseren

Kwaliteitshandboeken in 

papiervorm snel digitaal 

afbeelden, centraal actualiseren 

en met een druk op de knop 

verdelen aan alle restaurants.

Software

Alles in één oogopslag

Alle voor de kwaliteit relevante 

meetpunten en processen 

managen en documenteren met 

tablet, smartphone of PC .  

Meteen reageren

Flexibele alarmen (o.a. e-mail, 

SMS) en vastgelegde corrigerende 

maatregelen voor tijdige interventie 

en minder menselijke fouten. 

Zoals u het wenst

Met restaurantspecifieke 

analyse- en reporting functies 

individueel aanpasbaar.



Testo: Hightech uit  
het Zwarte Woud.

Sinds bijna 60 jaar staat Testo voor innovatieve 

meetoplossingen Made in Germany. Als wereldmarktleider 

op het gebied van draagbare meettechniek helpen wij meer 

dan 650.000 klanten om tijd en resources te besparen, het 

milieu en de gezondheid van mensen te beschermen en om 

de kwaliteit van waren en diensten te verhogen. 

In 32 dochtermaatschappijen over de hele wereld 

onderzoeken, ontwikkelen en produceren 2.500 

medewerkers high-tec producten en brengen deze op de 

markt. Testo overtuigt meer dan 650.000 klanten wereldwijd 

met zeer nauwkeurige meetinstrumenten en innovatieve 

oplossingen voor het beheer van meetgegevens in de 

toekomst. 

Een jaarlijkse groei van meer dan 10 % sinds de oprichting 

in 1957 en een huidige omzet van een kwart miljard euro 

bewijzen dat het Zwarte Woud en high-tech systemen 

perfect samengaan. Tot het succesrecept van Testo 

behoren ook de meer dan gemiddelde investeringen in 

de toekomst van de onderneming. Ongeveer 10% van de 

jaarlijkse omzet wereldwijd investeert Testo in onderzoek 

en ontwikkeling.

Filiaal

Partner



Testo: Uw expert  
voor de veiligheid  
van levensmiddelen. 
Meetinstrumenten en oplossingen van Testo worden 

al tientallen jaren ingezet in de hele voedingsketen, en 

behoren tot de onontbeerlijke uitrusting van producenten 

van levensmiddelen, restaurants, grootkeukens en catering 

bedrijven. 

In een wereld die in alle opzichten in beweging is en 

waarin alles aan elkaar is gekoppeld, is het niet genoeg om 

alleen maar nauwkeurig te meten. Het gaat veeleer om het 

integrale management van alle kwaliteitsparameters met 

een intelligent systeem, dat uw dagelijks werk eenvoudiger, 

betrouwbaarder en efficiënter maakt. 

Daarom hebben wij samen met internationale experts uit de 

restaurantketens de oplossing voor kwaliteitsmanagement 

testo Saveris Restaurant ontwikkeld: flexibele meettechniek 

gecombineerd met intuïtief te bedienen software en 

individuele service op elk vlak – geoptimaliseerd om in 

de dagelijkse workflow normen na te leven, kwaliteit te 

verhogen en kosten te verlagen.



www.testo.be
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Geautomatiseerd kwaliteitsmanagement met testo Saveris Restaurant


