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Automatyczne zarządzanie jakością  
w sieciach restauracji.

Spełnienie wymagań, wzrost jakości, obniżenie kosztów – 
dzięki kompletnemu, cyfrowemu  rozwiązaniu pomiarowemu                            
testo Saveris Restaurant. 



Cyfrowa integracja kompletnej księgi 
jakości

Automatyczny monitoring temperatury 
zamiast czasochłonnych pomiarów 
punktowych

Natychmiastowe alarmowanie i 
zintegrowane działania korygujące w 
przypadku naruszenia założeń procesu 
lub  alarmowych wartości granicznych



Ciągły pomiar

Precyzyjna rejstracja wszystkich 

istotnych parametrów 

pomiarowych w restauracji 

(np. jakość oleju do smażenia, 

temperatura)

Indywidualne planowanie

Wspólnie zaplanujemy 

cały projekt, uzgodnimy i 

przeprowadzimy konfigurację 

oprogramowania oraz technologii 

pomiarowej. Wszystko zgodnie 

z Twoimi indywidualnymi 

wymaganiami.

Zgodność z normami     

Wymagania prawne oraz wewnętrzne 

procedury są transparentnie 

zintegrowane w systemie. 

Widoczny wzrost jakości 

Bezpieczne przygotowywanie 

i serwowanie żywności dzięki 

skutecznej kontroli jakości. 

Redukcja kosztów, wzrost 

wydajności

Dzięki oszczędności czasu 

personel będzie mógł się 

skoncentrować na bezpiecznym 

przygotowaniu i sprzedaży Twoich 

potraw.

Technologia 
pomiarowa

Usługi

Elastyczność

Do praktycznej rękojeści można 

szybko podłączać różne sondy 

pomiarowe - wyniki pomiarów 

są bezprzewodowo przesyłane 

do sterownika.

Instalacja

Szybkie i proste przejście 

z tradycyjnej dokumentacji 

papierowej na cyfrową - dzięki 

skutecznemu monitoringowi 

oraz szkoleniu personelu.

Automatyczny monitoring

Skuteczna kontrola warunków 

składowania za pomocą 

bezprzewodowych rejestratorów 

WLAN. 

Wsparcie

Wykorzystaj to co oferujemy: 

przejmujemy opiekę nad Twoim 

systemem pomiarowym w zakresie 

wsparcia technicznego, serwisu 

oraz wzorcowania.. 

testo Saveris Restaurant: Twoje indywidualne rozwiązanie, łączące intuicyjne oprogramowanie,  
precyzyjną technologię pomiarową i kompleksowe usługi.

Digitalizacja księgi jakości

Cyfrowe odwzorowanie oraz 

automatyczne aktualizacje 

dokumentów jakościowych 

będących w formie papierowej 

i ich szybka dystrybucja do 

wszystkich restauracji.

Oprogramowanie

Wszystko pod kontrolą 

Zarządzanie oraz dokumentacja 

wszystkich procesów i punktów 

pomiarowych, związanych z 

utrzymaniem jakości za pomocą 

tableta, smartfona lub PC.  

Reaguj natychmiast

Różnorodne formy alarmów  

(także e-mail, SMS) i 

zintegrowane działania 

korygujące, umożliwiające  

podjęcie interwencji na czas oraz 

ograniczające czynnik ludzki. 

Tak, jak tego potrzebujesz

Rozwiązania, indywidualnie 

dostosowane do 

specyficznych dla danej 

restauracji form analizowania i 

raportów.



Testo: Zaawansowana 
technologia ze Szwarzwaldu

Od ponad 60 lat, firma Testo wprowadza szereg 

innowacyjnych rozwiązań, które sprawiają, że codzienna 

praca staje się łatwiejsza. Jako światowy lider rynku 

technologii pomiarowej pomogliśmy już ponad 650 000 

klientom na całym świecie oszczędzać czas, zasoby, 

chronić środowisko oraż zdrowie ludzkie, a także ciągle 

podnosić jakość ich towarów i usług.

2,500 naszych pracowników pracuje w obszarze badań 

i rozwoju, produkcji i marketingu w 32 oddziałach na 

całym świecie. Do naszych precyzyjnych przyrządów oraz 

innowacyjnych rozwiązań pomiarowych przekonaliśmy już 

ponad 650 000 klientów na całym świecie. 

Średni roczny wzrost na poziomie 10% osiągany od 1957 

r, kiedy firma została założona, a także aktualny obrót 

na poziomie ponad ćwierć miliarda EUR jednoznacznie 

udowodniają  że jesteśmy sprawdzonym i wiarygodnym 

partnerem w pomiarach. Ciągłe inwestowanie w 

przyszłość firmy, to także część naszej recepty na sukces 

- 10% rocznego, globalnego obrotu Testo inwestuje w 

Badania&Rozwój. 

Oddziały 

Dystrybutorzy



Testo: Twój ekspert 
w bezpieczeństwie 
żywności

Od dziesięcioleci, rozwiązania i przyrządy pomiarowe Testo  

są używane w przemyśle spożywczym i gastronomicznym 

przez dużych i małych producentów żywności, resturacje, 

duże kuchnie przemysłowe itd.  

Nasza ścisła współpraca z klientami umożliwiła 

wyciągnięcie istotnego wniosku: w globalnym, dynamicznie 

rozwijającym się świecie precyzyjne pomiary to nie 

wszystko. Coraz bardziej liczy się także skuteczne 

zarządzanie wszystkim parametrami jakościowymi za 

pomocą jednego, inteligentnego  systemu, który sprawi, że 

Twoja codzienna praca będzie łatwiejsza, bezpieczniejsza i 

bardziej wydajna.  

Dlatego też, wraz z międzynarodowymi ekspertami z sieci 

resturacji szybkiej obsługi, stworzyliśmy kompleksowe 

rozwiązanie do zarządzania jakością testo Saveris 

Restaurant: elastyczna technologia pomiarowa z 

intuicyjnym oprogramowaniem i indywidualnie dobranymi 

usługami dodatkowymi - optymalizacja procesów, wzrost 

jakości, redukcja kosztów oraz spełenienie wymgań 

prawnych i procedur wewnętrznych. 



www.testo.com.pl
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Automatyczne zarządzanie jakością z testo Saveris Restaurant


