
OntecRTA

Real-Time Access

Teollisuuden turvallisuuden ja

kulunvalvontajärjestelmä



OntecRTA -

TURVALLI-

SUUTTA

LIIKETOIMIN-

TAASI

Nykyaikaista avainhallintaa

OntecRTA on helppokäyttöinen  ja

vaivaton turvallisuuden- ja kulunhallinnan

valvontajärjestelmä. 

OntecRTA käyttää nykyaikaisia ethernet-

liityntäisiä RFID-lukijoita. Vanhanaikaisia

kulunvalvonnan kaapelointeja ei siis

tarvita, kun laitteisto liittyy suoraan TCP/IP-

verkkoon, joka löytyy valmiina toimisto- ja

teollisuusympäristöistä.

Avainhallinta hoituu helposti ja pääsy

tarvittaviin tiloihin voidaan antaa yhtiön

verkon kautta järjestelmän avulla mistä

tahansa.

Parasta OntecRTA:ssa on, että se on

helposti intgroitavissa Ontec-tuotteisiin.
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Pienemmät kustannukset - vähentynyt tarve vartijoille

Työluvat ja pätevyydet aina ajan tasalla ja voimassa

- parantunut ympäristö- ja operatiivinen turvallisuus

Hätätilanteissa henkilöiden sijainti voidaan nähdä

nopeasti järjestelmästä.

OntecRTA - HYÖDYT

Aina ajantasaiset tiedot alueella kulkijoista

ja näiden syistä

Helpottunut kulunhallinta jättää aikaa muihin tehtäviin

Parantunut asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys

Korkeampi turvallisuus - toimintokohtaisen aikarajan

ylittäminen käynnistää automaattisen hälytyksen



VÄSYMÄTÖN

TURVALLISUUTESI

VARTIJA 

Alueella tapahtuville toiminnoille

voidaan luoda toimintokohtainen

aikaprofiili, jonka ylittyminen laukaisee

hälytyksen epänormaalista

toiminnasta automaattisesti.

Esimerkiksi kuljettaja ollut lastaussillalla

yli tunnin -> hänellä on

todennäköisesti jokin hätä tai

ongelma lastauksessa.

Aikarajat määritettävissä henkilö- ja

ryhmäkohtaisesti.

Työlupaa tehtäessä jokainen

työvaihe kirjattava.

Ohjelmisto työn riskien arvioinnin

(TRA) ja turvallisten työtapojen

suunnitelman (TTS) jokaiselle

työvaiheelle, jolloin vaadittava

työturvallisuusdokumentaatio

syntyy työlupaa tehtäessä.

Hälytykset

aikarajojen ylittyessä

TRA ja TTS pakollisina

toimintoina



OMINAISUUKSIA

Työlupa

Nykyaikaiset 

RFID-lukijat

Sähköinen tallennus ja allekirjoitus

Kulkuoikeudet

Työnriskien arviointi (TRA)

Turvallisten työtapojen suunnitelma (TTS)

Henkilön koulutusten huomiointi

työlupaa tehdessä

Henkilötiedot (mm. veronumero, puhelin...)

Koulutukset ja niiden voimassaolojen

automaattinen seuranta

Peruskulkuoikeudet, esimerkiksi pääsy 

 alueelle vain jos työlupa olemassa

Ethernet-, USB- ja 4G/5G-

tiedonsiirtotekniikoilla

Lukijavaihtoehtoja kaikille yleisesti

käytössä oleville tageille (NFC, UHF,

Mifare/DESwire, esimerkiksi ”Valttikortti”)

Työntekijät ja 

urakoitsijat

Käyttäjähallinta

Kielisyys käyttäjän asetusten mukaan

Käyttöoikeudet toimintokohtaisesti



OMINAISUUKSIA

RTAinfo

Kulunhallinta

pilvessä

Käyttöliittymä

selaimessa

Keitä alueella ja viimeisin sijainti (kirjaus)

Aika viimeisimmästä leimauksesta, ja

ilmoitus mahdollisesta henkilöä koskevasta

hälytyksestä

Työluvan tila

Sekä RTA-ohjelmassa että nettiselaimessa

Kulkulupien hallinta internetin yli miltä

tahansa päätelaitteelta

Lukija lähettää luetun RFID-tagin tunnisteen

RTA-pilvipalvelimelle tarkistettavaksi

langattoman 4G/5G-yhteyden välityksellä

Lupa voimassa: portti aukeaa

Ei lupaa: näytetään punaista valoa

Luville määritettävissä voimassaoloaikavälit

Lue RFID portilta –nappi tuo lukijan viimeksi

lukeman tunnisteen käyttöliittymään, jolloin

se on vaivatonta yhdistää omistajaan

luvan luontia varten

Kulkuoikeudet

ryhmittäin

Peruskulkuoikeudet voidaan määritellä 

 ryhmäkohtaisesti

Laajemmat kulkuoikeudet voidaan

myöntää tehtäväkohtaisesti työluvan

avulla



Henkilön tietojen hallinta tapahtuu

kätevästi syöttämällä tiedot henkilökorttiin

Vierailijakortti-

järjestelmä

Kaikki kirjautuu automaattisesti

tapahtumalokiin 

Hakuja voidaan tehdä eri kriteerein

Kätevä pikahaku toiminto (eilen, tänään...)

OMINAISUUKSIA

Uusi vierailija voidaan lisätä helposti

järjestelmään

Vierailijatiedot tallentuvat järjestelmään

Vierailijakortti nollautuu kun se palautetaan

Tapahtumahistoria

ja -haku

Henkilöiden ylläpito

Lisäominaisuuksia

Ajastukset, esimerkiksi porttien yö/päivä –

tila

Työajanseuranta

Ilmoitustaulu- ja yksityisviestit

Läheltä piti –tilanteiden raportointi

Integroinnit Ontec-järjestelmiin

Integroinnit muihin järjestelmiin



OntecMilo

OnatexMID

Lastaussilta

Kuljettajan

tunnistaminen

lastauksen

käynnistymiseksi

Portti sisään

Tunnistaminen

Tilaukset ja kuorman

suunnittelu

Kuorman

suunnittelijan

tunnistaminen

OntecRTA

Kulunhallinta Kuorman

hallinta

Portti ulos

Tunnistaminen

OntecMilo

OntecRTA

Kuormakirjat

Tulostus

kuljettajan

tunnisteella

DokumentaatioLastauksen hallinta Kulunhallinta

OntecRTA

OntecMilo

OntecRTAOntecRTA

OntecRTA osana OnatexMID ja 

OntecMilo mittaus- ja lastausjärjestelmää

LASTAUS

INTEGRAATIO-

ESIMERKKEJÄ

MiloEX



OntecRTA ja OntecRTM huolto- ja

ylläpitojärjestelmä

Työlupa antaa

kulkuoikeuden

portista

Operaattori

havaitsee

valvomo-

ohjelmiston

hälytyksen

laiteviasta

Kirjaa vian

OntecRTM-

järjestelmään

Vikailmoituksen

havaitseminen

Korjauksen tilaus

Työlupa

OntecRTA:n kautta

huoltohenkilölle

Havainto

laiteviasta

Kunnossapito OperaattoriHuoltohenkilö Työ valmis

LAITEVIAN KORJAUS

OntecRTA

Aktivoi

huoltohenkilön

työluvan sekä

tarvittavat

kulkuoikeudet

alueella

Työluvan

merkitseminen

valmiiksi

Tehtyjen

toimenpiteiden

kirjaus

OntecRTM:n

laitetietoihin

Perustiedot (henkilö,

pätevyydet ja niiden

voimassaolo, sijainti, yms.)

automaattisesti

Väliaikaiset kulkuoikeudet

Työluvan kirjaus

järjestelmään

Liitteiden valinta (pakolliset

/ valinnaiset, tarvittaessa

liitteiden tallennus

järjestelmään)

Tulostus

Työluvan luonti

OntecRTAOntecRTM

OntecRTM

OntecOGC

OntecRTA

OntecRTA

OntecRTM



Olemme kokenut ohjausjärjestelmien kokonaistoimittaja. Tuotteemme on

tarkoitettu erityisesti öljy-, kaasu- ja kemikaaliteollisuuden  tarpeisiin.

Kehitimme ensimmäisenä maailmassa MID-hyväksytyn digitaalisen

liitynnän virtausmittareihin, joka mahdollistaa tilavuuden, massan ja

tiheyden käyttämisen MID-hyväksytysti.

ONTEC-TUOTTEET

Tuotemoduuleista voidaan rakentaa nopeasti ja

kustannustehokkaasti täysin yhteensopivia ammattikäyttöön

sopivia kokonaisuuksia

Moduulit toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina

Voidaan käyttää osana pilvipalveluita

Käytettävissä tarvittaessa selainpohjaisesti kaikista

mobiililaitteista

Helposti integroitavissa muihin järjestelmiin

Korkea tietoturvallisuus

Suomalaista laatua - olemme lähellä ja seisomme

tekemistemme takana
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Koulutus &

konsultointi

Laitteet

Sertifikaatit OGC Ilmailu

Muu

teollisuus

OnatexMID
Muiden nesteiden kuin

veden mittausjärjestelmä

OntecMilo
Nesteiden lastausjärjestelmä

OntecOGC

Prosessikäyttöliittymä

OntecAir
Prosessikäyttöliittymä

OntecJetAir
Huoltoseurantajärjestelmä

OntecRTA
Turvallisuuden- ja kulunvalvontajärjestelmä

OntecRTM
Huoltokirjaohjelmisto

OntecReport
Raportointiohjelmisto

OntecDiary

Päiväkirjaohjelmisto

OnatexHeat
Saattolämmitysjärjestelmä

OntecFireExt
Palosammutusjärjestelmä

OntecMining
Kaivoskoneiden 

seurantajärjestelmä

OntecOPR
Pillar report stabilointikoneille

OntecRTS
Huolto- ja tukipalvelut 24/7

ATEX

JIG-

yhteensopiva

MID

ATEX

MID

ATEX

ATEX

JIG-

yhteensopiva

MID

ATEX

Tuote



MYYNTI

Kare Kupiainen

+358 440 668 321

PROJEKTIT

Esa Käyhty

+358 440 668 322

OTA YHTEYTTÄ


