
OntecDiary 

Päiväkirjaohjelmisto



OntecDiary 

Kirjaa tapahtumat ylös

kirjata tapahtumia

liittää tapahtuviin liittyviä valokuvia

järjestelmään

kommunikoida tapahtumiin liittyen

järjestelmän sisällä. 

Helposti räätälöitävissä olevan

teollisuuden eri kohteisiin tarkoitetun

OntecDiary päiväkirjaohjelmiston avulla

voidaan kirjata tarvittavia tietoja, jotka

eivät muuten kirjaudu ylös.

OntecDiaryn avulla alueen toimijat

voivat 

Järjestelmään voidaan antaa

kirjaamisoikeus mm. alihankkijoille ja

muille sidosryhmille tiedonkulun

tehostamiseksi.

OntecDiary integroidaan tyypillisesti

OntecRTA-kulunvalvontaohjelmistoon.
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Päiväkirjamerkinnän teko

Merkinnät voivat olla vapaata tekstiä ei-tyypillisistä tilanteista, 

tapahtumaloki tms. Merkintään voi liittää lisätietona kuvia. Merkinnän tyyppi

valitaan kuvaamaan tehtyä kirjausta.
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Merkintöjen haku

Päiväkirjamerkintöjä voi hakea laatijan, hakusanan, laitteen, tyypin ja

monen muun suodattimen avulla.
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Hallintatyökalut

Laitteiden sijainnin hallinta. 

Laajat ja monipuoliset käyttäjienhallinta mahdollisuudet. 

Eri kieliversiot.
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Laitteiden hallinta

Laitteiden nimeäminen ja numerointi
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OntecDiaryn räätälöityjen

tehtävälistojen avulla tehostat

operatiivista toimintaa

Työlista sisältää kaikki työvaiheet, jotka kuitataan tehdyksi työn edetessä.

Valmiiden työvaiheiden väri muuttuu vihreäksi vasta kun kaikki työvaiheet

on kuitattu. Mikään tärkeä vaihe ei jää tekemättä tai dokumentoimatta,

selkeä värin muutos kertoo yhdellä vilkaisulla näytöön, onko jotakin

tehtäviä vielä auki.
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Tehtävälista raportit

Tehtävälistat muuntuvat hetkessä pdf-raporttimuotoon tarkastelua ja

dokumentaatiota varten.
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MID- ja ATEX-

hyväksytty 

mittaus-

järjestelmä

Kulun-

valvonta-

järjestelmä

OntecMilo OntecRTAOnatexMID

Nesteiden

lastaus-

järjestelmä

OntecFireExt

ATEX-

saattolämmitys-

järjestelmä

Palosammutus-

järjestelmä

Ontec-

prosessi-

käyttöliittymä

OnatexHeat

OntecReportOntecDiary OntecRTS

Raportointi-

ohjelmsto

Ylläpito- 

ja huolto

Päiväkirja-

ohjelmisto

OnatexMID

RAKENNAMME

MODUULEISTAMME

tarvitsemasi kokonaisuuden
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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
Kulunvalvontajärjestelmä

OntecRTM
Huoltokirjaohjelmisto

OntecReport
Raportointiohjelmisto

OntecDiary

Päiväkirjaohjelmisto

OnatexHeat
Saattolämmitysjärjestelmä

OntecFireExt
Palosammutusjärjestelmä

OntecMining
Kaivoskonieden 

seurantajärjestelmä

OntecOPR
Pillar report stabilointikoneille

OntecRTS
Huolto- ja tukipalvelut 24/7

ATEX

JIG-

yhteensopiva

MID

ATEX

MID

ATEX

ATEX

JIG-

yhteensopiva

MID

ATEX
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