
OntecRTM

Real-Time

Maintenance

Huoltokirjaohjelmisto



EDUT - OntecRTM

Laitekohtaiset tapahtumat kirjautuvat yhteen paikkaan

Liitettävissä valvomo-ohjelmistoon, jolloin tiedot voidaan

nähdä suoraan valvomosta

Sisältää ohjelmiston materiaalin hallintaan - varaosien

saldotiedot ovat aina ajan tasalla. Varaosat voidaan

liittää tietokannassa vain niihin sopiviin varaosiin

Kerää käyttötunnit automaattisesti ja muistuttaa

tarvittavista toimenpiteistä, kun ohjelmisto on yhdistetty

automaatioon

Laitteeseen liittyvien työmääräysten tekeminen onnistuu

järjestelmän kautta, mikäli järjestelmä kytketty

OntecRTA:han

Laitetietoihin voidaan tallentaa dokumentteja,

kuten käyttöoppaita, valokuvia havaituista vioista 

Voit luoda kuhunkin huoltoon tarkoitetut tarkistuslistat,

jotka säilyvät täytettyinä järjestelmässä



Päänäkymässä ylläpidon tilasta saa nopean yleiskäsityksen:

punaisella huoltomuistutukset ylitetyistä määräaikaishuollotista,

sinisellä lähestyvästä huollosta

Oikeassa ylänurkassa seuraavaksi vuorossa olevat huollot

Tehdyistä vikailmoituksista tehdyt työmääreet keltaisella

Nopeat ja monipuoliset hakutoiminnot 

Muistio, vapaata tekstiä

KUNNOSSAPIDON

PÄÄNÄKYMÄ

Kokonaistilanne



Nimi ja tunnistetiedot

Sijainti (esimerkiksi ”Lastaussilta 1”,

”Säiliöalue 3” jne.)

Tyyppi (esimerkiksi Säätöventtiili,

pumppu jne.)

Muistio, vapaata tekstiä

LAITEKORTTI

Laitteiden tiedot kattavasti laitekorttiin

Tiedostot (käyttöohjeet, kytkentäkuvat,

dokumentit, jne)

Huollot ja tarkastukset

Työmääräykset ja vikailmoitukset

Varaosat



HUOLTOSUUNNITELMA

Huoltosuunnitelman luominen
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Kaikkien tapahtumien sähköinen

tallennus

Tehdyt huollot ja tarkastukset

(esimerkiksi sähköennakkohuollot)

Vikailmoitukset ja tehdyt korjaukset

LAITTEIDEN

TAPAHTUMAHISTORIA

Laitteiden tapahtumahistoria



HUOLTOMERKINNÄT

Määräaikaisten huoltojen tarkistuslista

Tarkistuslista tulee näkyviin sitä mukaan kuin

edellinen kohta on täytetty -> mitään ei unohdu

Raporttiin helppoa kirjata lisätietoja
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TYÖMÄÄREET

Työmääreen teko

Huollot voidaan jakaa ylläpitosuunnitelman

mukaisesti tai vikatilanteessa etukäteen

työmääreinä, mikäli laite on kytketty OntecRTA

kulun- ja turvallisuuden valvontajärjetelmään. 

 



VARAOSAT

Oikeat varaosat oikeaan laitteeseen

Varaosat nimetään / kytketään siihen

kuuluvaan laitteeseen

Materiaalihallinta aina ajantasalla - saldotieto

näkyvissä 
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OntecRTM huolto-ohjelman integrointi

Ontec-tuotteisiin

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



Huoltokirja-

ohjelmisto

Kulun-

valvonta-

järjestelmä

OntecMilo OntecRTAOnatexMID

Nesteiden

lastaus-

järjestelmä

OntecFireExt

ATEX-

saattolämmitys-

järjestelmä

Palosammutus-

järjestelmä

OntecOGC

prosessi-

käyttöliittymä

OnatexHeat

OntecReportOntecDiary OntecRTS

Raportointi-

ohjelmisto

Ylläpito- 

ja huolto

Päiväkirja-

ohjelmisto

OntecRTM

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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REFERENSSIMME

Meillä on yli 100 tyytyväistä globaalisti toimivaa asiakasta. 
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ONTEC OY

Ontec Oy on kotkalainen v. 2002

perustettu korkean teknologian yritys,

joka on erikoistunut vaativaan neste-

logistiikkaan liittyvien ohjelma- ja

ohjausjärjestelmien kokonais-

toimituksiin.

Ontec-tuotteilla on mahdollista käsitellä

polttoainetoimitus jalostamolta aina

asiakkaan tankkiin katkeamattomana 

ketjuna. Asiakkaamme ovat etupäässä

öljy-, kaasu-, kemian- ja

energiateollisuuden maailmanlaajuisia

teknologiajohtajia, joille on yhteistä

tinkimätön suhtautuminen

ympäristöturvallisuuteen.

ISO

 9001 

T10

Ontec Oy:llä on myös kansainvälistä

lentopolttoaineiden käsittelyä ja

varastointia koskevan JIG-standardin

mukaisia erikoistuotteita ilmailun

tarpeisiin. Yhtiömme keskittyy 2020-

luvulla yhä enemmän biopohjaisten

polttoaineiden käsittelyyn.
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ONTEC.FI

ATEX

QMS

LAATUJÄRJESTELMÄT JA

HYVÄKSYNNÄT

LENTOASEMATARVIKKEIDEN

TUNNETTU TOIMITTAJA



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
Kaivoskoneiden 

seurantajärjestelmä

OntecOPR
Pillar report stabilointikoneille

OntecRTS
Huolto- ja tukipalvelut 24/7

ATEX

JIG-

yhteensopiva

MID

ATEX

MID

ATEX

ATEX

JIG-

yhteensopiva

MID

ATEX



ONTEC OY

Sutelantie 277

48400 KOTKA

MYYNTI JA MARKKINOINTI

Kare Kupiainen

+358 440 668 321

kare.kupiainen@ontec.fi

PROJEKTIT

Esa Käyhty

+358 440 668 322

esa.kayhty@ontec.fi

OTA 

YHTEYTTÄ


