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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

OntecRTM on huoltokirjaohjelmisto, joka keskittyy olennaiseen. Kun

ohjelmisto integroidaan automaatioon, se kerää käyttötunnit

automaattisesti ja muistuttaa tarvittavista toimenpiteistä. Merkintöjä

voidaan myös lisätä tai tarkastella automaatiovalvomosta.



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 

 
SIVU 9



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



ONTEC

TUOTESTANDARDIT
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Laatu on yksi toimintamme kulmakivistä. Osoituksena siitä on ISO 9001 -

laatujärjestelmä ja tuotteillemme myönnetyt direktiivien mukaiset

hyväksynnät. Ylläpidämme osaamistamme säännöllisellä koulutuksella ja

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme, jotta ne vastaavat alati tiukkenevan

lainsäädännön ja direktiivien vaatimuksiin.

MID MODUULI B

OnatexMID OntecMiloX
 

on mittauslaitedirektiivin

MID 2014/32/EU

mukainen, MID-sertifioitu

mittausjärjestelmä

lastausjärjestelmä on EU

Moduuli B-

tyyppihyväksytty

järjestelmäkokonaisuus

erilaisten nesteiden

lastaukseen

JIG

 on ilmailualan JIG-

standardiin yhteensopiva

laadunhallintajärjestelmä

OntecJetAir

 saattolämmityksellä on

direktiivin 2014/34/EU

mukainen räjähdysvaarallisten

alueiden ohjausjärjestelmän

hyväksyntä

ATEX

OnatexHeat

 

on mittauslaitedirektiivin

MID 2014/32/EU

mukainen, MID-sertifioitu

mittausjärjestelmä

OnatexMID

MID MODUULI B

OntecMiloX



 sertifioitu

laatujärjestelmä

 jo vuodesta 2012

ISO 9001

Räjähdysvaarallisten

alueiden

laatujärjestelmä

(direktiivi 2014/34/EU)

ATEX
Ontec Oy:n tilat,

toimintatavat ja

sähköisen tiedon-

käsittelyn laitteet 

ovat Katakri 2020 -

hyväksyttyjä

KATAKRI

T10

Turvallisuus-kymppi

työtuvallisuus arviointi 

on osa Neste Oyj:n

auditoinneista

alihankkijoilleen

TUNNETTU

TOIMITTAJA

Lentoasema-

tarvikkeiden tunnettu

toimittaja

LAATUJÄRJESTELMÄT

JA SERTIFIKAATIT
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Yrityksen laatu pohjautuu siihen, että koko henkilökunta on sitoutunut

laatuajatteluun Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään

sisäisellä koulutuksella ja muulla tarvittavalla koulutuksella. Olennaista on

toimintatapojen ja menetelmien jatkuva kehittäminen. Ontec Oy:n

vahvuuksia ovat: kokonaisuuksien hallinta, tunnemme asiakkaan

tuotantoprosessin, kykenemme tarjoamaan asiakkaille kokonaisratkaisuja,

osaaminen, ketteryys ja vasteaika.
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