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ISO 9001
Laatu on yksi toimintamme kulmakivistä.
Osoituksena siitä on ISO 9001 -laatujärjestelmä ja tuotteillemme
myönnetyt direktiivien mukaiset ulkopuolisten tarkastuslaitosten
puolueettomat hyväksynnät. Ylläpidämme osaamistamme
säännöllisellä koulutuksella ja kehitämme jatkuvasti tuotteitamme,
jotta ne vastaavat alati tiukkenevan lainsäädännön ja direktiivien
vaatimuksiin. Toimintamme on ollut laatusertifioitua
jo vuodesta 2012 lähtien.
Laatukäsikirja

Laatuajattelu

Ontec Oy:n laatukäsikirja ja
siihen liittyvät dokumentit
toimivat yrityksen toiminnassa
päivittäisinä työkaluina.
Laatuajattelun kehittäminen
tapahtuu meillä systemaattisesti. Yrityksemme sitoutuu
täyttämään voimassa olevien
standardien sekä asiakkaiden
vaatimukset.

Laatuajattelu on tärkeä osa
Ontec Oy:n toimintaa.
Toiminnassa pyritään
hyvään asiakastyytyväisyyteen, joka johtaa pitkiin
asiakassuhteisiin.
Projektien alkuvaiheissa
panostetaan hyvään
esisuunnitteluun.
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Projektien aikana valvotaan
laatua ja dokumentoidaan
poikkeamat. Toimiva yhteistyö
asiakkaan kanssa on
ensisijaisen tärkeää.
Tavoitteenamme on tehdä
kerralla valmista.
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
Jatkuva parantaminen
Jatkuva parantaminen
toteutuu osana projektien
toteutusta.
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Erityistä huomiota kiinnitämme
dokumenttien hallintaan ja
yhteneväisiin käytäntöihin
informaation tallentamisessa.
Laatutavoitteitamme ovat
Asiakastyytyväisyys
Turvallisuusajattelu
Henkilöstön korkea
ammattitaito
Toimintatapojen jatkuva
kehittäminen
Tietoturva

Ontec Oy:lla on sertifioitu
ISO 9001:2015
laatujärjestelmä, joka
auditoidaan kerran
vuodessa sekä
räjähdysvaarallisten
alueiden laatujärjestelmä,
joka on EU direktiivin
2014/34/EU mukainen.
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ONTEC
TUOTESTANDARDIT

Tuotteidemme laatua valvotaan ja auditoidaan järjestelmällisesti monen eri
tahon toimesta. Hyväksynnät ovat maailman johtavien tarkastuslaitosten
tekemiä.

MID
MID

MODUULI
MODUULI BB

ATEX

JIG

OnatexMID
OnatexMID
onmittauslaitedirektiivin
mittauslaitedirektiivin
on
MID2014/32/EU
2014/32/EU
MID
mukainen, MID-sertifioitu
MID-sertifioitu
mukainen,
mittausjärjestelmä
mittausjärjestelmä

OnatexHeat
saattolämmityksellä on
direktiivin 2014/34/EU
mukainen räjähdysvaarallisten
alueiden ohjausjärjestelmän
hyväksyntä

OntecMiloX
OntecMiloX
lastausjärjestelmä on EU
Moduuli Btyyppihyväksytty
järjestelmäkokonaisuus
erilaisten nesteiden
lastaukseen

OntecJetAir
on ilmailualan JIGstandardiin yhteensopiva
laadunhallintajärjestelmä
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LAATUJÄRJESTELMÄT
JA SERTIFIKAATIT

ISO 9001 laatujärjestelmän lisäksi Ontecilla on useita muita toimintaan ja sitä
kautta laatuun liittyviä sertifikaatteja ja hyväksyntöjä. Uusin näistä on Katakri
2020 hyväksyntä. Katakri on tietoturvallisuuden auditointityökalu viranomaisille.
Sen avulla arvioidaan yrityksen turvallisuusjärjestelyjen toteutumista
viranomaisen tekemässä turvallisuusselvityksessä ja tietojärjestelmien
turvallisuuden arvioinneissa, eli yritysturvallisuusselvityksessä.

ISO 9001
sertifioitu
laatujärjestelmä
jo vuodesta 2012

TUNNETTU
TOIMITTAJA
Lentoasematarvikkeiden tunnettu
toimittaja

ATEX

Räjähdysvaarallisten
alueiden
laatujärjestelmä
(direktiivi 2014/34/EU)

KATAKRI
Ontec Oy:n tilat,
toimintatavat ja
sähköisen tiedonkäsittelyn laitteet
ovat Katakri 2020 hyväksyttyjä

T10

Turvallisuus-kymppi
työtuvallisuusarviointi
on osa Neste Oyj:n
auditoinneista
alihankkijoilleen
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ME TEEMME
TURVALLISUUTTA
Ontec on turvallisuusalan luotettu toimittaja ja kumppani.
Olemme mukana varmistamassa Suomen huoltovarmuutta ja puolustuksen
toimintakykyä.
Yhtiössämme on kokemusta ydinvoimalaympäristössä työskentelystä.
Henkilökuntamme on turvaselvitettyä.
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