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Mitä on kyberturvallisuus?
Tässä Traficomin, kansallisesta
kyberturvallisuudesta vastaavan
tahon, kuvaus asiasta.

Kyberturvallisuus on toimenpiteitä,
joilla organisaatio suojaa
liiketoiminnassa tarvittavat
järjestelmät, ohjelmistot, laitteet ja
tietoliikenneyhteydet kyberuhkilta.
Kyberuhkat ovat haitallisia
tapahtumia tai kehityskulkuja, jotka
voivat vaikuttaa organisaation
toimintaan, talouteen, sen hallussa
olevaan tietoon ja pahimmillaan
jopa liiketoiminnan jatkuvuuteen.
Suora lainaus: Traficom.
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Yritysturvallisuus hallussa
OntecCyberSecurity

Yrityksen toimintaympäristö on
monimuotoinen, vaativa ja koko
ajan muuttuva tila. Tämän vuoksi
turvallisuuteen liittyvät ratkaisut
tulee olla monitasoisia ja toisiaan
täydentäviä. Hyvä yritysturvallisuus
alkaa yrityksen toimintatavoista ja
sisältyy tuotteeseen tai palveluun
aina loppukäyttäjälle saakka.
Luomme Ontecilla tuotteita,
joissa laatu muodostuu
vastuullisen valmistuksen kautta
turvalliseen käyttöön, huomioiden
tuotteen koko elinkaaren.
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Yritysturvallisuutta voidaan
tarkastella osa-alueittain:
Työturvallisuus
Toimitila- ja kiinteistöturvallisuus
Tuoteturvallisuus
Henkilöstöturvallisuus
Turvallisuusjohtaminen
Tieto- ja kyberturvallisuus
Toimintojenturvallisuus
Liiketoiminnan jatkuvuus

Yritysturvallisuus
Suojaamisen arvoista

Ennakointi

Kyberturvallisuus

Varautuminen

Yritysturvallisuus

Ehkäisy

Reagointi

Työturvallisuus
Toimitila- ja
kiinteistöturvallisuus
Tuoteturvallisuus
Henkilöstöturvallisuus
Turvallisuusjohtaminen
Tieto- ja kyberturvallisuus
Toimintojenturvallisuus
Liiketoiminnan jatkuvuus
Vahinkojen
minimointi

Suojaus

Valmius

OntecCyberSecurity HYÖDYT
Työturvallisuus: ajantasaiset ohjelmistot, selkeät työohjeet
ja -määreet sekä erittäin laadukkaat laitteet.

Tilaturvallisuus: hallitse turvallisuutta ja kulunvalvontaa
henkilöiden ja ajoneuvojen seurannalla yrityksen
kaikissa tiloissa.
Tuoteturvallisuus: EU Moduuli B -, ATEX - ja MID hyväksynnät, sekä useat muut sertifikaatit ja standardit.
Henkilöstöturvallisuus: pidä ajan tasalla henkilöstön
työluvat ja koulutus, perehdytys sekä tietoturvan yleiset
periaatteet.

Turvallisuusjohtaminen: kun yrityksen toimintaympäristö
on kunnossa, turvallisuus on sisäänrakennettu.
Tieto- ja kyberturvallisuus: ennakoi, varaudu ja ehkäise.
Tunnista uhka, reagoi, minimoi vahingot ja palaudu
toimitakykyiseksi.
Toimintojenturvallisuus: vastuullisesti tuotetut ohjelmistot
takaavat hyvän lähtökohdan onnistumiselle.
Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen
kaikissa olosuhteissa.

Vastuullinen
ohjelmistosuunnittelu
by Ontec

Vastuullisen ohjelmistosuunnittelun lähtökohta on laadukkaat
komponentit, jotka varmistavat toimintavarmuuden vaativissakin
olosuhteissa. Seuraamme aktiivisesti toimialan kehitystä ja kiinnitämme
erityistä huomiota tuotteittemme helppokäyttöisyyden lisäksi niiden
skaalautuvuuteen muuttuviin tilanteisiin. Tämä varmistetaan testatuilla,
vaihdettavilla komponenteilla maksimoiden tuotteen käyttöikä ja
elinkaari.
Hyvä toiminnallisuuksien esimäärittely
yhdessä asiakkaan kanssa

Ammattitaitoinen koulutus
turvalliseen käyttöön ja
elinkaaren hallintaan kaikille
käyttäjäryhmille
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Turvallisten ulkoisten
palvelujen
dokumentointi ja
ohjeistus

Turvallinen
tuotantoympäristö, mm.
Katakri 2020 hyväksyntä

Käyttöoikeuksien
rajaaminen
käyttäjäkohtaisesti

Turvalliset
oletusasetukset

Nykyaikaiset
syötteiden käsittelyn
prosessit

Järjestelmän tietojen
dokumentointi ja
testaus
Järjestelmän monitasoinen
syväsuojaus

Järjestelmän
rajapintojen optimointi

Hyvin tunnetut ja testatut
ohjelmistokomponentit,
joiden turvallisuuden
arviointia tehdään
systemaattisesti
Ohjelmistopäivitykset
kokonaisvaltaisesti ja
ajantasaisesti

ONTEC
TUOTESTANDARDIT

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
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
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.

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
työtuvallisuus arviointi
on osa Neste Oyj:n
auditoinneista
alihankkijoilleen
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