
MID ja ATEX kokonaistoimittaja

Ohjelmistot ja

ohjausjärjestelmämoduulit

Ontec-tuotteet



kokonaisuuksina

kaikista mobiililaitteista

ammattikäyttöön sopivia kokonaisuuksia

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.

Korkea tietoturvallisuus

Moduulit toimivat myös itsenäisinä 

Voidaan käyttää osana pilvipalveluita

Suomalaista laatua -olemme lähellä ja

seisomme tekemistemme takana

Helposti integroitavissa muihin järjestelmiin

Käytettävissätarvittaessa selainpohjaisesti 

Tuotemoduuleista voidaan rakentaa nopeasti ja 

kustannustehokkaasti täysin yhteensopivia 

ONTEC TUOTTEET



ONTEC TUOTTEET

OnatexMID
Nesteiden tilavuuden, massan ja tiheyden mittaus.

Tappahtumien tallennus ja jäljitys.

MID- ja ATEX-hyväksytty mittausjärjestelmä

OntecMiloX Lastausjärjestelmäkokonaisuus

EU Moduuli-tyyppihyväksytty järjestelmä

nesteiden lastaukseen.

OnatexHeat Saattolämmitysjärjestelmä

Tuotteiden hallittu lämpötilansäätö

ATEX-alueille.

OntecMilo Nesteiden lastausjärjestelmä

MID-hyväksytty nesteiden mittaus- ja

lastausjärjestelmä ATEX-alueille.

OntecFireExt Palosammutusjärjestelmä

ATEX-alueille kehitetty palosammutusjärjestelmä

soveltuu myös muihin kohteisiin.

OntecOGC Prosessikäyttöliittymä

Tuotantoprosessin, laitteiden ja -turvallisuuden

seuraaminen ja tiedon analysointi.

OntecAir Prosessikäyttöliittymä

Lentopolttoaineiden käsittelyn

seuranta. JIG yhteensopiva.

OntecJetAir Huoltoseurantajärjestelmä

Lentopolttoaineiden laadunhallinta-

järjestelmä. JIG yhteensopiva.

OntecCyber

Security

Kyberturvallisuus

Huomioi kaikki yritysturvallisuuden osa-alueet.

OntecReport Raportointiohjelmisto

Ohjelmisto tiedon automatisoituun keruuseen 

 ja raporttien muodostamiseen.

OntecRTA Kulunvalvontajärjestelmä

Kaikkien tilojen kulunvalvonta yksilöidyillä

RFID tunnisteella.

OntecDiary Päiväkirjaohjelmisto

Ohjelmistoon voi vapaan tekstin lisäksi 

 tallentaa kuvia ja tiedostoja.

OntecRTS Huolto- ja tukipalvelut 24/7

Ylläpito ja huolto räätälöidään asiakkaan

tarpeisiin sopiviksi.

OntecRTM Huoltokirjaohjelmisto

Kerää käyttötunnit automaattisesti ja muistuttaa

tarvittavista toimenpiteistä.



RAKENNAMME MODUULEISTAMME
tarvitsemasi kokonaisuuden

OntecDiary

  Vapaan tekstin

lisäksi ohjelmistoon

voi tallentaa kuvia ja

tiedostoja.

Päiväkirjaohjelmisto

 

OntecReport
Raportointiohjelmisto

 

Ohjelmisto prosessin

tiedonkeruuseen ja

raportointiin.

Kaikkien tilojen

kulunvalvonta

yksilöidyillä RFID

tunnisteella.

OntecRTA
Kulunvalvontajärjestelmä

 

OntecFireExt
Palosammutusjärjestelmä

 

ATEX-alueille kehitetty

palosammutusjärjestelmä

soveltuu myös muihin

kohteisiin.

OntecOGC 
Prosessikäyttöliittymä

 

Tuotantoprosessin, laitteiden

ja -turvallisuuden

seuraaminen ja tiedon

analysointi. 

Saattolämmitysjärjestelmä

ATEX-alueille

 

OnatexHeat

Tuotteiden hallittu

lämpötilansäätö ATEX-

alueille.

Lastausjärjestelmä-

kokonaisuus

 

OntecMiloX

EU Moduuli-

tyyppihyväksytty

järjestelmä nesteiden 

lastaukseen.

OntecMilo
Nesteiden

lastausjärjestelmä

 

MID-hyväksytty 

nesteiden mittaus- ja

lastausjärjestelmä 

ATEX-alueille.

MID- ja ATEX-hyväksytty 

mittausjärjestelmä

 

OnatexMID

Nesteiden tilavuuden,

massan ja tiheyden

mittaus. Tappahtumien

tallennus ja jäljitys.

OntecRTS
Real-Time Service 24/7

 

Ylläpito ja huolto

räätälöidään

asiakkaan tarpeisiin

sopiviksi.

Kyberturvallisuus

 

Ontec

CyberSecurity

 Huomioi kaikki

yritysturvallisuuden osa-

alueet.

OntecRTM
Huoltokirjaohjelmisto

 

Kerää käyttötunnit

automaattisesti ja

muistuttaa tarvittavista

toimenpiteistä.

Prosessikäyttöliittymä

 

OntecAir

Lentopolttoaineiden

käsittelyn seuranta. JIG

yhteensopiva.

Laadunhallintajärjestelmä

 

OntecJetAir

Lentopolttoaineiden

laadunhallinta-järjestelmä.

JIG yhteensopiva.



OntecRTM

SQL OPC XML CLOUD REST
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CLOUD

CUSTOMER SYSTEM

•Helppo integroida olemassa

oleviin järjestelmiin

•Monia mahdollisia tiedon

lähetystapoja

•REST –käyttöliittymä http

pyynnöille

•Palvelu saatavilla myös

etätyöskentelyyn

•Raportit saatavilla suoraan

järjestelmästä tai cloud-palvelun

kautta

ONTEC

INTEGRAATIOT
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Hyvin tunnetut ja testatut

ohjelmistokomponentit,

joiden turvallisuuden

arviointia tehdään

systemaattisesti

Hyvä toiminnallisuuksien esimäärittely

yhdessä asiakkaan kanssa

Turvallinen

tuotantoympäristö, mm.

Katakri 2020 hyväksyntä

Järjestelmän

rajapintojen optimointi

Nykyaikaiset

syötteiden käsittelyn

prosessit

Ohjelmistopäivitykset

kokonaisvaltaisesti ja

ajantasaisesti

Järjestelmän monitasoinen

syväsuojaus

Järjestelmän tietojen

dokumentointi ja

testaus

Käyttöoikeuksien

rajaaminen

käyttäjäkohtaisesti

Turvallisuus

vikatilanteissa

Turvallisten ulkoisten

palvelujen

dokumentointi ja

ohjeistus

Ammattitaitoinen koulutus 

 turvalliseen käyttöön ja

elinkaaren hallintaan kaikille

käyttäjäryhmille

Turvalliset

oletusasetukset

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. 
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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.

 

on mittauslaitedirektiivin

MID 2014/32/EU

mukainen, MID-sertifioitu

mittausjärjestelmä

MID

OnatexMID

lastausjärjestelmä on EU

Moduuli B-

tyyppihyväksytty

järjestelmäkokonaisuus

erilaisten nesteiden

lastaukseen

MODUULI B

OntecMiloX

JIG

 on ilmailualan JIG-

standardiin yhteensopiva

laadunhallintajärjestelmä

OntecJetAir

 saattolämmityksellä on

direktiivin 2014/34/EU

mukainen räjähdysvaarallisten

alueiden ohjausjärjestelmän

hyväksyntä

ATEX

OnatexHeat
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 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

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.



ONTEC OY

Sutelantie277 48400

KOTKA

PROJEKTIT

Esa Käyhty

+358 440 668 322

esa.kayhty@ontec.fi

MYYNTI JA MARKKINOINTI

Kare Kupiainen

+358 440 668 321

kare.kupiainen@ontec.fi

OTA YHTEYTTÄ

MARKKINOINTI JA

LAATUJÄRJESTELMÄT

Tanja Karpale

+358 451 177 701 

tanja.karpale@ontec.fi

ONTEC.FI


