OntecFastLane
Älykäs ajoneuvo- ja
lastauslaituri ohjausjärjestelmä

EDUT - OntecFastLane

Kuljettajilla ja operaattoreilla on reaaliaikainen,
kokonaisvaltainen tieto, alueen ja laitteiden toiminnasta
sekä tuotevalikoimasta.
Lastausalueen turvallisuuden hallinta helpottuu, kun
ylimääräisiä kuljettajia ja ajoneuvoja ei ole paikalla.
Vapaat lastauslaiturit ovat selkeästi näkyvissä, nopeuttaa
toimintoja, vähentää ruuhkaa ja hukka-aikaa.
Lastausjonotus on järjestelmällistä.
Lastausjonotus on joustavaa, kuljettajat voivat valmistautua
siirtymään lastausalueelle kun näkevät reaaliajassa edellisen
lastauksen tilanteen.
Huoltotyöt ja tuotteiden valikoimamuutokset näkyvät
reaaliaikaisesti sekä kuljettajille, että operaattoreille, ei
turhaa liikennettä suljetuille laitureille.
Järjestelmä edistää prosessia monitasoisesti ja kuljettajat
pääsevät nopeammin takaisin tienpäälle.
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OMINAISUUDET OntecFastLane

Yhdestä näkymästä tiedot kuljettajille ja operaattoreille:
vapaat ja suljetut lastauslaiturit
lastattavat nesteet laitureittain ja varsittain
laiturikohtaiset huomiot ja merkinnät
laiturille jonottavien ajoneuvojen määrä
meneillään olevien lastauksien reaaliaikainen tilanne
värikoodi ilmaisee kun oman lastauksen vuoro koittaa
Järjestelmä on selainpohjainen ja käytettävissä millä tahansa
laitteella paikasta riippumatta.
Järjestelmä asettaa kuljettajat kirjausjärjestyksessä laitureille,
toiminnon ohittaminen on estetty.
Järjestelmä ehdottaa kuljettajalle parhaan lastauspaikkavaihtoehdon kuorman tiedot ja jonotustilanteen huomioiden.
Halutessaan kuljettaja voi myös ohittaa tarjotun vaihtoehdon.
Lastauslaiturin jonotuslistasta näkyvät ensimmäiset vuorossa
olevat ajoneuvot sekä niiden kokonaismäärä.
Lastauslaiturikohtaiseen huomiokenttään voi kirjoittaa
vapaata tekstiä ajankohtaisista huomioitavista asioista.
Lastauslaitureiden ja lastausvarsien toimintavalmiudet
voidaan ilmoittaa reaaliaikaisesti kaikissa tilanteissa.
Järjestelmään voi perustaa rajattoman määrän
lastauslaitureita ja lastausvarsia.
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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.
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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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