
Kriittisen toiminnan 
hallittua johtamista

COREMOTE

MENTURA GROUP on johtava 
kriittisten verkkojen hallintaratkaisujen, 
kenttäjohtamisjärjestelmien ja erilaisten 

datasovellusten toimittaja. Olemme suomalainen 
yritys, joka on toimittanut ratkaisuja vaativiin 

viranomaisympäristöihin yli 15 maassa. 

 Ratkaisumme mahdollistavat kenttätiimien 
turvallisen ja reaaliaikaisen johtamisen sekä 

viestintävälineiden tehokkaan hallinnan 
viranomaisverkkoympäristössä.

KRIITTISEN TOIMINNAN 
HALLITTUA JOHTAMISTA

Haavi-palvelu paikantaa turvallisuuskriittiset toimijat 
varmasti ja turvallisesti viranomaispilvessä.

Palvelu mahdollistaa operaatioiden tehokkaan
johtamisen selkeän tilannekuvan ja tiedon

reaaliaikaisen jakamisen avulla. 

HAAVI
Kaikella on paikkansa
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TOIMINTAVARMA, MYÖS 
KRIISITILANTEISSA

Paikantaminen ja tietoliikenne perustuu 
VIRVE-verkkoon (TETRA-radiot) sekä 
operaattoreiden mobiiliverkkoihin. Tämä 
takaa palvelun toimintavarmuuden 
ja tietoturvan myös poikkeus- ja 
kriisitilanteissa.

TÄYTTÄÄ KORKEIMMATKIN 
TURVALLISUUSVAATIMUKSET

Palvelu on suunnattu erityisesti 
turvallisuuskriittisille toimijoille ja 
viranomaisverkon käyttäjille täyttäen 
organisaatioiden korkeimmat 
turvallisuusvaatimukset.

EI SUURIA PALVELIN – JA 
YLLÄPITOINVESTOINTEJA

Palvelu ei vaadi suuria 
etukäteisinvestointeja palvelimiin ja 
asennustyöhön. Palvelun ylläpito on 
vaivatonta keskitettyjen päivitysten ja 
helpon käyttäjähallinnan ansiosta.

SKAALAUTUU KÄYTÖN 
MUKAAN

Käyttöperusteisen laskutuksen ansiosta 
palvelu skaalautuu niin pienille kuin 
suurillekin yrityksille palvelun tasosta ja 
tietoturvasta tinkimättä.

AINA
ULOTTUVILLA 

Palvelu toimii www-selaimen, Virve-
radion tai mobiili-sovelluksen kautta, 
joten se on aina kätesi ulottuvilla.
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Odottamattomien tilanteiden hallinta voi olla haastavaa, mutta nopea reaktiokyky, 
tehokas viestintä ja tiedonvälitys sekä älykäs tehtävienjako mahdollistavat tilanteen 
tehokkaan vakauttamisen.

Haavi on www-selaimella käytettävä Virve-radioiden ja muiden mobiililaitteiden paikantamispal-
velu. Palvelu luo edellytykset organisaation toiminnan turvalliselle ja tehokkaalle johtamiselle aina 
päivittäisten rutiinitehtävien hoitamisesta yllättävien kriisitilanteiden hallintaan. Haavi on suun-
nattu turvallisuuskriittisille toimijoille jotka hyödyntävät Virve- tai mobiiliverkkoa toiminnassaan.

PÄIVITTÄISTEN TEHTÄVIEN HOITAMISESTA 
KRIISITILANTEIDEN HALLINTAAN

5 SYYTÄ VALITA HAAVI-PALVELU

LUO REAALIAIKAISEN 
TILANNEKUVAN
• Antaa reaaliaikaisen tilannekuvan

liikkuvan organisaation tilasta, tehtävistä
ja toiminnasta valvomoihin, toimistoon ja
liikkuviin työnjohtoympäristöihin.

• Mahdollistaa tilannetiedon kartoit- 
 tamisen sensoreista, ilmaisimista,

kameroista ja päätelaitteista muodos- 
 tettaessa yhtenäistä tilannekuvaa.

PAIKANTAA PÄÄTELAITTEET 
ULKO- JA SISÄTILOISSA
• Paikantaa organisaation Virve- ja LTE-

verkossa toimivat laitteet ja tallettaa tiedot 
raportointia ja analysointia varten.

• Mahdollistaa sisätilapaikannuksen sitä 
vaativissa kohteissa, joissa satelliittipai- 

 kannus ei toimi*. Tämän laajennuksen 
avulla voidaan esimerkiksi valvoa 
yksinäisten työntekijöiden työskentelyä 
suljetuissa tiloissa ja seurata partio- 

 kierroksen etenemistä.
MAHDOLLISTAA RESURSSIEN JA 
TEHTÄVIEN TEHOKKAAN HALLINNAN
• Monipuolinen yksiköiden hallinta ja

jakaminen ryhmiin esimerkiksi
toiminta-alueen tai tyypin mukaan.

• Mahdollistaa tehtävien ja tapahtumien
tehokkaan hallinnan sekä tilanteen
seurannan reaaliajassa.

• Tarjoaa valvomoon edistyneet työkalut
tehtävien ja yksiköiden hallintaa
varten kuten; Geofence, nopeus- ja
ajotavan valvonta, lähimpien kohteiden
valinta jne.

PARANTAA TOIMINNAN 
TURVALLISUUTTA JA TEHOKKUUTTA
• Lisää työntekijän turvallisuutta tukemalla

työntekijän valvontaa, kuten
Man-Down-hälytyksiä Virve-radioista.

• Tarjoaa yhteistyö- ja tiedonvälitystyökalut 
liikkuville yksiköille, kuten tiimin
paikannus ja tiedonvälitys; kuvan ja
videon välitys.

*Sisätilapaikannus vaatii erillisten sisätilapaikantimien asennuksen sekä paikantimien lukulaitteen kiinnityksen päätelaitteeseen.

Mahdollistaa tilannetiedon kartoittamisen 
ilmaisimista ja erilaisista päätelaitteista 
muodostettaessa yhtenäistä tilannekuvaa.

PALVELUN HYÖDYT
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