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1 Lanceringshøjdepunkter 

 

Ansvarsfraskrivelse: Når den nye version er blevet lanceret, skal alle ON!Track-brugere 

første logge ud og derefter logge ind på ON!Track igen både på mobil- og 

webapplikationen, så den nye version af ON!Track fungerer, som den skal.  

 

V2.9-lanceringen har nogle væsentlige nye funktioner som sletning af aktiver til hver en tid for 

administratorbrugere og ændringer vedrørende tilføjelse og administration af forbrugsvarer. 

Mange nye forbedringer er også omfattet som: muligheden for at tilføje dit unikke Hilti-aktiv 

allerede til ON!Track ved at scanne dets ON!Track QR-kode, hyperlinks i afsnittet om 

aktivbemærkninger, der kan klikkes på, justerbar bredde for sidepanelet for aktiver, nyt design for 

virksomhedsindstillinger, nye sprog (koreansk, japansk, HK-kinesisk), forbedringer om 

genererede rapporter og mange flere fejlretninger. Resten af dette dokument giver et mere 

detaljeret overblik over, hvad V2.9-softwarelanceringen omfatter. 
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2 Nye funktioner 

2.1 Ændring af forbrugsvarer 

2.1.1 Decimalmængde for forbrugsvarer 

Nu er det muligt at give forbrugsvarer mængder med decimalpræcision med op til tre cifre 

(tusindedele). Som f.eks.: "0,001", hvor 1 er det sidste ciffer. Denne ændring gælder for 

mængderne i felterne: 

 

 Genopfyldningsmængde ved lokation 

 Justering af mængden for min. lagerbeholdning 

 Justering af mængden for maks. lagerbeholdning  

 Mængde for opbevaringslokation 

 Mængde for overførselsliste 

 

 

 

Bemærk dog, at hvis du bruger masse-upload via excel-skabelonen, vil den blive rundet op til det 

3, decimalciffer, selvom du tilføjer en finere værdi end 3 decimalcifre.  

F.eks.: Vil 0,0123456 iht. de matematiske afrundingsregler blive rundet op til det 3. decimalciffer 

0,0124. 
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2.1.2 Forbrugsvarer med 0 mængde  

Det er nu muligt at oprette forbrugsvarer med 0 mængde, og når det egentlige køb finder sted 

eller denne form for forbrugsvarer findes under statusopgørelsen, kan de opdateres/ændres, så 

de gengiver de faktiske forhold. 

 

 

2.1.3 Forbrugsvarer for ændring af mængde og forbedringer 

Nu konverteres enhedsfeltet til en rullemenu, hvor du kan vælge imellem de forskellige 

prædefinerede enheder, som du kan vælge, så administrationen af mængden af forbrugsvarer 

bliver nemmere og standardiseres. Disse enheder kan ændres og defineres i 

virksomhedsindstillingerne med ekstra små beskrivelser, du kan dog også bare definere en ny 

enhed, når en ny forbrugsvare tilføjes til ON!Track. 
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Enhedens navn kan være hvad som helst, hvilket kan ledsages af en lille beskrivelse for mere 

klarhed. Som f.eks.: “liter” for volume, “meter” for længde, “kg” for vægt. 
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2.1.4 Brugervenligt navn for forbrugsvarer og materiel 

Nu kan alle dine forbrugsvarer og materiel få et unikt brugervenligt navn på samme måde som 

dine aktiver. De “brugervenlige navne” kan også tilføjes til forbrugsvarer og material under excel-

skabelonens masse-upload. 

 

2.2 Sletning af aktiv 

2.2.1 Slet alle aktiver/forbrugsvarer/materiel  

Vigtig begrænsning, som altid skal overholdes! Kun brugere med den prædefinerede 

"admin"-rolle kan slette aktiver. Også selvom du har oprettet en tilpasset rolle, som har de 

samme privilegier som Hiltis prædefinerede “admin”-rolle, fungerer det kun med den 

originale “admin”-rolle. 

 

Nu er det muligt at slette alle aktiver/forbrugsvarer/materiel til hver en tid. Hidtil var det kun muligt 

at slette aktiver/forbrugsvarer/materiel, hvis der ikke blev udført overførsler på dem. 

Aktiver/forbrugsvarer/materiel kunne kun slettes, hvis de ikke havde nogen overførsler på dem. 

Men på grund af emnets følsomme natur er sletning af aktiver kun muligt for brugere med 

medarbejderrollen “admin”. 
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Vær opmærksom på, at sletning af aktiver/forbrugsvarer/materiel ikke kan gendannes af 

Hilti!  

Hvis et Hilti-aktiv slettes, som er registreret ved hjælp af Hilti-integrationsserviceydelsen, 

får aktivet statussen "Ikke registreret" igen i alle rapporter, hvor det er indeholdt, eller hvis 

der søges efter det ved hjælp af serienummer. 

 

Hvordan aktiveres sletning af aktiver/forbrugsvarer/materiel ved behov? 

1. Gå til Virksomhedsindstillinger og klik på Generelle indstillinger. 

2. Tryk på "Ja" for at aktivere, at Admin-brugere kan slette aktiver, som er blevet overført. 

3. Definer en niveaudybde for massesletning af aktiver. Som standard er dette nummer 0, 

hvilket betyder, at du ikke kan slette mere end et aktiv ad gangen. Nummeret 

repræsenterer det antal overførsler, som aktiver/forbrugsvarer/materiel har gennemgået i 

løbet af deres levetid indtil nu. Hvis nummeret f.eks. indstilles til 4, betyder det, at alle 

aktiver/forbrugsvarer/materiel, som ikke er blevet overført mere end 4 gange i løbet af 

deres levetid, kan masseslettes. Aktiver/forbrugsvarer/materiel, som er mærket til 

sletning, men som er blevet overført mere end 4 gange i løbet af deres levetid, vil ikke 

blive slettet. 
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Sletningsregler: 

 

1. Når sletning af aktiver er aktiveret, kan admin-brugere slette alle 

aktiver/forbrugsvarer/materiel en efter en, uanset hvor mange gange de er blevet 

overført. 

2. Hvis massesletning er aktiveret, kan admin-brugere slette alle 

aktiver/forbrugsvarer/materiel 

3. Forbrugsvarer/materiel kan kun slettes, hvis alle deres poster er blevet valgt. 

4. Aktiver med status "I overførsel" og som venter på "Bekræft levering" kan ikke slettes, 

før "Bekræft levering" er udført. 

5. Genererede gamle leveringsnoter/rapporter, som indeholder de slettede 

aktiver/forbrugsvarer/materiel, forbliver i systemet. 

6. Brugte scanningskoder/alternative koder for aktiver/forbrugsvarer/materiel frigøres til 

brug. 

7. Enhver alarm for slettede aktiver/forbrugsvarer/materiel slettes fra skrivebordet. 

 

Hvordan slettes aktiver/forbrugsvarer/materiel selv efter overførsel: 

 

1. Vælg et eller flere aktiver/forbrugsvarer/materielposter i gittervisningen ved at markere 

deres pågældende afkrydsningsfelt. 

2. Klik på skraldespandsikonet. Når du har trykket, vises en meddelelse, hvor du bliver 

bedt om at bekræfte sletningen, da sletningen ikke kan gendannes! 
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3 Forbedringer 

3.1 Forbedringer for Hilti-aktiver 

3.1.1 Scanningskode kan søges for "Unikt Hilti-aktiv" 

Arbejdsgangen for "Unikt Hilti-aktiv" understøtter søgning efter/scanning af ON!Track 

scanningskode, foruden den allerede eksisterende serienummersøgning.  

 

 

 

3.1.2  Excel-upload af "Hilti-aktiver" understøtter serviceupload 

Excel-upload af "Hilti-aktiver" understøtter de samme funktioner som upload af "Avanceret aktiv" 

og muliggør upload af op til 10 servicesydelser 

 

Scanningskode og/eller 
serienummer kan 

bruges til at søge efter 
Hilti-aktiver ved at 

tilføje "Unikt Hilti-aktiv". 
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3.1.3 Ikke-SAP-kontrolleret købspris/månedlig fleet-rate tilgængelig for Hilti-aktiver 

(hvor Hilti-integrationsserviceydelser er tilgængelige)  

Vi har lavet ændringer for at muliggøre højere kvalitet af service og sporbarhed for købspriser for 

Hilti kombi-sæt på individuelt delniveau i stedet for kun at kunne få hovedværktøjets korrekte 

købspris. Hidtil, når en ON!Track-kunde købte et værktøjssæt f.eks.: et hovedværktøj + oplader 

+ batteri samlet, hvilket reflekteres i bemærkningsafsnittet, var det kun hovedværktøjets købspris, 

som var korrekt, resten af sættets indhold reflekterede kun de interne redistributionspriser. (Dvs.: 

Korrekt pris for hovedværktøj, ukorrekte priser for batterier + oplader)  

 

Ændringerne nedenfor er lavet for at overvinde denne begrænsning: 

 

 Feltet Hilti månedlig fleet-rate bliver dedikeret og ikke-redigerbar for dataene, som 

leveres af SAP. 
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 Feltet Månedlig fleet-rate introduceres, som vil være redigerbart, og købsprisen/fleet-

raten kan justeres når som helst af brugere for at reflektere de korrekte priser fra 

fakturaerne. 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Hilti NFC tags "som kan scannes" 

Nu understøttes læsning af Hilti tools NFC chips fra ON!Track mobilapplikationen på Android, så 

du kan identificere dit Hilti værktøj. Når du er på mobilapplikationens forside, tager du din telefons 

NFC-læser for at berøre og læse dit Hilti værktøjs NFC-informationer. 

3.2 Generelle forbedringer 

3.2.1 Kundesupport og HOL lanceringsnoter: 

Nu er det nemmere at lokalisere landets specifikke, generiske Hilti kundesupport-hotline og siden 

med HOL ON!Track lanceringsnoter, hvis disse er tilgængelige i dit land.  

Data overført fra SAP 
leveres i et dedikeret, 

skrivebeskyttet felt 

Købspris/månedlig fleet-
rate fyldes ikke af SAP-

data og forbliver 
redigerbart 
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HOL lanceringsnoter: 

Ikonet “?”, som refererer til siden for HOL ON!Track lanceringsnoter, vises kun, hvis der er en 

lokal side om HOL ON!Track lanceringsnoter, ellers vises det ikke. 

 

 

Kundesupport: 

Ikonet “” vises på banneret for ON!Track webapplikationen hele tiden, så du hurtigt kan 

komme i kontakt med din lokale Hilti kundesupport. 
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3.2.2 Forbedringer af overførselsliste på web 

Vi har tilføjet følgende kolonner: 

 

 "Beskrivelse" for at sikre, at du altid ser de værdifulde beskrivelser om dit værktøj, før du 

overfører det. 

 "Producent", så du altid ved, hvilken producents aktiver du er ved at overføre 

 "Sidste overførselsnote", så du kan se, om der tidligere har været en bemærkning 

vedrørende aktivet 

 

3.2.3 Vedhæftninger i aktivskabeloner 

Nu kan du nemt tilføje vedhæftninger til dine aktivskabeloner på samme måde, som du tilføjer en 

vedhæftning til dine aktiver. Du kan både tilføje vedhæftninger til globale skabeloner eller til dine 

egne skabeloner, uanset om du lige har oprettet den eller du allerede havde den i ON!Track. Når 

du har gemt skabelonen, kan de uploadede vedhæftninger slettes eller flere kan tilføjes. Alle 

vedhæftninger, som tilføjes til aktivskabelonen, tilføjes automatisk til alle nye aktiver, som 

genereres ved hjælp af skabelonen.  
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Aktuelt kan maksimalt 20 filer vedhæftes til alle aktiver, og derfor er der kun adgang til 20 
vedhæftninger fra detailvisningen. Hver fil bør ikke overskride 10 MB data.  
 

Følgende filtyper understøttes:   
 dokumenter - docx/doc, xls/xlsx, pdf, txt;   
 billeder - jpg/jpeg/png.  

 

Bemærk: 
 
Vedhæftninger til aktiverne kan kun uploades fra webapplikationen! 
 

Hvis et aktiv allerede har nogle vedhæftninger og en ny vedhæftning defineres på niveauet 

aktivskabelon, vises den nye vedhæftning i listen over aktivvedhæftninger i sidepanelet for 

aktiver, som sorteres alfabetisk. Det betyder, at den indsættes imellem eksisterende 

vedhæftninger! 
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3.2.1 Rediger planlagte/fuldførte serviceydelser og tilføj historiske 

Nu kan du nemt redigere fuldendte serviceydelsers historik for at justere/korrigere deres planlagte 

dato, fuldført dato, udgifter, leverandør, bemærkninger eller sågar tilføje/slette vedhæftninger til 

dem. Du kan ikke kun redigere allerede planlagte serviceydelser, du kan også til hver en tid tilføje 

historiske serviceydelser med vedhæftninger til dine aktiver med tilbagevirkende kraft. Det er også 

blevet nemmere at fuldføre en serviceydelse fra webapplikationen med introduktion af knappen 

"Fuldfør service" og et mere detaljeret vindue til at fuldføre serviceydelser, hvor du kan få dine 

input som udgifter, leverandør, bemærkninger og tilføje vedhæftninger. Du skal bare vælge den, 

som du vil fuldføre, og klikke på knappen “Fuldfør service” 

 

Overblik over serviceydelser: 
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Redigering af fuldført service:

 

Du skal rulle ned som angivet ovenfor for at klikke på knappen "Gem, hvis der er en 

filvedhæftning. 

3.2.1 Hyperlinks for aktivbemærkninger, der kan klikkes på i web og på mobil 

Du kan nu klikke på hyperlinks tilføjet fra webapplikationen til afsnittet med bemærkninger om 

dine aktiver fra sidepanelet for aktiver på web eller fra aktivdetaljer på mobil. Din browser 

omdirigeres til destinationen, som linket foretrækker i et nyt vindue/fane. Vær dog 

opmærksomhed, at det kun fungerer, hvis du har http:// eller https:// præfiks for protokol før URL. 

F.eks.: fungerer http://www.hilti.com ved hjælp af www.hilti.com ikke. Vær også opmærksom på, 

at afsnittet med bemærkninger om aktiver kun kan redigeres fra ON!Track webapplikationen. 

http://www.hilti.com/
http://www.hilti.com/
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3.2.2 Justerbart sidepanel for aktiver 

Du kan trække og give sidepanelet for aktiver en anden størrelse når som helst, hvis du har brug 

for mere plads til at få vist alle de indsigter, du har. Du kan give sidepanelet en anden størrelse 

under Aktiver og Lokationer, når du ser detaljer om aktiver/forbrugsvarer/materiel. 

 

 

3.2.1 Nye sprog tilgængelige 

Vi har tilføjet koreansk, japansk og hongkong-kinesisk som understøttede sprog for 

ON!Track. 

3.3  Ændring af virksomhedsindstillinger 

3.3.1 Virksomhedsdetaljer er flyttet  

Nu kan virksomhedsdetaljer flyttes til et underafsnit kaldet Virksomhedsdetaljer under 

Virksomhedsindstillinger. 
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3.3.2 Overførselsindstillinger/Ændring af generelle indstillinger 

 Menuen, som hidtil hed "Overførselsindstillinger", er nu omdøbt til "Generelle 

indstillinger". 

 "Kræver leveringsbekræftelse:" er ændret til "Overførsler kræver leveringsbekræftelse:" 

 Teksten "Returneringsdato notifikationsinverval" er ændret til "Overførsel 

returneringsdato notifikationsinterval" 

3.3.3 E-mailalarmer 

Funktionen "Tillad alarmer at blive leveret via e-mail" er flyttet til under "Generelle indstillinger". 

3.4 Forbedringer om rapporter og leveringsnoter 

3.4.1 Kategori for rapportering af slettede aktiver 

Som supplement til funktionen "Slet alle aktiver/forbrugsvarer/materiel til hver en tid" er den nye 

kategori "Slettede aktiver" blevet oprettet for at kunne generere rapporter om de slettede aktiver 

af admin-brugere fra ON!Track. 

 

Rapporteringsfiltre: 

 

 Filter for datointerval for sletningsdato 

 Aktivkategori 

 

Rapporteringskolonner: 

 

 Sletningsdato/klokkeslæt 

 Slettet af 

 Scanninskode 

 Alternativ kode 

 Brugervenligt navn 

 Serienummer 

 Producent 

 Model 
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 Beskrivelse 

 Mængde 

 Aktivkategori 

 Registreringsdato/klokkeslæt 

 

Bemærk: 

Værdierne for den rapporterede scanningskode og alternative kode er kun repræsenteret i 

rapporten af historiske årsager. Da registreringerne blev slettet, kunne værdierne for 

scanningskode og alternativ kode genbruges for andre aktiver/forbrugsvarer/materiel. 
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3.4.2 "Enhed" som rapportlayoutkategori i overførselsrapporter 

Da enheder med tilpasningsmulighed blev introduceret med denne lancering, er en ny kolonne i 

rapportlayoutet blevet tilføjet, så enhederne for mængderne altid vises, når du ordner rapporter.  

 

 

3.4.3 Layoutændring af leveringsnoter 

Vi har designet layoutet af genererede leveringsnoter på ny for at få mere klarhed og transparens 

omkring, hvem der var afsender og modtager af overførslerne. I stedet for det hidtidige layout 

med to kolonner for afsender og til lokation er der nu to rækker og en kolonne, så der er mere 

plads til lange adresser og lokationsnavne. Det hidtidige kolonnenavn “Fra/Til” er også omdøbt til 

“Fra lokation / Til medarbejder”. 
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 Hvis lokationsnavnet er for langt, afkortes hele adressen til det maksimalt antal tilladte tegn f.eks.:  

 

Til lokation: Root_Parent_Name/Level1…Level6/Level7/Location Name (ID). (“…” 

repræsenterer det afkortede sted)

 

3.4.4 Knappen Opdater i leveringsnoter og rapporter 

Afhængigt af størrelsen og de genererede rapporters kompleksitet kan det tage noget tid for dem 

at blive genereret af ON!Track selv. En ny Opdater knap er blevet introduceret, som opdaterer 

gittervisningen, så du kan se, om din leveringsnote eller rapport allerede er blevet genereret eller 

ej, så dine leveringsnoter eller rapporter kan genereres så hurtigt som muligt. 
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