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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.  

 

V3.0 lanceringen fokuserer hovedsageligt på fejlrettelse og stabilitetsproblemer, mens der også 

er nogle mindre nye funktioner som: forbedret Kategori- og ID-styring for 

Aktiver/Forbrugsvarer/Materiel, forespørgsel om værktøjsreparation fra ON!Track i lande, hvor 

dette er tilgængeligt, og markering af mængde og fra lokation for forbrugsvarer/Materiel ved 

overførsel af dem og Bekræft levering er aktiveret. Endeligt et nyt sprog (græsk). Resten af dette 

dokument giver et mere detaljeret overblik over, hvad V3.0-softwarelanceringen omfatter. 
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2 Nye funktioner 

2.1 Fra-lokation og mængde i Bekræft levering 

For at forbedre gennemsigtigheden og for bedre anvendelighed fra nu af, når en Forbrugsvare eller 

Materiel er omfattet i en overførsel, mens "Bekræft levering" er aktiveret, vil mængden og fra lokation for 

Forbrugsvaren eller Materiel, som blev overført, blive foranlediget og vist for bedre gennemsigtighed for 

transaktionen, som skal bekræftes. 
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2.2 Bekræft sletning af overførselliste på mobil 

Fra nu af vil tryk på ikonet "skraldespand" foranledige meddelelsen "Slet overførselsliste" for at undgå 

fejltagelser, når en overførselsliste udfyldes på mobilen med enheder, som skal overføres fra en lokation 

til en anden. Selv efter tryk på ja i vinduet "Slet overførselsliste" er en fortryd-mulighed tilgængelig via 

en meddelelse i bunden af ON!Track-applikationen. 

 

Overførselsliste: 
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Slet overførselsliste: 

 

Fortryd efter tryk på Ja:  
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2.3 Forespørg om reparation af Hilti værktøj 

Fra nu af er det muligt for Hilti værktøjs- og Hilti fleet-kunder i GPDH2-lande at forespørge om 

reparation af Hilti værktøj direkte fra ON!Track. Lige nu er funktionen kun mulig en efter en, det er ikke 

muligt at bestille en serviceforespørgsel for flere værktøj ad gangen, kun et ad gangen. Dette gøres nu ved 

at vælge værktøjet i webapplikationen, som kræver service, og klikke på ikonet "forespørgsel om service" 

(en skruenøgle). Derefter omdirigeres brugeren til det specifikke Hilti Online website for det pågældende 

land, hvor brugeren kan logge ind med sit Hilti Online brugernavn og adgangskode og fortsætte med 

forespørgslen om værktøjsreparation. Men hvis brugeren allerede er logget på Hilti Online (f.eks. på en 

separat fane), vil knappen om forespørgsel af reparation omdirigere direkte til siden om forespørgsel af 

reparation på Hilti Online. 

 

 

3 Forbedringer 

3.1 ID-styringsændring af Aktiver/Forbrugsvarer/Materiel 

ID-styringen af Aktiver/Forbrugsvarer/Materiel er ændret for nemmere anvendelse og klarhed. Derfor er 

den tidligere visning Aktivdetaljer ændret til Kategori & ID. 
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3.1.1 Webændringer 

Gammel webvisning: 

 

Ny webvisning: 
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Som det fremgår ovenfor, er feltet aktivdetaljer blevet ændret for at give et bedre og nemmere overblik 

over attributter for Aktiver/Forbrugsvarer/Materiel. 

 

Afsnittet Kategori & ID omfatter: 

 

• Kategori 

• Type af scanningskode  

(Dette er et nyt felt, som standard er typen altid ‘Stregkode’ for Forbrugsvarer og Materiel, for 

Aktiver er mulighederne ‘Stregkode’ og ‘Hilti Smart Tag’ tilgængelige i lande, hvor AI T380 

Hilti Smart Tags allerede sælges). 

• Scanninskode 

• Alternativ kode 

• Serienummer 

 

Afsnittet Detaljer omfatter for Aktiver: 

 

• Skabelonnavn 

• Producent 

• Model 

• Beskrivelse 

• Aktivstatus 

• Brugervenligt navn 

 

For Materiel: 

 

• Producent 

• Model 

• Beskrivelse 

• Mængde 

• Brugervenligt navn 
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For Forbrugsvarer: 

 

• Producent 

• Model 

• Beskrivelse 

• Enhed 

• Brugervenligt navn 

 

  

Typen af Scanningskode er også altid synlig i Aktivets sidepanel. 

3.1.2 Mobilændringer 

I mobilapplikationen vil tilføjelse af et nyt Aktiv skjule Tilføj Hilti enhed fra nu af for SAP ByDesign 

lande. Ved tilføjelse af et Aktiv er anvendelse af stregkodescanner obligatorisk fra nu af, når feltet 

“Scanningskode” skal udfyldes. Feltet “Alternativ kode” kan stadig redigeres manuelt. Skærmen 

Aktivdetaljer/Materieldetaljer er blevet justeret for også at reflektere ændringerne i webapplikationen. 
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Mobil gammel visning: 

 

Mobil ny visning:  
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Typen af Scanningskode er altid synlig i menuafsnittet Aktivdetaljer. 

3.2 Advarselsforbedringer 

Advarselsmodulet er blevet gennemarbejdet for at eliminere forskellige advarselsproblemer, som optrådte 

hidtil. 

3.3 Standardenheder oversat 

De introducerede standardenheder med V2.9 lanceringen er blevet oversat til understøttede sprog, såsom: 

• HVER 

• ÆSKE 

• FLASKER 

• LBS 

• TONS 

• PLADER 

• FOD 

• YDS 

• METER 
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3.4 Siden Produktbeskrivelse er ændret til Produktinfo 

Indholdet på siden Produktbeskrivelse er blevet opdateret. 


