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1 Lanceringshøjdepunkter  

V2.8-lanceringen byder på mange nye muligheder som upload af billeder til medarbejdere og 

bedre administration af deres certifikater. Fra nu af er det også muligt at planlægge og fuldføre 

services fra mobilapplikationen, og du kan nu også se vedhæftninger for dine aktiver, når du er 

undervejs. Ved bestemte betingelser kan utilsigtede overførsler slettes og annulleres. Allerede 

oprettede skabeloner og fremtidige kan nemt omdøbes i applikationen, hvis du har lavet en fejl i 

den, som du gerne vil rette. Mange flere forbedringer er lavet for at forbedre ON!Track-

applikationens brugervenlighed som sådan: Evnen til at huske det aktuelle valg på forskellige 

sider, når der skiftes mellem dem; lokations-ID vil altid være synlig i rullelisten, så det bliver 

nemmere at vælge; services gemmes alfabetisk fra nu af; forbedringer på sidepanelerne, flere 

oplysninger og aktivvedhæftninger, som kan downloades; forskellige returneringsalarmer kan 

slettes fra skrivebordet; overførselshistorik er blevet omdøbt til historik over 

leveringsbemærkninger og har forbedret brugervenligheden og mange flere mindre forbedringer. 

Resten af dette dokument giver et mere detaljeret overblik over, hvad V2.8-softwarelanceringen 

omfatter. 

 

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.  

2 Nye funktioner  

2.1 Medarbejdercertifikater og profilbillede 

2.1.1 Medarbejdercertifikater – forny, tilføje vedhæftninger, administrere historik 

Nu er det nemmere at administrere medarbejdercertifikater og deres historik. Derudover er det 

også muligt at redigere, slette historikcertifikater og alle andre aktuelle poster samt deres 

vedhæftede filer. 

Det er nu muligt at administrere medarbejdercertifikater bedre, lige nu er der to afsnit i 

applikationen: 

1. Afsnittet med medarbejdercertifikater – til nemt at se og holde aktuelle 

medarbejdercertifikater gyldige 

Dette afsnit har til formål at holde relevante medarbejdercertifikater gyldige. Når 

medarbejderen får et nyt certifikat eller får et gammelt fornyet, kan det nemt opdateres. 
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Det kan gøres af brugeren ved at trykke på knappen Tilføj certifikat og vælge blandt de 

tilgængelige certifikater i listen. 

 

Der er to obligatoriske felter, som skal udfyldes ved registrering af et nyt medarbejdercertifikat: 

Udstedelsesdato og udløbsdato. Certifikatnummer, vedhæftninger og kommentarer er valgfrie 

felter. Bemærk: Alle medarbejdercertifikater kan kun have en filvedhæftning med en maksimal 

tilladt filstørrelse på 10 MB. Følgende filtyper understøttes:  

 dokumenter - docx/doc, xls/xlsx, pdf, txt;  

 billeder - jpg/jpeg/png. 
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Når først et medarbejdercertifikat er registreret, er det muligt at se alle dets detaljer i gitret 

og downloade medarbejdercertifikatets vedhæftning. Derudover kan brugere stadig 

redigere, forny og/eller slette posten ved behov.  

 

 

         Når et medarbejdercertifikat redigeres, kan alle dets felter ændres og/eller opdateres.  
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Hvis muligheden "forny" vælges, flyttes certifikatet til historik efter fornyelsen. Dette 

understreges også af en øjeblikkelig meddelelse, som beder brugeren om at bekræfte. 
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Det nyligt registrerede fornyede certifikat gemmes under afsnittet medarbejdercertifikat, mens 

den forrige post automatisk flyttes til historik. Se eksemplet for “TE 300 Critical Certificate” 

nedenfor, som er blevet fornyet med samme certifikatnummer “A8901” på det viste screenshot 

nedenfor. 

 

 

2. Certifikathistorik – for at holde alle tidligere certifikater synlige 

Medarbejdercertifikater kan tilføjes direkte til certifikathistorikken. 
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Der er to obligatoriske felter, som skal udfyldes ved tilføjelse af et medarbejdercertifikat direkte i 

certifikathistorikken: Certifikatets udstedelsesdato og udløbsdato. Certifikatnummer, 

vedhæftninger og kommentarer er valgfrie felter. Bemærk: Alle medarbejdercertifikater kan kun 

have en filvedhæftning med en maksimal tilladt filstørrelse på 10 MB. Følgende filtyper 

understøttes:  

 dokumenter - docx/doc, xls/xlsx, pdf, txt;  

 billeder - jpg/jpeg/png.  
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Når først et medarbejdercertifikat er tilføjet til certifikathistorikken, er det muligt at se alle dets 

detaljer i gitret og downloade medarbejdercertifikatets vedhæftning. Derudover kan brugere 

stadig redigere, forny og/eller slette posten ved behov.  
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Bemærk, at medarbejdercertifikater kun kan tilføjes fra webapplikationen. 

2.1.2 Medarbejderprofil: Vedhæftning af billede og medarbejdercertifikat 

Fra nu af er det muligt at uploade et billede af en medarbejder til dennes medarbejderprofil i 

ON!Track. Brugere med enten administrator- eller "medarbejderredigerings"-rolle kan uploade og 

redigere billeder i medarbejderprofiler i webapplikationen. 

Billeder kan maksimalt være 10 MB og skal være af følgende type: jpg/jpeg/png. 
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Derudover er et nyt kort "certifikatvedhæftning" tilgængeligt under visningen "Medarbejderinfo" i 

sidepanelet. For brugere med relevant "medarbejderredigerings"-rolle er det nu muligt at se 

vedhæftninger af medarbejdercertifikater i sidepanelvinduet for medarbejderdetaljer. 
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2.2 Ændringer i håndtering af services 

2.2.1 Tilføjelse af services på mobil 

Services kan fra nu af også planlægges på mobilapplikationen. 

Servicekortet har et nyt ikon "Tilføj", som gør det muligt for brugeren at vælge enhver service, 

som er anført blandt de tilgængelige services, og tilføje den til listen over åbne services for aktivet. 

Bemærk: Alle serviceskabeloner skal defineres via webapplikationen på forhånd, så de kan 

tilføjes til aktiver. Det er stadig ikke muligt at tilføje en serviceskabelon via mobilapplikationen. 

Det er derfor ikke kun muligt at fuldføre, men også at planlægge og fuldføre services på 

mobilapplikationen samt fra nu at også med vedhæftninger.  

 

 

Følgende filtyper understøttes:    

 billeder - jpg/jpeg/png. 

2.2.2 Services – tilføj flere service til aktiv under excel-upload 

Fra nu af er det muligt at uploade op til 10 åbne/planlagte services fra excel-skabelonen, når du 

vil importere aktiver. Excel-skabelonen, som findes under “Import- og eksportindstillinger” 

►"Avanceret aktiv" ►"Unikt aktiv" er blevet opdateret for at understøtte dette. 



  Lanceringsnoter 
 

Hilti ON!Track Lanceringsnoter V2.8 Side | 12  

 

En service kan vælges fra listen over tilgængelige services, og "næste servicedato" udfyldes. 

 

Når alle obligatoriske felter er udfyldt, skal filen gemmes og uploades for at fuldføre 

importprocessen. 

 

 

 

2.3 Annullering af aktivoverførsel 

Seneste/sidste overførsel for et hvilken som helst aktiv kan nu annulleres fra "Overførselshistorik" 

i sidepanelet for aktivdetaljer. Det gøres ved at vælge den øverste eller med andre ord seneste 

overførsel, hvorefter "annuller ikon" bliver aktivt, som så kan bruges til at annullere overførslen. 
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Bemærk: Når først annulleringen af overførslen udføres, kan den ikke fortrydes. Derfor vises en 

meddelelse, hvor annulleringen bekræftes, før handlingen udføres. 

 

 

En overførsel kan kun annulleres for aktiver og i følgende tilfælde: 

 For sidste overførsel, når aktivet vises i lokationen "forrige" før overførslen, som brugeren 

annullerer, har allerede fundet sted. Hvis overførselsannulleringen blev udført for en 

terminallokation, så opdateres status ikke automatisk og forbliver den samme, som da 

aktivet ved en terminallokation.  

 For en ansvarlig medarbejderændring (aktiver forbliver i samme lokation i dette tilfælde). 

Hvis den ansvarlige medarbejder ikke længere findes i applikationen/eller ansvaret er 

ændret til ‘Intet’, så vil den lokationsansvarlige for lokationen, hvor aktivet overføres tilbage 

til, blive den nye ansvarlige medarbejder. 

 For aktiver, som aktuelt er i tilstanden “i overførsel”/”venter på bekræftelse af levering”. 

Tilstanden opdateres kun efter overførselsannullering. 

 For aktiver, uanset om de har nogen ventende services eller certifikater, da formålet med 

annulleringen er at korrigere en forkert udført overførsel. 

 

Overførsel kan ikke annulleres i følgende tilfælde: 

 Hvis "Fra lokation" (aktivets forrige lokation) er arkiveret 

 Hvis "Fra lokation" (aktivets forrige lokation) er oprettet som lokationsgruppe 
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 Hvis et aktiv blev overført som en del af “drag&drop” i lokationshierarki, 

medarbejderlokation eller container (som en del af lokationer, der kan scannes) 

 

Når først det overførte er "fortrudt", genereres en ny leveringsnote med titlen "Annulleret 

overførselsnote" og indeholder datoen for, da overførslen blev annulleret. Derudover vises dato 

og tidsstempel for den oprindelige overførsel, som blev annulleret, i kommentarfeltet. Gamle 

leveringsnoter, som allerede er genereret og til stede i applikationen, påvirkes ikke: Gamle 

leveringsnoter forbliver uberørte. Alle alarmer relevante for overførslen, som aktuelt forefindes på 

skrivebordet, som er blevet annulleret, slettes automatisk. 

Bemærk: Kun den oprindeligt definerede administrator kan annullere aktivoverførsel. Dette kan 

ikke udvides til tilpassede administratorroller. 

 

2.4 Omdøbning af skabelonnavne 

Skabelonadministrationen blev forbedret ved at introducere funktionen, så aktivskabeloner og 

certifikater blandt services kan omdøbes. Omdøbningsfunktionen gælder for følgende: 

 "Skabelonnavn" på aktivskabelon  

 "Navn" på medarbejder/aktivcertifikat  

 "Navn" på serviceskabelon. 

Derfor kan skabelonen nu nemt justeres, hvis den blev registreret med stavefejl. 

Når først et skabelonnavn er ændret, vil ændringen blive reflekteret i alle 

aktiver/services/certifikat/medarbejdercertifikat, som aktuelt findes, ved hjælp af det nye navn. 

 

Bemærk: Automatisk tilføjede navne på Hilti-aktivskabelon forbliver ikke redigerbare.  

 

2.4.1 Omdøbning af aktivskabelon 

En rulleliste over lokale skabeloner med forslag foreslås, hver gang en bruger prøver at omdøbe 

en aktivskabelon. Hvis brugeren vælger et navn fra den foreslåede liste, overskrives 

aktivskabelonen med den valgte skabelon inklusive services og certifikater. Ellers kan brugeren 

indtaste ethvert nyt navn eller korrigere et eksisterende. 

Bemærk: Pop-op-meddelelse, som informerer brugeren om, at skabelon overskrives, vises. Når 

en bruger vil flette to aktuelle skabeloner sammen, vil alle allerede kortlagte services og 
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certifikater for den aktuelle skabelon før omdøbning forblive vedhæftet til aktiverne, derudover vil 

alle nye services og certifikater fra den anden skabelon blive tilføjet til aktiverne. De gamle 

services og certifikater fra den oprindelige skabelon vil dog gå tabt og ikke blive overført til den 

omdøbte skabelon, hvis to skabeloner flettes sammen. 

 

 

For eksempel: 

 

Antag, at skabelonen ABC og ABD findes i systemet. En bruger vil omdøbe skabelonen ABD til 

ABC for at flette dem sammen. 

Aktiv 1 har skabelonen ABD, som har service 1 og service 2 vedhæftet.  

Skabelonen ABC har service 3 og service 4. Når først skabelonen ABD er blevet omdøbt til ABC 

(som erstatter den gamle ABC), vil aktiv 1 have alle følgende services: 1, 2, 3, 4. Hvis skabelon 

ABC oprindeligt havde service 1 og service 2, så får aktiv 1 service 1 og service 2 og bibeholder 

dermed samme services som før. Den flettede skabelon derimod indeholder kun services og 

certifikater defineret under ABC og arver ikke dem fra ABD! 
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2.4.2 Andre skabeloner 

For services, certifikater og medarbejdercertifikater kan brugerne frit vælge et nyt navn. Der er 

ikke nogen rulleliste med forslag. Derfor udføres ingen skabelonerstatning. 

Hvis en bruger indtaster et allerede eksisterende navn i feltet for skabelonnavn, informerer en 

meddelelse brugeren om "Dette navn findes allerede. Indtast et andet navn". 

3 Forbedringer  

3.1 Forbedringer af brugeroplevelse 

3.1.1  Husk aktuelt valg for lokation/aktivsider, når der flyttes fra en side til en anden 

Nu forbliver den valgte "Lokation" i lokationshierarkiet valgt, selvom brugeren ændrer det aktive 

gitter f.eks. for aktivgitret.  Hvis en bruger har valgt en overordnet lokation, som ikke længere 

findes i systemet, sendes brugeren tilbage til lokationsvisningen, med det første punkt valgt. 

 

3.1.2 Lokations-ID vises i rullelisten. 

Lokations-ID vises nu i alle rullelister, så den rigtige lokation nemmere kan vælges. 
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3.1.3 Services sorteres nu i alfabetisk rækkefølge (web) 

Services sorteres nu i alfabetisk rækkefølge i alle rullelister i webapplikationen. 
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3.2 Forbedringer i sidepanel for aktiv  

3.2.1 Ny fane for overførselshistorik  

Fra nu af er afsnittet overførselshistorik også tilgængeligt for aktiver og materiel. Det vises på 

sidepanelet som en ekstra fane kaldet "Historik" placeret lige ved siden af fanen "Detaljer". 

 

Afsnittet overførselshistorik indeholder følgende data: 

 Overførselsdato 

 Fra lokation - viser lokationen, som aktivet/materielet blev overført fra  

 Til lokation - viser lokationen, som aktivet/materielet blev overført til  

 Mængde - viser mængden af aktivet/materielet, som blev overført  

 Overført af - viser personen, som har udført overførslen 

 

Bemærk: Fanen for overførselshistorik for materiel viser kun overførselshistorikken vedrørende 

den aktuelle lokation repræsenteret i gitterrækken for det aktuelt valgte materiel. Det foreslås 

derfor at søge efter materiel, hvis historik kræves for at blive vist i aktivgitret, hvis hele 

historikoverblikket ønskes for bestemt materiel, derefter gennemgås alle viste poster og deres 

oplysninger kontrolleres i fanen historik. Se screenshot nedenfor. 
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3.2.2 Vedhæftninger i aktivdetaljer 

Fra nu af er det også muligt at se alle vedhæftninger, som er tilføjet ethvert aktiv under 

vedhæftningslisten i sidepanelet for aktivdetaljer i web- og mobilapplikationen. Listen over 

vedhæftninger vises i alfabetisk rækkefølge, og vedhæftningerne kan ses eller downloades en for 

en enten i web- eller mobilapplikationen. Den aktuelle begrænsning er, at maksimalt 20 filer kan 

vedhæftes til ethvert aktiv, og der er derfor kun adgang til 20 vedhæftninger fra detaljevisningen. 

Hver fil bør ikke overskride 10 MB data. Følgende filtyper understøttes:  

 dokumenter - docx/doc, xls/xlsx, pdf, txt;  

 billeder - jpg/jpeg/png. 

 

Bemærk, at vedhæftninger til aktiver kun kan uploades fra webapplikationen! 

: 

 

3.3 Sletning af alarmer  

3.3.1 Sletning af alarmer for returneringsdato 

Fra nu af er det muligt at udføre følgende handlinger for alarmer for returneringsdato, så 

administration af alarmer bliver nemmere: 

 Udsættelse af returneringsdato 

 Tilføj til overførselsliste 

 Slet returneringsdato  
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"Slet returneringsdato" sletter alarmen fra skrivebordet og resulterer i, at der ikke indstilles nogen 

returneringsdato længere for dette aktiv ("Returneringsdato" slettes automatisk sammen med 

alarmen). 

Hvis et aktiv med ventende alarmer for "Returneringsdato" overføres til dets standardlokation, så 

slettes alle alarmer automatisk for "Returneringsdato", som er relevante for dette aktiv. 

Denne funktion er kun tilgængelig for brugere med administratorrolle. 

 

 

 

 

3.3.2 Sletning af alarmer for returneringsdato for fleet/leje 

Alarmer for returneringsdato for fleet/leje kan også slettes, hvis alarmerne ikke længere kræves, 

men de pågældende aktiver, som alarmerne er indstillet for, af en bestemt årsag ikke er blevet 

skrottet/returneret (f.eks. rapporteret som stjålet). 
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Når først en alarm er blevet slettet, regenereres den stadig, hvis aktivdetaljerne er blevet redigeret 

eller en overførsel er blevet udført. For Hilti-aktiver regenereres alarmen ikke. Hvis et Hilti-aktiv 

stadig skal returneres, sendes påmindelser via andre Hilti-kanaler.  

 

 

 

 

3.4 Fane for historik over leveringsnoter/faner for overførselshistorik 

Historik over leveringsnoter er det nye navn for fanen, som tidligere hed Overførselshistorik. 

Mulighed for "Slet alarm". Alarmen 

regenereres, hvis et aktiv redigeres 

eller overføres.  

Mulighed for "Slet alarm" for Hilti-

aktiver. Alarmen regenereres IKKE, 

når den først er slettet. 
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Nye kolonner introduceres, så brugervenligheden forbedres: 

 Overførselsnote - viser tekst med mulighed for værktøjstip, så hele teksten for den sidste 
overførselsnote kan ses. 

 Fra lokation – viser lokationsnavn og lokations-ID forbundet i et felt med ID i parentes. 
"<Multiple>" vises, hvis en overførsel indeholder enheder fra mere end en lokation. 

 Overførselstype -  viser overførselstypen, som blev udført, da en ny type "Annulleret 

overførsel" blev introduceret. 

 

Gitter for leveringsnote kan nu eksporteres til excel som tidligere med overførselsnote. Gitret kan 

også sorteres eller filtreres ved hjælp af overførselstype. 

 



  Lanceringsnoter 
 

Hilti ON!Track Lanceringsnoter V2.8 Side | 23  

 

  

3.5  "Hilti unikt aktiv" tilføjer forbedringer for arbejdsgang på mobilapplikation 

Trinnene for at tilføje et Hilti unikt aktiv er blevet ændret, så en mere konsistent brugeroplevelse 

understøttes, og der drages fordel af den allerede angivne scanningskode fra Hilti-systemerne. 

Følgende ændringer er udført: 

 Ved tilføjelse af et "Hilti unikt aktiv" tilføjes muligheden for at søge efter det pågældende 

serienummer. 

 

 På den anden skærm "Tilføj aktiv" vises serienummeret, og scanningskoden er allerede 

indsat, hvis det er angivet af Hilti-systemerne. BEMÆRK: Den automatiske 

scanningskode fra Hilti-systemerne angives ikke i alle tilgængelige lande i ON!Track. 

 

 Ingen andre ændringer er udført i de næste trin (1) Aktivskabelon (mulighed) (2) Tilføj 

aktivdetaljer 
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3.6 Håndtering af særlig scanningskode/alternativ kode for aktiver 

Brugeroplevelsen forbedres ved hjælp af særligt aktiv-ID fra V2.8 version af ON!Track. Det 

betyder, at felterne for scanningskode og alternativ kode ikke længere kan være de samme i en 

konto. Denne ændring muliggør også yderligere forbedringer i overførselsprocessen. 

 

Alle kunder, som har en kopieret alternativ kode eller scanningskode-ID, identificeres og 

meddeles om dem på forhånd. 

 

Når det er passende, tilføjes en streng til den eksisterende kopierede alternative kode. Hvis et 

aktiv eksempelvis har en alternativ kode “12345”. Og hvis et andet aktiv har en scanningskode 

med værdien “12345”. Efter lanceringen vil den alternative kode for det første aktiv være 

“12345MOD”. Det vil dermed stadig være nemt at søge efter et bestemt som tidligere, når 

særegenheden træder i kraft med lanceringen af V2.8. 

 

 

3.7  Meddelelsesforbedringer ved tilføjelse af Hilti-aktiver 

Ved forsøg på at tilføje et Hilti-aktiv i webapplikationen, som er angivet med en scanningskode 

fra Hilti, men der ikke udføres nogen søgning med serienummer for at få Hilti-systemdataene, 

vises en meddelelse om, at den angivne scanningskode eller alternative kode passer til et Hilti-

aktiv.  

 

Den angivne scanningskode eller 

alternative kode er reserveret for et Hilti-

aktiv. 
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Registreringen af Hilti-aktivet kan afsluttes ved at søge efter det angive serienummer: 

 

 

 

 

 

 

 

I mobilapplikationen vises en markering, hvis brugeren prøver at bruge en 

scanningskode/alternativ kode, som passer til et ikke-registreret Hilti-aktiv, som allerede er udført 

på skærmen "Tilføj aktiv" og ikke kun via tryk-meddelelsen sidst i registreringsprocessen. 

 

Excel-upload 

1. Søg efter det angivne 

serienummer for at få Hilti-

aktivdata. 

2. Når serienummeret er valgt, angives de 

tilsvarende Hilti-systemdata, og 

registreringen kan afsluttes. 
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En markering vises, hvis brugeren prøver at bruge en scanningskode/alternativ kode, som passer 

til et ikke-registreret Hilti-aktiv, som også udføres i excel-importen. 

 

3.8 Garanti for, at "Alternativ kode" forbliver brugerstyret felt for Hilti-aktiver 

Hvis feltet "Alternativ kode" skal forblive et brugerstyret felt; kortlægning af Hilti-systemdata til 

feltet "Alternativ kode" udføres ikke længere for Hilti-aktiver. 

3.9 Rapportering om forbedring af filtrering og skabeloner 

3.9.1 Tomt filter tilgængeligt for rapportering 

Som ved gittervisning "(Tomt)" kan værdier nu bruges for bestemte filterkategorier. 

 

 

Kategori for rapportering af aktiv 

 Aktivstatus: “(Tomt)” skal inkluderes for rapporteringer, når alle aktiver (aktiver og materiel 

eller forbrugsvarer) skal vises, og hvor der er indstillet et andet filter for "Aktivstatus". Hvis 

f.eks. alle aktiver skal vises (aktiver, forbrugsvarer, materiel), men skrottede aktiver 

udelukkes, så skal "(Tomt)" inkluderes i filtret "Aktivstatus" for at sikre, at forbrugsvarer og 

materiel også vises.  
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 Producent: "(Tomt)" gør det f.eks. muligt at rapportere om aktiver, hvor der ikke er indstillet 

nogen producent. 

 Lagerbeholdning: “(Tomt)” skal inkluderes for rapporteringer, når alle aktiver (aktiver og 

materiel eller forbrugsvarer) skal vises, og hvor der er indstillet et andet filter for 

"Lagerbeholdning". Hvis f.eks. alle aktiver skal vises (aktiver, forbrugsvarer, materiel), 

men kun forbrugsvarer med "På lager", så skal "(Tomt)" inkluderes i filtret 

"Lagerbeholdning" for at sikre, at aktiver og materiel også vises.  

 

Kategori for rapportering af Hilti-aktiv 

 Aktivstatus: “(Tomt)” skal inkluderes for rapporteringer, hvor "Ikke-registrerede Hilti-

aktiver" er inkluderet, og hvor der er indstillet et andet filter for "Aktivstatus". Hvis f.eks. 

registrerede og ikke-registrerede Hilti-aktiver skal vises, men registrerede Hilti-aktiver, 

som allerede er "skrottet" skal udelukkes, så skal "(Tomt)" inkluderes i filtret "Aktivstatus" 

for at sikre, at ikke-registrerede Hilti-aktiver også vises. 

3.9.2 Skabeloner til specifik rapportering af Hilti-aktiv ændret 

Skabelon for "returnering af Hilti fleet": 

 Aktivstatus: udelukker "skrottede", registrerede Hilti-aktiver. 

 Hilti aktivstatus: inkluderer felter "(Tomt)", hvis Hilti-systemer ikke sporer en status 

for dette aktiv (undtagelser) 

Skabelon til rapportering af "Nye Hilti-aktiver" 

 Hilti aktivstatus: inkluderer felter "(Tomt)", hvis Hilti-systemer ikke sporer en status 

for dette aktiv (undtagelser) 

 

 


