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1 Julkaisu lyhyesti  

Version V2.6 verkkosovelluksen raportointiosio on täysin uudenmallinen ja se nopeuttaa, 

helpottaa ja tehostaa raportointia. Lisäksi ruudukkonäkymiä voidaan nyt tallentaa suosikeiksi 

eikä usein käytettyjä näkymiä tarvitse enää luoda uudelleen. Mobiilisovelluksen kirjautumistiedot 

tallentuvat nyt muistiin, joten käyttäjät ovat aina kirjautuneina sisään. Lisäksi versio sisältää 

joitakin parannuksia ja korjauksia. Tämä asiakirja sisältää tarkempia tietoja ohjelmistoversion 

V2.6 ominaisuuksista. 
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2 Uudet ominaisuudet  

2.1 Raportit suunniteltu uudelleen verkkosovelluksessa  

Aiemmin raporttien luonti ja ajo vei paljon aikaa eikä raporttikäyttöliittymä ollut kovin 

helppokäyttöinen (katso alla oleva kuva).  

 

Uudelleen suunnitellulla käyttöliittymällä voidaan nyt laatia raporttisuodattimia, ja haluttu 

asettelu on paljon selkeämpi, nopeampi ja raportit ovat tallennettavissa niiden luonnin 

jälkeen. Lisäksi raporttihistoriaa seurataan, joten voit palata takaisin ja muokata 

menneitä rapotteja tai katsoa, mitä on tehty.  

2.1.1 Uuden raporttisivun yleiskatsaus 

Uuden raporttisivun käyttöliittymä on paljon yksinkertaisempi ja se sisältää raporttimallit, 

viimeisimmät raportit, raporttitoimenpiteet, raporttiluokat ja oletusmallit, ja käyttäjien 

määrittelemät mallit ovat selkeästi eroteltuja. On olemassa yhteensä 14 esimääriteltyä 

oletusmallia, joita ei voi poistaa – ne kuvaillaan yksityiskohtaisemmin tämän asiakirjan 

jäljemmissä osioissa. Kaikki oletusmallit voidaan ajaa tai niitä voidaan käyttää uusien 
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tallennettavien mallien muokkaukseen ja luontiin. Kaikki luotavat mallit ovat 

käyttäjäkohtaisia eli ne eivät ole koko yrityksen nähtävissä.  

 

2.1.2 Raportti näyttää ja tuntuu paremmalta 

Raportin ulkoasu on parantunut yleisesti, koska Hilti-logo on poistettu ja sarake- ja 

riviväleille on luotu parempi rakenne.  
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2.1.3 Raporttimallien luonti ja tallentaminen 

Voit luoda uuden raporttimallin klikkaamalla plus-kuvaketta uuden mallin lisäämiseksi.  

 

Lisää kaikki raporttitiedot ja klikkaa Jatka.  
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Määritä sitten haluamasi suodattimet. Voit joko valita kaikki suodattimet tai yksittäisiä 

suodattimia määrittääksesi tarkemmin juuri ne tiedot, joille haluat raportin ajettavan. Kun 

olet valinnut suodattimet, klikkaa Jatka.  

 

 
   

Määrittele Asettelu-kohdassa sarakeluokat, jotka haluat sisällyttää raporttiin. Enintään 3 

luokkaa voidaan ryhmitellä ja saraketietojen järjestys voidaan luokitella nousevaksi tai 

laskevaksi. Vedä ja pudota haluamasi saraketiedot ja klikkaa tallenna tai aja raportti, 

kun valmis.  

Tietoja on mahdollista ryhmitellä  
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Tietoja on mahdollista ryhmitellä myös valitsemalla harmaa kuvake luokan oikealta 

puolelta.  

2.1.4 Tarkastele viimeisimpiä raportteja 

Voit tarkastella viimeisimpiä raportteja menemällä viimeisimpien raporttien osioon ja 

valitsemalla haluamasi raportin lataamalla tiedoston. On tärkeää muistaa, että 

viimeisimmät raportit tallennetaan vain 7 päivän ajaksi.  
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2.1.5 Suorita raportti mallista 

Kun haluat tarkastella menneitä raportteja, mene luotujen raporttien osioon ja valitse 

haluamasi raportti lataamalla sen.  

 

Suodattimia on aina mahdollista säätää raporttimallissa ennen raportin luontia.  
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Kun haluat tarkastella luotua raporttia tai ladata sen, mene viimeisimpien raporttien 

kohtaan, viimeisin luomasi raportti näkyy luettelossa ylimpänä.  
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2.1.6 Oletusmallit  

Oletusmalleja on yhteensä neljätoista. Kaikkia näitä malleja voidaan käyttää ja muuttaa 

(esim. suodattimia ja/tai asettelua) ja tallentaa sitten uudeksi malliksi.  

2.1.7 Hiltin oletusraporttimallit  

Tämä versio tarjoaa kaikkien raporttiluokkien näyteraporttimallien ohella myös Hiltin 

raporttimalleja, jotka mahdollistavat Hilti-kalustojen eri ominaisuuksien raportoinnin. 

 

2.1.6.1 Hiltin uusien kalustojen raportti  

Suorittamalla tämän raporttimallin saat nopean yleiskuvan kaikista uusista Hilti-

kalustoista. Ne ovat lähiaikoina tuotuja kalustoja, joita ei ole rekisteröity ON!Trackiin. 

Valitse ”Hilti-tuontipäivämääräalue” suoritusvaiheessa noutaaksesi kaikki Hilti-kalustot, 

jotka on toimitettu/tuotu ON!Trackiin tietyllä ajanjaksolla. Hilti-kaluston kaikkein viimeisin 

tuontipäivämäärä näytetään ensiksi. 

 

2.1.6.2 Hilti-kaluston palautusmalli 

Voit suunnitella helposti rekisteröidyn ja rekisteröimättömän kaluston vaihdon Hilti-

kaluston palautusraporttimallia käyttämällä. Raportti näyttää seurattavien Hilti-kalustojen 
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nykyisen sijainnin ja vastuussa olevan työntekijän noutoprosessin helpottamiseksi. 

Tämä raportti jättää raportista valmiiksi pois kaikki Hilti-kalustot, jotka on raportoitu 

kadonneiksi/varastetuiksi tai jotka on jo noudettu. Se on automaattisesti lajiteltu ja 

vanhin palautus-/vaihtopäiväys näytetään ensimmäisenä.  

 

2.1.6.3 Palautettujen kalustojen malli 

Tämän raportin avulla voit tarkistaa, onko kaikkien Hiltille noudettujen/palautettujen 

kalustojen tilaksi asetettu ON!Trackissa jo palautettu. Muista, että edellisessä versiossa 

otimme käyttöön myös terminaalin sijainnin. Jos siis haluat palauttaa nopeasti kaikki 

kyseiset kalustot, voit määrittää ruudukkonäkymän ja siirtää sitten kaikki kalustot 

sijaintiin ”palautettu”. Se näyttää kaikki rekisteröidyt Hilti-kalustot noudon/palautuksen 

tilan kera ja jättää pois kaikki jo palautetut kalustot.  

 

2.1.6.4 Hilti-järjestelmän yhteystila 

Tämän raportin avulla voi tarkistaa, mitkä työkalut ovat rekisteröityjä yhteydellä Hilti-

järjestelmiin ja mitkä mahdollisesti eivät ole. Suosittelemme ehdottomasti lisäämään 

Hilti-kalustoille sarjanumeron hakua varten. Tällä tavalla voit varmistaa, että saat Hilti-

järjestelmistä automaattisesti kaikki tärkeät tiedot ja että kaikki olennaiset tiedot 

päivittyvät (esim. skannauskoodi, kun vaihdamme ON!Track-merkin) aina, kun olet 

vuorovaikutuksessa Hiltin kanssa (esim. korjauksen aikana). Suodatin asetetaan kaikille 

kalustoille, joiden valmistajan nimenä on Hilti. Jos olet rekisteröinyt kalustoja 
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yksityiskohtaisemmalla valmistajan kuvauksella, esim. ”Hilti Sveitsi”, voit kopioida 

esimääritellyn mallin ja muokata tietoja sen mukaisesti. 

 

2.2 Täydelliset huollot mobiilisovelluksella 

Jos työntekijällä on muokkausrooli, nyt hänellä on mahdollisuus myös katsoa 

aikataulutettuja huoltoja ja viimeistellä avoimet huollot (esim. turvatarkastus, 

huoltopalvelu) mobiilisovelluksen kalustotietokohdan kautta. Jos avoimia huoltoja on 

useita, voit avata laajennetun luettelon valitsemalla ”Näytä lisää” niin nähtävänä on jopa 

25 avointa huoltoa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katseluroolin omaavat työntekijät voivat vain tarkastella viimeisteltyjä huoltoja  



  Julkaisutiedote 
 

Hilti ON!Track Julkaisutiedote V2.6 Sivu | 13  

 

2.2.1 Avoimen huollon sulkeminen 

Voit sulkea avoimen huollon valitsemalla suljettavan huollon avoimien huoltojen 

luettelosta.  
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Sinun täytyy antaa päivämäärä, jona huolto viimeisteltiin ja voit lisäksi lisätä huollon 

hinnan, valuutan, huollon myyjän, huomautuksia ja siirtää liitteitä (esim. kuvan kuitista). 

 

Valitse valintamerkki ja napauta ”Kyllä” huollon viimeistelemiseksi.  
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2.3 Mobiilisovellus tallentaa kirjautumistiedot  

Kun kirjaudut mobiilisovellukseen ensimmäisen kerran, salasana tallentuu muistiin 

töiden optimoimiseksi, mikä säästää aikaa – enää ei tarvitse kirjautua aina sisään 

avattaessa ON!Track -sovellus. 

2.4 Tallennetut taulukkonäkymät  

Kalustot-osiossa voidaan nyt tallentaa suosikeiksi monia erilaisia ruudukkonäkymiä ajan 

säästämiseksi suodattimia asetettaessa tai lajittelemalla sarakkeet usein suoritettujen 

hakujen mukaan. Näkymät tallennetaan vain käyttäjäkohtaisesti. On olemassa 

oletusnäkymä nimeltään "Kaikki kalustot", jota ei voi poistaa. 

 

Varmista uuden tallennettavan näkymän luomiseksi, että ”Kaikki kalustot” on valittuna 

osiossa ”Näkymät”. Voit asettaa sitten suodattimet ja sarakenäkymät haluamallasi 

tavalla (esim. suodattaa valmistajaksi Hiltin ja suodattaa kalustoluokaksi tuotteet). Kun 

kaikki suodattimet ja sarakerakenne on määritelty, valitse ”Tallenna näkymänä”.  



  Julkaisutiedote 
 

Hilti ON!Track Julkaisutiedote V2.6 Sivu | 16  

 

Nimeä näkymä (esim. Hilti-tuotteet) ja klikkaa sitten ”Tallenna ja poistu”.  

 

Näkymäsi tallennetaan.  

 

Kun näkymä on luotu, voit aina palata takaisin ja muokata nimeä, vaihtaa suodattimia ja 

sarakerakennetta ja päivittää näkymän, poistaa näkymän tai tallentaa uuden näkymän 

uudella nimellä. 
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2.5 Skannattavat konttien ja työntekijöiden sijainnit 

Jos haluat siirtää kokonaisen kontin tai työntekijän sijaintina, joka sisältää useita 

kalustoja, varsinkin silloin kun kontin tai työntekijän sijainti vaihtuu hyvin usein, tämä 

voidaan tehdä nyt yhdellä siirrolla säilyttämällä konttien ja työntekijöiden 

skannauskoodi. Tämä ei koske työmaasijainteja vaan siirrettävissä olevia sijainteja, 

jotka sisältävät kaikki kalustot. Paras käytäntö on käyttää kontin tai työntekijän 

sijainnissa nykyistä ON!Track-merkkiä, jotta koodi voidaan skannata.  

2.5.1 Skannattavissa olevan sijainnin luonti konteille ja työntekijöille 

Sijainnin muokkaukseen on käytettävissä nyt ylimääräinen kenttä skannauskoodin 

tunnuksen säilyttämiseksi sijaintia varten.  
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Lisäksi kohta, jossa skannauskoodia säilytetään työntekijää muokattaessa, löytyy 

työntekijätietojen alta.  
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2.5.2 Kontin tai työntekijän sijainnin siirto 

Siirrettäessä koko sijainti sijainnin skannauskoodi löytyy hakukentästä tai skannattuna 

lisättäväksi siirtokoriin.  

 

Huomautus: normaalit säännöt pätevät siirrettäessä kalustoja huollot umpeutuneina tai 

toimitusvahvistuksen ollessa vireillä. Saat virheilmoituksen, joka kertoo, ettei siirtoa voi 

viimeistellä ennen kuin huollot on suljettu ja kalustojen toimitus on vahvistettu.  

 

Kuten siirto verkkosovelluksessa, myös sijaintin siirto voidaan suorittaa 

mobiilisovelluksessa. Etsi tai skannaa kontin tai työntekijän sijainnin skannauskoodi.  
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Lisäksi viimeistele siirron tiedot samalla tavalla kuten kalustojen perussiirrossa.  
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2.6 Uudet kielet  

Slovenia, bulgaria, romania, venäjä ja unkari ovat nyt saatavilla ON!Track-mobiili- ja 

verkkosovellukseen. 

3 Parannukset  

3.1 Asiaankuuluvat työkalutiedot ovat nyt katsottavissa Hilti-kalustoa 

lisättäessä  

Kun lisäät ja rekisteröit uuden Hilti-kaluston, työkalutiedot kuten inventaarionumero, 

organisaation viitenumero, kustannuspaikka ja ostotilausnumero näkyvät 

verkkosovelluksen kalustotiedoissa, mikä auttaa säilyttämään Hilti-työkalutiedot 

kalustotiedoissa Hallitaan muodossa -tietoja avaamatta.  
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3.2 Huoltovaihtotiedot Hilti-kalustoa lisättäessä 

Jos rekisteröity Hilti-kalusto on huollosta saatu vaihtolaite, saat tiedot mallinumerosta, 

sarjanumerosta ja vaihdetun kaluston vaihtoehtoisen koodin. 

 

Kun korjauksessa saatu vaihtolaite rekisteröidään ON!Trackiin, vaihdetun kaluston 

omistus- ja varastointitiedot saadaan ylimääräisenä etuna aina automaattisesti. Tämä 

ominaisuus on käytettävissä jo versiosta 2.1 alkaen, mutta olemme lisänneet 

ylimääräisen tietoruudun, jotta varmasti ymmärretään, miksi se sisältää jo joitain tietoja.  
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Sinun ei myöskään tarvitse säilyttää huoltoja ja todistuksia korjauksessa saadusta 

vaihtolaitteesta, jos ne on säilytetty rikkinäisestä/vaihdetusta kalustosta. Myös niiden 

asetus tapahtuu automaattisesti. Kaksi välilehteä on merkitty tähdellä, jotta 

korostettaisiin, että huollot/todistukset tarkistetaan ja päivämäärät säädetään.  

3.3 Haun parannukset mobiilisovelluksessa 

Kun teet hakua toimitusvahvistuksesta, tarkastelet tuotetta ja siirrät sen, nyt on 

mahdollista suorittaa haku sijainnin tunnuksen mukaan hakutulosten rajoittamiseksi. 

Haun hienosäätö on rajoitettu kalustoihin ja työntekijöihin; se ei ulotu sijainteihin. 

   

Muista, että hakutulosten rajana on 250.  
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3.4 Työntekijöiden nimet eroteltu ruudukkonäkymässä  

Aikaisemmin työntekijöiden nimet olivat ruudukkonäkymässä ketjutettuina, joten lajittelu 

vain etu- tai sukunimen mukaan ei ollut mahdollista. Nyt nimet on jaettu kahteen 

sarakkeeseen, jotta lajittelu ja suodatus olisi helpompaa.  

 

3.5 Tietojen sivupaneeli käytettävissä sijainneissa  

Kalusto-, tuote- ja tarvikesivupaneelien tiedot ovat nyt käytettävissä tarkasteltaessa 

kalustoja Sijainnit-välilehdellä.  

 

 


