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1 Julkaisun kohokohdat 

 

Vastuuvapauslauseke: Kun uusi ON!Track-ohjelmistoversio on julkaistu, sen 

virheettömän toiminnan varmistamiseksi kaikkien ON!Track-käyttäjien on kirjauduttava 

ensin ulos ja sitten takaisin ON!Track-ohjelmistoon niin mobiili- kuin verkkosovelluksessa.  

 

V3.0-julkaisu sisältää pääosin virheiden korjauksia ja vakauden parannuksia sekä joitakin pieniä 

uusia toimintoja, kuten: parempi luokan ja tunnuksen hallinta kalustoille/tarvikkeille/hyödykkeille, 

työkalun korjauspyynnöt ON!Track-ohjelmistossa maissa, joissa se on käytettävissä sekä määrän 

ja lähtöpaikan määritys tarvikkeille/hyödykkeille niitä siirtäessä ja toimituksen vahvistuksen 

yhteydessä. Julkaisu sisältää yhden uuden kielen (kreikka). Tämä asiakirja antaa tarkempaa 

tietoa V3.0-ohjelmistojulkaisun sisällöstä. 
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2 Uudet ominaisuudet 

2.1 Lähtöpaikka ja määrä toimituksen vahvistuksessa 

Aina kun tarvike tai hyödyke sisältyy siirtoon ja “Toimituksen vahvistus” on käytössä selkeyden ja 

käytettävyyden parantamiseksi tarvikkeen tai hyödykkeen määrä ja siirron lähtöpaikka tulee määrittää ja 

ne näkyvät vahvistettavan siirron parempaa selkeyttä varten. 
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2.2 Siirtoluettelon poiston vahvistus mobiililaitteessa 

Tästä lähtien aina kun siirtoluettelo luodaan mobiililaitteessa tuotteiden siirtämiseksi paikasta toiseen ja 

roskakorin kuvaketta napautetaan, näkyviin tulee “Poista siirtokori” -ponnahdusikkuna virheiden 

välttämiseksi. Vaikka Kyllä-valintaa napautetaan “Poista siirtokori” -ponnahdusikkunassa, 

peruutustoiminto on käytettävissä ON!Track-sovelluksen alaosassa olevan viestin kautta. 

 

Siirtokorin luettelo: 
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Poista siirtokori: 

 

Peruuta Kyllä-valinnan napauttamisen jälkeen:  
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2.3 Pyydä Hilti-työkalun korjausta 

Tästä lähtien Hilti-työkalujen ja Hilti-kaluston asiakkaat voivat GPDH2-maissa pyytää Hilti-työkalun 

korjausta suoraan ON!Track-sovelluksessa. Tällä hetkellä toiminto on rajoitettu yhteen tuotteeseen, 

huoltopyyntöä ei voi suorittaa useammalle tuotteelle yhdellä kertaa, vaan ainoastaan yhdelle tuotteelle 

kerrallaan. Tämä voidaan suorittaa valitsemalla huollettava työkalu verkkosovelluksessa ja 

napsauttamalla „pyydä huoltoa” -kuvaketta (avaimen logo), käyttäjä ohjataan tämän jälkeen 

maakohtaiselle Hilti Online -verkkosivulle, jossa käyttäjä voi kirjautua sisään omalla Hilti Online -

käyttäjätunnuksella ja salasanalla työkalun korjauspyynnön tekemiseksi. Jos käyttäjä on jo kirjautunut 

sisään Hilti Online -sivulle (esim. toisella välilehdellä), korjauspyynnön painike ohjaa suoraan Hilti 

Online -korjauspyynnön sivulle. 

 

 

3 Parannukset 

3.1 Kalustojen/tarvikkeiden/hyödykkeiden tunnuksen hallintaa koskeva muutos 

Käytettävyyden ja selkeyden parantamiseksi kalustojen/tarvikkeiden/hyödykkeiden tunnuksen hallintaa 

on muutettu. Aikaisempi kalustotietojen näyttö on muutettu täten Luokka ja tunnukset -näytöksi. 
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3.1.1 Verkkosovelluksen muutokset 

Verkkosovelluksen aikaisempi näkymä: 

 

Verkkosovelluksen uusi näkymä: 
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Yllä esitetyn mukaisesti kalustotietojen kentät on järjestetty uudelleen 

kalustojen/tarvikkeiden/hyödykkeiden ominaisuuksien parempaa ja helpompaa näkyvyyttä varten. 

 

Luokka ja tunnukset -osio sisältää seuraavat: 

 

• Luokka 

• Skannauskoodin tyyppi  

(Uusi kenttä, tyyppi on aina oletuksena ‘Viivakoodi’ tarvikkeiden ja hyödykkeiden kohdalla, 

kalustojen kohdalla saatavilla ovat ‘Viivakoodi’ ja ‘Hilti Smart -tunniste’ -valinnat niissä maissa, 

joissa myydään AI T380 Hilti Smart -tunnisteita.) 

• Skannauskoodi 

• Vaihtoehtoinen koodi 

• Sarjanumero 

 

Kalustojen tieto-osio sisältää seuraavat: 

 

• Mallin nimi 

• Valmistaja 

• Malli 

• Kuvaus 

• Kaluston tila 

• Kutsumanimi 

 

Hyödykkeet: 

 

• Valmistaja 

• Malli 

• Kuvaus 

• Määrä 

• Kutsumanimi 
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Tarvikkeet: 

 

• Valmistaja 

• Malli 

• Kuvaus 

• Yksikkö 

• Kutsumanimi 

 

  

Skannauskoodin tyyppi on aina näkyvissä myös kaluston sivupaneelissa. 

3.1.2 Mobiilisovelluksen muutokset 

Kun uusi kalusto lisätään mobiilisovelluksessa, Lisää Hilti-tuote on tästä lähtien pois näkyvistä SAP 

ByDesign -maissa. Kun kalusto lisätään, viivakoodin skannerin käyttö on tästä lähtien pakollista aina kun 

“Skannauskoodi-kenttä” halutaan täyttää. “Vaihtoehtoinen koodi -kenttä” voidaan edelleen täyttää 

manuaalisesti. Kalustotiedot/Hyödyketiedot-näytöt sisältävät verkkosovelluksen muutokset. 
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Mobiilisovelluksen aikaisempi näkymä: 

 

Mobiilisovelluksen uusi näkymä:  
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Skannauskoodin tyyppi on aina näkyvissä Kalustotiedot-valikossa. 

3.2 Hälytyksiä koskevat parannukset 

Hälytyksien moduulia on muutettu aikaisemmin tapahtuvien aikataulutusta koskevien ongelmien 

korjaamiseksi. 

3.3 Oletusyksiköt käännetty 

Julkaisuun V2.9 lisätyt oletusyksiköt on käännetty tuetuille kielille, joita ovat muun muassa: 

• KAPPALE 

• LAATIKKO 

• PATRUUNAT 

• LBS 

• TONNIA 

• LEVYT 

• JALKAA 

• YDS 

• METRIÄ 
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3.4 Tuotteen kuvaus -sivu on muutettu Tuotetiedot-sivuksi 

Tuotteen kuvaus -sivun sisältö on päivitetty. 


