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1 Julkaisu lyhyesti  

V2.8-julkaisu tarjoaa paljon uusia ominaisuuksia, kuten mahdollisuuden ladata kuvia 

työntekijäprofiileihin ja hallita paremmin heidän todistuksiaan. Nyt on mahdollista myös ajoittaa ja 

suorittaa palveluita mobiilisovelluksesta käsin, ja lisäksi tarkastella kalustoja koskevia liitteitä 

hetkessä. Tahattomia siirtoja voi poistaa ja peruuttaa tietyillä ehdoilla. Valmiiksi luodut mallit ja 

tulevat sellaiset voidaan nimetä sovelluksessa helposti uudelleen, mikäli olet tehnyt 

nimeämisessä virheen, jonka haluat korjata. ON!Track-sovelluksen käytettävyyteen on tehty 

paljon muitakin parannuksia kuten: nykyisen valinnan muistaminen eri sivuilla selattaessa sivulta 

toiselle; sijainnin tunnus näkyy aina pudotusluettelossa, jotta valinta olisi helpompaa; palvelut ovat 

nyt lueteltuina aakkosjärjestyksessä; sivupaneelien parannukset, enemmän tietoa ja ladattavissa 

olevat kalustoliitteet; erilaisia erääntymisilmoituksia voidaan poistaa käyttöliittymästä käsin; 

siirtohistoria on nimetty uudelleen toimitustietohistoriaksi ja sen käytettävyyttä on parannettu ja 

lisäksi on tehty paljon muita pieniä parannuksia. Tämä asiakirja sisältää tarkempia tietoja 

ohjelmistoversion V2.8 ominaisuuksista. 

 

Vastuuvapauslauseke: Uuden version julkaisun jälkeen kaikkien ON!Track-käyttäjien tulee ensin 

kirjautua ON!Track:stä ulos ja sitten takaisin sisään sekä mobiili- että verkkosovelluksessa, jotta 

varmistetaan uuden ON!Track-version tarkoituksenmukainen toiminta.  

2 Uudet ominaisuudet  

2.1 Työntekijätodistukset ja profiilikuva 

2.1.1 Työntekijätodistukset – uusi, lisää liitteitä, hallitse historiaa 

Nyt on helpompi hallita työntekijätodistuksia ja niiden historiaa. Lisäksi on mahdollista muokata ja 

poistaa vanhoja todistuksia ja nykyisiä tietoja sekä niiden liitetiedostoja. 

Sovelluksessa on kaksi osaa, jotta työntekijätodistusten hallinta olisi helpompaa: 

1. Työntekijätodistusten osa – nykyisten työntekijätodistusten helppoon tarkasteluun ja 

pitoon voimassa 

Tämän osan tarkoituksena on pitää sovellettavissa olevat työntekijätodistukset voimassa. 

On helppo päivittää tiedot, kun työntekijä on saanut uuden todistuksen tai uusinut vanhan. 

Käyttäjät voivat tehdä tämän Lisää todistus -painiketta klikkaamalla ja tekemällä valinnan 

saatavilla olevien todistuksien luettelosta. 
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On kaksi pakollista kenttää, jotka on täytettävä rekisteröitäessä uutta työntekijätodistusta: 

myöntämispäivä ja erääntymispäivä. Todistuksen numero, liitteet ja kommentit ovat valinnaisia 

kenttiä. Huomaa: Työntekijätodistuksella voi olla vain yksi liitetiedosto ja tiedoston sallittu 

enimmäiskoko on 10 MB. Seuraavat tiedostotyypit ovat tuettuja:  

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

 kuvat - jpg/jpeg/png. 
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Kun työntekijätodistus on rekisteröity, sen kaikkia tietoja voidaan tarkastella suoraan 

taulukossa ja sen liite on ladattavissa. Lisäksi käyttäjät voivat silti muokata, uusia ja/tai 

poistaa tietoja, kun se on tarpeellista.  

 

 

         Kun työntekijätodistusta muokataan, kaikkia sen kenttiä voi muuttaa ja/tai päivittää.  
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Jos vaihtoehto "uudista" valitaan, todistus siirretään historiaan uusimisen jälkeen. Tätä 

korostaa myös kehoteviesti, jossa pyydetään käyttäjältä vahvistusta. 
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Vasta rekisteröity uusittu todistus tallentuu työntekijätodistusosaan, kun taas edellinen tiedosto 

siirretään automaattisesti historiaan. Katso alla olevasta näyttökaappauksesta esimerkki "Tärkeä 

todistus TE 300", joka uusittiin samalla todistusnumerolla "A8901". 

 

 

2. Todistushistoria – kaikkien aikaisempien todistusten pitäminen näkyvillä 

Työntekijätodistuksia voidaan lisätä suoraan todistushistoriaan. 
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On kaksi pakollista kenttää, jotka on täytettävä lisättäessä työntekijätodistus suoraan 

todistushistoriaan: todistuksen myöntämispäivä ja sen erääntymispäivä. Todistuksen numero, 

liitteet ja kommentit ovat valinnaisesti lisättäviä kenttiä. Huomaa: työntekijätodistuksella voi olla 

vain yksi liitetiedosto ja tiedoston sallittu enimmäiskoko on 10 MB. Seuraavat tiedostotyypit ovat 

tuettuja:  

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

 kuvat - jpg/jpeg/png.  
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Kun työntekijätodistus on lisätty todistushistoriaan, sen kaikkia tietoja voidaan tarkastella 

suoraan taulukossa ja sen liite on ladattavissa. Lisäksi käyttäjät voivat silti muokata, uusia ja/tai 

poistaa tietoja, kun se on tarpeellista.  
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Huomaa, että työntekijätodistuksia voi lisätä vain verkkosovelluksen kautta. 

2.1.2 Työntekijän profiili: kuva ja työntekijätodistusliitteet 

Nyt on mahdollista ladata työntekijän kuva ON!Track-työntekijäprofiiliin. Joko 

järjestelmänvalvojan tai "työntekijän muokkaus" -roolin omaava käyttäjä voi ladata ja muokata 

kuvia työntekijöiden profiileissa verkkosovelluksen kautta. 

Kuvien koko voi olla enintään 10 MB, ja järjestelmä tukee seuraavia kuvamuotoja: jpg/jpeg/png. 
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Lisäksi uusi kortti "Todistusliite" on käytettävissä sivupaneelin näkymässä "Työntekijätiedot". 

Sopivan "työntekijän muokkaus" -roolin omaavat käyttäjät voivat nyt tarkastella 

työntekijätodistusliitteitä työntekijätietojen sivupaneelinäkymässä. 
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2.2 Käsittelypalveluiden muokkaukset 

2.2.1 Palveluiden lisääminen mobiililaitteella 

Palveluita voidaan ajoittaa nyt myös mobiilisovelluksen kautta. 

Palvelukortissa on uusi "Lisää"-kuvake, jonka kautta käyttäjä voi valita palveluita saatavilla 

olevien palveluiden luettelosta ja lisätä niitä kaluston avoimien palveluiden luetteloon. Huomaa: 

palvelumallit on määriteltävä verkkosovelluksen kautta ennen kuin niitä voidaan lisätä kalustoihin. 

Palvelumallin lisääminen mobiilisovelluksen kautta ei ole vielä käytettävissä. 

Nyt siis palveluiden sekä ajoittaminen että suorittaminen on mahdollista mobiilisovelluksella kuin 

myös liitteillä.  

 

 

Seuraavat tiedostotyypit ovat tuettuja:   

 kuvat - jpg/jpeg/png. 

2.2.2 Palvelut – lisää kalustoon useita palveluita excel-latauksen aikana 

Nyt on mahdollista ladata jopa 10 avointa/ajoitettua palvelua excel-mallista, kun haluat tuoda 

kalustoja. Kohdasta "Tuonti- ja vientiasetukset" ►"Kaluston lisäasetukset" ►"Ainutlaatuinen 

kalusto" löytyvä excel-malli on päivitetty tukemaan sitä. 
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Valitse sitten saatavilla olevien palveluiden luettelosta jokin palvelu ja lisää "Seuraava 

palvelupäivämäärä". 

 

Kun kaikki pakolliset kentät on täytetty, tiedosto tulee tallentaa ja ladata tuontiprosessin 

viimeistelemiseksi. 

 

 

 

2.3 Kaluston siirron peruuttaminen 

Minkä tahansa kaluston uusin/viimeisin siirto voidaan nyt peruttaa kalustotietojen 

sivupaneelinäkymän kohdasta "Siirtohistoria". Se tehdään valitsemalla ylin tai toisin sanottuna 

kaikkein uusin siirto, sitten "Peruuta-kuvake" aktivoituu, jolla voidaan peruuttaa siirto. 
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Huomaa: Kun siirto peruutetaan, sen kumoaminen on mahdotonta. Sen vuoksi näyttöön tulee 

peruutuksen vahvistusta pyytävä viesti ennen toimenpiteen suorittamista. 

 

 

Vain kalustojen siirto on peruutettavissa ja vain seuraavissa tilanteissa: 

 Viimeisin siirto, kun kalusto näkyy "edellisessä" sijainnissa ennen siirtoa, jonka käyttäjä 

on jo peruuttanut. Mikäli siirto peruutettiin viimeisestä sijainnista, tila ei päivity 

automaattisesti vaan pysyy samana kuin se oli, kun kalusto oli viimeisessä sijainnissa.  

 Vastuussa olevan työntekijän vaihto (kalustot pysyvät samassa sijainnissa tässä 

tapauksessa). Jos sovellus ei sisällä vastuussa olevaa työntekijää tai vastuuksi on 

vaihdettu "Ei mitään", silloin sijainnin, johon kalustoa ollaan siirtämässä takaisin, 

sijaintipäälliköstä tulee uusi vastuussa oleva työntekijä. 

 Kalustoille, joiden tilana on tällä hetkellä tilassa "siirrossa"/"toimituksen vahvistus vireillä". 

Tila päivittyy vasta siirron peruutuksen jälkeen. 

 Kalustoille, riippumatta siitä, onko niille vireillä palveluita tai todistuksia, sillä peruutuksen 

syynä on korjata virheellisesti tehty siirto. 

 

Siirtoa ei voi peruuttaa seuraavissa tilanteissa: 

 Jos "Sijainnista" (kaluston edellinen sijainti) arkistoidaan 

 Jos "Sijainnista" (kaluston edellinen sijainti) tehdään sijaintiryhmä 

 Jos kalusto on siirretty osana "vedä ja pudota" -toimintoa sijaintihierarkiaan, työntekijän 

sijaintiin tai konttiin (osana skannattavia sijainteja) 
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Kun siirto on "kumottu", luodaan uudet toimitustiedot otsikolla "Peruutetut siirtotiedot", joka 

sisältää siirron peruutuspäivämäärän. Lisäksi alkuperäisen, peruutetun siirron päivämäärä ja 

aikaleima näkyvät kommenttiosassa. Tällä ei ole vaikutusta vanhoihin, jo luotuihin ja sovelluksen 

sisältämiin toimitustietoihin: vanhat toimitustiedot pysyvät koskemattomina. Kaikki 

käyttöliittymässä olevat peruutettuun siirtoon liittyvät hälytykset poistetaan automaattisesti. 

Huomaa: Vain alkuperäinen järjestelmänvalvoja voi peruuttaa kaluston siirron. Sitä ei voi 

laajentaa mukautettuihin järjestelmänvalvojan rooleihin. 

 

2.4 Mallinimien nimeäminen uudelleen 

Mallien hallintaa on parannettu lisäämällä toiminto, jolla voi nimetä kalustomallit ja todistukset 

uudelleen palveluissa. Uudelleennimeämistoiminto pätee seuraavaan: 

 Kalustomallin "mallinimi"  

 Työntekijän/kalustotodistuksen "nimi"  

 Palvelumallin "nimi" 

Jos malli siis rekisteröidään kirjoitusvirheen kera, se on nyt helppo korjata. 

Kun mallinimi muutetaan, muutos heijastuu kaikkiin olemassa oleviin 

kalustoihin/palveluihin/todistukseen/työntekijätodistukseen uudella nimellä. 

 

Huomaa: Automaattisesti lisätyt Hilti-kaluston mallinimet pysyvät yhä ei-muokattavina.  

 

2.4.1 Kalustomallin nimeäminen uudelleen 

Ehdotuksia sisältävää paikallisten mallien pudotusluetteloa ehdotetaan, kun käyttäjä yrittää 

nimetä kalustomallin uudelleen. Jos käyttäjä valitsee nimen ehdotusluettelosta, silloin kalustomalli 

päällekirjoitetaan valitulla mallilla sisältäen palvelut ja todistukset. Käyttäjä voi tietenkin kirjoittaa 

minkä tahansa uuden nimen tai korjata nykyisen. 

Huomaa: Näyttöön tulee ponnahdusviesti, joka ilmoittaa käyttäjälle, että malli tullaan 

päällekirjoittamaan. Kun käyttäjä haluaa yhdistää kaksi nykyistä mallia, kaikki nykyiseen malliin 

jo ennen päällekirjoitusta tallennetut palvelut ja todistukset pysyvät liitettyinä kalustoihin, lisäksi 

uudet palvelut ja todistukset muodostavat kalustoihin lisättävän toisen mallin. Alkuperäisen mallin 
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vanhat palvelut ja todistukset kuitenkin menetetään eikä niitä siirretä uudelleennimettyyn, jos 

yhdistetään kaksi mallia. 

 

 

Esimerkki: 

 

Oleta, että mallit ABC ja ABD ovat jo olemassa järjestelmässä. Käyttäjä haluaa nimetä uudelleen 

ABD-mallin ABC-malliksi niiden yhdistämistä varten. 

Kalustolla 1 on ABD-malli, johon ovat liitettyinä palvelu 1 ja palvelu 2.  

ABC-malli sisältää palvelun 3 ja palvelun 4. Kun ABD-malli on nimetty uudelleen ABC:ksi (joka 

korvaa vanhan ABC:n), kalustolla 1 tulee olemaan seuraavat palvelut: 1,2,3,4. Jos ABC-malli 

sisälsi alunperin palvelun 1 ja palvelun 2, silloin kalusto 1 saa palvelun 1 ja palvelun 2, jolloin 

siihen jäävät samat palvelut kuten aiemmin. Yhdistettyyn malliin jäävät kuitenkin vain ABC:lle 

määritellyt palvelut ja todistukset eikä se peri niitä ABD:stä! 
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2.4.2 Muut mallit 

Käyttäjät voivat valita vapaasti uuden nimen palveluille, todistuksille ja työntekijätodistuksille. 

Näyttöön ei tule ehdotuksia sisältäviä pudotusluetteloita. Sen vuoksi ei sinänsä tapahdu mallin 

vaihtoa. 

Jos käyttäjä kirjoittaa jo olemassa olevan nimen mallinimen kenttään, ponnahdusviesti ilmoittaa 

käyttäjälle, että "Tämä nimi on jo olemassa. Kirjoita toinen nimi". 

3 Parannukset  

3.1 Käyttäjäkokemuksen parannukset 

3.1.1  Nykyisen valinnan muistaminen sijainti-/kalustosivuilla siirryttäessä yhdeltä sivulta 

toiselle 

Nyt sijaintihierarkiassa valittu "Sijainti" jää valituksi, vaikka käyttäjä vaihtaa nykyisestä taulukosta 

esimerkiksi kalustotaulukkoon.  Jos käyttäjä on valinnut pääsijainnin, jota ei ole enää olemassa 

järjestelmässä, silloin käyttäjä lähetetään takaisin sijaintinäkymään, jossa valituksi tulee 

ensimmäinen noodi. 
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3.1.2 Sijainnin tunnus näkyy pudotusluetteloissa. 

Sijainnin tunnus näkyy nyt kaikissa pudotusluetteloissa, jotta oikean sijainnin valinta olisi 

helpompaa. 

 

3.1.3 Palvelut luetellaan nyt aakkosjärjestyksessä (verkko) 

Palvelut luetellaan nyt aakkosjärjestyksessä kaikissa verkkosovelluksen pudotusluetteloissa. 
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3.2 Kaluston sivupaneelin parannukset  

3.2.1 Uusi välilehti siirtohistorialle  

Nyt siirtohistoriaosa on käytettävissä myös kalustoille ja hyödykkeille. Se ilmestyy sivupaneeliin 

ylimääräisenä välilehtenä nimeltään "Historia" aivan "Tiedot"-välilehden viereen. 

 

Siirtohistoriaosa tarjoaa seuraavat tiedot: 

 Siirron päivämäärä 

 Sijainnista - näyttää sijainnin, josta kalusto/hyödyke on siirretty  

 Sijaintiin - näyttää sijainnin, johon kalusto/hyödyke on siirretty  

 Määrä - näyttää siirrettyjen kalustojen/hyödykkeiden määrän  

 Siirtäjä - näyttää siirron suorittaneen henkilön nimen 

 

Huomaa: Hyödykkeen siirtohistorian välilehti näyttää vain nykyiseen sijaintiin liittyvän 

siirtohistorian, joka esitetään valittuna olevan hyödykkeen taulukkorivillä. Jotta siis saataisiin 

täydellinen historiayhteenveto tietystä hyödykkeestä, on suositeltavaa etsiä kalustonäkymän 

ruudukosta hyödyke, jonka historia halutaan tietää, ja selata sitten kaikkien näkyvien tietueiden 

läpi tarkastamalla niiden tiedot historiavälilehdeltä. Katso tietoa alla olevasta kuvakaappauksesta. 
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3.2.2 Liitteet kalustotiedoissa 

Nyt on mahdollista myös tarkastella kalustoihin lisättyjä liitteitä kalustotietojen sivupaneelissa 

olevasta liiteluettelosta verkko- tai mobiilisovelluksella. Liiteluettelo näkyy aakkosjärjestyksessä 

ja liitteitä voidaan tarkastella tai ladata yksitellen joko verkko- tai mobiilisovelluksen kautta. 

Nykyinen rajoitus on, että enintään 20 tiedostoa voidaan liittää yhteen kalustoon ja sen vuoksi 

pelkästään tietonäkymästä päästään 20 liitteeseen. Kunkin tiedoston datakoko ei saa ylittää 10 

MB. Seuraavat tiedostotyypit ovat tuettuja:  

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

 kuvat - jpg/jpeg/png. 

 

Huomaa, että liitteitä voi ladata kalustoihin vain verkkosovelluksen kautta! 

: 

 

3.3 Hälytysten poistaminen  

3.3.1 Palautuspäivähälytysten poistaminen 

Hälytysten hallintaa on nyt helpotettu, sillä seuraavia toimia voidaan suorittaa 

palautuspäivähälytyksille: 

 Siirrä palautuspäivää 

 Lisää siirtokoriin 

 Poista erääntymispäivä  
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"Poista erääntymispäivä" poistaa hälytyksen käyttöliittymästä ja aiheuttaa sen, ettei kyseiselle 

kalustolle aseteta enää erääntyvää palautuspäivä ("Palautuspäivä" poistetaan automaattisesti 

hälytyksen kanssa). 

Jos vireillä olevan "palautuspäivän" hälytyksiä sisältävä kalusto siirretään sen oletussijaintiin, 

silloin kaikki kyseiseen kalustoon liittyvät "palautuspäivän" hälytykset poistuvat automaattisesti. 

Tämä toiminto on vain järjestelmänvalvojan roolin omaavien käyttäjien käytettävissä. 

 

 

 

 

3.3.2 Kalustojen/vuokrausten palautuspäivähälytysten poistaminen 

Kalustojen/vuokrausten palautuspäivähälytyksiä voidaan myös poistaa, mikäli hälytyksiä ei enää 

tarvita, mutta kalustoja, joille hälytyksiä on asetettu, ei jostain syystä poisteta / palauteta (esim. 

raportoidaan varastetuiksi). 
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Kun hälytys on poistettu, se tuotetaan silti uudelleen, mikäli kalustotietoja muokataan tai on tehty 

siirto. Hälytystä ei tuoteta uudelleen Hilti-kalustoista. Kun Hilti-kalusto täytyy yhä palauttaa, 

muistutuksia lähetetään muiden Hilti-kanavien kautta.  

 

 

 

 

3.4 Toimitustietojen historiavälilehti/siirtohistoriavälilehti 

Toimitustietojen historia on uusi nimi aiemmin kutsutulle siirtohistoriavälilehdelle. 

Mahdollisuus «poistaa hälytys». 

Hälytys tuotetaan uudelleen, jos 

kalustoa muokataan tai se siirretään.  

Mahdollisuus «poistaa hälytys» Hilti-

kalustoilta. Hälytystä EI tuoteta 

uudelleen sen poistamisen jälkeen. 
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Uusia sarakkeita on lisätty käytettävyyden parantamiseksi: 

 Siirtotiedot - Tämä näyttää tekstin työkaluvinkkioption kanssa viimeisimpien siirtotietojen 
koko tekstin tarkastelemiseksi. 

 Sijainnista – Tämä näyttää sijainnin nimen ja sijainnin tunnuksen, jotka on liitetty yhteen 
kenttään tunnus suluissa. "<Monia>" tulee näyttöön, kun siirron sisältämät kohteet 
muodostavat useamman sijainnin. 

 Siirron tyyppi - Tämä näyttää suoritetun siirron tyypin, kun uusi "Peruutettu siirto" -tyyppi 

otettiin käyttöön. 

 

Toimitustietotaulukko voidaan viedä nyt excel-tiedostoon kuten aikaisemmin siirtotietojen kanssa. 

Ruudukko voidaan myös lajitella tai suodattaa siirron tyypin mukaan. 
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3.5  "Hiltin ainutkertainen kalusto" Lisää työnkulun parannuksia mobiililaitteella 

Hiltin ainutlaatuisen kaluston lisäämisen vaiheita on muokattu, jotta käyttäjien kokemuksesta tulisi 

yhtenäisempi ja jotta hyödyttäisiin jo käytössä olevasta Hilti Systems -skannauskoodista. 

Seuraavia muutoksia on tehty: 

 Nyt voidaan etsiä sarjanumero lisättäessä "Hiltin ainutlaatuinen kalusto". 

 

 Toisessa ruudussa "Lisää kalusto" näkyy sarjanumero ja skannauskoodi on jo esitäytetty, 

jos se on saatu Hilti Systemsiltä. HUOMAA: Hilti Systemsin automaattinen skannauskoodi 

ei ole saatavilla kaikissa maissa, joissa ON!Track on käytettävissä. 
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 Seuraaville vaiheille ei ole tehty mitään muutoksia (1) Kalustomalli (valinnainen) (2) Lisää 

kalustotiedot 

3.6 Kalustojen skannauskoodin/vaihtoehtoisen koodin ainutlaatuisuuden 

käsittely 

Käyttäjäkokemuksen parantamiseksi kaluston tunnuksen ainutlaatuisuus tulee pakolliseksi 

ON!Trackin V2.8-versiosta alkaen. Tämä tarkoittaa, etteivät Skannauskoodi- ja Vaihtoehtoinen 

koodi -kentät voi olla enää samoja yhdellä tilillä. Tämä muutos mahdollistaa myös lisäparannuksia 

siirron työnkulussa. 

 

Jokainen asiakas, jolla on vaihtoehtoisen koodin tai skannauskoodin tunnuksen kaksoiskappale, 

tunnistetaan ja hänelle ilmoitetaan niistä etukäteen. 

 

Jos sopivaa, nykyiseen vaihtoehtoisen koodin kaksoiskappaleeseen lisätään merkkijono. Jos 

kaluston vaihtoehtoisena koodina on esimerkiksi "12345". Ja jos toisella kalustolla on 

skannauskoodi arvolla "12345". Ensimmäisen kaluston vaihtoehtoisesta koodista tulisi 

"12345MOD" julkaisun jälkeen. Tällä tavalla pysyy yhä helppona etsiä tiettyä kalustoa edelleen 

senkin jälkeen kun V2.8 -versio vaatii ainutlaatuisuutta. 
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3.7  Viestien parannukset Hilti-kalustoja lisättäessä 

Kun verkkosovelluksessa yritetään lisätä Hilti-kalusto, jolle on saatu Hiltiltä skannauskoodi, mutta 

sarjanumerohakua ei ole tehty Hilti-järjestelmätietojen noutoa varten, näyttöön tulee viesti, joka 

ilmaisee annetun skannauskoodin tai vaihtoehtoisen koodin olevan osuva Hilti-kaluston kanssa.  

 

Hilti-kaluston rekisteröinti voidaan viimeistellä etsimällä saatu sarjanumero: 

 

 

 

Saatu skannauskoodi tai vaihtoehtoinen 

koodi on varattu Hilti-kalustolle. 

1. Etsi saatu sarjanumero Hilti-

kalustotietojen noutamiseksi. 
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Mobiilisovelluksessa tapahtuu vastaava tarkastus, jos käyttäjä yrittää käyttää 

rekisteröimättömään Hilti-kalustoon sopivaa skannauskoodia/vaihtoehtoista koodia, kuten 

tehdään jo "Lisää kalusto" -ruudussa eikä ainoastaan push-ilmoituksella rekisteröintiprosessin 

lopussa. 

 

Excel-lataus 

Vastaava tarkastus tapahtuu myös excel-tuonnissa, jos käyttäjä yrittää käyttää 

rekisteröimättömään Hilti-kalustoon sopivaa skannauskoodia/vaihtoehtoista koodia. 

 

3.8 Varmistetaan, että "vaihtoehtoinen koodi" pysyy Hilti-kaluston käyttäjän 

hallitsemana kenttänä 

Hilti-järjestelmätietoja ei tallenneta enää Hilti-kaluston "Vaihtoehtoinen koodi" -kenttään, jotta 

varmistetaan, että "vaihtoehtoinen koodi" pysyy käyttäjän hallitsemana kenttänä. 

2. Kun sarjanumero on valittu, vastaavat Hilti-

järjestelmätiedot saadaan ja rekisteröinti 

voidaan viimeistellä. 
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3.9 Raporttien suodatuksen ja mallien parannukset 

3.9.1 Tyhjä suodatin saatavilla raportteja varten 

Kuten ruudukkonäkymässä "(Tyhjät)", arvoja voidaan nyt käyttää tiettyihin suodatinluokkiin. 

 

 

Kalustojen raporttiluokka 

 Kaluston tila: "(Tyhjät)" täytyy sisällyttää raportteihin, kun kaikkien kalustojen (kalustot ja 

hyödykkeet tai tarvikkeet) tulisi näkyä ja kun "Kaluston tila" -kohdalle asetetaan toinen 

suodatin. Esim. jos kaikkien kalustojen tulisi näkyä (kalustot ja hyödykkeet tai tarvikkeet) 

poistettuja kalustoja lukuun ottamatta, silloin "(Tyhjät)" täytyy sisällyttää "Kaluston tila" -

suodattimeen, jotta myös hyödykkeet ja tarvikkeet varmasti näytetään.  

 Valmistaja: "(Tyhjät)" mahdollistaa esim. kalustoista raportoinnin, kun ei ole asetettu 

valmistajaa. 

 Varastotase: "(Tyhjät)" täytyy sisällyttää raportteihin, kun kaikkien kalustojen (kalustot ja 

hyödykkeet tai tarvikkeet) tulisi näkyä ja kun "Varastotase"-kohdalle asetetaan toinen 

suodatin. Esim. jos kaikkien kalustojen tulisi näkyä (kalustot ja hyödykkeet tai tarvikkeet) 

mutta vain "Varastossa" -hyödykkeet, silloin "(Tyhjät)" täytyy sisällyttää "Varastotase"-

suodattimeen, jotta myös kalustot ja tarvikkeet varmasti näytetään.  
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Hilti-kalustojen raporttiluokka 

 Kaluston tila: "(Tyhjät)" täytyy sisällyttää raportteihin, kun "Rekisteröimättömät Hilti-

kalustot" sisällytetään ja kun "Kaluston tila" -kohdalle asetetaan toinen suodatin. Esim. jos 

rekisteröityjen ja rekisteröimättömien Hilti-kalustojen tulisi näkyä, mutta jo "poistetut" 

rekisteröidyt Hilti-kalustot jättää pois, silloin "(Tyhjät)" täytyy sisällyttää "Kaluston tila" -

suodattimeen, jotta myös rekisteröimättömät Hilti-kalustot varmasti näytetään. 

3.9.2 Hilti-kalustojen tiettyjä raporttimalleja muutettu 

"Hilti-kaluston palautus" -raporttimalli: 

 Kaluston tila: sulkee pois "poistetut" rekisteröidyt Hilti-kalustot. 

 Hilti-kaluston tila: sisältää "(Tyhjät)"-kentät, mikäli Hilti Systems ei seuraa tämän 

kaluston tilaa (poikkeukselliset tapaukset) 

"Uudet Hilti-kalustot" -raporttimalli: 

 Hilti-kaluston tila: sisältää "(Tyhjät)"-kentät, mikäli Hilti Systems ei seuraa tämän 

kaluston tilaa (poikkeukselliset tapaukset) 

 

 


