
VERPLAATSINGEN ONGEDAAN MAKEN 

Het is binnen ON!Track mogelijk om de meest recente verplaatsing van een item ongedaan te maken. Dit kan wor-
den uitgevoerd via het tabblad “Locaties” of “Assets”, door het specifieke item waarvan de verplaatsing ongedaan 
moet worden gemaakt te selecteren.  

1. Selecteer het item waarvan de laatste verplaatsing ongedaan moet worden gemaakt.  

2. Bekijk de details in het rechter scherm.  

3. Klik op “Geschiedenis” om de verplaatsingsgeschiedenis van het item te bekijken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Enkel de laatste (meest recente) verplaatsing kan ongedaan worden gemaakt. Kies hierom altijd de bovenste 
regel van de geschiedenis.  

5. Klik op het prullenbak icoontje om de verplaatsing ongedaan te maken en bevestig dat de verplaatsing onge-
daan moet worden gemaakt.  

 

Nieuwe pakbon voor annulering 

Wanneer een verplaatsing ongedaan wordt gemaakt, wordt hier een nieuwe pakbon voor aangemaakt. Kies hiervoor 
het tabblad “Verplaatsingen” en vervolgens het tabblad “Pakbonnen”. De kolom “Type verplaatsing” geeft aan dat het 
om de annulering van een verplaatsing gaat. Door op de downloadknop voor de geannuleerde verplaatsing te klik-
ken, wordt de pakbon gedownload. 



VRAGEN EN BIJZONDERHEDEN 

Ik kan de meest recente verplaatsing niet verwijderen, hoe kan dit?  

Het ongedaan maken van de meest recente verplaatsing is enkel mogelijk voor de bij persoon die bij Hilti bekend is 
als hoofdgebruiker van het systeem. Neem contact op met ons software support team om na te gaan wie dit is voor 
uw bedrijf en om dit eventueel om te laten zetten. U kunt ons software support team bereiken door te  bellen naar 
010-5191111 of door te mailen naar nlteamontrack@hilti.com.  

Hoe kan ik de verplaatsing van verbruiksmateriaal en/of bulkmateriaal ongedaan maken? 

Het is enkel mogelijk om de meest recente verplaatsing van een asset ongedaan te maken. Verbruiksmateriaal kan 
wel worden verwijderd van een locatie indien het is opgebruikt.  

Vind ik de data met betrekking tot de annulering nog terug in mijn rapportages? 

Op het moment dat de verplaatsing ongedaan is gemaakt, komt de data behorend bij de originele verplaatsing niet 
meer voor in de rapportages.  

Overige vragen? Neem gerust contact op met het Software Support Team van Hilti:  

Email: nlteamontrack@hilti.com 

Telefoon: 010-5191111 


