LOCATIE STRUCTUUR
1.

Locatiestructuur met alle beschikbare locaties. Klik op het plusje om alle groepen uit te klappen.

2.

Overkoepelende groep (bijvoorbeeld projecten). Deze groep kan zelf geen items bevatten maar dient om
structuur te bieden in het overzicht met verschillende locaties. De enige overkoepelende groep die wél items
kan hebben, is het magazijn (type locatie).

3.

Sub-locatie die onderdeel uitmaakt van de overkoepelende locatie (bijvoorbeeld project Amsterdam). Deze
locatie kan daadwerkelijk items toegewezen krijgen.

4.

Zoekvenster om door de verschillende locaties heen te zoeken.

VRAGEN EN BIJZONDERHEDEN
Ik type een locatie in het zoekvenster maar er gebeurt niets, hoe kan dit?
Tik op enter zodra de locatie in is gevuld, dit activeert de zoekfunctie. Mocht dit niet lukken, zoek dan op een
gedeelte van de naam van de locatie (bijvoorbeeld Amsterdam) omdat de locatie wellicht iets anders is geschreven.
Ik zie geen materieel wanneer ik op een locatie klik, hoe kan dit?
De melding in het rechter scherm geeft in dit geval aan wat er aan de hand is. Het kan zijn dat er een locatiegroep
(overkoepelende locatie) is geselecteerd die geen items kan bevatten, of er staan simpelweg (nog) geen items op de
geselecteerde locatie.
Een alternatieve optie is dat de locatie geen unieke items bevat, maar wel verbruiksmateriaal. Kies in dit geval het
tweede tabblad bovenaan het rechter scherm. De aanwezige verbruiksmaterialen worden nu getoond.
Wat betekenen de verschillende tekeningen in de wolkjes voor mijn locatie?
Elk type locatie heeft zijn eigen tekentje om de verschillen optisch weer te geven. Een magazijn is een huisje, een
medewerker een poppetje, een voertuig een bus, een project een wit rondje, een locatiegroep bestaat uit meerdere
wolkjes met witte rondjes en een status-specifieke locatie is een hekje.

Overige vragen? Neem gerust contact op met het Software Support Team van Hilti:
Email: nlteamontrack@hilti.com
Telefoon: 010-5191111

