ASSET STRUCTUUR
1.

Weergave van alle items die zich in het systeem bevinden. De items worden in het rechter scherm getoond.
Het rechterscherm bevat tevens een zoekscherm om door alle assets heen te zoeken.

2.

Overizcht van alle productgroepen die in het systeem staan. Door op het plusje te klikken, worden alle groepen uitgeklapt en worden alle onderliggende groepen zichtbaar.

3.

Een productgroep met een plusje ervoor is een overkoepelende groep, een productgroep zonder plusje ervoor
is een op zichzelf staande groep. Klik op het plusje voor de naam van de groep om de onderliggende groepen
te tonen.

4.

Zoekvenster om door de verschillende groepen heen te zoeken.

Door op een asset te klikken, opent zich aan de rechterkant een scherm met details en het plaatsingsgeschiedenis
van het item. Klik voor de verplaatsingen op het tabblad “geschiedenis”. De datum, vertreklocatie en doellocatie van
het item worden nu getoond.

VRAGEN EN BIJZONDERHEDEN
Ik type een groep in het zoekvenster maar er gebeurt niets, hoe kan dit?
Tik op enter zodra de groep in is gevuld, dit activeert de zoekfunctie. Mocht dit niet lukken, zoek dan op een gedeelte van de naam van de groep (bijvoorbeeld Elektrisch) omdat de groep wellicht iets anders is geschreven.
Ik zie geen materieel wanneer ik op een groep 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 overkoepelende groep is geselecteerd die geen items kan bevatten, of er staan simpelweg (nog) geen items onder de geselecteerde groep.
Waarom kan ik geen twee groepen aanmaken met dezelfde naam?
Dit is niet mogelijk omdat bij een verplaatsing het onderscheid niet te zien is, aangezien de overkoepelende groep
niet wordt getoond bij een verplaatsing. Ondanks dat de groepen in een andere overkoepelende groep vallen, kunnen deze dus niet dezelfde naam hebben.

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

