2.5 RELEASE NOTES
Hilti ON!Track
Release datum: 4.03.2017

INHOUDSOPGAVE

1

Release notes ................................................................................................................ 2

2

Nieuwe functies .............................................................................................................. 2

3

2.1

Nieuwe talen ........................................................................................................... 2

2.2

Leveringsbevestiging............................................................................................... 2

2.2.1

Gebruik van de volledige leveringsbevestiging ................................................. 2

2.2.2

Persoonlijke leveringsbevestiging .................................................................... 6

2.3

Keuringsinformatie .................................................................................................. 8

2.4

Hilti assetstatus ....................................................................................................... 9

2.5

Inzichtelijkheid abonnementsinformatie ..................................................................10

Verbeteringen................................................................................................................11
3.1

Op maat gemaakte Hilti-productsjablonen ..............................................................11

3.2

Universeel zoeken bij meer dan 5000 items ...........................................................11

3.3

Nieuwe weergave productdetails ...........................................................................12

3.4

Beschikbaarheid systeeminformatie in de mobiele applicatie .................................12

3.5

Laadtijd van de pagina productsjablonen ...............................................................13

3.6

Bewerkbaarheid verbruiksmiddelen........................................................................13

1

1

RELEASE NOTES

De afgelopen periode is het Hilti ON!Track team druk bezig geweest om het systeem
opnieuw verder te ontwikkelen en verbeteren. Mede dankzij waardevolle feedback van onze
bestaande klanten, hebben wij onderstaande functionaliteiten toe kunnen voegen aan de
software.
De update naar ON!Track versie 2.5 bevat zowel nieuwe functies als verbeteringen van
bestaande functies. Nieuwe functies zijn een verbeterde leveringsbevestiging, de introductie
van een digitale handtekening en beschikbaarheid van keuringsinformatie op de mobiele
applicatie. De verbeteringen betreffen onder andere de introductie van een automatisch
bijgewerkte Hilti productstatus, bewerkbare sjablonen voor Hilti machines, en een verbeterde
bewerkbaarheid van verbruiksmiddelen. Dit document bespreekt allereerst de nieuwe
functionaliteiten en vervolgens de verbeteringen die zijn doorgevoerd.
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NIEUWE FUNCTIES

2.1

Nieuwe talen

Tsjechisch, Slowaaks en Turks zijn nu beschikbaar in de mobiele app en de web-applicatie
van ON!Track.

2.2

Leveringsbevestiging

Het bevestigen van de ontvangst van materieel en gereedschap is gemakkelijker geworden,
wat zorgt voor de mogelijkheid tot het verder afdichten van de materieelstromen. Deze
functionaliteit zorgt voor nog meer transparantie in de beweging van al het geregistreerde
materieel en gereedschap.
Om het proces rondom de leveringsbevestiging zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, zijn
er twee opties om ON!Track gebruikers de ontvangst van materieel en gereedschap te laten
bevestigen:
A. Volledige leveringsbevestiging – Deze functie betreft het bevestigen van alle items
die worden overgedragen. Elke ON!Track gebruiker bevestigt via deze functie de
ontvangst van hetgeen hem of haar is toegewezen. Elk item dat u vanaf dit moment
overdraagt, moet worden bevestigd alvorens dit op de beoogde locatie komt te staan.
B. Persoonlijke leveringsbevestiging – ON!Track biedt deze optie voor alle
overdrachten die worden gedaan, door gebruikers de mogelijkheid te geven om in de
mobiele app een digitale handtekening te zetten voor bevestiging van de overdracht.
Hier hoeft niets voor te worden ingeschakeld, de handtekening is altijd optioneel en
dus niet verplicht.

2.2.1

Gebruik van de volledige leveringsbevestiging

Indien u gebruik wilt maken van de leveringsbevestiging, kunt u de bevestiging inschakelen
in de webapplicatie. Hiervoor gaat u allereerst naar de bedrijfsinstellingen.
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Klik vervolgens op wijzigen en kies ‘Ja’ bij de optie leveringsbevestiging

De volledige leveringsbevestiging wordt gebruikt om voor elke overdracht bevestiging te
vragen van de ontvangende partij. De ontvangst kan zowel op de web als op de mobiele
applicatie worden bevestigd. Om de ontvangst via de web applicatie te bevestigen, selecteert
u de machine en klikt u op ‘bevestig de levering’:

Om de levering te bevestigen via de mobiele applicatie, kiest de medewerker die
verantwoordelijk is voor de ontvangende locatie de functie ‘bevestig levering’ in de mobiele
app. Wanneer deze functie wordt geopend, worden alle items die moeten worden bevestigd
door de gebruiker in de lijst geladen. Let op! De gebruiker moet hiervoor wel
internetverbinding hebben.
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De gebruiker kan op twee manieren de ontvangst bevestigen: enerzijds door elk item te
scannen via de barcode knop rechts bovenin, anderzijds door elk ontvangen item aan te
tikken. Indien er een item tussen staat dat niet is ontvangen, belt de gebruiker de
magazijnbeheerder (of een ander administratief gebruiker) om hem / haar te informeren dat
het product niet is aangekomen. De administratief gebruiker kan de levering in dit geval
bewerken.
* Opmerking: Administratieve gebruikers kunnen geen lijst met mogelijk te bevestigen items
inzien, omdat dit er te veel zijn.
Wie kan leveringen bevestigen?
Administratief gebruikers kunnen altijd alle leveringen in het systeem bevestigen. Overige
medewerkers kunnen enkel de items bevestigen waar zij verantwoordelijk voor worden,
bijvoorbeeld doordat zij verantwoordelijk zijn voor de locatie waar het item naar toe wordt
verplaatst. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om overige medewerkers specifiek het
recht toe te kennen om alle leveringen te bevestigen:
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*Opmerking: Denk goed na voordat u iemand het recht geeft de ontvangst van alle items te
kunnen bevestigen. Dit recht ligt over het algemeen enkel bij de administratief gebruiker(s).
Automatische bevestiging van leveringen
Indien een gebruiker items naar zichzelf verplaatst, wordt de ontvangst hiervan automatisch
door het systeem bevestigd. Denk bijvoorbeeld aan een magazijnbeheerder die een
container vol materieel terug scant naar het magazijn, of een uitvoerder die vijf machines
naar zijn eigen project scant.
Indien er meerdere mensen werkzaam zijn in het magazijn, werkt bovenstaande
automatische bevestiging enkel voor degene die volgens het systeem locatiemanager is voor
het magazijn. Zet hierom voor de overige medewerkers in het magazijn het recht aan om
elke levering te kunnen bevestigen en laat hen vervolgens als huidige locatie het magazijn
kiezen. Via deze instelling worden alle items die zij naar het magazijn scannen ook
automatisch bevestigd.
Zichtbaarheid in rapportages over de transferhistorie
Bij het gebruik van de leveringsbevestiging kunt u wanneer u een rapport draait voor inzage
in de verplaatsingen ook inzien wie de levering heeft bevestigd en op welke datum dit is
gebeurd. Vink hiervoor bij ‘rapporten opmaken’ de velden “bevestigd door” en
“bevestigingsdatum” aan.
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Daarnaast is de bevestigingsinformatie ook zichtbaar wanneer u het item selecteert in de
web applicatie.

Leveringsbevestiging uitgeschakeld
Indien u het niet nodig vindt om alle overdrachten te laten bevestigen, kunt u de
leveringsbevestiging uitgeschakeld laten. Het is in dit geval nog steeds mogelijk om bij keuze
de ontvangst te laten bevestigen door de ontvangende gebruiker digitaal te laten tekenen.

2.2.2

Persoonlijke leveringsbevestiging

De persoonlijke leveringsbevestiging vindt plaats door middel van een digitale handtekening.
Deze kan worden gezet via de mobiele app op de smartphone of op de speciale ON!Track
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scanner. U verplaatst de items zoals u dit gewend bent via de mobiele applicatie. Vervolgens
tikt u onderaan op het vak ‘Bevestig levering’:

Om de levering te bevestigen, tikt u op het schrijfveld. In dit veld kunt u nu met uw vinger of
met een stylus pen de ontvangende medewerker een handtekening laten zetten. De naam
staat automatisch ingesteld op de medewerker die gekoppeld is aan de doellocatie, maar
deze kan worden gewijzigd.
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De naam van de ontvangende medewerker wordt samen met zijn of haar handtekening
verwerkt op de pakbon die u terug kunt vinden in de transferhistorie. Daarbij is de
bevestigingsinformatie ook zichtbaar wanneer u het item selecteert in de web applicatie

.

2.3

Keuringsinformatie

De nieuwe versie van de ON!Track software toont alle informatie over services in de
mobiele app. Denk hierbij bijvoorbeeld aan keuringen of een reparatiegeschiedenis. Hierdoor
kunnen ON!Track gebruikers rechtstreeks op de bouwplaats aantonen dat een machine
gekeurd is, waarbij ook het keuringsdocument direct kan worden getoond.
De app toont de meest recente voltooide service, per type service. Dit betekent bijvoorbeeld
dat de meest recente NEN3140 keuring wordt getoond én de meest recente reparatie indien
beide services van toepassing zijn op de machine.
Door op de voltooide service te tikken, wordt de informatie over de uitgevoerde service
zichtbaar. Dit zijn bijvoorbeeld een verdere beschrijving, gemaakte kosten, het interval (bijv.
jaarlijks), de datum voor de volgende service en een eventuele bijlage.
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De volgende formaten van bijlagen worden ondersteund: jpeg, jpg, png, pdf*, docx/doc*,
xls/xlsx, txt*
*Opmerking: deze typen bijlagen kunnen worden geopend met behulp van een toepassing
van derden op uw smartphone (bijv. een PDF reader).

2.4

Hilti assetstatus

ON!Track versie 2.5 biedt extra informatie over uw Hilti machines. Met de introductie van de
Hilti asset status beschikt u over een automatische status update voor uw Hilti machines, op
basis van de informatie die beschikbaar is in de eigen Hilti systemen.

Dankzij deze nieuwe status ziet u direct welke machines op welke manier bij Hilti
geregistreerd staan. Zo kunt u onder andere zien welke machines actief zijn, welke door Hilti
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zijn ingenomen en welke als gestolen geregistreerd staan. Deze informatie is inzichtelijk via
de web applicatie en wordt getoond als kolom in het overzicht of het zijpaneel wanneer een
Hilti machine wordt aangeklikt.

Daarbij is de Hilti asset status als vast veld terug te vinden in het tabblad ‘beheerd als’ achter
het specifieke asset:

* Let op: de Hilti asset status is momenteel nog niet zichtbaar in de mobiele applicatie.

2.5

Inzichtelijkheid abonnementsinformatie

U kunt via de bedrijfsinstellingen het aantal actieve items inzien waarop uw ON!Track
abonnement wordt gebaseerd. Klik bij bedrijfsinstellingen in het linkermenu op
‘abonnementsinformatie’ om de informatie over uw huidige abonnement weer te geven. Het
totaal aantal geregistreerde items bestaat uit het aantal actieve uniek geregistreerde assets,
het aantal handelswaar producten per scancode en het aantal verbruiksartikelen per
scancode.
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3

VERBETERINGEN

3.1

Op maat gemaakte Hilti-productsjablonen

De voorheen gesloten Hilti asset sjablonen zijn gedeeltelijk opengesteld. Dit betekent dat de
velden beschrijving en kostencode indien gewenst te bewerken zijn. Ook de afbeelding kan
naar wens worden gewijzigd.

* Let op : zodra eigen informatie in de open velden toe is gevoegd, kan de oorspronkelijke
informatie uit het eerste Hilti sjabloon niet meer op worden gevraagd.

3.2

Universeel zoeken bij meer dan 5000 items

Klanten met meer dan 5000 items in het systeem kunnen nu efficientër zoeken in alle
beschikbare data. Waar voorheen beperkte informatie beschikbaar was vanwege de
omvang, kunnen zij nu door alle items zoeken op basis van scancode, alternatieve code,
gebruiksvriendelijke
naam,
model,
producent,
beschrijving,
serienummer,
opmerkingen,standaardlocatie en/of verantwoordelijke medewerker.
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Daarbij kunnen er nu volledige Excel bestanden worden geëxporteerd die alle benodigde
informatie in één document weergeven.

3.3

Nieuwe weergave productdetails

Het paneel met productdetails gegevens heeft een nieuwe lay-out gekregen, waarbij de
beschikbare informatie per groep weer wordt gegeven. Een groep kan in- en uit worden
geklapt door op de groepstitel te klikken.

3.4

Beschikbaarheid systeeminformatie in de mobiele applicatie

Informatie over het ON!Track systeem kan nu rechtstreeks in de mobiele applicatie worden
bekeken. Klik via de instellingen op de mobiele applicatie op ‘ help’. U wordt nu
doorverwezen naar de Hilti Online pagina met daarop de meest recente ON!Track
systeminformatie.
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3.5

Laadtijd van de pagina productsjablonen

De laadtijd van de pagina met assetsjablonen is verkort om de gebruiksvriendelijkheid van
het systeem verder te verbeteren.

3.6

Bewerkbaarheid verbruiksmiddelen

Wis uw browsercache en vernieuw de ON!Track pagina om geblokkeerde velden van
verbruiksmaterialen open te stellen. Voorheen was deze informatie niet te bewerken tenzij
alle velden eenmalig en volledig waren ingevuld, hier is met de update naar versie 2.5
verandering in gebracht.
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