
KEURINGS-/ONDERHOUDSINFORMATIE BIJHOUDEN 

Hilti ON!Track biedt u de mogelijkheid om al uw keurings– en onderhoudsdocumentatie bij te houden. Niet alleen 
kunt u per asset de juiste informatie en documentatie bijhouden, het systeem verstuurt ook meldingen indien 
keuringen dreigen te verlopen.  

Let op! Om keuringsinformatie aan een asset te koppelen, moet de keuring eerst als sjabloon zijn 
aangemaakt. Kijk hiervoor bij de onepager “Keuringen & Onderhoud sjablonen toevoegen”. 

Hoe kan keuringsinformatie aan een item worden toegevoegd? 

1. Selecteer het juiste asset en klik op “wijzigen”. 

2. Selecteer het tabblad “keuringen/onderhoud” 

3. Kies het type keuring/onderhoud dat uit is gevoerd of voeg deze toe indien deze nog niet klaar staat.  

4. Klik op “Voltooi keuring/onderhoud” 

5. Verplicht: Geef aan op welke datum de keuring is voltooid.  

6. Optioneel: Geef aan wat de kosten van de keuring bedragen. 

7. Optioneel: Geef aan wie de keuring uit heeft gevoerd.  

8. Optioneel: Upload een bijlage (bijv. certificaat) 

9. Optioneel: Voeg opmerkingen toe (vrij veld) 

10. Klik op “Opslaan” 

 

 



KEURINGS-/ONDERHOUDSINFORMATIE BIJHOUDEN 

De keuring is nu uitgevoerd en wordt toegevoegd aan de lijst “Historie keuring/onderhoud”.  

Is er iets verkeerd gegaan met het invoeren van de data of moeten er nog bijlagen worden toegevoegd? Voltooide 
keuringen/onderhoudsactiviteiten kunnen altijd worden gewijzigd of aangepast.  

1. Selecteer de activiteit die gewijzigd moet worden in de historie van de machine. 

2. Klik op “Geschiedenis wijzigen” 

Wijzig de velden die aangepast moeten worden en voeg documenten toe die toegevoegd moeten worden. Klik 
vervolgens op “Opslaan”. 



 

VRAGEN EN BIJZONDERHEDEN 

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

Email: nlteamontrack@hilti.com 

Telefoon: 010-5191111 

Het type keuring dat ik toe wil voegen, staat er niet tussen? 

Het juiste type keuring dient eerst aan te worden gemaakt als sjabloon voordat deze aan een item kan worden 
toegewezen. Kijk hiervoor bij de onepager “Keuringen & Onderhoud sjablonen toevoegen”. 

Ik heb twee maanden terug een keuring uitgevoerd, maar ik kan enkel de datum van vandaag of een datum 
in de toekomst kiezen als uitvoerdatum?  

Voeg in dit geval de keuring rechtstreeks in de geschiedenis toe. Scroll naar “Historie keuring/onderhoud”, kies het 
type keuring of onderhoud en klik op het plus icoontje met “Voeg geschiedenis toe”. Voer alle velden in en klik 
vervolgens op “Opslaan”. 


