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1 Особливості випуску 

 

Важливе зауваження: Після появи нової версії всі користувачі ON!Track повинні 

спочатку вийти, а потім знову увійти в систему як в мобільному, так і в веб-додатку 

ON!Track для забезпечення нормальної роботи оновленої версії цієї програми.  

 

Версія 2.9 включає в себе деякі важливі нові можливості, такі як видалення активів на будь-

якому етапі (для користувачів з правами адміністратора), а також зміни, що стосуються 

додавання витратних матеріалів та управління ними.  Також представлено безліч нових 

поліпшень, а саме: можливість додавати унікальні активи Hilti безпосередньо в програму 

ON!Track шляхом сканування QR-коду, інтерактивні гіперпосилання в розділі приміток для 

активів, зміна ширини бічній панелі активів, перероблені налаштування інформації про 

компанії, нові мови (корейський  , японський і китайський), а також поліпшення для 

створених звітів та виправлення різних помилок.  Далі в документі представлений більш 

глибокий і розгорнутий огляд змін, представлених у версії 2.9. 
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2 Нові функції 

2.1 Зміни для витратних матеріалів 

3.2. Десяткові частки одиниці для витратних матеріалів 

Тепер для вказівки кількості витратних матеріалів можна використовувати частки одиниці з 

десятковою маються на точністю до трьох цифр (тисячні частки).  Наприклад, «0,001», де 1 

- це остання цифра.  Ця зміна стосується кількості, зазначеного в наступних полях: 

 • Поповнення кількості в локації 

 • Зміна кількості мінімального рівня запасів 

 • Зміна кількості максимального рівня запасів 

 • Кількість для зберігання в локації 

 • Кількість в кошику переміщення

 

 

Звертаємо увагу, що при використанні групового завантаження за допомогою шаблону 

Excel, навіть при тому, що ви можете вказувати більш точне значення, ніж три десятизначні 

цифри, воно буде округлено до третього десяткового значення. 

 Наприклад: число 0,0123456 буде округлено відповідно до математичних правил 

округлення до третього десяткового значення 0,012. 
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3.3. Витратні матеріали з нульовою кількістю  

Тепер можна створювати витратні матеріали до кількості, що дорівнює нулю, а потім, 

незалежно від того, чи були ці активи придбані або ж виявлені під час перевірки інвентарних 

запасів, їх кількість можна просто оновити або змінити для відображення фактичного 

значення. 

 

 

3.4. Одиниці витратних матеріалів для змін та оновлення кількості 

Для спрощення і стандартизації процесів управління кількістю витратних матеріалів тепер 

поле «Одиниця» виконано у вигляді меню, що розкривається, в якому можна вибрати різні 

попередньо додані одиниці.  Ці одиниці можна вказати або змінити в полі «Налаштування 

компанії», а також додати короткий опис;  крім того, нову одиницю можна просто вказати 

при додаванні нового витратного матеріалу в програму ON!Track. 
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Назвою одиниці може бути будь-яке визначення, яке можна супроводити невеликим 

описом.  Наприклад: «літри» для обсягу, «метри» для довжини або «кг» для ваги. 
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3.5. Зрозуміле ім'я для витратних матеріалів і устаткування 

Тепер для всіх витратних матеріалів та обладнання можна вказувати Зрозуміле ім'я, як це 

можливо для активів.  Зрозуміле ім'я для витратних матеріалів і устаткування також можна 

вказати під час групового завантаження з використанням шаблону Excel. 

2.2 Видалення активів 

3.6. Видалення активів, витратних матеріалів або обладнання 

Звертаємо вашу увагу на важливе обмеження!  Видалення активів можуть 

виконувати тільки ті користувачі, яким призначена стандартна роль "admin".  Навіть 

якщо ви створили роль з тими ж правами, що і у стандартної ролі "admin", видалення 

буде можливо тільки користувачу комп'ютера зі стандартним роллю "admin". 

 Тепер активи, витратні матеріали або обладнання можна видаляти на будь-якому етапі.  

Раніше це було можливо тільки за умови, що з активами, витратними матеріалами або 

обладнанням раніше не виконувалися операції по переміщенню.  Проте, через важливість 

цієї операції видалення активів можуть виконувати тільки користувачі з роллю "admin".   

   

Слід пам'ятати, що Відновлення видалених активів, витратних матеріалів або 

обладнання Неможливо даже фахівцямі компании Hilti!  У разі видалення активу 

Hilti, Який БУВ зареєстрованій з Використання Системи інтеграції Hilti, знову буде 

вказано статус «Незареєстрованій» у всіх звітах, в Які ВІН включений, або в 

результатах пошуку за серійнім номером. 

  Як активувати функцію видалення активу, витратного матеріалу або устаткування при 

необхідності? 
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1. Виберіть «Налаштування компанії» і натисніть «Загальні налаштування» і 

Редагувати. 

 

2. Позначте «Так», щоб надати користувачам з функцією адміністратора можливість 

видаляти переміщені активи. 

3. Вкажіть величину параметра «Включити оптове видалення активу після 

переміщення».  Ця цифра показує, скільки разів активи, витратні матеріали або 

обладнання переміщалися в період свого використання до теперішнього моменту.  

Наприклад, число 4 означає, що при груповому видаленні можуть бути видалені всі 

активи, витратні матеріали або обладнання, які переміщалися не більше чотирьох 

разів.  Активи, витратні матеріали або обладнання, які позначені для видалення, але 

при цьому в період свого використання переміщалися більш ніж чотири рази, не 

можуть бути видалені. 
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Правила видалення: 
 

1. Якщо функція видалення активована, користувачі з роллю "admin" можуть 

видаляти будь-які активи, витратні матеріали або обладнання по одному, 

незалежно від кількості їх переміщення. 

2. Якщо функція групового видалення активована, користувачі з роллю "admin" 

можуть видаляти будь-які активи, витратні матеріали або обладнання. 

3. Обладнання та витратні матеріали можна видалити тільки за умови, що обрані всі 

їх записи (тобто на всіх локаціях, де вони числяться). 

4. Активи, які мають статус «В дорозі» і чекають підтвердження доставки, не можуть 

бути видалені до тих пір, поки їх доставка не буде підтверджена. 

5. Створені раніше повідомлення про доставку або звіти, що містять віддалені активи, 

витратні матеріали або обладнання, залишаються в системі. 

6. Скан-коди або альтернативні коди для активів, устаткування або витратних 

матеріалів знову можуть бути використані. 

7. З інструментальної панелі видаляються всі попередження про видалених активах, 

обладнанні та витратних матеріалах. 

 

Видалення активів, устаткування або витратних матеріалів навіть після їх переміщення: 

 

1. Виберіть одну або кілька записів для активів, устаткування або витратних 

матеріалів, встановивши позначки у відповідних полях. 

 

2. Натисніть значок кошика.  Після цього з'явиться спливаюче повідомлення, в якому 

необхідно підтвердити видалення, оскільки відновлення видалених активів 

неможливо. 
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3 Удосконалення та поліпшення 

3.1 Покращення для Активів Hilti 

3.7. Пошук по скан-коду для «Унікальних активів Hilti». 

До того ж до вже використовуваному пошуку за серійним номером для 

«Унікальних активів Hilti» підтримується пошук по скан-коду.  

 

При додаванні 
«Унікальний актив 
Hilti» є можливість 

пошуку по скан-коду 
або серійним 

номером 
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3.8.  Завантаження Активів Hilti з використанням Excel підтримує 

завантаження послуг 

Завантаження Активів Hilti з використанням Excel підтримує ті ж функції, що і завантаження 

Розширених активів, і дозволяє виконувати завантаження до 10 послуг 

 

 

 

 

 

3.9. Неавтоматичне заповнення з SAP поля «Ціна покупки» і «Сума 

щомісячного платежу Фліт» є для активів Hilti (якщо доступна 

інтеграція для активу Hilti)  

Ми внесли зміни, завдяки яким можна більш якісно відстежувати ціни для комбо-наборів 

Hilti на рівні окремих складових, а не просто вказувати правильну закупівельну ціну для 

основного інструменту.  Раніше тут виникали помилки незалежно від того, чи купував 

користувач ON!Track комбо-набір інструментів, наприклад, основний інструмент + зарядний 

пристрій + акумуляторну батарею, що відображалося в розділі приміток;  при цьому тільки 

для основного інструменту ціна була правильною, тоді як для інших складових комбо-

набору вказувалися прайсові ціни.  (Наприклад, правильна ціна для основного інструменту 

і неправильні ціни для акумуляторних батарей і зарядних пристроїв)  
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Щоб обійти це обмеження, було внесена наступна зміна. 

 

 Поле «Місячний платіж за фліт обладнання Hilti» зроблено Нередагована, в нього 

внесено дані з SAP. 

 Поле «Місячний платіж за фліт обладнання» додано і  редагується, що дозволить 

користувачам змінювати закупівельну ціну і суму щомісячних платежів для 

відображення правильних цін з рахунків-фактур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. 3.1.4 Можливість сканування міток Hilti з технологією NFC 

Тепер для ідентифікації інструментів Hilti можна використовувати мобільний додаток ON! 

Track на базі Android, що підтримує зчитування інформації чіпів з технологією NFC, якими 

оснащені інструменти Hilti.  На смартфоні перейдіть на домашній екран мобільного додатка, 

піднесіть смартфон до NFC-мітки і переглядайте інформацію щодо інструменту Hilti. 

Дані, отримані з SAP, 
будуть вказані в 

спеціальному полі, 
доступному тільки для 

читання 

Поле «Місячний 
платіж за фліт 
обладнання" не 

буде заповнюватися 
даними з SAP і 
залишиться 
редагуємим 
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3.2 Загальні поліпшення 

3.11. Підтримка клієнтів  

Тепер простіше знайти як з нами зв'язатися в кожній окремій країні і сторінку на сайті Hilti c 

інформацією ON! Track, якщо вона доступна для вашої країни. 

 

 Значок «?» для сторінки ON! Track відображається тільки в тому випадку, якщо є локальна 

сторінка ON! Track на сайті Hilti;  в іншому випадку цей значок не відображатиметься. 

 

Підтримка клієнтів 

Значок  буде постійно відображатися на банері веб-додатки ON! Track, що дозволить 

легко знайти службу підтримки клієнтів Hilti. 

3.12. Покращення для кошика переміщення в веб-версії 

Додані наступні стовпчики: 

 

 «Опис» - важлива інформація про інструменти, з якою можна ознайомитися перед їх 

переміщенням. 

  «Виробник» - інформація про виробника активів, які ви збираєтеся перемістити. 

  «Примітка останнього переміщення» - коротка інформація про те, чи були раніше 

залишені примітки щодо того чи іншого активу. 
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3.13. Вкладення в шаблон активів 

Тепер до шаблонів активів можна легко додавати файли у цьому - подібно до того, як це 

робиться для активів.  Вкладення можна додавати як до загальних шаблонів, так і до 

власних, незалежно від того, чи був шаблон створений користувачем або вже був в додатку 

ON! Track.  Після збереження шаблону завантажені вкладення можна видалити або додати 

інші.  Вкладення, додані в шаблон активу, будуть автоматично додаватися до всіх нових 

активів, створеним з використанням цього шаблону.  

 
 
На даний момент до якого-небудь активу можна додати не більше 20 файлів, отже, в 
докладному поданні доступні тільки 20 вкладень.  Розмір кожного файлу не повинен 
перевищувати 10 МБ.  
 
Підтримуються наступні типи файлів: 

 • документи - docx / doc, xls / xlsx, pdf, txt; 

 • зображення - jpg / jpeg / png. 

 

 Зверніть увагу: завантаження вкладень в активи можна змінити лише в веб-додатку! 

 Якщо той чи інший актив вже має вкладення, і для нього призначено нове вкладення на 

рівні шаблону активу, то воно відобразиться в списку вкладень активу на його боковій 

панелі з сортуванням за алфавітом.  Це означає, що вкладення буде розташовано між уже 

наявними вкладеннями. 



  Примітки до випуску 2.9 
 

Hilti ON!Track Примітки до випуску версії 2.9 Стр. | 14  

 

3.2.4. Редагування запланованих / виконаних послуг і додавання виконаних. 

Тепер можна легко редагувати список виконаних послуг, щоб змінити або відкоригувати такі 

їх параметри як «Запланована дата», «Дата завершення», «Вартість», «Постачальник», 

«Примітки», або щоб додати чи видалити вкладення для послуг.  Можна не тільки 

редагувати вже заплановані послуги, але ще і на будь-якому етапі додавати до активів 

послуги з вкладеннями, виконані раніше за минулий період.  Також спрощено завершення 

послуги з веб-додатка - додана кнопка «Завершити обслуговування» і представлено більш 

зручне вікно виконання послуги з докладною інформацією про неї, в якому можна вказати 

інформацію, таку як «Вартість», «Постачальник», «Примітки», а також  додати вкладення.  

Просто виберіть послугу, яку необхідно завершити, і натисніть кнопку «Завершити 

обслуговування». 
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Огляд послуг 

 

Редагування виконаної послуги 
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і

 

Вам необхідно прокрутити сторінку вниз, як зазначено вище, щоб натиснути кнопку 

«Зберегти», якщо є вкладення у вигляді файлу. 

3.2.5. Гіперпосилання для приміток до активів в мобільному і веб-додатку 

Гіперпосилання, що додаються з веб-додатки до розділу приміток активів, тепер є 

інтерактивними і доступні на бічній панелі «Відомості про активи» мобільного та веб-

додатки.  Ваш браузер буде перенаправлений на ресурс, на який вказує посилання, і він 

відкриється в новому вікні або на новій вкладці.  Проте, необхідно враховувати, що це 

спрацює тільки в тому випадку, якщо в URL-адресу для протоколу вказано префікс http: // 

або https: //.  Наприклад: http://www.hilti.ua, а використання адреси www.hilti.ua не дасть 

результату.  Також слід мати на увазі, що інформацію в розділі приміток для активів можна 

відредагувати тільки в веб-додатку ON! Track. 
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3.2.6. Налаштування бокової панелі активів 

Бокову панель активів можна перетягувати і змінювати її розміри, якщо потрібно більше 

місця для відображення всієї інформації.  Розмір бічній панелі можна змінити в розділах 

Активи та Локації під час перегляду докладної інформації про активи, обладнання або 

витратних матеріалів. 

 

 

3.14. Нові мови 

В додаток ON! Track додані нові мови: корейська, японська та китайська. 

3.3  Зміни налаштування для компанії 

3.3.1. Переміщення інформації про компанії  

З цього моменту інформація про компанію буде переміщена в підрозділ «Відомості про 

компанію» в розділі «Налаштування компанії» 
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3.3.2. Щоб змінити налаштування для переміщень і загальних 

налаштувань 

 Розділ меню, який раніше називався «Налаштування переміщення», тепер 

перейменований в «Налаштування». 

 Текст «Вимагає підтвердження доставки» змінений на «Переміщення вимагають 

підтвердження доставки». 

 Текст «Інтервал попереднього повідомлення для дати повернення» змінений на 

«Інтервал попереднього повідомлення для дати повернення переміщення»  

3.3.3. Повідомлення по електронній пошті 

Параметр «Дозволити доставку повідомлень по електронній пошті» переміщений в розділ 

«Загальні настройки». 

3.4. Покращення для звітів і повідомлень про доставку 

3.4.1. Категорія звіту про віддаленні активи 

На додаток до функції «Дозволити користувачам з функцією адміністратора видаляти 

переміщені активи» додана нова категорія «Дистанційні активи», за допомогою якої 

користувачі з правами адміністратора можуть в додатку ON!Track створювати звіти про 

віддаленні активи. 

 

Фільтри звітів 

 Фільтр діапазону дат видалення активів 

 Категорія активів 

 

Стовпці звітів 

 Дата / час видалення 

 Видалено 

 Скан-код 

 Альтернативний код 

 Зрозуміле ім’я 

 Серійний номер 
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 Виробник 

 Модель 

 Опис 

 Кількість 

 Категорія 

 Дата реєстрації 

Примітка. 

Скан-код і альтернативний код вказуються в звіті виключно в якості історичних даних.  Після 

видалення записів коди сканування або альтернативні коди знову можуть бути використані 

для активів, устаткування або витратних матеріалів. 
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3.4.2. «Одиниці» як категорія макета звіту про переміщення активів 

Оскільки в новій версії представлені змінювані одиниці, в макет звітів доданий новий 

стовпець, тому одиниці для значень кількості завжди будуть відображатися при створенні 

звітів.  
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3.4.3. Зміна макета повідомлень про доставку 

Для додаткової ясності та прозорості інформації про відправника та одержувача 

переміщення був змінений макет створюваних повідомлень про доставку.  Замість 

використовуваних раніше двох стовпців для відправника і локації, куди переміщено актив, 

тепер представлені два рядки і один стовпець, що забезпечує більше місця для довгих 

адрес і назв локацій.  Стовпець, який раніше називався «З / В», також перейменований в 

«З локації / Співробітникові». 

  Якщо у локації занадто довга назва, то всю адресу можна скоротити до максимально 

допустимої кількості символів, наприклад:  

У локацію: корінева_назва / рівень1 ... рівень6 / рівень 7 / назва_локаціі.  (Символи «...» 

означають місце скорочення) 
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3.4.4. Кнопка поновлення в повідомленнях про доставку і звітах 

Залежно від розміру і складності звітів їх створення в самій програмі ON!Track може зайняти 

деякий час.  Для максимально швидкого створення «Примітки до доставки» або звітів, 

додана нова кнопка «Оновити», за допомогою якої можна оновити уявлення сітки, щоб 

побачити, чи завершено створення історії переміщення або звіту. 

 


