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1 Особливості випуску 

 

Важливе зауваження.  Після появи нової версії все 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.  

 

Випуск 3.0 містить в основному виправлення і вдосконалення, а також пропонує деякі 

додаткові нові функції, такі як: зміни у вкладці Відомості про активи для Активів / 

Обладнання / Витратних матеріалів, запит на ремонт інструментів з ON! Track в країнах, в 

яких надається така послуга, зазначення кількості і вихідного місця розташування для 

Обладнання / Витратних матеріалів при їх переміщенні, якщо задіяно підтвердження 

доставки.  І, нарешті, додано нову мову - грецька.  Далі в документі представлений більш 

розгорнутий огляд функцій, включених в програмне забезпечення Hilti ON!Track, випуск 3.0. 
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2 Нові функції 

2.1 Додавання полів З локації і Кількість при підтвердженні доставки в 

мобільному додатку 

Для прозорості та зручності використання тепер, якщо активна функція «Переміщення 

вимагає підтвердження доставки», то при додаванні Обладнання або Видаткового 

матеріалу в список переміщення буде відображатися його кількість і вихідне місце 

розташування, що забезпечить більшу прозорість операції, яку необхідно підтвердити. 
  

 

 

2.2 Підтвердження видалення списку переміщення в мобільному додатку 

Тепер при використанні в мобільному додатку Списку переміщень, що містить елементи, 

які необхідно перемістити з одного місця в інше, щоб уникнути помилок після натискання 

значка «сміттєвого кошика» з'явиться спливаюче повідомлення «Видалити кошик 

переміщення».  Навіть після натискання кнопки «Так» у вікні повідомлення «Видалити 

кошик переміщення» дію можна буде скасувано, використовуючи спливаюче 

повідомлення, яке відображається в нижній частині панелі програми ON!Track. 

 Список переміщень: 
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Видалення кошика переміщень: 

 

 

 

Скасування дії після натискання кнопки «Так»: 
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3 Удосконалення та поліпшення 

3.1 Зміни у вкладці Відомості про активи для Активів / Обладнання / 

Витратних матеріалів 

Для спрощення та оптимізації використання було змінено управління в полях вкладки 

Відомості про активи для Активів / Обладнання / Витратних матеріалів.  Таким чином, 

поле «Відомості про активи» тепер змінено на «Категорії і ID» .Зміна в веб-версії 
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 Колишнє уявлення в веб-версії: 

 

Нове подання до веб-версії: 

 

 

Як показано вище, поля вкладки Відомості про активи були змінені для більш простого і 

зрозумілого управління Активами / Обладнанням / Витратними матеріалами. 

 



  Примітки до випуску V3.0 
 

Hilti ON!Track Примітки до випуску V3.0 Стр. | 7  

 Поле «Категорія і ID» містить: 

 • Категорія 

 • Тип скан-коду ( «Штрих-код»). 

 • Скан-код 

 • Альтернативний код 

 • Серійний номер 

 

 Поле «Відомості» містить для Активів: 

 • Ім'я шаблону 

 • Виробник 

 • Модель 

 • Опис 

 • Статус активу 

 • Зрозуміле ім'я 

 

Для Обладнання: 

 Виробник 

 Модель 

 Опис 

 Кількість 

 Зрозуміле ім'я 

 
Для Витратних матеріалів: 

 Виробник 

 Модель 

 Опис 

 Одиниця 

 Зрозуміле ім'я 

3.1.1 Зміни в мобільному додатку 

Тепер при додаванні Активу обов'язково до заповнення поле «Скан-код».  Поле 

«Альтернативний код» як і раніше можна редагувати вручну.  Поля відомостей про 

Активах / Устаткуванні також були оновлені відповідно до змін в веб-версії. 
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Колишнє уявлення в мобільному додатку: 

 

         

 

 

Нове уявлення в мобільному додатку:  
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Тип скан-коду також завжди буде відображатися в розділі меню Відомості про активи. 

3.2 Покращення для повідомлень 

Модуль повідомлень був перероблений для усунення проблем з плануванням 

повідомлень, які періодично виникали раніше. 

3.3 Переклад одиниць за замовчуванням 

На яку версію були переведені за замовчуванням одиниці кількості, представлені у 

випуску V2.9, серед яких: 

 КОЖЕН 

 КОРОБКА 

 КАНІСТРУ 

 ФУНТИ 

 ТОННИ 

 ТОВАРІВ 

 ЯРДИ 

 МЕТРИ 



  Примітки до випуску V3.0 
 

Hilti ON!Track Примітки до випуску V3.0 Стр. | 10  

3.4 Сторінка Опис продукту перейменована на Інформація про продукт 

Зміст сторінки також було оновлено. 


