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1 Glavni poudarki objave 

 

Omejitev odgovornosti: Po izdaji nove različice se morajo vsi uporabniki ON!Track najprej 

odjaviti in nato spet prijaviti v ON!Track tako v mobilni kot tudi spletni aplikaciji, da bi se 

lahko prepričali, da nova različica ON!Track deluje tako, kot mora.  

 

Različica V3.0 se osredotoča predvsem na odpravljanje napak in težav s stabilnostjo, ob tem pa 

prinaša tudi nekatere nove postranske funkcije, kot so: izboljšano upravljanje kategorij in ID za 

sredstva/potrošni material/blago, zahteva za popravilo stroja v ON!Track v državah, kjer je ta 

storitev na voljo, in prikaz lokacije prenosa za potrošni material/blago pri njihovem prenosu ter 

potrditev dostave. In končno tudi en nov jezik (grščina). V nadaljevanju dokumenta je podrobneje 

opisana vsebina posodobitve programske opreme V3.0. 
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2 Nove lastnosti 

2.1 Začetna lokacija in Količina v Potrditev dostave 

Zaradi boljše preglednosti in uporabnosti bo od sedaj vsakič, ko vključite potrošni material ali blago v 

prenos in je možnost "Potrdi dostavo" vklopljena, bosta količina in izhodiščna lokacija prenesenega 

potrošnega materiala ali blaga prikazani za boljšo preglednost transakcijo, katero morate tudi potrditi. 
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2.2 Potrdite izbris seznama prenosov na mobilnem telefonu 

Ko boste sedaj na mobilnem telefonu dodajali izdelke za prenos iz ene lokacije na drugo s pritiskanjem 

ikone "koš za smeti", se bo prikazalo pojavno sporočilo "Izbris košarice za prenos", s čimer želimo 

preprečiti napake. Tudi po pritisku gumba da v pojavnem oknu "Izbris košarice za prenos" bo mogoče 

dejanje razveljaviti z začasnim sporočilom, ki se prikaže na dnu aplikacije ON!Track. 

 

Seznam v košarici za prenos: 
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Izbris košarice za prenos: 

 

Razveljavi po pritisku gumba Da:  
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3 Izboljšave 

3.1 Sprememba pri upravljanju ID sredstev/potrošnega materiala/blaga 

Za enostavnejšo uporabo in boljšo preglednost smo spremenili upravljanje z ID-ji sredstev/potrošnega 

materiala/blaga. Posledično je bil zaslon s podrobnostmi sredstev zamenjan s Kategorija in ID-ji. 

 

3.1.1 Spletne spremembe 

Stari spletni pogled: 
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Novi spletni pogled: 

 

 

 

Kot je zgoraj razvidno smo prerazporedili polja s podrobnostmi sredstev, da imate boljši in lažji pregled 

nad lastnostmi sredstev/potrošnega materiala/blaga. 

 

 

Sekcija Kategorija in ID vključuje: 

 

• Kategorija 

• Vrsta skenirne kode  

(To je novo polje, privzeta vrsta kode je vedno ‘črtna koda’ za potrošni material in blago, za 

sredstva sta v državah, kjer so pametne oznake Hilti AI T380 v prodaji, na voljo ‘črtna koda’ in 

‘pametna oznaka Hilti.’) 

• Koda za skeniranje 

• Nadomestna koda 

• Serijska številka 
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Del Podrobnosti pri sredstvih vsebuje: 

 

• Ime predloge 

• Proizvajalec 

• Model 

• Opis 

• Status sredstva 

• Prijateljsko ime 

 

Za blago: 

 

• Proizvajalec 

• Model 

• Opis 

• Količina 

• Prijateljsko ime 

 

 

Za potrošni material: 

 

• Proizvajalec 

• Model 

• Opis 

• Enota 

• Prijateljsko ime 
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Vrsta skenirne kode bo vedno vidna tudi na stranski plošči sredstva. 

3.1.2 Spremembe na mobilni platformi 

Med dodajanjem novega sredstva v mobilni aplikaciji je možnost Dodaj predmet Hilti skrita v državah 

SAP ByDesign. Med dodajanjem sredstva je uporaba čitalca črtne kode sedaj obvezna vsakič, ko želite 

izpolniti "polje za skenirno kodo". "Polje nadomestne kode" lahko še vedno urejate ročno. Zaslona s 

podrobnostmi sredstev/blaga sta spremenjena, da prikažeta spremembe, vnesene v spletni aplikaciji. 
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Stari videz mobilne aplikacije: 

 

Nov videz mobilne aplikacije:  
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Vrsta skenirne kode bo vedno vidna v razdelku Podrobnosti sredstev. 

3.2 Izboljšave opozoril 

Modul opozoril smo dodelali in odstranili razne napake pri načrtovanju alarmov, ki so se pojavljali. 

3.3 Prevedene privzete enote 

Predstavljene privzete enote so bile z različico V2.9 prevedene v podprte jezike, denimo: 

• EACH 

• BOX 

• CANS 

• LBS 

• TONS 

• SHEETS 

• FEET 

• YDS 

• METERS 
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3.4 Stran Opis izdelka je spremenjena v Podrobnosti izdelka 

Vsebina strani Opis izdelka je posodobljena. 


