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Wstęp  

Ten dokument ma na celu przedstawienie nowych funkcji, udoskonaleń oraz zalet 

oprogramowania ON!Track V2.3.  

1 Nowości w aktualizacji 

W celu zapewnienia optymalnej użyteczności aplikacji ON!Track, udoskonaliliśmy wersję 2.3 

pod kątem prędkości działania i wydajności, a także wyposażyliśmy ją w ulepszone funkcje 

wyszukiwania. Ważnym udoskonaleniem jest też możliwość dodawania uwag dotyczących 

sprzętu, dzięki czemu można wprowadzać więcej informacji o konkretnym narzędziu. 

Uzupełnianie zapasów jest teraz łatwiejsze, ponieważ można wybrać kilka rodzajów 

materiałów eksploatacyjnych i uzupełnić poziom zapasów w ramach jednej transakcji 

systemowej. Ponadto, powiadomienia o zbliżających się przerwach konserwacyjnych są 

teraz wyświetlane bezpośrednio w aplikacji ON!Track, dzięki czemu użytkownik może lepiej 

planować prace uwzględniając dostępność systemu.  W dalszej części tego dokumentu 

przedstawiamy szczegółowe informacje o funkcjach oprogramowania wersji 2.3. 

2 Aplikacja internetowa 

2.1 Nowe funkcje 

2.1.1 Powiadomienia o przerwach konserwacyjnych  

Planowe przerwy konserwacyjne będą zapowiadane z wyprzedzeniem. Gdy użytkownik 

zaloguje się do systemu, zostanie wówczas wyświetlony baner z informacją, który można 

łatwo usunąć. Jeżeli użytkownik jest już zalogowany i zostanie zaplanowana konserwacja, to 

baner z powiadomieniem pojawi się w ciągu dwóch godzin lub po odświeżeniu strony.  
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Aby usunąć baner na czas bieżącej sesji, wystarczy kliknąć przycisk „x”. Aby usunąć baner z 

powiadomieniem do czasu pojawienia się nowego, trzeba kliknąć „Nie pokazuj tego 

komunikatu ponownie”. Gdy baner zostanie usunięty, informację o przerwie konserwacyjnej 

można zawsze znaleźć na stronie „Pomoc techniczna i informacje”. Informacja jest zawsze 

dostępna aż do zakończenia prac konserwacyjnych.  

 

 

2.1.2 Informacje o aktulaizachach dostępne w aplikacji ON!Track  

Strona „Pomoc techniczna i informacje” zawiera stały odnośnik do informacji o najnowszej 

wersji oprogramowania, znajdujących się w witrynie Hilti Online.  
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2.1.3 Ustawienia firmy – importowanie i eksportowanie  

Udoskonalona strona ustawień firmy pozwala na wyświetlanie historii zaimportowanych 

plików i informuje o dozwolonych parametrach plików do zaimportowania. Dzięki temu 

zapewnia większą przejrzystość oraz umożliwia łatwiejsze śledzenie wczytywania. Aby 

upewnić się, że są wyświetlane najnowsze dane o wczytywaniu, wystarczy kliknąć przycisk 

„Odśwież” w prawym górnym rogu historii wczytywania. 

 

 

 

Uwaga: maksymalna liczba pracowników, lokalizacji, producentów, grup sprzętu we 

wczytywanym pliku wynosi 10 000, natomiast plik nie może być większy niż 10 MB. 
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2.2 Udoskonalenia  

2.2.1 Funkcje tabeli  

Użytkownik może ustawiać szerokość kolumn tabeli. Ustawienia te są zapisywane w 

systemie, dzięki czemu są automatycznie wykorzystywane podczas następnej sesji. Ponadto, 

zaimplementowano pewne ograniczenia dotyczące tabel, które pozwalają na szybsze i 

wydajniejsze wyświetlanie tabel.  

 

Uwaga: można wyświetlić maksymalnie 20 kolumn tabeli na raz.  

 

Wszystkie funkcje są dostępne dla tabel zawierających mniej niż 2000 wierszy. Gdy tabela z 

wczytanymi danymi sprzętu zawiera od 2000 do 5000 wierszy, opcja „Wybierz wszystkie” 

jest zablokowana oraz pojawia się komunikat „nie można wybrać więcej niż 2000 sprzętu 

jednocześnie”.  

 

Uwaga: jeżeli wybrano więcej niż 2000 sztuk sprzętu na raz, to funkcje „usuń” oraz 

„potwierdź doręczenie” są niedostępne.  

 

Gdy wczytane dane obejmują ponad 5000 sztuk sprzętu, zostanie wyświetlony komunikat 

„Jest wyświetlana duża ilość danych. Funkcje wybierania wszystkich elementów, filtrowania i 

sortowania są teraz wyłączone. Aby zmniejszyć liczbę wyświetlanych narzędzi, użyj funkcję 

wyszukiwania.”  
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Gdy wczytane dane obejmują ponad 5000 sztuk sprzętu, tabela jest wyświetlana z 

podziałem na strony po 500 sztuk sprzętu każda.  
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Uwaga: gdy sprzęt jest wyświetlany z podziałem na strony po 500 sztuk, funkcja 

wyszukiwania jest ograniczona do następujących kolumn:  

1. Kod,  

2. Kod alternatywny, 

3. Przyjazna nazwa, 

4. Opis, 

5. Producent, 

6. Model,  

7. Grupa sprzętu, 

8. kategoria własności (Zarządzane jako). 

 

2.2.2 Wybieranie kolumn  

Zmieniono wygląd funkcji wybierania, tak aby zwiększyć jej użyteczność. Kolumny można 

dodawać zaznaczając pole przy nazwie wybranej kolumny. Aby usunąć kolumnę, wystarczy 

pozostawić odpowiednie pole bez zaznaczenia (1). Położenie kolumn można zmieniać 

metodą „przeciągnij i upuść” (2).  
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2.2.3 Szczegóły floty  

Pola „Urządzenie zastępcze” oraz „Ochrona kradzieżowa” nie pojawiają się w szczegółach 

sprzętu, jeżeli są nieistotne dla danego narzędzia. Jeżeli są istotne, to w polach „Urządzenie 

zastępcze” oraz „Ochrona kradzieżowa” jest widoczna informacja „Tak”.  

 

 

2.2.4 Uzupełnianie zapasów wielu materiałów eksploatacyjnych  

Teraz można wybrać kilka rodzajów materiałów eksploatacyjnych i uzupełnić ich zapasy w 

ramach jednej transakcji systemowej.  

 

Gdy uzupełniane materiały eksploatacyjne są już wybrane, dla każdego z nich trzeba wpisać 

ilość.  
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2.2.5 Pole wyszukiwania lokalizacji  

Do strony lokalizacji dodano pole wyszukiwania, dzięki czemu można szybciej znaleźć 

żądaną lokalizację. Aby rozpocząć wyszukiwanie, trzeba wpisać nazwę lokalizacji, a 

następnie nacisnąć klawisz enter. Aby anulować wyniki wyszukiwania, trzeba kliknąć „x” w 

polu wyszukiwania lub odświeżyć stronę.
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2.2.6 Wydajność  

Dzięki udoskonaleniom została zwiększona prędkość przesyłania danych, a także 

dokonywania innych transakcji w obrębie aplikacji.  

 

Uwaga: jedna transakcja przenoszenia może dotyczyć maksymalnie 500 sztuk sprzętu. 

3 Aplikacja mobilna 

3.1 Nowe funkcje 

3.1.1 Powiadomienia o pracach konserwacyjnych  

Planowe przerwy konserwacyjne będą zapowiadane z wyprzedzeniem, dzięki czemu 

użytkownik może lepiej planować prace uwzględniając dostępność systemu. Gdy zostaną 

ogłoszone informacje o planowej przerwie konserwacyjnej, tekst „menu” na stronie głównej 

zmieni się na „info”.  Aby wyświetlić powiadomienie o przerwie konserwacyjnej, trzeba 

dotknąć napis „info”.  

                                    

 

Ponadto, do powiadomień można zawsze przejść z menu głównego.  
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3.1.2 Dodatkowe informacje przy przenoszeniu materiałów eksploatacyjnych 

Podczas przenoszenia lub sprawdzania stanu magazynowego drobnego sprzętu oraz 

materiałów eksploatacyjnych są wyświetlane dodatkowe informacje (nazwa producenta, 

model oraz opis), o ile są one dostępne a aplikacja pracuje w trybie on-line. Dla materiałów 

eksploatacyjnych jest też wyświtlana jednostka. 
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3.1.3 Pole uwag przy dodawaniu sprzętu  

Teraz podczas dodawania nowego sprzętu można wpisać uwagi, tak aby wprowadzić 

dodatkowe informacje lub instrukcje wymagane dla danego narzędzia.  

 

3.1.4 Przyjazna nazwa przy dodawaniu sprzętu  

Teraz podczas dodawania nowego sprzętu można wprowadzić przyjazną nazwę.  
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3.1.5 Tworzenie grupy sprzętu przy dodawaniu sprzętu  

Teraz podczas dodawania sprzętu można utworzyć grupę sprzętu. 

 

Aby dodać nową grupę sprzętu, trzeba dotknąć ikonę z plusem znajdującą się w prawym 

górnym rogu menu Grupa sprzętu. 
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3.2 Udoskonalenia  

3.2.1 Pole skanowania kodu paskowego  

Podczas skanowania kodu paskowego jest wyświetlana czerwona ramka pola, w którym 

odbywa się odczytywanie kodu. Dzięki temu można szybciej skanować kody paskowe, 

ponieważ można łatwo ustawić kod paskowy w odpowiednim miejscu ekranu.  

 

3.2.2 Szczegóły floty  

Pola „Urządzenie zastępcze” oraz „Ochrona kradzieżowa” nie pojawiają się w szczegółach 

sprzętu, jeżeli są nieistotne dla danego narzędzia. Jeżeli są istotne, to w polach „Urządzenie 

zastępcze” oraz „Ochrona kradzieżowa” jest widoczna informacja „tak”.  
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3.2.3 Funkcja wyszukiwania  

Teraz sprzęt można wyszukiwać według przyjaznej nazwy, producenta oraz uwag. Ponadto, 

w polu wyszukiwania można wpisywać kilka słów.  

3.2.4 Wydajność  

Zwiększona prędkość przesyłania oraz synchronizowania danych przekłada się na ogólną 

poprawę wydajności aplikacji.  

 

Uwaga: w celu zwiększenia prędkości, maksymalna liczba sztuk sprzętu przy przenoszeniu 

została ograniczona do 500.  


