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Versionens höjdpunkter  

Version V2.6 har en helt omdesignad rapporteringssektion i webbapplikationen, vilket ger en 

snabbare, enklare och effektivare rapportering. Översiktvyer av inventrarier kan nu sparas som 

favoriter, vilket eliminerar behovet av att skapa om ofta använda vyer. Inloggningsdetaljerna på 

mobilappen sparas så att användaren alltid kan logga in. Slutligen ingår det några förbättringar 

och korrigeringar. Resten av detta dokument ger en mer djupgående översikt över vad som 

ingår i mjukvaruversion V2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Versionsinformation 
 

Hilti ON!Track Versionsinformation V2.6 Sida | 3  

1 Nya funktioner  

1.1 Ny design för rapporter i webbapplikationen  

I tidigare versioner tog det tid att skapa och köra rapporter och dessutom var 

rapporteringsgränssnittet inte särskilt enkelt att använda (se bilden nedan).  

 I 

den nya designen är gränssnittet för att ställa in rapportfilter och layout enligt önskemål 

mycket användarvänligare och snabbare. Det går att spara rapporter när de har 

skapats. Det finns också en sparad rapporthistorik så att du kan gå tillbaka och redigera 

tidigare rapporter eller kontrollera vad som har gjorts.  

1.1.1 Översikt över den nya rapportsidan 

Den nya rapportsidan har ett mycket enklare gränssnitt som inkluderar rapportmallar, 

tidigare rapporter, rapportåtgärder, rapportkategorier samt en tydlig uppdelning mellan 

standardmallar och användardefinierade mallar. Det finns totalt 14 fördefinierade 

standardmallar som inte kan raderas – dessa beskrivs mer detaljerat i senare avsnitt av 

detta dokument. Alla standardmallar kan köras eller användas för att redigera och 

skapa nya sparade mallar. Alla skapade mallar är användarbaserade, vilket innebär att 

de inte är synliga för hela företaget.  
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1.1.2 Rapportens layout och helhetsintryck har förbättrats 

En borttagen Hilti-logotyp har förbättrat både rapportresultatet och utseendet på 

avståndet mellan kolumner och rader.  

 

1.1.3 Skapa och spara rapportmallar 

Du skapar en ny rapportmall genom att klicka på plusikonen och lägga till en ny mall.  
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Fyll i alla uppgifter om rapporten och klicka nästa.  

 

Därefter ska du definiera de filter som du vill ha koll på. Du kan antingen välja alla filter 

eller välja enskilda filter för att definiera mer detaljerat exakt vad du vill att rapporten ska 

innehålla. Klicka nästa när du har valt de filter som du vill ha.  
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Under layout definierar du de kolumnkategorier som du vill ska ingå i rapporten. Det är 

möjligt att gruppera upp till tre kategorier och du kan anpassa stigande eller fallande 

ordning för kolumndatan. Dra och släpp kolumndatan enligt önskemål och klicka på 

spara eller kör rapporten när den är klar.  
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Det går också att gruppera data genom att välja den gråmarkerade ikonen till höger om 

kategorin.  

1.1.4 Visa senaste rapporter 

För att visa tidigare rapporter, gå till avsnittet för senaste rapporter och välj rapporten 

som du vill visa genom att ladda ner filen. Det är viktigt att komma ihåg att senaste 

rapporter bara kan sparas i sju dagar.  

 

1.1.5 Köra en rapport från en mall 

För att visa senaste rapporter, gå till det genererade rapportavsnittet och välj rapporten 

som du vill visa genom att ladda ner filen.  

 

Det är alltid möjligt att justera filter som definierats i rapportmallen innan rapporten 

genereras.  
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För att visa eller ladda ner den genererade rapporten, gå in under senaste rapporter så 

visas den senaste rapporten som du genererat högst upp i listan.  
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1.1.6 Standardmallar 

Det finns 14 tillgängliga standardmallar. Alla dessa mallar  kan användas och ändras 

(dvs. filter och/eller layout), och sedan sparas som en ny mall.  

1.1.7 Hiltis standardrapportmallar 

Förutom provrapportmallar för alla rapportkategorier erbjuder denna version även Hilti 

rapportmallar som möjliggör rapportering om olika aspekter av dina Hilti-inventarier. 

 

2.1.6.1 Ny Hilti inventarierapport 

När du kör denna rapportmall får du en snabb översikt över alla nya Hilti-inventarier. 

Detta är inventarier som nyligen importerats men som inte har registrerats i ON!Track. 

Välj ett “Hilti Import Date”-intervall för att få se alla Hilti-inventarier som 

levererats/importerats till ON!Track inom en viss tidsram. Det allra senaste 

importdatumet för Hilti-inventarien visas först. 

 

2.1.6.2 Mall för Hilti fleetretur 

Med rapportmallen för Hilti fleetretur kan du enkelt planera ett fleetutbyte för dina 

registrerade och oregistrerade inventarier. För att förenkla insamlingsprocessen visar 
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rapporten också aktuell plats och ansvarig anställd för din sparade Hilti-inventarie. 

Rapporten utesluter alla Hilti-inventarier som har rapporterats som förlorade/stulna eller 

som redan är insamlade. Sorteringen sker automatiskt med det senaste retur-

/utbytesdatumet först.  

 

2.1.6.3 Mall för returnerad inventarie 

Med denna rapport kan du enkelt dubbelkontrollera om alla inventarier som samlats 

in/returnerats till Hilti redan har ställts in till inaktiv status i ON!Track. I den tidigare 

versionen introducerade vi terminalplatsen. Om du snabbt vill inaktivera alla dessa 

inventarier kan du konfigurera din rutnätsvy och sedan överföra alla inventarier till en 

“inaktiv” plats. Rapporten visar alla registrerade Hilti-inventarier med 

insamlad/returnerad status och utesluter alla redan inaktiva inventarier.  

 

2.1.6.4 Hilti-systemets anslutningsstatus 

Den här rapporten hjälper dig att kontrollera vilka verktyg som är registrerade med en 

anslutning till Hilti-systemen. Vi rekommenderar starkt att du lägger till Hilti-inventarier 

genom att söka efter serienumret när du lägger till en inventarie. På så sätt kan du för 

det första vara säker på att du automatiskt får alla relevanta datauppgifter från Hilti-

systemen och för det andra uppdateras de relevanta datauppgifterna (t.ex. streckkoden 

när vi byter ON!Track-taggen) varje gång du interagerar med Hilti. Filtret ställs in för att 

köra alla inventarier med Hilti som tillverkarnamn. Om du har registrerat inventarierna 
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under en mer specifik tillverkarbeskrivning, t.ex. “Hilti Switzerland” kan du duplicera den 

fördefinierade mallen och justera enligt dina egna datauppgifter. 

 

1.2 Fullständiga servicar på mobilappen 

Om en anställd har redigeringsrollen är det nu möjligt för dem att se planerade servicar 

och slutföra alla öppna servicar (dvs. säkerhetskontroll, underhållsservice, etc.) under 

inventariedetaljer i mobilapplikationen. Om det finns flera öppna servicar kan du nå en 

utökad lista genom att välja “view more” (visas mer) för att visa upp till 25 öppna 

servicar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställda med en visningsroll kan bara se avslutade servicar  
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1.2.1 Stänga en öppen service 

För att stänga en öppen service, välj servicen som du vill stänga i listan över öppna 

servicar.  
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Du måste ange datumet då servicen avslutades och du kan dessutom lägga till 

kostnaden för servicen, valuta, serviceleverantör, kommentarer samt ladda upp bilagor 

(t.ex. bilden av ett kvitto, etc.). 

 

Välj kryssmarkeringen och tryck ja för att slutföra servicen.  
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1.3 Mobilapp ger färre inloggningsdetaljer  

För att optimera arbetet och spara tid sparas lösenordet efter den första inloggningen 

på mobilappen – på så sätt behöver du inte logga in varje gång ON!Track-appen ska 

öppnas. 

1.4 Sparade rutnätsvyer 

I inventariesektionen kan du nu spara flera olika rutnätsvyer som favoriter för att spara 

tid när du ställer in filter eller sorterar kolumnerna för ofta gjorda sökningar. Vyer sparas 

endast per användare. Det finns en standardvy synlig för alla inventarier som inte kan 

raderas. 

 

För att skapa en ny sparad vy, se till att du väljer “All Assets” (alla inventarier) under 

vald vysektion. Du kan sedan ställa in filtren och kolumnvyerna enligt önskemål (t.ex. 

filtrera tillverkaren till Hilti och filtrera inventariekategorin till allmänna inventarier). Välj 

att spara som vy när du har definierat alla dina filter och kolumnstrukturer.  
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Namnge vyn, (t.ex. Hilti allmänna inventarier) och klicka sedan på spara och avsluta.  

 

Vyn kommer då att sparas.  

 

När en vy har skapats kan du alltid gå tillbaka och redigera namnet, ändra filter och 

kolumnuppbyggnad och uppdatera vyn, radera vyn eller spara som en ny vy med ett 

nytt namn. 
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1.5 Skanningsbara platser för container och anställd 

Om du vill överföra en hel container eller anställd som en plats som innehåller många 

inventarier, särskilt när containerns eller den anställdas plats är mycket rörlig, kan detta 

nu göras med en överföring genom att hantera en streckkod för containrar och 

anställda. Detta gäller inte för platser på en arbetsplats utan snarare för platser som är 

rörliga med alla inventarier inkluderade. Den bästa metoden är att använda en 

ON!Track-tag på en plats för container eller anställd för att kunna skanna in koden.  

1.5.1 Skapa en skanningsbar plats för containrar och anställda 

När du redigerar en plats finns det nu ett ytterligare fält för att hantera ett streckkod-id 

för en plats.  
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Platsen där streckkoden ska hanteras när du redigerar en anställd finns under 

informationen om den anställde.  

 



  Versionsinformation 
 

Hilti ON!Track Versionsinformation V2.6 Sida | 18  

1.5.2 Överföra en plats för container eller anställd 

När en hel plats ska överföras finns platsens streckkod i sökfältet. Du kan också skanna 

in den för att lägga till den i överföringar.  

 

Obs: standardregler gäller vid överföring av inventarier med utgångna servicar eller 

väntande leveransbekräftelse. Du får ett felmeddelande som säger att det inte är möjligt 

att avsluta överföringen förrän servicarna är stängda och inventarierna är bekräftade för 

leverans.  

 

Precis som vid överföringen på webbapplikationen kan överföringen av en plats också 

utföras på mobilappen. Sök efter eller skanna streckkoden för platsen för en container 

eller anställd.  
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Avsluta överföringsuppgifterna precis på samma sätt som när du avslutar en 

standardöverföring av inventarier.  
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1.6 Nya språk 

Slovenska, bulgariska, rumänska, ryska och ungerska är nu tillgängliga i ON!Tracks 

mobil- och webbapplikation. 

2 Förbättringar 

2.1 Relevant fleetinformation är nu visningsbar när en Hilti-inventarie läggs till  

När du lägger till och registrerar en ny Hilti-inventarie visas fleetinformation som 

inventeringsnummer, organisationsreferens, kostnadscenter och inköpsordernummer 

under inventarieuppgifterna på webbapplikationen. Detta underlättar hanteringen av Hilti 

fleetdata i inventarieuppgifterna utan att ändra till Hanterad som-information.  
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2.2 Info om reparationsersättning när en Hilti-inventarie läggs till 

Om den registrerade Hilti-inventarien är en reparationsersättning får du information om 

modellnummer, serienummer och alternativ kod för den ersatta inventarien. 

 

Varje gång en reparationsersättningsinventarie ska registreras i ON!Track får du 

dessutom automatiskt information om ägarskap och lagring från den utbytta inventarien. 

Den här funktionen fanns redan i version 2.1, men för att säkerställa att varför viss 

information redan finns, innehåller denna version ett extra informationsfält.  
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Du behöver inte heller hantera servicar och certifikat för reparationsersättning om detta 

redan har hanterats för den skadade/ersatta inventarien. De ställs också in automatiskt. 

För att markera att servicar/certifikat har granskats och datumen justerats är de två 

flikarna markerade med en asterisk.  

2.3 Förbättrad sökfunktion i mobilappen 

När du söker inom bekräftad leverans, visa objekt och överföra objekt är det nu möjligt 

att söka via plats-ID för att på så sätt begränsa sökresultatet. Sökningen är begränsad 

till inventarier och anställda; den inkluderar inte platser. 

   

Kom ihåg att sökresultatet är begränsat till 250.  
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2.4 Anställdas namn uppdelade i rutnätsvy 

Tidigare sammanfogades de anställdas namn i rutnätet vilket gjorde att det inte var 

möjligt att sortera efter endast för- eller efternamn. Nu delas namnen upp i två kolumner 

för att förenkla sortering och filtrering.  

 

2.5 Sidopanel för detaljer är tillgänglig under platser  

Sidopanelsdetaljer för inventarier, allmänna inventarier och förbrukningsvaror är nu 

tillgängliga när inventarier visas under plats-fliken.  

 

 


