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1 Aspetos a destacar na versão  
A versão 2.5, com a funcionalidade de confirmar as entregas, possibilita às empresas a opção 
de operarem uma maior responsabilização quando controlam e movimentam os equipamentos. 
Também foram feitas melhorias significativas na área da gestão das localizações, as quais 
agilizam a movimentação dos equipamentos entre todos os locais disponíveis. Conseguiu-se 
dar maior visibilidade à aplicação móvel no que diz respeito aos serviços e aos anexos dos 
equipamentos que agora podem ser visualizados nesta plataforma. Agora, com o separador 
“Estado do equipamento Hilti” introduzido recentemente para as ferramentas Hilti, é possível 
verificar facilmente o estado reportado à Hilti (p. ex. roubado) e as ferramentas Hilti 
recolhidas/devolvidas podem ser rapidamente descontinuadas. Os modelos dos equipamentos 
Hilti podem agora ser personalizados com descrição, centro de custo e foto. Além disso, as 
pesquisas globais para grandes clientes foi otimizada e foram corrigidos outros erros, tanto na 
aplicação web como na móvel. Por último, existem agora três novos idiomas à disposição, 
nomeadamente o Checo, Eslovaco e Turco. O resto do presente documento descreve com 
mais pormenor o que foi incluído na versão 2.5 do software. 

2 Novas características 
2.1.1 Novos idiomas 
A aplicação ON!Track para dispositivos móveis e para a Internet está agora disponível em 
Checo, Eslovaco e Turco.  

2.1.2 Confirmar entrega  
A confirmação de entrega dos equipamentos é muito mais fácil de executar e confere a 
possibilidade de validar a recepção de uma maneira mais segura e transparente. 



  Notas sobre a versão  

Hilti ON!Track Notas sobre a versão 2.5 Página | 3  

2.1.2.1 Ativar a função de confirmação de entrega 
Se entender que a funcionalidade de confirmação de entregas adicionada à aplicação 
ON!Track é importante para a sua empresa, esta pode ser ativada na aplicação ON!Track para 
a Internet em Definições da empresa, Definições de transferência,  

 
selecione Sim na confirmação de entrega pretendida e guarde: 

 
2.1.2.2 Confirmar entrega desativada  
Se uma empresa não pretender a confirmação de todos os tipos de equipamentos que são 
transferidos, então pode definir a confirmação de entrega como desativada. Apesar de a 
confirmação de entrega ficar desligada, continua ainda a ser possível exigir para que alguns 
equipamentos sejam assinados na confirmação por se encontrarem em processo de 
transferência.  

2.1.2.3 Transferências face a face 
Nas transferências face a face, o encarregado de armazém ou da obra deve preparar a 
transferência na aplicação móvel. Assim que passar o leitor por todos os equipamentos 
pretendidos ou estes estiverem introduzidos na transferência, desloque-se para os detalhes da 
transferência no fundo da página, clique no campo confirmar entrega e passe o telemóvel ao 
colaborador responsável para que este assine a confirmação. 
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Para assinar, toque dentro do campo da assinatura e assine. As assinaturas também podem 
ser feitas com canetas táctil de elevada precisão para facilitar a assinatura do nome completo 
no dispositivo móvel.  
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A assinatura no cartão com a funcionalidade de “confirmação de entrega” ativada resulta na 
sua confirmação automática. Esta assinatura e o registo da hora a que foi confirmada serão 
guardados no histórico de transferências. Nas informações do equipamento, “confirmado por” e 
“data confirmada” surgirão nos relatórios de transferência e no painel lateral dos detalhes do 
equipamento, conforme se mostra em baixo.  

 
2.1.2.4 Quando as transferências não são face a face 
Quando as transferências não são face a face (e são dadas, por exemplo, a um motorista para 
serem entregues), use a funcionalidade confirmar entrega para pedir confirmação de que a 
transferência foi entregue. O encarregado de armazém pode concluir a transferência da forma 
habitual na aplicação web ou na aplicação móvel. Para confirmar a entrega, o gestor da 
localização ou o colaborador responsável devem aceder à confirmação de entrega na aplicação 
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móvel onde todos os equipamentos que o utilizador é capaz de confirmar estão sincronizados 
automaticamente nessa lista se o utilizador estiver online.  

                             
O utilizador deve passar o leitor ou selecionar cada equipamento para confirmar. Se algum 
equipamento na lista de confirmações de entrega não tiver sido recebido, não clique nele, 
deixe-o ficar como está e telefone ao encarregado de armazém a informar que não chegou e 
que a transferência deve ser editada.  
 
*Nota: Os Admins não vão conseguir ver a lista completa de equipamentos que podem 
confirmar porque a lista de todas as entregas do sistema pode ser demasiado extensa. 

2.1.2.5 Quem pode confirmar entregas? 
Os Admins podem sempre confirmar qualquer entrega no sistema. Os gestores das 
localizações podem confirmar qualquer entrega feita nas localizações onde exercem a função 
de gestor da localização. Os colaboradores responsáveis podem confirmar uma entrega de 
equipamentos pelos quais são responsáveis. É possível conceder também, a qualquer 
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utilizador, permissão para “confirmar qualquer entrega” (esta permissão difere da que é dada 
para realizar qualquer transferência), se assim o pretender.  

 
*Nota: muito cuidado ao atribuir a permissão de “confirmar qualquer entrega” a um utilizador. 
Esta permissão só deverá ser dada a pessoas em quem se possa confiar uma permissão do 
tipo “admin”, como os colaboradores de armazém.  

2.1.2.6 Confirmação automática das entregas 
Quando um encarregado de armazém devolve ferramentas ao próprio armazém, ou no caso de 
um encarregado de obra transferir equipamentos para a sua própria obra (onde são gestores 
da localização), os equipamentos são confirmados automaticamente assim que forem 
transferidos.  
 
Quando trabalham várias pessoas no mesmo armazém, só uma delas é definida como "gestor 
da localização". Aos outros colaboradores pode-se conceder o direito de "confirmar qualquer 
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entrega" e definir a respetiva "localização atual" para a localização do armazém e, assim, 
qualquer transferência feita por eles para a própria localização será confirmada 
automaticamente. 

2.1.2.7 Entregas confirmadas apresentadas nos relatórios de transferência  
Como prolongamento da atual secção de relatórios de transferência, agora é possível ver quem 
confirmou um equipamento e em que data foi confirmado, o que confere maior transparência. 
Quando selecionar os campos a apresentar no relatório, não se esqueça de selecionar 
“confirmado por” e “data confirmada”. 

 
2.1.3 Gestão da localização 
Com o novo conceito "estados da localização" na gestão das localizações, agora pode-se ser 
mais eficaz a gerir localizações no que ao fim de vida útil da localização diz respeito (ou seja, 
uma obra que foi concluída).  
 
Este conceito determina o estado atual de uma localização e permite classificá-la como ativa, 
inativa ou arquivada. Esse estado da localização deve ser definido quando se adiciona uma 
nova localização, mas também pode ser alterado ou acrescentado quando edita os detalhes de 
uma localização. O estado predefinido de uma localização é o de ativa.  
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2.1.3.1 O que significa o estado ativa, inativa e arquivada de uma localização? 
As localizações no estado “ativa” são localizações que estão a ser usadas por uma empresa e 
pelos seus colaboradores (ou seja, armazém, viaturas ao serviço, obras em curso, etc.). As 
localizações ativas estão visíveis para todos os utilizadores para que possam transferir 
equipamentos, mercadorias e consumíveis para/de tais localizações.  
 
O estado “inativa” da localização pode ser usado quando um projeto estiver terminado numa 
determinada localização e não se deve transferir para lá mais equipamentos. As localizações 
inativas estarão visíveis para todos os utilizadores, mas estes não poderão transferir 
equipamentos para essas localizações, sendo apenas possível transferir equipamentos dessa 
localização inativa. 
 
Para ser mais fácil aos utilizadores identificarem rapidamente se o estado da localização é ativa 
ou inativa, é colocado um pequeno “x” junto ao símbolo da localização a indicar que está 
inativa. Do mesmo modo, os símbolos exibidos na aplicação web são refletidos na aplicação 
móvel.   
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Definir uma localização como “arquivada” é semelhante a uma supressão informática e as 
localizações nesse estado só estão visíveis para administradores através da página das 
definições da empresa. Não é possível transferir equipamentos de/para uma localização 
arquivada e, antes de uma localização ser arquivada, todos os equipamentos e mercadorias 
têm de ser transferidos dessa localização – os consumíveis podem permanecer nas 
localizações arquivadas. Além disso, se existirem equipamentos que têm uma localização que 
é a sua por predefinição, não poderá arquivá-la. Para reintegrar localizações arquivadas, o 
admin da empresa pode ir à lista de localizações arquivadas nas definições da empresa e 
selecionar as localizações pretendidas, marcando-as de seguida como ativa ou inativa – deste 
modo passam a estar novamente visíveis para todos os colaboradores da empresa. 
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2.1.4 Localização final/temporária 
Existe um novo tipo de localização denominado de localização terminal/temporária.  

 
Quando criar uma localização terminal/temporária, surge um novo campo onde pode selecionar 
qual deveria ser a condição de um equipamento depois de ser transferido para esta nova 
localização terminal/temporária. As localizações terminais/temporárias podem ser identificadas 
pelo símbolo "em construção".  



  Notas sobre a versão  

Hilti ON!Track Notas sobre a versão 2.5 Página | 12  

  
Na aplicação móvel, o símbolo é exibido também como "em construção" para poder identificar 
a localização como sendo do tipo terminal/temporária.  

 
A condição dos equipamentos transferidos para esta localização será automaticamente 
mudada para a que está definida para equipamentos da localização final/temporária e receberá 
a condição de  “indisponível”. Se uma localização final/temporária não tiver qualquer condição 
definida, os equipamentos conservarão então a condição que mantinham antes de serem 
transferidos. Se nunca foi atribuída qualquer condição aos equipamentos, estes permanecerão 
sem condição, mesmo quando são transferidos para uma localização final/temporária. 
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Se definir uma localização final com a “condição do equipamento após transferência” para 
descontinuado, a lista dos equipamentos não será exibida por predefinição e o filtro terá de ser 
retirado para ver a lista de equipamentos nessa localização final em particular.  
 
*Nota: O filtro predefinido na visualização dos equipamentos oculta os equipamentos 
descontinuados e para poder ver esses equipamentos tem de selecionar, portanto, este campo 
na coluna da condição do equipamento. 

 
Com o novo campo Condição do equipamento Hilti exibido, combinado com a nova localização 
do tipo final/temporário, agora é possível descontinuar em massa todos os equipamentos Hilti 
recolhidos/devolvidos. Depois de criar a localização final/temporário, ou caso já tenha sido 
criada uma, use o filtro Condição do equipamento Hilti para aceder aos equipamentos 
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recolhidos/devolvidos.  
 
Selecione todos os equipamentos Hilti recolhidos/devolvidos e transfira-os para a localização 
final/temporário com a condição predefinida de descontinuado.  

 
Certifique-se de que cria uma localização final/temporário com a “condição do equipamento 
após transferência” definida para “descontinuado”.  
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2.1.5 Informação sobre o estado do equipamento Hilti 
O campo “Estado do equipamento Hilti” recentemente introduzido (apresentado na coluna da 
grelha em baixo) dá indicação da respetiva condição de uma ferramenta tal como está 
reportada nos sistemas Hilti.  

 
 
Esta nova informação sobre o estado do equipamento Hilti possibilita o cruzamento de dados 
para saber se um equipamento Hilti roubado já foi reportado à Hilti como tal. Esta permite saber 
também quando termina o prazo de recolha/troca em gestão de frota ou quando as ferramentas 
foram recolhidas/devolvidas à Hilti.  
 
O estado do equipamento Hilti pode ser visualizado em muitas áreas diferentes no interface 
web, como coluna disponível no seletor de colunas da grelha conforme ilustrado acima, na 
seleção de relatórios, no painel lateral dos detalhes do equipamento (ilustrado abaixo),  
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e sob o separador "gerido como" quando edita um equipamento (ilustrado abaixo). 

 
*Nota: A visualização do estado do equipamento Hilti ainda não está disponível na aplicação 
móvel.  

2.1.6 Informação disponível sobre a sua Subscrição 
Agora já é possível verificar rapidamente a utilização corrente dos equipamentos que é 
relevante para determinar qual o seu nível de subscrição atual. O “total de itens registados” é a 
soma do número de equipamentos únicos (excluindo os descontinuados), mercadorias e 
consumíveis por código de barras. Isto é mostrado por baixo das definições da empresa e das 
informações da subscrição.  
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3 Melhorias 
3.1.1 Modelos personalizados para os equipamentos Hilti 
Agora já é possível personalizar as informações nos campos da descrição, centro de custo e 
foto dos formulários modelo dos equipamentos Hilti. A informação personalizada dos modelos 
dos equipamentos Hilti é exibida para todos os equipamentos associados. 

 
*Nota: Assim que as informações personalizadas forem acrescentadas nos campos abertos, 
jamais será possível recuperar os dados Hilti originais do modelo. 
3.1.2 Funcionalidade da grelha para mais de 5.000 equipamentos 
Para os grandes clientes com mais de 5.000 equipamentos, pode-se começar por limitar a 
pesquisa por código de barras, código alternativo, abreviatura do equipamento, 
fabricante, descrição, n.º de série, notas, localizações predefinidas e colaborador 
predefinido. 

 
Além disso, os resultados da grelha para mais de 5.000 equipamentos podem agora ser 
exportados em formato excel.  
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*Nota: Anteriormente, quando a pesquisa abrangia 5.000 equipamentos e localizações ou mais, 
a grelha era paginada e não era possível filtrar os resultados. Este deixou de ser o caso com 
esta nova evolução da pesquisa para grandes clientes que têm muitos equipamentos para 
pesquisar.  

3.1.3 Painel dos detalhes do equipamento com nova organização  
O painel dos detalhes do equipamento foi reestruturado para haver maior organização ao 
agrupar tipos de detalhes semelhantes. As caixas do novo painel do equipamento podem ser 
maximizadas ou minimizadas clicando nos cabeçalhos das mesmas.  

 
3.1.4 Número único de cliente Hilti 
O número de cliente Hilti (número de cliente SAP) pode agora ser visto por baixo das definições 
da empresa.  
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3.1.5 Caracteres adicionais para nomes de utilizador e funções dos utilizadores 
Agora já são aceites caracteres especiais quando definir o nome do cliente, as funções dos 
utilizadores e os grupos de equipamentos.  

3.1.6 Criar um nome de utilizador  
O número de caracteres exigidos quando cria um nome de utilizador é agora de 2 em vez de 3.  

3.1.7 Melhorias no desempenho 
Foram feitas muitas melhorias na funcionalidade de pesquisa e na forma como são exibidos 
muitos conteúdos da aplicação.  

3.1.8 Informação sobre serviços de assistência ao equipamento concluídos 
Já é possível aceder na aplicação móvel à informação sobre os serviços de assistência 
concluídos através dos detalhes do equipamento. Os últimos serviços de assistência efetuados 
serão exibidos no campo designado como serviço concluído. Ao selecionar o campo do serviço 
concluído, o utilizador pode ver mais detalhes sobre: o nome do serviço, a eventual descrição 
do serviço, o custo, o prestador do serviço, a data da última revisão, o intervalo de 
manutenção, notas e eventuais anexos.  
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O sistema aceita anexos nos seguintes formatos de ficheiros: jpeg, jpg, png, pdf*, docx/doc*, 
xls/xlsx, txt* 
*Nota: Estes tipos de anexos estão sujeitos à disponibilidade de aplicações de terceiros no 
dispositivo móvel.  

3.1.9 Pode aceder à documentação do produto através aplicação móvel 
As informações sobre a versão e a documentação do produto podem agora ser acedidas 
diretamente através da aplicação móvel. Nas definições ON!Track, procure as informações 
sobre a aplicação e clique na ajuda para ser direcionado para a página Hilti Online com as 
informações mais recentes sobre o produto e a versão.  
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3.2 Correções de erros  

3.2.1 Demora para carregar a página dos modelos dos equipamentos 
O tempo que demora a carregar a página dos modelos dos equipamentos foi agora reduzido 
significativamente.  

3.2.2 Editar os detalhes dos equipamentos de consumíveis 
Antes não era possível editar alguns campos de um equipamento de consumível quando não 
se selecionava um fabricante. Os campos já não estão bloqueados e podem ser editados nos 
detalhes do equipamento, mesmo quando não se seleciona um fabricante para um 
determinado consumível no momento em que este foi adicionado. 
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3.2.3 Equipamentos sincronizados entre localizações e dispositivos 
A discrepância no número de equipamentos que aparecem na pesquisa por localização em 
diferentes dispositivos está agora corrigida com a realização de sincronizações regulares e com 
a capacidade de poder solicitar uma sincronização.  
 

3.3 Resolução de problemas 
Se tiver problemas após o lançamento da versão, limpe a cache do navegador e recarregue a 
página ON!Track. Se o problema persistir, fale com o Atendimento ao cliente da Hilti 


