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1 Aspetos a destacar na versão 

 

Isenção de responsabilidade: depois do lançamento da nova versão, todos os utilizadores 

ON!Track devem terminar sessão primeiro e voltar a iniciar sessão no ON!Track na 

aplicação móvel e web para garantir que a nova versão do ON!Track vai funcionar como 

previsto.  

 

A versão V2.9 apresenta algumas novas funcionalidades essenciais como a eliminação de 

equipamentos a qualquer momento para utilizadores administradores e alterações sobre como 

adicionar e gerir consumíveis. Muitas novas melhorias também incluem: capacidade de adicionar 

o seu equipamento único Hilti ao ON!Track ao analisar o código QR ON!Track, hiperligações 

clicáveis na secção de notas de Equipamento, largura ajustável do painel lateral Equipamento, 

Definições da Empresa reformuladas, novos idiomas (coreano, japonês, chinês HK), melhorias 

nos relatórios gerados e muitas mais correções de erros. O resto do documento fornece uma 

perspetiva geral mais aprofundada das funções incluídas na versão de software V2.9. 

  



  Notas da versão 
 

Hilti ON!Track Notas sobre a versão V2.9 Página | 3  

2 Novas características 

2.1 Alterações de consumíveis 

2.1.1 Quantidade decimal para consumíveis 

A partir de agora, é possível atribuir quantidades de consumíveis com uma precisão decimal até 

três dígitos (milésimos). Como por exemplo: "0,001" em que 1 é o último dígito. Esta alteração 

aplica-se aos montantes atribuídos aos campos: 

 

 Repor stock de quantidade numa localização 

 Ajustar quantidade do nível de stock mín. 

 Ajustar quantidade do nível de stock máx.  

 Quantidade do local de armazenamento 

 Transferir quantidade do carrinho 

 

 

 

Tenha em atenção que se utilizar o carregamento em massa através do modelo de Excel embora 

possa adicionar um valor mais refinado que 3 dígitos decimais, será arredondado até ao 3.º dígito 

decimal.  

Por exemplo: 0,0123456 será arredondado pelas regras de arredondamento matemáticas para 

o 3.º dígito decimal 0,0124. 
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2.1.2 Consumíveis com quantidade 0  

A partir de agora, é possível criar consumíveis com quantidade 0 e, sempre que a compra atual 

for realizada ou estes tipos de consumíveis forem encontrados durante as verificações de 

inventário, podem simplesmente ser atualizados/modificados para refletir os atuais. 

 

 

2.1.3 Unidades de consumíveis para alterações e melhorias de quantidade 

Para ajudar e padronizar a gestão de quantidade de consumíveis, a partir de agora, o campo 

Unidade é convertido num menu pendente onde pode selecionar entre várias unidades 

predefinidas que gostaria de escolher. Estas unidades podem ser modificadas e definidas nas 

Definições da Empresa com pequenas descrições adicionais. No entanto, também pode 

simplesmente definir uma nova unidade ao adicionar um novo consumível ao ON!Track. 
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O Nome da Unidade tem agora mais alternativas de medição.  

Como por exemplo: "litros" para volume, "metro" para comprimento e "kg" para medição de peso. 
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2.1.4 Nome amigável para consumíveis e mercadorias 

A partir de agora, é possível atribuir nomes amigáveis únicos a todos os seus consumíveis e 

mercadorias, tal como fazia com os seus equipamentos. Os "Nomes Amigáveis" também podem 

ser adicionados aos consumíveis e mercadorias durante o carregamento em massa do modelo 

de Excel. 

 

2.2 Eliminação de equipamentos 

2.2.1 Eliminar qualquer equipamento/consumível/mercadoria  

Limitação importante que é necessário ter em mente! Só os utilizadores com a função 

"admin" predefinida podem realizar a eliminação de equipamentos. Mesmo se tiver criado 

uma função personalizado com os mesmos privilégios da função "admin" predefinida da 

Hilti, só funciona com a função "admin" original. 

 

A partir de agora, chegou a capacidade de eliminar qualquer 

Equipamento/Consumível/Mercadoria a qualquer momento. Anteriormente, só era possível 

eliminar um Equipamento/Consumível/Mercadoria se não houvesse quaisquer transferências 

realizadas. Um Equipamento/Consumível/Mercadoria só podia ser eliminado se não tivesse 

quaisquer transferências nos respetivos registos. No entanto, devido à natureza da sensibilidade 

deste tópico, a eliminação de equipamentos só é permitida a utilizadores com a função de 

funcionário "admin". 
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Tenha em atenção que a eliminação de Equipamentos/Consumíveis/Mercadorias não pode 

ser recuperada pela Hilti!  

Se um equipamento Hilti registado utilizando os Serviços de Integração da Hilti for 

eliminado, o ativo volta ao estado "Não Registado" em quaisquer relatórios que o incluam 

ou ao procurá-lo pelo número de série. 

 

Como ativar a eliminação de Equipamento/Consumível/Mercadoria a pedido? 

1. Aceda a Definições da Empresa e clique em Definições Gerais. 

2. Selecione "Sim" para permitir que utilizadores Admin eliminem equipamentos que 

tenham sido transferidos. 

3. Defina um nível de profundidade para Eliminação em Lote de Equipamentos. Por 

predefinição, este número é 0 o que significa que não pode eliminar mais do que um 

equipamento de cada vez. O número representa o número de transferências a que os 

equipamentos/consumíveis/mercadorias foram submetidos na sua vida útil. Por exemplo, 

se o número estiver definido como 4, significa que todos os 

Equipamentos/Consumíveis/Mercadorias que não foram transferidos mais do que quatro 

vezes na vida podem ser eliminados em lote. Os 

Equipamentos/Consumíveis/Mercadorias que foram assinalados para eliminação, mas 

foram transferidos mais do que quatro vezes na vida não estão autorizados para 

eliminação. 
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Regras de eliminação: 

 

1. Quando a eliminação de ativos está ativada, os utilizadores admin podem eliminar 

Equipamentos/Consumíveis/Mercadorias um a um, independentemente das vezes que 

foram transferidos. 

2. Quando a eliminação em lote está ativada, os utilizadores Admin podem eliminar 

quaisquer Equipamentos/Consumíveis/Mercadorias 

3. As Mercadorias/Consumíveis só podem ser eliminadas se todos os registos tiverem sido 

selecionados. 

4. Os equipamentos no estado "Em Trânsito" e pendentes para "Confirmar Entrega" não 

podem ser eliminados até "Confirmar Entrega" ser resolvido. 

5. As notas de entrega/relatórios antigos gerados que contêm os 

Equipamentos/Consumíveis/Mercadorias eliminados permanecem no sistema. 

6. Os Códigos de Leitura/Códigos Alternativos utilizados para 

Equipamentos/Consumíveis/Mercadorias são libertados para utilização. 

7. Quaisquer alertas dos Equipamentos/Consumíveis/Mercadorias eliminados são 

apagados do Painel. 

 

Como eliminar um Equipamento/Consumível/Mercadoria mesmo depois de ser transferido: 

 

1. Selecione um ou mais registos de Equipamento/Consumíveis/Mercadorias na vista de 

grelha ao selecionar a respetiva caixa de verificação. 

2. Clique no ícone do lixo. Depois de clicar, é apresentada uma mensagem pop-up a 

solicitar a confirmação da eliminação pois a eliminação não pode ser recuperada! 
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3 Melhorias 

3.1 Melhorias nos Equipamentos Hilti 

3.1.1 Código de Leitura pesquisável para "Equipamento Único Hilti" 

O fluxo de trabalho "Equipamento Único Hilti" suporta a procura/leitura do Código de Leitura 

ON!Track, além da procura já existente do Número de Série.  

 

 

 

3.1.2  O carregamento de Excel "Equipamentos Hilti" suporta o carregamento de 

serviços 

O carregamento de Excel "Equipamentos Hilti" suporta as mesmas funcionalidades do 

carregamento "Equipamento Avançado" e permite o carregamento de até 10 serviços 

 

É possível procurar o 
Código de Leitura e/ou 
Número de Série para 
Equipamentos Hilti ao 

adicionar um 
"Equipamento Único 

Hilti" 
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3.1.3 Campo de taxa de frota mensal/Preço de Compra controlado não SAP 

disponível para equipamentos Hilti (quando os Serviços de Integração da Hilti 

estão disponíveis)  

Fizemos alterações para permitir uma qualidade superior de serviço e rastreabilidade dos preços 

de compra do kit combinado Hilti ao nível de peças individuais em vez de apenas fornecer o 

preço de compra correto da ferramenta principal. Anteriormente incorreto sempre que um cliente 

ON!Track comprava um kit de ferramentas para construção. Por exemplo, uma ferramenta 

principal + carregador + bateria como um todo que era refletido na secção de notas, apenas o 

preço de compra da ferramenta principal estava correto, o restante conteúdo do kit refletia 

apenas os preços de redistribuição internos (p. ex., preço correto da ferramenta principal, preços 

incorretos das baterias + carregadores).  

 

Para ajudar a ultrapassar esta limitação, foram efetuadas as alterações abaixo: 
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 O campo Taxa de Frota Mensal Hilti passa a ser dedicado e não editável para os dados 

que são fornecidos pelo SAP. 

 O campo Taxa de Frota Mensal está a ser introduzido que será editável e o preço de 

compra/taxa de frota pode ser ajustado a qualquer momento pelos utilizadores para 

refletir os preços corretos das faturas. 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Etiquetas NFC Hilti "de Leitura" 

A partir de agora, é possível ler chips NFC das ferramentas Hilti a partir da aplicação ON!Track 

no Android para identificar as suas ferramentas Hilti. Enquanto estiver no ecrã principal da 

aplicação móvel, aproxime o leitor NFC do telefone para entrar em contacto e ler as informações 

NFC da ferramenta Hilti. 

Os dados transferidos de 
SAP serão fornecidos 

num campo apenas de 
leitura dedicado 

Preço de Compra/Taxa de 
Frota Mensal não será 
preenchido com dados 

SAP e permanece 
editável 
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3.2 Melhorias gerais 

3.2.1 Serviço de apoio ao cliente e notas de versão HOL: 

A partir de agora, é mais fácil localizar a linha direta de apoio ao cliente da Hilti genérica 

específica do país e a página de notas de versão do ON!Track HOL se não estiver disponível no 

seu país.  

 

Notas da versão HOL: 

O ícone "?" referente à páginas das notas de versão ON!Track HOL só é apresentado se houver 

uma secção de página de notas de versão ON!Track HOL localmente mantida. 

 

 

Apoio ao cliente: 

O ícone "" é apresentado sempre na faixa da aplicação Web ON!Track para poder entrar 

em contacto facilmente com o apoio ao cliente da Hilti local. 
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3.2.2 Melhorias do Carrinho de Transferência na Web 

Adicionámos as seguintes colunas: 

 

 "Descrição" para garantir que vê sempre as descrições importantes das suas ferramentas 

antes de as transferir. 

 "Fabricante" para saber sempre que equipamentos de Fabricante está prestes a transferir 

 "Última Nota de Transferência" para ver se há alguma observação referente ao 

equipamento 

 

3.2.3 Anexos nos Modelos do Equipamento 

A partir de agora, pode adicionar facilmente anexos aos Modelos do Equipamento, tal como 

adicionar um anexo aos seus Equipamentos. Pode adicionar anexos a modelos globais ou aos 

seus modelos, independentemente se o ter criado ou já existir no ON!Track. Depois de guardar 

o modelo, os anexos carregados podem ser eliminados ou pode adicionar novos. Quaisquer 

anexos adicionados ao modelo do Equipamento serão adicionados automaticamente a qualquer 

novo equipamento gerado utilizando o modelo.  
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O máximo atual é o anexo de no máximo 20 ficheiros a qualquer equipamento e, portanto, só é 
possível aceder a 20 anexos na vista de detalhes. Cada ficheiro não deve exceder 10 MB de 
dados.  
 

São suportados os seguintes tipos de ficheiro:   
 documentos - docx/doc, xls/xlsx, pdf, txt;   
 imagens - jpg/jpeg/png.  

 

Nota: 
 
os anexos dos equipamentos só podem ser carregados a partir da aplicação Web! 
 

Se um equipamento já tiver alguns anexos e for definido um novo anexo ao nível de modelo do 

equipamento, o novo anexo aparecerá na lista de anexos do equipamento no Painel Lateral 

Equipamento que é ordenado alfabeticamente. Isto significa que será inserido entre os anexos 

existentes! 
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3.2.1 Editar Serviços Agendados/Concluídos e adicionar serviços históricos 

A partir de agora, pode editar facilmente o histórico de serviços concluídos para ajustar/corrigir a 

Data Agendada, Data de Conclusão, Custo, Fornecedor, Notas ou até mesmo adicionar/eliminar 

anexos. Não só pode editar serviços já agendados, mas também pode adicionar serviços 

históricos com anexos aos equipamentos retrospetivamente a qualquer momento. A conclusão 

de um serviço na aplicação Web também foi facilitada com a introdução de um botão "Concluir 

Serviço" e oferecendo uma janela de conclusão de serviço melhor e mais detalhada onde pode 

introduzir o Custo, Fornecedor, Notas e adicionar anexos. Basta selecionar o que pretende 

concluir e clicar no botão "Concluir Serviço" 
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Descrição geral dos serviços: 
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Editar um serviço concluído:

 

Tem de se deslocar para baixo como indicado acima na imagem para poder clicar no botão 

"Guardar" se houver um anexo de ficheiro. 

3.2.1 Hiperligações clicáveis para notas de Equipamento Web e em dispositivos 

móveis 

As hiperligações adicionadas a partir da aplicação Web à secção de notas para os equipamentos 

são agora clicáveis no Painel Lateral Equipamento ou nos Detalhes do Equipamento no 

dispositivo móvel. O browser será redirecionado para o destino da hiperligação numa nova 

janela/separador. Tenha em atenção que só funciona se tiver o prefixo http:// ou https:// para o 

protocolo antes do URL. Por exemplo: http://www.hilti.com, utilizar www.hilti.com não funciona. 

http://www.hilti.com/
http://www.hilti.com/
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Tenha em atenção que a secção Notas do Equipamento só é editável na aplicação Web 

ON!Track. 
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3.2.2 Painel Lateral Equipamento ajustável 

Pode arrastar e redimensionar a proporção do Painel Lateral Equipamento a qualquer momento 

caso necessite de mais espaço para apresentar todas as informações. Pode redimensionar o 

painel lateral sob Equipamentos e Localizações quando estiver a ver os detalhes de um 

Equipamento/Consumível/Mercadoria. 

 

 

3.2.1 Novos idiomas disponíveis 

Adicionámos coreano, japonês e chinês de Hong-King como idiomas suportados ao 

ON!Track. 
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3.3  Alterações de Definição da Empresa 

3.3.1 Os Detalhes da Empresa foram movidos  

A partir de agora, os Detalhes da Empresa serão movidos para uma secção secundária 

denominada Detalhes da Empresa sob as Definições da Empresa. 

3.3.2 Alterações a Definições de Transferência/Definições Gerais 

 A secção de menu anteriormente denominada "Definições de Transferência" foi 

renomeada para "Definições Gerais". 

 "Confirmação de entrega obrigatória": mudou para "Transferências exigem confirmação 

de entrega:" 

 O texto "Intervalo de Notificação Antecipada de Devolução em Atraso" mudou para 

"Intervalo de Notificação Antecipada de Devolução em Atraso de Transferência" 

3.3.3 Alertas de e-mail 

A opção "Permitir a entrega de alertas por e-mail" foi movida para as "Definições Gerais". 

3.4 Melhorias nos Relatórios e Notas de Entrega 

3.4.1 Categoria de relatório de Equipamentos Eliminados 

Para complementar a funcionalidade "Eliminar qualquer Equipamento/Consumível/Mercadoria a 

qualquer momento", foi criada a nova categoria "Equipamentos Eliminados" para poder gerar 

relatórios nos ativos eliminados pelos utilizadores admin do ON!Track. 

 

Filtros de relatório: 

 

 Filtro de intervalo de datas para data de eliminação 

 Categoria de equipamentos 

 

Colunas do relatório: 

 

 Data/hora de eliminação 
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 Eliminado por 

 Código de leitura 

 Código alternativo 

 Nome amigável 

 Número de série 

 Fabricante 

 Modelo 

 Descrição 

 Quantidade 

 Categoria de equipamentos 

 Data/hora de registo 

 

Nota: 

Os valores de Código de Leitura e Código Alternativo comunicados estão representados no 

relatório apenas para fins históricos. Como os registos foram eliminados, os valores de Código 

de Leitura e Código Alternativo poderiam ter sido reutilizados para outros 

equipamentos/consumíveis/mercadorias. 
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3.4.2 "Unidade" como categoria de esquema de relatório em Relatórios de 

Transferência 

Como foram introduzidas unidades personalizáveis com esta versão, foi adicionada uma nova 

coluna no esquema de relatório para que as unidades de quantidades sejam sempre 

apresentadas quando executa relatórios.  

 

 

3.4.3 Alteração do esquema de Notas de Entrega 

Para um maior esclarecimento e transparência sobre quem foi o remetente e o destinatário das 

transferências, criámos o esquema das Notas de Entrega geradas. Em vez do esquema anterior 

de duas colunas para remetente, a localização para duas linhas e uma coluna para que haja mais 

espaço para os nomes longos de endereços e localização. O nome da coluna "De/Para" anterior 

também é renomeado para "De Localização/Para Funcionário". 
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 Se o nome da localização for demasiado longo, todo o endereço será truncado para o número 

máximo de carateres permitidos, por exemplo:  

 

Para Localização: Nome_Principal_Raiz/Nível1…Nível6/Nível7/Nome da Localização (ID). 

("…" representa o local de truncagem)

 

3.4.4 Botão Atualizar nas Notas de Entrega e Relatórios 

Dependendo do tamanho e complexidade dos relatórios gerados, pode demorar algum tempo 

até serem gerados pelo ON!Track. Para obter as Notas de Entrega ou Relatórios gerados assim 

que possível, foi introduzido um novo botão Atualizar que atualiza a vista de grelha para ver se 

a Nota de Entrega ou Relatório já foi gerado. 
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