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 Introdução 

A finalidade deste documento é divulgar as novas funcionalidades, melhorias e vantagens 

da versão de software ON!Track V2.3.  

1 Destaques da versão  

A versão V2.3 traz melhorias de velocidade, desempenho e funcionalidades de pesquisa, 

para melhorar a utilização da aplicação ON!Track. Além disso, uma melhoria significativa 

implementada é a capacidade de adicionar notas a um ativo, permitindo captar mais de-

talhes sobre um ativo específico. É agora mais fácil repor o stock de consumíveis, com a 

possibilidade de selecionar e repor o stock de vários tipos de consumíveis dentro de uma 

transação. E, por último, a manutenção iminente é agora anunciada antecipadamente, 

mesmo na aplicação ON!Track, de forma a que todos os utilizadores consigam planear par-

agens.  O resto do documento fornece uma perspetiva geral mais aprofundada das funções 

incluídas na versão de software V2.3. 

2 Web 

2.1 Novas características 

2.1.1 Anúncios de manutenção  

A manutenção planeada é anunciada antecipadamente e é apresentada após o início de 

sessão inícial, como um banner amovível. Se o utilizador já tiver sessão iniciada quando for 

definido o intervalo de manutenção, o banner de anúncio é apresentado no prazo de duas 

horas ou quando a página for atualizada.  
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Para remover o banner durante toda uma sessão, clique no x. Para remover o banner de 

anúncio permanentemente até ser definido um novo, clique em "Não mostrar novamente 

esta mensagem". Depois de removido o banner, é possível encontrar sempre o anúncio do 

intervalo de manutenção na página de apoio e informação até a manutenção ser realizada.  

 

2.1.2 Informações da versão acessíveis através da ON!Track  

A antiga "página de apoio", cujo nome foi alterado para "página de apoio e informação", 

apresenta uma ligação permanente para as informações da versão mais recente, apresen-

tadas no Hilti Online. Dependendo do país do cliente, a ligação redireciona o utilizar para o 

ponto adequado da página Hilti Online.  
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2.1.3 Definições da empresa - Importação e exportação   

A página de definições da empresa foi melhorada para fornecer informações acerca das 

limitações de carregamento, assim como para apresentar o histórico de carregamento, o 

que proporciona maior transparência e possibilidade de rastreio após os carregamentos. 

Para garantir que é apresentado o carregamento mais atual, clique em "Atualizar" no canto 

superior direito do histórico de carregamento.

 

 

Limitação: O número máximo de colaboradores, localizações, fabricantes e grupos de ativos 

por carregamento é de 10.000, com um tamanho máximo do ficheiro de 10 MB 
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2.2 Melhorias  

2.2.1 Funcionalidade de grelha  

O utilizador pode definir a largura da coluna da grelha durante uma sessão e esta será 

guardada para a próxima sessão. Além disso, a grelha tem algumas limitações implementa-

das para melhorar a velocidade e desempenho de diferentes vistas de grelha.  

 

Limitação: É possível apresentar até 20 colunas na grelha em simultâneo.  

 

Com menos de 2000 linhas, estão disponíveis todas as funcionalidades. Se quantidade de 

dados de ativos a carregar se situar entre 2000 e 5000 ativos, a opção "Selecionar tudo" fica 

desativada e é apresentada uma mensagem que indica que "Não é possível selecionar mais 

de 2000 ativos em simultâneo".  

 

Limitação: Se forem selecionados mais de 2000 ativos em simultâneo, as opções "Eliminar" 

e "Confirmar entrega" ficam indisponíveis.  

 

Se a quantidade de dados a carregar for superior a 5000 ativos, é apresentada uma mensa-

gem que indica que "Está a apresentar muitos dados. As opções Filtrar, Ordenar e Selecio-

nar tudo estão desativadas. Utilize a pesquisa para reduzir o número de ativos a apresentar".  
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Se forem carregados dados de 5000 ativos ou mais, são apresentadas páginas acima da 

grelha, com apresentação de 500 ativos por página.  

 

 

Limitação: Quando os ativos são apresentados em páginas de 500, a pesquisa está limitada 

apenas à procura dentro das seguintes colunas:  

1. Código de leitura  

2. Código alternativo 
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3. Nome amigável 

4. Descrição 

5. Fabricante 

6. Modelo 

7. Grupo de ativos 

8. Categoria de propriedade (Gerido como) 

 

2.2.2 Seletor de colunas  

O aspeto do seletor de colunas foi alterado para melhorar a facilidade de utilização. É 

possível adicionar ou remover colunas marcando ou desmarcando a coluna pretendida (1). 

É possível alterar a localização das colunas apresentadas arrastando e largando-as no sítio 

pretendido (2).  

  

2.2.3 Detalhes da frota  

Os campos de seguro antifurto e sinistro de ferramenta de empréstimo não são apresenta-

dos nos detalhes do ativo se forem irrelevantes para um ativo específico. Se forem rele-

vantes, é apresentado "Sim" no campo "Seguro antifurto" e "Sinistro de ferramenta de 

empréstimo".  
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2.2.4 Repor stock de consumíveis  

É agora possível selecionar e repor o stock de vários consumíveis numa só transação de 

reposição de stock.  

 

Depois de selecionados os consumíveis pretendidos para reposição de stock, introduza a 

quantidade de cada consumível selecionado.  
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2.2.5 Campo de pesquisa de localizações  

Foi adicionado um campo de pesquisa na página de localizações, para criar uma forma mais 

rápida de encontrar a localização pretendida. Introduza o nome da localização no campo de 

pesquisa e prima Enter no teclado. Clique no x no campo de pesquisa ou atualize a página 
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para cancelar o resultado da pesquisa.

 

2.2.6 Página de paragem planeada  

Foi alterado o texto na página de paragem planeada do sistema, sendo agora apresentado 

no idioma respetivo, com base nas definições do browser. A página de paragem planeada é 

apresentada para manutenção anunciada antecipadamente na aplicação móvel e Web. 

 

 

2.2.7 Página de paragem não planeada  

Existe agora uma clara diferença entre a mensagem apresentada nas páginas de paragem 

planeada e não planeada do sistema. A página de paragem não planeada é apresentada 

nos raros casos em que não seja possível anunciar a indisponibilidade ON!Track antecipa-
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damente.

 

 

2.2.8 Alertas para ativos retirados  

Deixam de ser enviados os avisos e alertas de sistema para ativos retirados, uma vez que 

não são aplicáveis a estes. 

2.2.9 Desempenho  

É possível notar as melhorias de desempenho na maior velocidade de transferência, assim 

como noutras transações dentro da aplicação.  

 

Limitação: o número máximo de ativos permitidos por transação de transferência é 500. 

2.3 Remoções 

2.3.1 Remoção de colunas da grelha  

As seguintes colunas foram removidas da grelha para melhorar a velocidade da ON!Track: 

1. NOTA DE ATIVO 

2. PROPRIETÁRIO 

3. TEM IMAGEM 

4. NÚMERO DE SERVIÇOS 

5. CARREGAMENTOS DE FICHEIROS 

6. NÚMERO DE CERTIFICADOS 

7. ID DE MOEDA DE COMPRA 

8. E-MAIL DO GESTOR DA LOCALIZAÇÃO 

9. TELEFONE DO GESTOR DA LOCALIZAÇÃO 

10. INÍCIO DE SESSÃO DO GESTOR DA LOCALIZAÇÃO_1 

11. INÍCIO DE SESSÃO DO GESTOR DA LOCALIZAÇÃO 
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12. TELEFONE DO GESTOR RESPONSÁVEL 

13. TIPO DE ENCARGOS 

14. VALOR_DOS_ENCARGOS 

15. CENTRO_DE_CUSTOS_DA_LOCALIZAÇÃO_PREDEFINIDA 

16. PNOME_DO_COLABORADOR_RESP 

17. ÚNOME_DO_COLABORADOR_RESP 

18. PRÓXIMA_DATA_VENCIMENTO 

19. NOME_DA_MOEDA 

3 Móvel 

3.1 Novas características 

3.1.1 Anúncio de manutenção  

A manutenção planeada é anunciada antecipadamente, para notificar os utilizadores da 

ocorrência de manutenções planeadas iminentes, o que permite o melhor planeamento das 

atividades consoante a disponibilidade dos sistemas. Depois de agendada um intervalo de 

manutenção, o texto "Perspetiva geral" da página inicial é alterado para "Info". Toque em 

"Info" para consultar o anúncio de manutenção planeada.  

                                    

 

Além disso, é sempre possível navegar até ao anúncio de manutenção através do menu do 

ecrã inicial.  



Notas da versão 

HILTI ON!Track Notas da versão V2.3 Página | 14  

                                   

 

3.1.2 Informações adicionais da caixa de diálogo de quantidade  

Ao transferir ou verificar o inventário dos consumíveis e mercadorias, é apresentado o nome 

do fabricante, modelo e descrição, se disponível e online. Para consumíveis, a unidade do 

ativo é também apresentada. 
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3.1.3 O campo de notas ao adicionar um ativo  

É agora possível introduzir introduzir uma nota ao adicionar um novo ativo, para inserir de-

talhes adicionais ou instruções necessárias para um ativo específico.  

 

3.1.4 Nome amigável ao adicionar um ativo  

É agora possível introduzir um nome amigável ao adicionar um ativo novo.  
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3.1.5 Adicionar grupo de ativos ao adicionar um ativo  

É agora possível criar um grupo de ativos ao adicionar um ativo. 

 

No canto superior direito dos grupos de ativos, toque no ícone de mais para adicionar um 

novo grupo de ativos. 
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3.2 Melhorias  

3.2.1 Caixa de focagem da leitura do código de barras  

Ao efetuar a leitura de um código de barras, existe agora uma área definida indicada com 

uma caixa vermelha no ponto onde ocorre a leitura. A vantagem é eliminar a dificuldade de 

aceder ao ponto onde é efetuada a leitura do código de barras e reduzir o tempo necessário 

para efetuar a leitura do um código de barras.  

 

3.2.2 Detalhes da frota  

Os campos de seguro antifurto e sinistro de ferramenta de empréstimo não são apresenta-

dos nos detalhes do ativo se forem irrelevantes para um ativo específico. Se forem rele-

vantes, é apresentado "Sim" no campo "Seguro antifurto" e "Sinistro de ferramenta de 

empréstimo".  
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3.2.3 Funcionalidade de pesquisa  

É agora possível pesquisar o nome amigável, fabricante e notas de ativos, para encontrar 

um ativo específico. Além disso, também é agora possível pesquisar ativos utilizando várias 

palavras.  

3.2.4 Desempenho  

A velocidade de transferência e sincronização foi melhorada, o que permite obter um des-

empenho global melhor.  

 

Limitação: Para melhorar a velocidade de transferência, é possível transferir até 500 ativos 

em simultâneo.  


