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1 Principalele caracteristici ale versiunii 

 

Declinarea răspunderii: După lansarea noii versiuni, toți utilizatorii ON!Track trebuie mai 

întâi să se deconecteze și apoi să se reconecteze la ON!Track atât de pe telefonul mobil, 

cât și din aplicația web, pentru a se asigura că noua versiune ON!Track va funcționa așa 

cum trebuie.  

 

Versiunea V3.0 s-a concentrat în principal pe remedierea erorilor și probleme de stabilitate și a 

adus în plus unele noi caracteristici minore precum: gestionare îmbunătățită a categoriilor și a 

identităților pentru active/consumabile/bunuri, solicitarea unei reparații de scule din aplicația 

ON!Track în țările în care este disponibilă și evidențierea cantității și a locului de proveniență 

pentru consumabile/bunuri la transferarea acestora când este activată opțiunea Confirmare 

livrare. S-a mai adăugat și o nouă limbă (greacă). Restul acestui document oferă o prezentare 

mai aprofundată a caracteristicilor incluse în versiunea V3.0. 
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2 Noi caracteristici 

2.1 Loc de proveniență și Cantitate în fereastra Confirmare livrare 

Pentru îmbunătățirea transparenței și a posibilității de utilizare, de acum înainte, ori de câte ori se include 

un consumabil sau un bun într-un transfer când este activată opțiunea „Confirmare livrare”, cantitatea și 

locul de proveniență aferente consumabilului sau bunului transferat vor fi afișate pentru o transparență 

superioară a tranzacției de confirmat. 
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2.2 Confirmare a ștergerii listei de transferuri pe dispozitive mobile 

De acum înainte, ori de câte ori se completează o listă de transferuri pe dispozitive mobile cu articole de 

transferat dintr-un loc în altul, atingerea pictogramei „pubelă” va antrena afișarea unui mesaj pop-up 

„Ștergere cărucior transfer” pentru evitarea erorilor. Chiar și după atingerea opțiunii „Da” în fereastra 

pop-up „Ștergere cărucior transfer”, va fi disponibilă o opțiune de anulare prin intermediul unui mesaj 

afișat în partea inferioară a aplicației ON!Track. 

 

Lista Cărucior transfer: 
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Ștergere cărucior transfer: 

 

Anulare după atingerea opțiunii Da:  
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3 Optimizări/îmbunătățiri 

3.1 Modificarea gestionării identității activelor/consumabilelor/bunurilor 

Pentru facilitarea utilizării și mai multă claritate, s-a modificat gestionarea identității 

activelor/consumabilelor/bunurilor. Astfel, vizualizarea anterioară Detalii activ a fost schimbată în 

Categorie și identificatori. 
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Modificări web 

Vizualizare web veche: 

 

Vizualizare web nouă: 
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După cum se poate vedea mai sus, câmpurile cu detalii despre activ au fost rearanjate pentru o vedere de 

ansamblu mai bună a atributelor unui activ/consumabil/bun. 

 

Secțiunea Categorie și identificatori include: 

 

• Categorie 

• Scanare tip cod  

(Acesta este un câmp nou; implicit, tipul este întotdeauna „Cod de bare” pentru consumabile și 

bunuri) 

• Cod de scanat 

• Cod alternativ 

• Număr de serie 

 

Secțiunea Detalii include pentru Active: 

 

• Nume șablon 

• Producător 

• Model 

• Descriere 

• Stare activ 

• Nume simplificat 

 

Pentru Bunuri: 

 

• Producător 

• Model 

• Descriere 

• Cantitate 

• Nume simplificat 
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Pentru Consumabile: 

 

• Producător 

• Model 

• Descriere 

• Unitate 

• Nume simplificat 

 

  

Tipul de cod de scanat va fi vizibil întotdeauna și pe panoul lateral al activului. 

3.1.1 Modificări în varianta pentru dispozitive mobile 

În aplicația mobilă, când se adaugă un activ nou, opțiunea Adăugare articol Hilti este de acum înainte 

ascunsă pentru țările SAP ByDesign. Când se adaugă un activ, de acum înainte este obligatorie utilizarea 

cititorului de coduri de bare ori de câte ori se dorește completarea câmpului „Cod de bare”. Se poate în 

continuare edita manual câmpul „Cod alternativ”. Ecranele Detalii activ/bun au fost adaptate pentru a 

reflecta și modificările din aplicația web. 
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Vizualizare variantă pentru dispozitive mobile veche: 

 

Vizualizare variantă pentru dispozitive mobile nouă:  
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Tipul de cod de scanat va fi vizibil întotdeauna în secțiunea de meniu Detalii activ. 

3.2 Îmbunătățiri ale alertelor 

Modulul Alerte a fost remodelat pentru a se elimina diverse probleme anterioare de programare a 

alertelor. 

3.3 Unități implicite traduse 

Unitățile implicite introduse cu versiunea V2.9 au fost traduse în limbile acceptate, precum: 

• BUCATĂ 

• CUTIE 

• CUTII 

• LIVRE 

• TONE 

• FOI 

• PICIOARE 

• YARZI 

• METRI 
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3.4 Pagina Descriere produs a fost schimbată în Info produs 

Conținutul paginii Descriere produs a fost actualizat. 


