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O Impact é um aplicativo on-line que apoia as oficinas com informações sobre Peças, 

Componentes, Peças padrão, Serviços, Tempos padrão e Ferramentas. Ele é usado pelas 

marcas do Grupo Volvo. 

As novidades da versão oferecem uma visão geral de novas características e modificações na 

versão mais recente do Impact. Ler cuidadosamente estas informações, pois elas ajudarão a 

obter todos os benefícios do aplicativo. Para obter mais informações sobre as funções e 

diálogos no Impact, consulte a Ajuda do Impact no aplicativo. 

Correções gerais neste lançamento 
As informações fornecidas aqui descrevem as principais mudanças que afetam todas as áreas 

de negócios ou as divisões de caminhões do Impact. 

• Links de TPI e correções de conteúdo:  
Há duas correções relacionadas às informações de peças técnicas (TPI). Primeiro, 

alguns hiperlinks que não funcionam foram encontrados após uma pesquisa de Peças. 

Segundo, quando a guia TPI era acessada após uma pesquisa de Peças padrão, a 

guia às vezes não exibia nenhum conteúdo. Para resolver esses problemas, o método 

usado para abrir um link agora foi atualizado, portanto, esses problemas e outros 

semelhantes devem ser corrigidos. 

 

 

• Resultados da pesquisa perdidos após a visualização de detalhes:  

Foi feita uma correção para que, após realizar uma pesquisa de peças exclusivas do 

chassi, os resultados não sejam mais perdidos ao navegar para cima e para baixo 

pelos detalhes, conteúdo e voltar aos resultados. 
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• Correção do botão Busca do Pesquisador de Veículos:  

No Pesquisador de Veículos, após clicar em uma Peça e depois no link Genérico, o 

botão Busca ficaria realçado em verde. Após clicar no botão de pesquisa, uma 

mensagem de erro seria mostrada. Isso não deve mais ocorrer. 

 

• Erro ao Salvar e Enviar para a Cesta:  
Ocorreu um erro ao tentar salvar e enviar para a cesta. O problema ocorreu ao incluir 
peças de adaptação do cliente. Agora, deve funcionar como esperado. 
 

• Correção de função Apagar:  
A retenção de critérios de pesquisa em diferentes guias é útil. Também é conveniente 
poder apagar esses critérios rapidamente. Portanto, ao clicar no botão Apagar no 
painel Navegar em Peças, Componentes, Serviço, Tempos padrão ou Ferramentas, 
qualquer critério de pesquisa inserido será apagado de todos os painéis Navegar 
nessas guias.  
 
Ao clicar no botão Apagar na guia Peças padrão, o painel de navegação apagará 
apenas os critérios de pesquisa nessa guia. 
 

• Correções de cabeçalho nas guias:  

Cabeçalhos de resultados de pesquisa sem correspondência agora devem exibir a 

Identificação do Chassi correto. Os cabeçalhos só devem ser alterados após a 

execução de uma pesquisa. 

 

 

• Busca de ferramentas mantém os critérios de marca da busca de peças:  
Anteriormente, após realizar uma pesquisa de peças que incluía uma seleção de marca 
como parte dos critérios, a Marca era transferida para a aba Ferramentas. Isso não 
deve mais acontecer. 

 


