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Impact je online aplikace, která poskytuje servisním dílnám podporu informacemi o dílech, 

součástech, standardních dílech, servisu, standardních časech a nářadí. Využívají ji značky ze 

skupiny Volvo Group. 

Zpravodaj Release News poskytuje přehled nových funkcí a změn provedených v poslední verzi 

aplikace Impact. Vyhraďte si čas a tyto informace si pečlivě prostudujte, protože vám pomohou 

naplno využívat výhody této aplikace. Další informace o funkcích a dialogových oknech aplikace 

Impact naleznete v části Nápověda aplikace Impact. 

Všeobecné opravy v této verzi 
Zde uvedené informace popisují hlavní opravy ovlivňující všechny obchodní oblasti aplikace 

Impact nebo divize nákladních vozidel. 

• Opravy odkazů TPI a obsahu:  
Byly provedeny dvě opravy související s technickými informacemi o dílech (TPI). Za 

prvé, po vyhledání v poli Díly bylo vyhledáno několik neplatných hypertextových 

odkazů. Za druhé, při přístupu na kartu TPI po provedení hledání v poli Standardní díly 

se na této kartě někdy nezobrazil žádný obsah. V rámci řešení těchto problémů byl 

aktualizován způsob otevírání odkazů, takže tyto a jim podobné problémy by nyní měly 

být opraveny. 

 

 

• Ztráta výsledků hledání po zobrazení podrobností:  

Byla provedena oprava, která zajišťuje, že po provedení vyhledání jedinečných dílů 

podvozku již nedochází ke ztrátě výsledků při procházení nahoru a dolů podrobnostmi a 

obsahem a po následném návratu k výsledkům. 
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• Oprava tlačítka hledání v průzkumníku vozidla:  

Po kliknutí na díl a následně na odkaz Generický v průzkumníku vozidla došlo ke 

zvýraznění tlačítka Hledat zelenou barvou. Po kliknutí na tlačítko hledání se zobrazila 

chybová zpráva. K tomu by již nemělo docházet. 

 

• Chyba v uložení a odeslání do koše:  
Při pokusu o uložení a odeslání do koše docházelo k chybě. K tomuto problému 
docházelo v případě zahrnutí adaptovaných dílů zákazníka. Tato část by nyní měla 
fungovat podle očekávání. 
 

• Oprava funkce vyčištění:  
Zachování kritérií hledání na různých kartách představuje užitečnou funkci. Užitečná je 
také schopnost tato kritéria rychle vymazat. Proto po kliknutí na tlačítko Vyčistit na 
panelu Přejít na kartách Díly, Součásti, Servis, Standardní časy nebo Nástroje dojde 
k vymazání všech zadaných kritérií hledání na všech panelech Přejít obsažených na 
těchto kartách. 
 
Pokud kliknete na tlačítko Vyčistit na kartě Standardní díly, dojde k vymazání kritérií 
hledání na panelu Přejít pouze na této kartě. 
 

• Opravy záhlaví na všech kartách:  

Na záhlavích neodpovídajících výsledků hledání by se nyní mělo zobrazovat správné ID 

podvozku. Záhlaví by se měla měnit až po spuštění hledání. 

 

 

• Funkce Hledání nástrojů přebírá kritéria značky z funkce Hledání dílů:  
Dříve docházelo k tomu, že po vyhledání dílů, které v rámci kritérií zahrnovalo výběr 
značky, docházelo k přenesení značky na kartu Nástroje. K tomu by již nemělo 
docházet. 

 


