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Impact er en online-applikation, som understøtter værkstederne med oplysninger om Dele, 

Komponenter, Standarddele, Service, Standardtider og Værktøj. Det benyttes af de forskellige 

mærker inden for Volvo Group. 

Udgavenyheder giver dig et overblik over nye funktioner og ændringer i den seneste version af 

Impact. Tag dig tid til nøje at læse disse oplysninger, da de vil hjælpe dig med at få det fulde 

udbytte af applikationen. Hvis du vil vide mere om funktionerne og dialogboksene i Impact, kan 

du se Impact Hjælp i programmet. 

Generelle rettelser i denne udgave 
De oplysninger, der er beskrevet her, forklarer kerne-ændringer, som påvirker alle Impact-

virksomhedsområder eller Truck-afdelinger. 

• TPI Links og indholdsrettelser:  
Der er to rettelser relateret til Technical Parts Information (TPI). For det første blev der 

fundet nogle brudte hyperlinks efter en søgning efter Reservedele. For det andet, når 

TPI-fanen blev tilgået efter en søgning efter Standardreservedele, viste fanen 

sommetider ikke noget indhold. For at behandle disse problemer er metoden til åbning 

af et link nu blevet opdateret, så disse og lignende problemer skulle nu være korrigeret. 

 

 

• Søgeresultater mistet efter visning af detaljer:  

Der er blevet foretaget en korrektion, således at efter udførelse af en søgning 

udelukkende efter chassisdele burde resultaterne ikke længere gå tabt, når man 

navigerer op og ned gennem detaljer, indhold og tilbage til resultater. 
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• Korrektion af søgeknappen for Køretøjssøgning:  

Efter klik på en reservedel og derefter på linket Generisk i Køretøjssøgning blev 

knappen Søg fremhævet i grønt. Efter klik på søgeknappen blev der vist en 

fejlmeddelelse. Dette burde ikke længere forekomme. 

 

• Fejl ved Gem og send til indkøbskurv:  
Der opstod en fejl, når man forsøgte at gemme og sende til Indkøbskurv. Problemet 
opstod, når man inkluderede Kundetilpasningsdele. Dette burde nu fungere som 
forventet. 
 

• Rettelse af Ryd-funktion:  
Bevarelse af søgekriterier på tværs af forskellige faner er nyttig. Det er også bekvemt 
hurtigt at kunne rydde disse kriterier. Derfor, når man nu klikker på knappen Ryd i 
Naviger-panelet på fanen Reservedele, Komponenter, Service, Standardtider eller 
Dele, vil eventuelle indtastede søgekriterier blive ryddet fra alle Naviger-paneler i disse 
faner. 
 
Ved klik på knappen Ryd i fanen Standardreservedele vil Naviger-panelet kun rydde 
søgekriterier i den pågældende fane. 
 

• Rettelser af sidehoveder på tværs af fanen:  

Fejltilpassede sidehoveder for søgeresultat burde nu vise det korrekte Chassis-ID. 

Sidehoveder bør kun ændres, efter at en søgning er blevet udført. 

 

 

• Søgning efter værktøjer bevarer mærkekriterier fra reservedelssøgning:  
Tidligere efter udførelse af en reservedelssøgning, som inkluderede et mærkevalg som 
en del af kriterierne, blev mærket videreført til fanen Værktøjer. Dette burde ikke 
længere ske. 

 


