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Impact on online-sovellus, joka tukee korjaamoja Osat-, Komponentit-, Vakio-osat-, Huolto-, 

Vakioajat- ja Työkalut-osia koskevilla tiedoilla. Sitä käyttävät Volvo Groupin eri tuotemerkit. 

Release News sisältää yhteenvedon Impactin uusimman version uusista ominaisuuksista ja 

muutoksista. Käytä hieman aikaasi näiden tietojen lukemiseen, sillä tiedot auttavat sinua 

käyttämään sovellusta mahdollisimman tehokkaasti. Lisätietoja Impactin toiminnoista ja 

valintaikkunoista on sovelluksen Impact-ohjeessa. 

Yleisiä korjauksia tässä versiossa 
Tässä kuvatut tiedot koskevat tärkeimpiä muutoksia, jotka vaikuttavat kaikkiin Impactin 

liiketoiminta-alueisiin tai kuorma-autodivisiooniin. 

• TPI-linkit ja sisältökorjaukset:  
Technical Parts Information (TPI) -tietoihin liittyviä korjauksia on kaksi. Ensinnäkin 

Osat-haun jälkeen löytyi joitakin katkenneita hyperlinkkejä. Toiseksi kun TPI-välilehti 

avattiin Vakio-osat-haun jälkeen, välilehdessä ei aina näkynyt mitään sisältöä. Linkkien 

avaamismenetelmä on nyt päivitetty näiden ongelmien korjaamiseksi, joten ongelmia ei 

pitäisi enää ilmetä. 

 

 

• Hakutulosten katoaminen lisätietojen näyttämisen jälkeen:  

Järjestelmään on tehty korjaus eikä alustakohtaisen osahaun tulosten ei pitäisi enää 

kadota näkyvistä, kun lisätietoja ja sisältöä selataan ja palataan takaisin hakutuloksiin. 
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• Vehicle Explorerin Etsi-painikkeen korjaus:  

Kun Vehicle Explorerissa napsautettiin ensin osaa ja sitten Yleinen-linkkiä, Etsi-painike 

näkyi vihreänä ja korostettuna. Kun Etsi-painiketta tämän jälkeen napsautettiin, näkyviin 

tuli virheilmoitus. Tätä ei pitäisi enää tapahtua. 

 

• Tallenna ja lähetä koriin -virhe:  
Kun valintaa yritettiin tallentaa ja lähettää koriin, näkyviin tuli virhe. Ongelma ilmeni, kun 
valinnassa oli mukana asiakaskohtaisesti sovitettuja osia. Tämän pitäisi nyt toimia 
oikein. 
 

• Tyhjennystoiminnon korjaus:  
Hakuperusteiden säilyminen eri välilehtien välillä on hyödyllinen ominaisuus. On myös 
kätevää pystyä tyhjentämään nämä perusteet nopeasti. Sen vuoksi Tyhjennä-
painikkeen napsauttaminen Osat-, Komponentit-, Palvelu-, Vakioajat- tai Työkalut-
välilehden Navigoi-ruudussa tyhjentää annetut hakuperusteet kaikkien näiden 
välilehtien Navigoi-ruudusta. 
 
Tyhjennä-painikkeen napsauttaminen Vakio-osat-välilehdessä tyhjentää 
hakuperusteet vain kyseisen välilehden Navigoi-ruudusta. 
 

• Ylätunnistekorjaukset kaikissa välilehdissä:  

Keskenään erilaisissa hakutulosten ylätunnisteissa pitäisi nyt näkyä oikea alustatunnus. 

Ylätunnisteen pitäisi muuttua vasta, kun haku on suoritettu. 

 

 

• Osahaun tuotemerkkivalinta säilyy työkaluhaussa:  
Osahaussa tehty tuotemerkkivalinta siirtyi aiemmin myös Työkalut-välilehteen. Tätä ei 
pitäisi enää tapahtua. 

 


