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Az Impact egy online alkalmazás, amely alkatrészekkel, részegységekkel, alapértelmezett 

alkatrészekkel, szolgáltatásokkal, alapértelmezett időkkel és szerszámokkal kapcsolatos 

információkkal támogatja a műhelyeket. Ezt a Volvo Group márkáihoz használjuk. 

A Release News az Impact legújabb verziójában található új jellemzőkről és változásokról 

tartalmaz áttekintő információkat. Szánjon időt az információk gondos elolvasására, mert ez 

segít az alkalmazás összes előnyének kihasználásában. Az Impact funkcióiról és 

párbeszédeiről további információkat az alkalmazáson belül található Impact súgóban olvashat. 

Általános javítások ebben a kiadásban 
Az itt található információk az alapvető javításokat írják le, amelyek az összes Impact üzleti 

területet vagy teherautó részleget érintik. 

• TPI hivatkozások és tartalomjavítások:  
Két javítás van a műszaki alkatrész-információkhoz (TPI). Először, néhány nem 

működő hiperhivatkozás volt található az Alkatrész kereséseket követően. Másodszor, 

amikor a TPI fülre lépett Normál alkatrészek kereséseket követően, a fül bizonyos 

esetekben nem mutatott semmilyen tartalmat. A problémák megoldásához, 

módosításra került a hivatkozások megnyitásához használt módszer, így javításra 

kerültek ezek és a hasonló problémák. 

 

 

• Elveszett keresési eredmények a részletek megtekintése után:  

Javítás történt, hogy az alvázspecifikus alkatrészkeresést követően az eredmények már 

ne vesszenek el, amikor fel és le navigál a részletek, a tartalom, és vissza az 

eredmények között. 
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• Jármű Explorer keresőgomb javítása:  

A Jármű Explorerben, miután egy Alkatrészre, majd az Általános hivatkozásra kattint, a 

Keresés gomb zölden kerül kiemelésre. Miután a keresés gombra kattint, egy 

hibaüzenet jelenik meg. Ez többé nem történik. 

 

• Mentés és küldés a kosárba hiba:  
Hiba történt, amikor megpróbált menteni és a Kosárba küldeni. A probléma 
Ügyféladaptációs alkatrészek benne foglalásakor történt. Ennek most a vártak szerint 
kell történnie. 
 

• Törlés funkció javítása:  
Hasznos a keresési feltételek megőrzése a különböző füleken. A feltételek gyors törlése 
szintén kényelmes. Ezért, amikor a Törlés gombra kattint a Navigátor panelen az 
Alkatrészek, Részegységek, Szerviz, Normaidők vagy Szerszámok fülön, akkor a 
bevitt keresési feltételek az összes Navigálás panelen törlésre kerülnek ezeken a 
füleken.  
 
Ha a Törlés gombra kattint a Normál alkatrészek fülön, akkor a Navigálás panel csak 
az adott fül keresési feltételeit törli. 
 

• Címsor javítások a Fülek között:  

A nem egyező keresési eredmények címsorainak mostantól a megfelelő 

alvázazonosítót kell megjeleníteniük. A fejlécek csak a keresés végrehajtása után 

változhatnak. 

 

 

• A szerszámok keresése megtartja a márka feltételt az 
Alkatrészkeresésből.  
Korábban, miután végrehajtott egy Alkatrészkeresést, amely Márka feltételt is 
tartalmazott, a Márka átvitelre került a Szerszámok fülre. Ez többé nem történik meg. 

 


