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Impact is een online toepassing die werkplaatsen ondersteunt met informatie over onderdelen,
componenten, standaardonderdelen, service, standaardtijden en gereedschap. Deze
toepassing wordt gebruikt door de merken van de Volvo Group.
Release News verschaft u een overzicht van de nieuwe functies en wijzigingen in de nieuwste
versie van Impact. Neem de tijd om deze informatie aandachtig te lezen, aangezien dit u zal
helpen om alle mogelijkheden van de toepassing te benutten. Voor meer informatie over de
functies en dialogen in Impact, zie ‘Impact Help’ in de toepassing.

Algemene correcties in deze release
De informatie die hier wordt verstrekt, beschrijft belangrijke correcties die van invloed zijn op
alle bedrijfsgebieden en vrachtwagendivisies van Impact.
•

Opgeloste fouten – TPI links en inhoud:
Er zijn twee opgeloste fouten in verband met TPI (Technical Parts Information). Ten
eerste werden een aantal verbroken koppelingen vastgesteld na een Partszoekbewerking. Ten tweede was er het probleem dat het TPI-tabblad soms geen
inhoud bevat wanneer het wordt geopend na een Standaardonderdelenzoekbewerking. Om deze problemen te verhelpen, hebben we de methode voor het
openen van een koppeling bijgewerkt, zodat deze en gelijkaardige problemen zich nu
niet meer zouden mogen voordoen.

•

Zoekresultaten verloren na weergave van details:
Er is een correctie aangebracht zodat – na het uitvoeren van een chassis-specifieke
Parts-zoekopdracht – de resultaten van deze zoekbewerking niet meer verdwenen zijn
wanneer u ernaar wilt terugkeren nadat u op en neer hebt genavigeerd in de
detailweergave.
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Opgeloste fout – ‘Vehicle Explorer’-zoekknop:
In de Vehicle Explorer werd de zoekknop groen gemarkeerd nadat u eerst op een
onderdeel had geklikt en vervolgens op de generieke koppeling. Als u dan op de
zoekknop klikte, verscheen er een foutmelding. Dat zou nu niet meer mogen gebeuren.

•

Fout bij ‘Opslaan en Naar mand zenden’
Er deed zich een fout voor wanneer u probeerde op te slaan en naar de mand te
zenden. Dit probleem deed zich voor wanneer er CA-onderdelen bij betrokken waren.
Dit zou nu moeten werken zoals verwacht.

•

Opgeloste fout – wisfunctie:
Het bewaren van zoekcriteria tussen verschillende tabbladen is handig. Dit maakt het
ook gemakkelijker om deze criteria snel te wissen. Dat gaat zo: wanneer u klikt op de
knop Wissen in het Navigatiepaneel op het tabblad Parts, Componenten, Service,
Standaardtijden of Gereedschappen, worden alle ingevulde zoekcriteria op al deze
tabbladen gewist uit het Navigatiepaneel.
Wanneer u op het tabblad Standaardonderdelen klikt op de knop Wissen, worden de
zoekcriteria alleen gewist uit het Navigatiepaneel op dit laatste tabblad.

•

Opgeloste fouten voor kopteksten in verschillende tabbladen:
In de kopteksten voor niet-overeenkomende zoekresultaten zou nu het correcte
Chassis-ID moeten verschijnen. Kopteksten zouden alleen mogen veranderen nadat
een zoekbewerking is uitgevoerd.

•

De Gereedschappen-zoekfunctie behoudt de merkcriteria uit de Partszoekfunctie:
Na een Parts-zoekbewerking met een Merk-selectie als een van de zoekcriteria, werd
het merkcriterium voordien overgedragen naar het tabblad Gereedschappen. Dat zou
nu niet meer mogen gebeuren.
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