
  HILTI ON!TRACK יאור ותנאי השירות 
 . תיאור השירותים: 1

ללקוח בהתאם להסכם התוכנה והשירותים ולטופס ההזמנה המתאים )המכונה "ההסכם"(.  Hiltiהשירותים יהיו זמינים על ידי   .1.1

 ( תמיכת הלקוחות כמתואר בהסכם. ii)-( התוכנה ו i)-השירות מורכב מ

 

 ללא תוספת תשלום:   המערכת כוללת בתוכה את המודלים הבאים .שירות ללא חיוב נוסף  .1.2

• ON!Track   :מנהל צי כלים באפליקציה הכוללת 

 ניהול כלי הילתי  .א

 מאפיינים של הכלים המקושרים למערכת )מידע על שימוש הכלים, מידע על שימוש סוללות(  .ב

• ON!Track    מנהל צי כלים באפליקציה ובגרסתWEB   :הכוללת 

 ניהול כלי הילתי  .א

 מידע על שימוש סוללות( מאפיינים של הכלים המקושרים למערכת )מידע על שימוש הכלים,  .ב

 ניהול נכסים לציוד נלווה הילתי .ג

 ניהול מיקום ותנועות נכסים . ד

 

 

  )בתשלום(, הכוללת: ON!Trackמערכת ניהול הנכסים  .1.3

 WEBמערכת   .1.3.1

 ניהול נכסים .א

 ניהול מלאי .ב

 מעקב נכסים  .ג

 תחזוקת נכסים  . ד

 ניהול בטיחות  .ה

 

 

 אפליקציה במכשיר הנייד  .1.3.2

 ניהול נכסים .א

 ניהול מלאי .ב

 מעקב נכסים  .ג

 תחזוקת נכסים  . ד

 ניהול בטיחות  .ה

 סריקה ע"י ברקוד  .ו

 סריקת היסטורית הנכס  . ז

 

 ON!TRACK .שירותים ותנאים ל2

 גישה למערכת   .2.1

. 1.3ולתוכנה כמפורט לעיל בסעיף עם הרישום וההפעלה )כאשר רלוונטי(  1.2ספק השירות יספק גישה לתוכנה כמפורט לעיל בסעיף 

 השלמת הטמעת המערכת.

 משתמשים מורשים וזכויות המוענקות.   .2.2

• ON!Track   .מנהל הכלים: עובדים מטעם הלקוח 

• ON!Track   .ניהול צי כלים: עובדים מטעם הלקוח 

• ON!Track  .מנהל נכסים: עובדים מטעם הלקוח, או ספקי הלקוח 

בתום התקופה או תקופת החידוש )לפי העניין(, הלקוח אחראי לחילוץ הנתונים שהזין . ON!Trackסיום התקשרות עם מערכת    .2.3

 חר זמן זה.יום לאחר מכן. לא יהיה ניתן עוד לשחזר נתוני לקוחות לא 180במערכת. ספק השירות ימחק את נתוני הלקוח 

 

 



 

 

  TRACK !ONחבילות  .3
המודולים הבאים יכולים להיות כפופים לחיוב נפרד וניתן להזמין אותם בנוסף. מודול עשוי להיות זמין רק בחבילה מסוימת, ייתכן שלא 

 .יוזמן בנפרד והוא כפוף להיצע החבילות הנוכחי

 

 דוח עלויות והוצאות על נכסים בסיסיים  . א
 עלויות נכסים באתרי העבודה. דיווח עלויות הניתן להתאמה אישית לפי נכס, אתר עבודה או פרק זמן.ניהול בסיסי של 

 

 ניהול נכסים כמותיים  .ב
פריטים כמותיים הכוללים ציוד מתכלה וסחורות. ניהול רמות מלאי ומיקומי חומרים, התראות מינימום על ביצוע הזמנה חדשה, דוחות  

 .לניטור צריכה

 ON!Track Unite (API credentials) .ג
עבור אינטגרציה עצמית )או באמצעות צד שלישי המעורב על  ON!Track( עבור APIזכויות גישה ושימוש לממשקי תכנות יישומים )

כפוף לתנאים ולהגבלות של הסכם המפתחים   ON!Track API-עם יישומי צד שלישי אחרים. השימוש ב ON!Trackידי הלקוח( של 

  נמצא כעת בשלב בטא ומוצע ללא תשלום עד להודעה חדשה. ON!Track Uniteשל  API-. ממשק הON!Track APIעבור 

 ON!Track Unite (Hilti-provided integration) .ד 
הממנפים את פונקציונליות   Hilti-ו ON!Track גישה וזכויות שימוש לאינטגרציה בנויה מראש בין יישומי צד שלישי שנבחרו מראש של

 .הבא בקישור)ראה לעיל(. יישומי צד שלישי שנבחרו מראש זמינים    ON!Trackשל- APIה

 

 .דרישות מערכת 4
ההתקנים של הלקוח עומדים  כדי להטמיע את המערכת, להשתמש ולתפעל את השירותים, על הלקוח לוודא שהמערכות, הרשתות ו/או 

 בדרישות המערכת הבאות: 

 

 

 

 Microsoft® 

Internet Explorer® 

Microsoft® 

Edge 

Google 

Chrome™ 

(recommended) 

Mozilla® 

Firefox® 

Apple® 

Safari® 

Web application  IE 11 Last three versions  

 

 Compatible 

OS 

Compatible 

browser 

Minimum 

network 

speed/type 

Minimum 

data plan 

*Depending 

on usage 

Minimum 

RAM 

Minimum 

disk space 

*Depending 

on usage 

Mobile 

application 

Last three 

versions (iOS 

and Android) 

N/A 3G and above 500 MB/month 2 GB 200MB 

 

 

 

 .שיקול דעתו של ספק השירות עקב שינויים בהגדרות המערכת, העיצוב והפונקציונליותכל דרישות המערכת כפופות לשינוי לפי 

 

../Desktop


 הגבלות שימוש  .5
בעת השימוש בשירותים, על הלקוח לציית במלואו להגבלות השימוש הבאות והוא האחראי הבלעדי ליישם את שלבי ההפחתה הנדרשים 

 :אליתוך שימוש בכל מאמציו כדי למנוע כל שימוש שגוי פוטנצי

כל הנכסים יטופלו על פי העקרונות, הנוסחאות ותקנות האבטחה ובהתאם להנחיות הטכניות של היצרן והוראות הפעלה, הרכבה והרכבה 

וכו', שיש לעמוד בהן בקפדנות. כל הנכסים המוצגים בתוכנה מבוססים על הנתונים שהלקוח מכניס. לפיכך, הלקוח נושא באחריות  

לשלמות ולרלוונטיות של הנתונים שיוכנסו על ידי הלקוח. יותר מכך, הנתונים שנקלטו בתוכנה לא מייצג את   הבלעדית להיעדר שגיאות,

( לוח הזמנים של iכל הנתונים הדרושים כדי להעריך את תקינות / ניטור של נכס. לפיכך, הלקוח נושא באחריות הבלעדית לניטור )

( בדיקת נכסים פיזית מעת לעת. התוכנה משמשת רק כסיוע לניטור, אך ללא כל  iii)- לניהול, ו( מחזור החיים של הנכס iiהתחזוקה, )

אחריות או ערבות לגבי היעדר שגיאות, נכונות או התאמה לכל מטרה נועדה. על הלקוח לנקוט בכל הצעדים הדרושים והסבירים כדי  

מורכבים ורגישים, מעורבות של מומחה מקצועי לבדיקה ותחזוקה למנוע או להפחית נזקים הנגרמים מהשימוש בשירותים. עבור נכסים 

 של הנכסים על פי התפריט התפעולי הרלוונטי של הנכס צריכה להיעשות על ידי הלקוח ומומלצת בחום על ידי ספק השירות.

Hilti לא תהיה אחראית בשום אמצעי לשחזור נתונים. 

Hilti  לאינטגרציותאינה אחראית בכל אמצעי לא API  שנבנו על ידי צדדים שלישיים או על ידי לקוחות וגם לא
אינה אחראית בשום אמצעי לאובדן  ON!Track. Hilti לפונקציונליות של אפליקציית צד שלישי המשולבת מראש עם

לא ישותפו  יישמרו במקום מאובטח ו ON!Track Unite API נתונים, שחיתות ועריכה ביחס לאינטגרציה. האישורים של
מוצע לשילוב נתונים רגיל, ולא לכל מטרה של כריית נתונים, שיחות  ON!Track Unite API-עם צדדים שלישיים. ה

 .בעומס גבוה, שיחות פוגעניות או למטרות איסוף נתונים אחרות

עמדו  ישמשו למטרות הערכה וייתכן שלא י ON!Track Unite הפונקציות המוצעות במהלך שלב הבטא הנוכחי של
לא תישא באחריות לכל נזק או נזק הנובעים או בקשר עם פונקציות הביטא, עם   Hilti .בדרישות החוק ו/או הרגולציה

 עשויה להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פונקציונליות הביטא או ממשקי Hilti) הפסקת פונקציות הביטא

API נבחרים.) 
 

 .הגנה על מידע 6

[159.1 kB]  ON!Track data protection and subprocessors PDF  

 

 . שירותים מקצועיים7

  אנליזה באתרי עבודה  .7.1

 עבודה מבוצעים על ידי ספק השירות בחצרי הלקוח. הם עשויים לכלול את הפעילויות הבאות:שירותי אנליזה באתרי 

 הערכת הסטטוס של הלקוח ביחס למעקב וניהול נכסי בנייה • 

 זיהוי מנופי השבחה ביחס למעקב וניהול נכסי בנייה• 

 כימות פוטנציאל החיסכון על ידי הטמעת מודולי שירות מתאימים מספק השירות • 

 Hilti ON!Trackהגדרת תוכנית יישום • 

 הגדרת התוכנה  .7.2

 הגדרת התוכנה מתבצעת על ידי ספק השירות מחוץ למתחם הלקוח. הם עשויים לכלול את הפעילויות הבאות: 

 עבור קטגוריות ומיקומים של נכסים -הגדרת מבנה הנתונים, למשל • 

 הגדרת תפקידי משתמש • 

 בייצוא/ייבוא/הזנת נתוניםתמיכה • 

 

 

 תיוג וימי הטמעה  .7.3

 ימי התיוג וההטמעה נערכים על ידי ספק השירות בחצרי הלקוח. הם עשויים לכלול את הפעילויות הבאות: 

 הצמדת תגים לנכסי לקוחות • 

 ON!Trackהוספת נכסים לתוכנת • 

https://www.hilti.group/content/dam/documents/pdf/global/ON!Track%20data%20protection%20and%20subprocessor.pdf


 

 הדרכה באתרי עבודה   .7.4

 :ידי ספק השירות בחצרי הלקוח. הם עשויים לכלול את הפעילויות הבאותשירותי ההדרכה באתר מבוצעים על 

 היכרות עם המערכת והגדרות מפתח  •

 הדרכה כיצד להגדיר ולהשתמש באפליקציה מבוססת למחשב נייח  •

 הדרכה כיצד להגדיר ולהשתמש באפליקציית הסמארטפון  •

 הדרכה כיצד להשתמש בחומרה אם נרכשה מספק השירות •

 ת תהליךהמלצו •

 המלצה כיצד לתייג סוגים שונים של נכסים •

 

 הדרכה מרחוק   .7.5

 שירותי ההדרכה המקוונים מבוצעים על ידי ספק השירות באמצעות האינטרנט. הם עשויים לכלול את הפעילויות הבאות:

 היכרות עם המערכת והגדרות מפתח • 

 למחשב נייח הדרכה כיצד להגדיר ולהשתמש באפליקציה מבוססת • 

 הדרכה כיצד להגדיר ולהשתמש באפליקציית הסמארטפון • 

 

  ON!Track Uniteשירותי 7.6

( מבוצעים על ידי ספק השירות או Hiltiושילוב שסופק על ידי  API)אישורי   ON!Track Unite-השירותים המקצועיים הקשורים ל

 הפעילויות הבאות: במתחם הלקוח או מרחוק. הם עשויים לכלול את 

 ; Hiltiשסופקו על ידי  ON!Track Uniteתצורת נתונים ויישום של שילובי • 

( וכן על תהליכים עסקיים  Hiltiשסופקו על ידי  ON!Track Uniteהדרכה על אופן הפעולה של היישומים המשולבים )עבור שילובי • 

 חדשים הכוללים את היישומים המשולבים 

, תרחיש אינטגרציה, שותפים, ציר זמן הטמעה והדרכה, תיאום עם צדדים  E2E)מרכז מפתחים, בדיקות   ON!Track Unite-ייעוץ ב• 

 שלישיים נבחרים וכו'( 

 

 

 שירותים שאינם תחת הילתי   .8

 Firebase Cloudהעברת הודעות  •

 Firebaseתצורה מרחוק של  •

 Apple Push Notificationשירות  •

 


