
DIGITAAL 
MATERIAALBEHEER 
VOOR AANNEMERS
Houd uw kosten onder controle en ga 
voor maximale productiviteit en veiligheid 
met ON!Track

ON!Track



BEHEER UW 
MATERIAAL WAAR 
U OOK BENT
ON!Track’s cloudgebaseerde platform 
zorgt meteen voor meer duidelijkheid 
en efficiëntie
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De software voor digitaal materiaalbeheer is nu eenvoudiger te gebruiken en te implementeren. 
Bovendien houdt Hilti’s cloudgebaseerde platform uw data meer dan ooit veilig. Kies voor ON!Track 
en krijg de hardware, software en ondersteuning die u nodig heeft om te besparen op de uitgaven 
voor materiaal, om tijd vrij te maken voor de zaken die echt belangrijk zijn en om tijdverlies op de 
werf tegen te gaan door steeds te beschikken over actuele certificaten en gegevens.

ON!Track is een van de weinige oplossingen die gebruikt kan worden voor uitrustingen van andere 
fabrikanten, die hulp biedt bij het plannen, implementeren en taggen en ook nog eens technische 
en persoonlijke ondersteuning verleent.

SOFTWARE

DIENSTEN

ON!TRACK

HARDWARE

FEITEN EN CIJFERS

KLINKEN DEZE UITDAGINGEN U BEKEND IN DE OREN?

Passieve tags

Ontdekken Implementeren Ondersteunen

Actieve tags en proactieve 
oplossingen

Tot 90 uur
per maand wordt verspild aan het 
zoeken naar materiaal op de werf.

Tot 65 procent
van onze klanten vindt het moeilijk om 
overzicht te houden over de deadlines 
van certificaten en inspecties.

7.000 euro
wordt jaarlijks uitgegeven aan 
het zoeken naar materiaal.

Transparantie en 
verantwoordelijkheid

 f  Welke uitrustingen heb ik, 
waar zijn ze en wie gebruikt ze?

Inspectiedata en 
certificaten

 f  Hoe kan ik certificaten en 
onderhoudsschema’s zoals 
de inspectiedata van heftrucks 
doeltreffend beheren?

Optimaliseren van het 
machinepark en het gebruik

 f  Hoe kan ik mijn uitgaven voor 
verbruiksgoederen onder controle 
houden? 
Er gaat bijvoorbeeld te veel geld 
naar veiligheidshandschoenen.
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ONDERSTEUNING VAN 
AANNEMERS, WERVEN 
EN UW ZAAK
ON!Track beheert al uw machines en 
uitrustingen, ongeacht de fabrikant

Machines
• Welke machines zijn 

beschikbaar voor gebruik
• Wat is de locatie van uw 

machines
• Wie gebruikt uw machines
• Wanneer machines verloren 

raken
• Optimaliseer uw machinepark 

voor minder stilstand
• Zorg voor minder oponthoud 

door vermiste machines
• Ga hamsteren tegen
• Verklein het risico op diefstal

Hulpmiddelen
• Traceer items met een lagere 

waarde op een economische 
manier

• Verkrijg volledige transparantie 
over de hoeveelheden en 
locaties van materiaal

• Zorg voor minder 
materiaalverspilling en verloren 
machines door iedereen meer 
verantwoordelijkheid te geven

Verbruiksgoederen
• Houd de voorraadhoeveelheden 

optimaal
• Ontvang waarschuwingen 

wanneer het tijd is om 
bestellingen te plaatsen

• Genereer verslagen om 
het gebruik per persoon 
of locatie te monitoren

Certificaten & opleiding
• Houd uw teams veilig door 

veiligheidscertificaten digitaal 
bij te houden

• Ontvang waarschuwingen 
voor opleidingen en 
certificaten die vernieuwd 
moeten worden

• Beheer doeltreffend 
alle auditdocumenten

• Kom onmiddellijk te weten 
wie welke machines en 
uitrustingen mag bedienen 
alvorens deze toe te wijzen

Onderhoud
• Ontvang waarschuwingen 

voor (preventief) onderhoud
• Voer het onderhoud en de 

kalibratie uit en sluit deze 
activiteiten af

• Ga na wie het werk uitvoerde 
en wanneer

• Volg de kosten op om te 
weten wat gerepareerd of 
vervangen moet worden

• Traceer voertuigen en volg het 
onderhoud en de gegevens 
van uitrustingen op

Huurmachines
• Ontvang waarschuwingen 

voor het terugbrengen van 
machines op basis van het 
tijdschema

• Bekijk aan wie de uitrusting 
werd toegewezen en wie 
gecontacteerd moet worden 
om de inlevering te regelen

• Genereer rapporten 
om het gebruik van 
huurmachines op te volgen 
en aankoopbeslissingen 
te nemen

Veiligheidsuitrusting
• Ontvang waarschuwingen 

wanneer iets uit de voorraad 
gehaald moet worden

• Ontvang waarschuwingen 
wanneer er veiligheidsitems 
bijbesteld moeten worden

• Monitor de 
onderhoudsbeurten van 
veiligheidsuitrustingen

Rapportering
• Monitor het gebruik van 

verbruiksgoederen op de 
werf om de kosten te 
bundelen en te ramen

• Raadpleeg de historiek 
van een machine (locatie, 
onderhoud, gebruik)

• Genereer rapporten over de 
certificaten van werknemers 
(wie heeft een specifiek 
certificaat, wiens certificaat 
komt binnenkort te vervallen)

• Gebruik big data-analyses om 
op de hoogte te blijven van 
uw activiteiten

ON!TRACK ZORGT VOOR TRANSPARANTIE OVER UW MACHINES, UITGAVEN EN WERVEN



HET BEHEER VAN 
UW ACTIVITEITEN 
IS GEËVOLUEERD 
Identificeer opportuniteiten om uw 
tijd, materiaal en geld te spenderen 
aan wat echt nodig is

Met meer dan 75 jaar aan kennis over de sector ontwikkelde Hilti 
een oplossing die duizenden klanten hielp bij het identificeren 
van opportuniteiten om hun machinepark te optimaliseren 
en hun materiaalbeheer te digitaliseren. Dankzij ON!Track 
kunnen onze klanten hun verborgen kosten drukken en 
hun totale productiviteit maximaliseren.

Maak een afspraak voor 
consultancy en analyse

Boek een afspraak voor consultancy 
en onze ON!Track-experts zullen een 
volledige analyse ter plaatse uitvoeren 
om een concreet actieplan op te 
stellen zodat u kunt besparen en 
meer winst haalt.

Een systeem op maat van 
uw activiteiten

We installeren het ON!Track-systeem 
om tegemoet te komen aan de noden 
van uw zaak. Het cloudgebaseerde 
platform helpt bij het beheer van al 
uw machines, uitrustingen en werven. 
U kunt zelfs kiezen welke teamleden 
uw uitrustingen kunnen registreren 
en verwerken. 

Het taggen en registreren 
van uw materiaal

Eenmaal ON!Track volledig operationeel 
is zal ons implementatieteam al uw 
materiaal labelen met robuuste tags 
met barcode of Bluetooth-technologie. 
Ze scannen ieder item in en zorgen voor 
de registratie in het systeem zodat 
u het meteen kunt gebruiken. 

Ga aan de slag met de 
opleiding en ondersteuning 
van Hilti

Onze consultants helpen u op weg zodat 
u via uw computer of mobiele app toegang 
krijgt tot het gebruiksvriendelijke ON!Track-
platform. Vervolgens krijgt u samen met 
uw teams een uitgebreide opleidingssessie 
over het gebruik van alle functies en 
kenmerken. Hilti’s interne Klantenservice 
team staat steeds paraat om 
ondersteuning te bieden. Bovendien 
kunt u ook steeds een werfbezoek 
aanvragen indien u hulp nodig heeft.

We nemen samen de 
productiviteitsanalyse door 
die het volgende omvat:

• Een overzicht van alle opportuniteiten 
om de productiviteit op de werf 
en op kantoor te verhogen 

• De voorgestelde oplossingen 
om opportuniteiten te creëren

• Uw feedback
• De oplossing die volgens ons het 

beste past bij uw noden
• Een uitvoeringsplan en het advies 

van Hilti om dit mogelijk te maken

AAN DE SLAG MET DE NODIGE HULP EN ONDERSTEUNING

Verdeelpaneel nr. 9

Weet waar en wanneer 
een machine voor het 
laatst werd gezien

Laat nooit nog machines 
achter op de werf

Controleer snel 
uw voorraad, 
waar u ook bent
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MAAK UW BEDRIJF 
STERKER MET ON!TRACK 
We werken samen met de bouwsector en luisteren naar de richtlijnen zodat 
we steeds opportuniteiten kunnen identificeren om het platform te optimaliseren 
en nieuwe functies en voordelen te creëren. Onze allernieuwste generatie, 
ON!Track 3.0, werd herzien op basis van de feedback van klanten die een 
gebruiksvriendelijker platform wensten, evenals een sneller resultaat, uitgebreidere 
toepassingsmogelijkheden voor alle bedrijfsprocessen en een betere verbinding 
met ons unieke Internet of Things (IoT).

Alle machines en uitrustingen 
kunnen gelabeld worden met 
een ON!Track-smart tag.

HOE WERKT ACTIEF TRACEREN?

Controleer snel de 
voorraad en traceer 

uw machines en 
uitrustingen met 
gateways voor 

proactief traceren

Check en beheer de 
hoeveelheden in een 

handomdraai

Optimaliseer uw 
machinepark met 

gegevensgestuurde 
inzichten om de 

productiviteit van uw 
machinepark te 
optimaliseren

Beheer al uw kosten 
via rapporten die u 
kan personaliseren 

per machine, werf en 
tijdsperiode

Krijg eenvoudig 
toegang tot informatie 

over diensten, 
onderhoud en 

certificaten en stel 
waarschuwingen in die 
u helpen om te voldoen 

aan de wet 

Geavanceerde tags 
met sensor verlenen 

transparantie over hoe, 
waar en wanneer uw 
machines gebruikt 

werden

Integreer de software 
die u reeds gebruikt 

in ON!Track om 
gegevens uit te 

wisselen via onze 
Application 

Programming 
Interfaces (API’s).

De tags hebben een 
bereik van 30 m.

De gegevens worden 
overgemaakt aan de Hilti 
Cloud en kunnen overal 
geraadpleegd worden via een 
computer of mobiel toestel.
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Verwachte uitrustingen 
met actieve tag

6
Gevonden

3
Niet gevonden

3
Onverwacht

1
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