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Szybkość, wysoka specjaliza-
cja pracy oraz postęp techno-
logiczny współczesnego świata 

powodują, że firmy coraz częściej po-
szukują nowatorskich i dedykowanych 
rozwiązań, które ułatwiają pracę, ale 
też umożliwiają sprawne funkcjonowa-
nie oraz stabilny rozwój w niezwykle 
konkurencyjnym środowisku bizneso-
wym. To właśnie rozwiązania z obsza-
ru internetu rzeczy (IoT) oraz digital, 
tworząc ekosystemy oparte na wiedzy, 
specjalistycznym oprogramowaniu i in-
formacji, stanowią fundament dla no-
woczesnych oraz rozwijajacych się 
przedsiębiorstw. 

NOWE TECHNOLOGIE W ZARZĄDZANIU  
AKTYWAMI, CZYLI HILTI ON!TRACK

Work Smarter Not Harder 
– tak najprościej możemy 
scharakteryzować jedną  
z flagowych usług firmy Hilti. 
Mowa o ON!Track: nowoczesnym 
narzędziu, dzięki któremu 
digitalizacja i przyszłość 
wkraczają w obszar zarządzania 
zasobami przedsiębiorstwa.

logii sprawia, że każda firma może 
zarządzać swoimi aktywami. Jest to 
rozwiązanie, które umożliwia wdro-
żenie procesów digitalizacji w przed-
siębiorstwach. Celem zastosowa-
nia ON!Track jest przede wszystkim 
zwiększenie produktywności, bezpie-
czeństwa pracy oraz wsparcie rozwo-
ju firmy w sposób zrównoważony. 

Wdrożenie oprogramowania
Wdrożenie cy frowego rozwią-

zania, już na wstępie, oparte jest 
na potrzebach i planach rozwoju 
przedsiębiorstwa. Pierwszym eta-
pem jest zatem całościowa analiza 
potrzeb przedsiębiorstwa, która re-
alnie wskazuje obszary, na których 
należy się skupić i które usprawnić 
w danej firmie. Ścisła współpraca  
z Klientem umożliwia zdefiniowanie 
maksymalnych korzyści oraz poten-
cjału dalszego rozwoju przy jedno-
czesnej optymalizacji kosztów. Po 
wdrożeniu systemu, Hilti otacza swo-
ich Klientów opieką posprzedażową, 
zapewniając między innymi sprawne 
wdrożenie nowych zautomatyzowa-
nych funkcjonalności oraz szkole-
nia. To, co charakteryzuje system 
ON!Track, to jego prostota działania 
oraz intuicyjna nawigacja. W dobie 
natłoku informacji i szybkości pracy 
przyjazne, łatwe w obsłudze narzę-
dzie stanowi podstawę. Jaką zatem 

wartość dodaną stanowi ON!Track  
i jakie korzyści wynikające z wdroże-
nia usługi osiąga przedsiębiorstwo? 

Zalety ON!Track
Jedną z podstawowych zalet usługi 

Hilti jest zwiększenie produktywności. 
Rozwiązanie Hilti oparte jest na cy-
frowej chmurze danych z dostępem 
24/7 oraz bardzo wytrzymałym i inte-
ligentnym systemie Smart Tag z tech-
nologią Bluetooth. Niezwykle istotnym 
zagadnieniem, na które Klienci zwra-
cają szczególną uwagę, jest aktywna 
lokalizacja. Dzięki tej innowacyjnej 
funkcji ON!Track zawsze precyzyjnie 
określa stan zasobów w danym ob-
szarze. W każdej chwili możliwe jest 
skanowanie otoczenia pod kątem sy-
gnałów Bluetooth wysyłanych przez 
tagi. Na ekranie widnieje lokalizacja 
każdego wykrytego sprzętu. Ponadto 
dzięki ON!Track użytkownicy zyskują 
wiedzę, jaką ilość urządzeń lub ma-
teriałów eksploatacyjnych posiadają  
i użytkują w firmie. Pozwala to przede 
wszystkim na błyskawiczną inwenta-
ryzację w magazynie, na budowie lub  
w pojeździe. Użytkownik nie traci 
czasu na poszukiwanie i lokalizację 
swoich zasobów czy też zdobywanie 
sprzętu zastępczego. Jest to niezwy-
kle ważne w odniesieniu do terminów 
realizacji prac. Ponadto Klient ma 
możliwość przeniesienia swoich za-
sobów do dowolnej, utworzonej na 
koncie lokalizacji, projektu lub odpo-
wiedzialnego pracownika. Każdego 
roku Grupa Hilti przeznacza ponad  
6 procent wartości sprzedaży na ba-
dania i rozwój, a dzięki temu posiada-
my ponad 8500 patentów. To pozwala 
na monitorowanie aktywów oraz lokali-
zowanie ich aktualnej pozycji.

Dzięki temu możliwe jest optymal-
ne planowanie dostawy i kontrola 
zapasów oraz zużycia materiałów. 
Taki sposób zarządzania umożliwia 
zwiększenie wydajności narzędzi,  
a ostatecznie optymalizację floty oraz 
kosztów. Firma dysponuje aktualnym 
przeglądem posiadanych urządzeń, 
a także informacją, które z nich są 
najczęściej używane, a które znajdu-
ją się w magazynie. Dzięki tej wiedzy 
możliwa jest optymalizacja sprzętów, 
narzędzi i innych materiałów eksplo-
atacyjnych, a użytkownik szybko do-

pasowuje niezbędne zasoby do swo-
ich potrzeb. Przy zoptymalizowanej 
flocie sprzętowej pośrednie koszty 
sprzętu zmniejszają się dzięki niż-
szym kosztom zakupu i administracji 
oraz naprawy i wynajmu sprzętu za-
stępczego.

W trosce o bezpieczeństwo
Obszarem bezdyskusyjnym, który 

nigdy nie podlega negocjacjom, jest 
bezpieczeństwo. Stworzenie bez-
piecznego miejsca pracy oraz troska 
o zdrowie pracowników jest funda-
mentem każdej firmy. Hilti, tworząc 
ON!Track, wykorzystała swoje wielo-
letnie doświadczenie w tym zakresie. 
Twórca usługi stawia kluczowe py-
tania, które poprawiają bezpieczeń-
stwo pracy. Które urządzenie ma być 
serwisowane lub kalibrowane? Kiedy 
twój zespół powinien odnowić cer-
tyfikaty i przejść szkolenia? Czy twoi 
pracownicy wiedzą, które narzędzia 
mają aktualne przeglądy? ON!Track 
przypomina o ważnych terminach. 
Użytkownicy szybko sprawdzają cer-
tyfikaty bezpieczeństwa oraz historie 
kontroli urządzeń. Unikanie ryzyka  
i stwarzanie poczucia bezpieczeństwa 
stanowi o dojrzałości oraz odpowie-
dzialności firmy. Tylko działanie zgod-
ne z wartościami i z poszanowaniem 
zrównoważonego rozwoju zapewnia 
stabilny rozwój. 

Hilti dba nie tylko o bezpieczeń-
stwo fizyczne, ale także cyfrowe swo-
ich Klientów. Istotnym elementem 
ON!Track jest polityka prywatności. 
Dane są przechowywane na serwe-
rach zgodnie z restrykcyjnymi nor-
mami prywatności. Oprogramowanie 
oparte na chmurze zapewnia central-
ne i synchroniczne przechowywanie 
danych, do których Klient ma stały do-
stęp z pozycji urządzenia mobilnego 
podłączonego do internetu. 

Bezpieczeństwo wprost wpływa na 
usprawnienie pracy. Użycie odpo-
wiedniego narzędzia do każdego za-
dania zapewnia maksymalną nieza-
wodność i minimalny czas przestoju 
spowodowanego naprawą lub kon-
serwacją. Dzięki sprawnym zasobom 
istnieje możliwość wykonywania za-
dań szybciej oraz bezpieczniej, nie 
narażając firmy na przestoje, ryzyka, 
utratę zaufania i wiarygodności. 

Rozwiązanie przyszłości

Karol Kettering, amerykański 
wynalazca i twórca ponad 

300 patentów, mawiał, że interesuje 
się przyszłością, ponieważ w niej 
spędzi resztę życia. Budowanie 
lepszej przyszłości jest jednym  
z fundamentów rozwoju firmy Hilti  
i motorem napędowym do 
wdrażania nowatorskich rozwiązań. 
Każdego roku Grupa Hilti przeznacza 
ponad 6 procent wartości sprzedaży 
na badania i rozwój, a dzięki temu 
posiadamy ponad 8500 patentów. 
Takim rozwiązaniem przyszłości, która 
już się dzieje, jest właśnie ON!Track. 
Usługa, którą w Polsce 
wprowadziliśmy w 2016 roku, stanowi 
odpowiedź na potrzeby naszych 
Klientów w zakresie zarządzania 
zasobami. Samo jej powstanie było 
możliwe dzięki bliskiej współpracy  
z naszymi partnerami biznesowymi. 
Ponadto jest nieustannie rozwijana 
na podstawie opinii oraz we 
współpracy z naszymi Klientami. 
Takie podejście do wdrażania 
innowacyjnych rozwiązań utwierdza 
nas w przekonaniu, że tworzymy 
profesjonalne usługi, które realnie 
wspierają naszych Klientów  
w codziennej działalności 
biznesowej.

Hilti dla budownictwa  
i przemysłu
Firma Hilti już od ponad 80 lat two-

rzy rozwiązania dla budownictwa. To 
właśnie znajomość branży budow-
lanej oraz silne relacje z partnerami 
biznesowymi stały się inspiracją do 
stworzenia innowacyjnej usługi cyfro-
wej. Mowa o systemie ON!Track, który 
jest dedykowany nie tylko dla szeroko 
rozumianej branży budowlanej, ale 
także dla firm zajmujących się trakcją 
systemu energetycznego, konserwa-
cją budynków oraz wielu innych, które 
w codziennej pracy operują szere-
giem różnorodnych narzędzi. Nowo-
czesne rozwiązanie jest szczególnie 
doceniane przez kierowników budów, 
którzy zarządzają pracami, jak i przez 
pracowników bezpośrednio korzysta-
jących ze sprzętu. ON!Track umożli-
wia także zarządzanie dokumentacją 
przedsiębiorstwa. System między in-
nymi informuje o terminach przeglą-
dów, stając się tym samym realnym 
wsparciem dla działów technicznych 
czy też HR i kontrolingu. 

Czym zatem jest ON!Track? 
Hilti ON!Track to nowoczesne opro-

gramowanie służące do cyfrowego 
zarządzania zasobami na wielu po-
ziomach, a co istotne, niezależnie od 
producenta czy też rodzaju sprzętu. 
Elastyczne wykorzystanie techno-

ANNA PAŃKOWSKA
Dyrektor Marketingu 
Hilti Poland
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