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Rozpoczęcie 

pracy

XENTRY Operation Time (XOT) wyznacza nowy standard wyszukiwania pozycji i czasów operacji, w oparciu o 

wyniki wyszukiwania specyficzne dla FIN/VIN. Skorzystaj z nowej konstrukcji produktu, która umożliwia prosty i 

płynny przepływ pracy w obrębie kilku ekranów, nawet na mobilnych urządzeniach końcowych

Przegląd

Zawiera najważniejsze 

informacje o pojeździe.

Nagłówek
Wyniki wyszukiwania

Po kliknięciu „+” lub otwarciu pozycji roboczej i kliknięciu 

„Dodaj do listy” pozycja robocza zostanie dodana do listy 

pozycji roboczych (menu kontekstowe u góry po prawej 

stronie).

Przyjazność dla użytkownika
Za pomocą opcji  można określić 

Ulubione 

w każdej z grup. 

Dodatkowe informacje można uzyskać 

za pomocą przycisku „i-Button”.

Wyświetlanie grupy konstrukcyjnej. Po dokonaniu wyboru 

oferowane są odpowiednie podgrupy konstrukcyjne i 

pozycje robocze. 

Do korzystania z XOT muszą być dostępne dedykowane uprawnienia do aplikacji. Aby uzyskać 

dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z administratorem rynku GEMS. 

Uruchom XOT w szybki i łatwy sposób, 

wprowadzając numer FIN/VIN lub 

model. Następnie kliknij Kontynuuj. 

Wprowadzenie FIN/VIN lub modelu

Znajdujesz się teraz na stronie startowej XOT.

Jeżeli uruchomiono XOT poprzez zintegrowaną aplikację, nastąpi przeniesienie bezpośrednio do tego widoku.
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W pasku nawigacyjnym po lewej 

stronie wyświetlany jest numer 

FIN/VIN aktualnie otwartego 

zlecenia. Jeśli pracowano nad 

więcej niż nad jednym 

zleceniem, pasek nawigacyjny 

pokazuje wszystkie zlecenia.

Pasek 

nawigacyjny

Menu kontekstowePasek nawigacyjny

Aby otworzyć ustawienia XOT, należy kliknąć symbol koła 

zębatego. Pojawiają się wówczas po prawej stronie ekranu. 

Zależnie od uprawnień użytkownika można tutaj dostosować 

ustawienia jednostki czasu (WU lub H), regionu (kraj albo 

zagranica) oraz format eksportu (XML lub XFR). Ustawienia 

można zamknąć za pomocą przycisku X w prawym górnym 

rogu. 

Wywołanie listy pozycji roboczych (patrz również 

powyżej).
Dane pojazdu pokazują przygotowane przez VeDoc informacje o 

pojeździe, w tym rozszerzoną kartę danych pojazdu.

Lokalne pozycje robocze, w celu wywołania połączonych 

pozycji z DMS.

W celu uzyskania informacji zwrotnej lub zadawania pytań proszę 

skorzystać z przycisku mikrofonu. Nastąpi wówczas automatyczne 

przekierowanie do XSF. 

Po wybraniu odpowiednich pozycji roboczych XOT 

umożliwia bezproblemowe przeniesienie pozycji na listę 

pozycji roboczych.

Wykaz pozycji roboczych

Wykaz pozycji 

roboczych


