Et spørgsmål
om tillid
En købertilfredshedsundersøgelse
af leverandører af robuste
mobile computere

Forord
Det er en forretningskritisk beslutning at vælge den rette leverandør af
virksomhedens mobile computerløsning. Det kræver en løsningsleverandør,
der kan tilbyde den rette rådgivning og support i alle faser af produktets
levetid. Denne rådgivning kræver, at leverandøren forstår kravene fra den
mobile arbejdsstyrke og de vigtige arbejdsflows for at sikre, at de kan
anbefale den mest relevante robuste enhed. Det tætte samarbejde skal
bibeholdes under test- og implementeringsfasen for at gøre det muligt
for installationen at levere den afkasts- og forretningsmæssige fordel,
som organisationen forestillede sig. Endelig er løbende service og support
et vigtigt element for at sikre, at eventuel nedetid holdes på et absolut
minimum, så forretningen kan udnytte sin investering.
Selvom det er nemt at artikulere, er dette ekspertise- og serviceniveau
vanskeligt at opnå og opretholde for enhver leverandør. Derfor er jeg meget
glad for, at mobile computerkunder i hele Europa og Nordamerika flere
gange har valgt Panasonic som deres mest betroede leverandør af robuste
pc-løsninger i den seneste undersøgelse fra VDC Research.
I denne undersøgelse rapporterede købere, at vi er den leverandør af
robuste pc’er, som de ville anbefale. Det er Panasonic Toughbook-bærbare
computere og Toughpad-tablets, der klarer sig bedst, og det er vores
lydhørhed, ekspertise, tilgængelighed og service, der sætter standarden
inden for branchen.
Panasonic arbejder utrætteligt for at sikre, at vi kan tilbyde dette
supportniveau til vores kunder, dette engagement har skinnet igennem
i disse undersøgelsesresultater. Vi vil dog ikke bare læne os tilbage, men
vil stræbe efter kontinuerligt at forbedre alle områder. Hvis du overvejer
en mobil computerløsning til dine medarbejdere, opfordrer jeg dig til at
læse dette overordnede resumé for at overveje, hvad købere som dig
sætter pris på i deres mobile installationer og leverandørerne heraf.

Jan Kaempfer, marketingchef
hos Panasonic Computer Product Solutions

Centrale resultater
Købere siger, at Panasonic
er den mest pålidelige
leverandør af robuste
bærbare pc’er og tablets
Panasonic er den mest pålidelige
leverandør af robuste bærbare
pc’er og tablets i hele Europa og
Nordamerika ifølge købere, der blev
adspurgt i den seneste undersøgelse
fra de internationale teknologiske
eksperter fra VDC Research. Den
globale markedsførende leverandør
af robuste Toughbook-bærbare pc’er
og Toughpad-tablets toppede listen i

en lang række kategorier, herunder
forståelse af forretningsmæssige
behov, hardwarens ydeevne,
teknisk support og samlet
tilfredshed. Undersøgelsen
adspurgte mere end 600 købere
af mobilt computerudstyr.
Ved hjælp af NPS (Net Promoter
Score), til at måle loyaliteten
mellem en leverandør og
en kunde sammen med
tilfredshedsvurderinger fra 0 til 10,
slog Panasonic sine konkurrenter
på nøgleområder i hele levetiden
for en robust enhed.

33

Panasonic ligger øverst i meningsmålingen,
når det kommer til anbefalinger.

21

Når du overvejer leverandører af robuste computere,
ligger Panasonic øverst på NPS-resultattavlen med
en bedømmelse på 33; 6 point over sin nærmeste
konkurrent. Resultatet er baseret på, hvor
sandsynligt det er, at en køber anbefaler
virksomheden og produktet.
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Evnen til at forstå behov
og matche dem med den
korrekte tekniske løsning
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Implementeringsproces
af løsning
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Forstå behov og implementering
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Købere sagde, at Panasonic scorede højere
end sine kolleger i branchen på deres evne
til at forstå behovene og matche dem med
de korrekte tekniske løsninger. Panasonic
lå også øverst ved implementering
af løsningen og teknisk support.
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Stærkest i hardwarens
ydeevne
Da det kom til den generelle
tilfredshed med hardwarens ydeevne,
lå Panasonic ligeledes øverst på
pointtavlen i robuste mobilløsninger.
Da køberne bedømte dette, overvejede
de læsbarhed i dagslys, batterilevetid,
modstandsdygtighed over for tab og
slag samt modstandsdygtighed over
for vibrationer og vand.
Ud af 60 mulige
point fik Panasonic
49 for generel
tilfredshed.
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Batterilevetid

Tilfredshed med service
6.7

Derudover kunne VDC Research
rapportere, at Panasonic udmærkede
sig ved servicekvalitet i forhold til
sine kolleger. Denne kategori af
spørgsmål dækkede vedligeholdelse,
servicekvalitet og kundeservice.

Kvalitet af
teknisk support
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Konklusion
“Panasonics teknologier udnyttes til en række integrerede forretningsog missionskritiske arbejdsprocesser,” sagde David Krebs, viceadministrerende direktør for Enterprise Mobility and Connected
Devices hos VDC Research. “Et centralt punkt, hvor Panasonic skiller
sig ud fra sine robuste kolleger, er evnen til at forstå kundernes behov
og identificere muligheder for at tilpasse sine teknologier, så de kan
understøtte disse programmer. Panasonic udmærker sig også ved
professionelle serviceydelser efter installation og ved at håndtere
eventuelle særlige krav eller nødvendige justeringer, efter deres
løsninger er blevet implementeret. Dette er en særlig vigtig
og konkurrencedygtig servicefunktion hos Panasonic.”
Alle grafer er baseret på resultater fra VDC-hvidbogen, “Beyond the Device:
Evaluating the Solutions Capabilities of Leading Rugged Mobile Computing Vendors.”
*NPS er beregnet ved at trække den procentdel af kunder, der er “kritikere”
fra procentdelen af kunder, som er “initiativtagende organer”.

Panasonic-forskellen
Så hvad er det, der gør, at Panasonic skiller sig ud som
leverandør af robust mobilt computerudstyr?

Beskyttelse
Ikke alle robuste enheder er ens
Der er ingen standarddefinition for begrebet “robust pc”. Det kan betyde
noget meget forskelligt fra leverandør til leverandør. For eksempel
handler robust beskyttelse ikke kun om modstandsdygtighed over
for slag og indtrængningsbeskyttelse.
Panasonic-enheder er testet til og beskyttet mod:

Højde

Luftfugtighed

Vibration

Temperaturchok

Høj
temperatur

Lav
temperatur

Nedfrysning/
optøning

Displays
Jeg kan se tydeligt nu
De fleste leverandører hævder, at deres displays er læsbare udendørs, men et professionelt
display handler ikke kun om at kunne aflæses udendørs og være med touchfunktion. De
fleste Panasonic-touchscreens kan acceptere input i høje og lave temperaturer, kan bruges
med en kapacitiv pen eller tegnepladepen, kan bruges med handsker og kan endda bruges
i regnvejr. Panasonics antireflekslag giver også den bedste læsbarhed, selv i direkte sollys.
Samtidig har vores skærme et lavere energiforbrug, hvilket forlænger batteriets levetid. I den
seneste undersøgelse blandt købere sagde køberne, at læsbarheden på Panasonics displays
i dagslys var den absolut bedste blandt leverandører af robuste pc’er.

Grænseflader

Batterier

Forbliv tilsluttet

Fornemmelsen af at være
fuldstændig flad

Mange moderne enheder har ofte ikke de
nødvendige grænseflader til erhvervsbrug.
Med introduktionen af USB Type-C fjernes
mange grænseflader fra enheder, på
samme tid som adapterkabler og dongles
introduceres. Panasonic leverer stadig
en række almindelige grænseflader og
ældre grænseflader til erhvervsbrug og
porte til at understøtte problemfri brug
for virksomheder. Husk at spørge om,
hvilke porte og grænseflader er inkluderet
i hovedenheden uden adapterkabler.
I spørgeundersøgelsen blandt kunder blev
Panasonics trådløse konnektivitet endvidere
kåret som en af de bedste i robuste enheder.

De fleste batterier i forretningsenheder
kan ikke udskiftes og holder mindre end
én arbejdsdag. Muligheden for højtydende
batterier og udskiftelige batterier medfører
lavere samlede ejeromkostninger (TCO) og
et bedre investeringsafkast (ROI). Panasonicbatterier giver lang batterilevetid på en enkelt
opladning. De fleste Panasonic-enheder har
udskiftelige batterier, så du kan køre flere
vagter med lavest mulige nedetid. Der kan
vælges højtydende batterier for at muliggøre
lange vagter på arbejdet uden nedetid eller
adgang til strøm. Spørg altid efter en enhed
med mulighed for et højtydende batteri og
udskifteligt design for at forbedre TCO og ROI.

Servicevenlighed
Få din it-investering til at holde længe
Flere funktioner i mindre formfaktorer fører til enheder, der er svære
at tilpasse og umulige at servicere. Dette kan påvirke de samlede
ejeromkostninger. Panasonic forstår, at det er vigtigt for virksomheder,
at enhederne kan serviceres. Så alle vores komponenter kan udskiftes,
og vi garanterer, at delene er til rådighed i minimum fem år. Vi arbejder
også hårdt på at opbygge bagudkompatibilitet i alle vores produkter
for at sikre, at strømforsyningsenheder, dockingstationer og tilbehør
kan genbruges fra én generation af enheder til den næste. Spørg din
leverandør, hvordan komponenter i enheden udskiftes, og hvor hurtigt
og nemt deres enhed kan repareres.

Reparationskvalitet
Førstegangsreparationer
Fejlraterne for robuste enheder er meget lave, men hvis noget skulle gå
galt, vil du gerne være sikker på, at enheden kan repareres korrekt, så
produktiviteten ikke påvirkes yderligere. Vores reparationsservice udføres
kun af autoriserede Panasonic Toughbook-serviceteams. Alle teknikerne
er dedikerede specialister i robuste enheder og har adgang til oplysninger
om alle produkter. Vores servicecenter er placeret det samme sted som
vores konfigurationscenter for synergi og effektivitet mellem aktiviteterne.
Vi tilbyder et onlineværktøj, der gør reparation og vedligeholdelse
hurtigere, hvilket giver kunderne mere synlighed og kontrol. Der kan
også bestilles afhentning af defekte enheder via systemet hos vores
logistikpartner. Alle enheder, der kommer igennem servicecenteret,
behandles på samme måde som produktionsenheder med samme høje
kvalitetskontrolproces, hvilket sikrer de højeste standarder for reparation.

Ekspeditionstid
Ingen unødig ventetid
Nedetid reducerer produktiviteten og kan også påvirke omdømmet,
kunderne og medarbejdernes moral. Panasonics 48-timersreparationstid er en af de bedste på det robuste marked. Med vores
hurtige ombytningsservice kan vi den efterfølgende dag levere
udskiftningsenheder, der er klar til brug lige fra kassen. Spørg
din leverandør, hvor hurtigt de kan levere en enhed, der er direkte
sammenlignelig, eller hvad deres nettotid for enhedsreparation er.

Komplette garantier
Det er et faktum, at jo ældre enheden er, jo mere sandsynligt
er det, at den svigter. Panasonic tilbyder en række garantier,
der ved anmodning kan forlænges ud over standarddækningen.
Vi kan skræddersy særlige serviceniveauer i henhold til,
hvad din virksomhed har brug for. Udfordre din leverandør
ved at finde ud af, hvor langt de er villige til at udvide deres
garantidækning, og spørg, hvad den dækker.

Se hele sortimentet
af eksklusive hvidbøger >>

www.toughbook.eu

