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Obchodní případ 
odolných zařízení



Z výzkumu, který provedla světoznámá 
analytická společnost IDC, a který se 
shoduje se závěry naší vlastní analýzy 
vyplývá, že celá řada společností by 
investováním do odolných notebooků, 
tabletů a handheldových zařízení pro 
své pracovníky hodně získala. Naše 
vlastní veřejně dostupná kalkulačka 
ukazuje, že úspory, pokud jde o celkové 
náklady na vlastnictví, by mohly být 
v pětiletém horizontu i 15%. A to jen díky 
tomu, že zařízení Panasonic Toughbook 
a Toughpad vykazují nižší poruchovost 
a širší možnosti využití. 

Předmluva
Nemůže být pochyb o tom, že mobilním 
pracovníkům a jejich zaměstnavatelům spolu  
se zavedením mobilních technologií obrovsky 
vzrostla produktivita. Notebooky a nyní i tablety 
a handheldová zařízení se totiž v současné době 
využívají prakticky všude. Jenže náklady na tuto 
mobilní revoluci jsou v mnoha případech 
mnohem vyšší, než by musely – lidé, kteří 
rozhodují o oblasti IT, mají našponované 
rozpočty a ve výsledku se to negativně  
promítá i do zisků jejich zaměstnavatelů. 
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Proč tedy všichni ještě nepřešli na 
odolná zařízení? Pravda je taková, 
že mnozí již přešli, ale nejtěžší na 
celém tom procesu je přesvědčit 
lidi, kteří mají IT stránku na starosti, 
aby zaplatili teď a šetřili až později. 
Špičkové provedení a investice do 
ochrany znamenají, že odolná zařízení 
stojí často více než tradiční notebooky, 
ale důkazy v tomto dokumentu 
hovoří jasně. Investice se zaplatí 
poměrně záhy, v případě tabletů a 
handheldových zařízení už do roka,  
a v případě notebooků do dvou.

Hluboce doufáme, že vezmou-li 
se důkazy vyplývající z výzkumu 
společnosti IDC, které jsou shrnuté 
v tomto dokumentu, naše vlastní 
výpočty návratnosti investice v odvětví 
a kalkulačka Panasonic pro výpočet 
návratnosti investice umožňující odhad 
úspor v rámci vaší společnosti, podaří 
se nám přesvědčit lidi, kteří rozhodují 
o IT, aby zaplatili teď a šetřili až 
později. Těším se na vaše reakce.



Aby bylo patrné, v čem společnosti na 
noteboocích, tabletech a handheldových 
zařízeních tratí, provedla společnost IDC  
studii týkající se 800 společností, do které 
zahrnula lidi s rozhodovací pravomocí v oblasti 
IT, a to napříč celou řadou vertikálních odvětví. 
Pro účely tohoto průzkumu jsou chytré telefony 
a handheldové počítače spojeny do jedné 
kategorie označované jako handheldová  
zařízení. Mezi tablety se řadí odpojitelné  
i pevné tablety.

Metodologie
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Průměrně 18 % firemních notebooků vyžaduje během jednoho roku určitou 
opravu. Převážná většina těchto oprav plyne z neúmyslného poškození. 
Pro tablety a handheldová zařízení jsou tato čísla o něco nižší, ale pořád 
jsou statisticky významná. 

11,5 % zařízení se pravděpodobně porouchá během prvního roku, nicméně 
v pátém roce se tato pravděpodobnost téměř zdvojnásobí na 21,3 %. 

Poruchovost

Poruchovost zařízení
Otázka: Kolik procent zařízení vyžaduje opravu? 

Porucha zařízení podle let 
Otázka: Kolik procent zařízení se porouchá  
během jednotlivých let používání?

Zdroj: Průzkum společnosti IDC „Zaplaťte teď, 
šetřete později: Obchodní případ odolných zařízení“ 
sponzorovaný společností Panasonic, listopad 2016

Zdroj: Průzkum společnosti IDC „Zaplaťte teď, šetřete později: Obchodní případ odolných 
zařízení“ sponzorovaný společností Panasonic, listopad 2016

Vyžaduje  
jakoukoli opravu

Vyžaduje opravu kvůli 
neúmyslnému poškození

Vyžaduje opravu kvůli 
fyzickým problémům

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok+



Když společnosti hledají způsoby, jak se 
vypořádat s problémem oprav, je dobré 
si uvědomit, že ne všechna zařízení se 
vyrábějí stejně. Obecně platí, že mezi 
tradičními komerčními notebooky, tablety 
a handheldovými zařízeními bývají často 
rozdíly. Kromě standardních komerčních 
a spotřebitelských produktů rozlišujeme 
ještě jeden sortiment produktů, a to  
těch odolných. 

Do odolných systémů se řadí notebooky, 
tablety a handheldová zařízení sestavená 
tak, aby vyhovovala požadavkům 
armádní normy MIL-STD-810G, která 
zahrnuje specifické testovací parametry 
pro odolnost, výdrž a tuhost. Přestože 
jsou uvedené specifikace užitečným 
srovnávacím kritériem, nepředstavují 
vše. Odolná zařízení totiž musejí být 
také vysoce využitelná v podmínkách, ve 
kterých s nimi zaměstnanci pracují. Sem 
patří displeje s vysokou viditelností na 
jasném slunci, vyměnitelné baterie, které 
se starají o nepřetržité napájení, odolné 
porty a konektory, které se v průběhu 
času neopotřebovávají. 

Faktor odolnosti
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Když jsme mezi osobami s rozhodovací pravomocí v oblasti IT dělali 
průzkum týkající se komponent, které se v noteboocích poškozují 
nejčastěji, nejvýše řadili obrazovku a hned za ním následovala klávesnice 
a pevný disk (HDD nebo SSD). U tabletů to byl displej, za ním následovaly 
porty nebo konektory a potom hned vnější šasi. U handheldových zařízení 
volili displej, baterii a vnější šasi.

Komponenty, které  
se nejpravděpodobněji 
poškodí

Zdroj: Průzkum společnosti IDC „Zaplaťte teď, šetřete později: Obchodní případ odolných zařízení“  
sponzorovaný společností Panasonic, listopad 2016

Nejběžněji poškozované komponenty v zařízeních 
Otázka: Která z následujících komponent  

v zařízení vaší firmy byla poškozena nebo se rozbila?

Obrazovka nebo displej

Baterie

Vnější šasi

Adaptér střídavého proudu

Porty nebo konektory

Pevný disk

Základní deska

Klávesnice

Senzor (biometrický,  
gyro, polohový atd.)

Nic z uvedeného

Příslušenství ke stylu

Touchpad nebo  
polohovací zařízení

Optická jednotka nebo  
PC slot pro karty

Notebooky Tablety Handheldová zařízení
% respondentů
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Když jsme osoby s rozhodovací 
pravomocí v oblasti IT požádali, aby 
odhadli dva nejčastější způsoby, jakými 
dochází k poškození zařízení v jejich 
společnostech, drtivá většina volila 
napříč všemi kategoriemi upuštění 
zařízení. Na druhém místě se umístilo 
vylití tekutiny na zařízení a na třetím 
pak pád zařízení ze stolu. Je důležité 
podotknout, že zde nastíněné problémy 
většinou reflektují situace, ve kterých 
odolný systém dále funguje, zatímco 
ten standardní vyžaduje opravu. 

Zdroj: Průzkum společnosti IDC „Zaplaťte teď, šetřete později: Obchodní případ odolných zařízení“ sponzorovaný společností Panasonic, listopad 2016

Typy nehod se zařízeními
Otázka: Které z následujících typů nehod vedly ve vaší firmě  
k poškození notebooků/tabletů/handheldových zařízení?

Upuštění během přenášení 

Vylití tekutiny

Pád ze stolu při používání

Pád předmětu na zařízení nebo rozdrcení 
předmětem, včetně šlápnutí nebo přejetí 

Průnik prachu nebo nečistot do zařízení 

Proudový náraz nebo elektrický šok 

Vystavení extrémnímu žáru nebo chladu 

Poškození způsobené  
deštěm nebo sněhem 

Vibrace 

Příliš těsné zabalení v kufříku  
nebo v přenosné tašce 

Nesprávné vložení zařízení do slotu, například 
pevného disku, CD mechaniky nebo karty 

Notebooky Tablety Handheldová zařízení

% respondentů
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Nikdo není nadšený, dojde-li k odstávce zařízení. Mezi většinou respondentů však  
vede ztráta produktivity a hned za ní následují nespokojenost zaměstnanců a ztráta dat. 

Náklady na prostoje

Zdroj: Průzkum společnosti IDC „Zaplaťte teď, šetřete později: Obchodní případ odolných zařízení“ sponzorovaný společností Panasonic, listopad 2016

Zdroj: Průzkum společnosti IDC „Zaplaťte teď, šetřete později: Obchodní případ odolných zařízení“ sponzorovaný společností Panasonic, listopad 2016

Ztráta produktivity 

Ztráta prodejů/zpoždění prodejů Nespokojenost zákazníků Ostatní

Nespokojenost zaměstnanců Ztráta důležitých dat
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Tablety Handheldová zařízení

Hlavní problémy způsobené poškozením nebo poruchou zařízení 
Otázka: Se kterými z následujících problémů se vaše společnost potýkala v posledních 
12 měsících v důsledku fyzického poškození notebooku/tabletu/handheldového zařízení? 

Prostoje zaměstnanců kvůli opravě zařízení 
Jak dlouho bývá typicky uživatel z vaší společnosti bez notebooku/tabletu/handheldového 
zařízení poté, co nahlásí potřebu opravy? 
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Pracovníci ztratí v průměru: 5,8 pracovních hodin  
při opravě notebooků, 4,2 hodiny při opravě  
tabletů a 6,0 hodin při opravě chytrých telefonů  
— v nejlepším případě tedy polovinu denní pracovní 
doby, v nejhorším tři čtvrtiny denní pracovní doby. 

Společnost IDC odhaduje, že průměrné náklady 
spojené s opravou notebooků činí 2 775 GBP, s 
opravou tabletů 2 003 GBP a s opravou 
handheldových zařízení 2 512 GBP. 

Zdroj: Průzkum společnosti IDC „Zaplaťte teď, šetřete později: 
Obchodní případ odolných zařízení“ sponzorovaný společností 
Panasonic, listopad 2016

Roční náklady na rozbití/opravy 

Čas, který IT oddělení stráví 
opravou problému 

Čas, který koncový uživatel  
stráví náhradou dat 

Čas, který IT oddělení  
stráví náhradou dat 

Náklady hrazené z vlastní kapsy Ztráta produktivního času 
koncového uživatele 

Notebooky Tablety Handheldová zařízení
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Největší výhody nasazení odolných zařízení 
pocítí odvětví s vysoce mobilními pracovníky 
nebo taková odvětví, kde pracovníci působí 
v náročném prostředí. 

V těchto klíčových odvětvích se většinou 
uživatelé u svých zařízení potýkají s problémy 
vyžadujícími rychlejší realizaci opravy, než je 
u trhu jako celku zvykem. To je případ zejména 
veřejné bezpečnosti a služeb. V maloobchodě 
rychlost za zbytkem trhu trochu pokulhává, 
nicméně tradiční samostatná zařízení 
z prodejen postupně mizí a jsou nahrazována 
mobilními zařízeními, proto se dá očekávat, 
že se tato rychlost pro tablety a handheldová 
zařízení zvýší. 

Odvětví, kde 
se odolnost 
vyplácí

Zdroj: Průzkum společnosti IDC „Zaplaťte teď, šetřete později: Obchodní případ odolných zařízení“  
sponzorovaný společností Panasonic, listopad 2016

Poruchovost zařízení podle průmyslu 
Otázka: Kolik procent vašich uživatelů notebooků/tabletů/handheldových zařízení  

v posledních 12 měsících disponovalo zařízením vyžadujícím opravu nebo výměnu z důvodu 
fyzického problému, jako je například prasklá obrazovka, nefunkční domovské tlačítko  

atd. bez ohledu na to, zda to bylo způsobeno náhodou nebo opotřebením? 

Veřejná bezpečnost

Přeprava

Maloobchod

Zdravotnická péče

Technické služby

Celkem



Naši respondenti v našem průzkumu 
uvádějí, že na jeden neodolný notebook 
vynaloží v průměru 1 075 GBP a na odolný 
notebook 1 616 GBP. Při pohledu na roční 
poruchovost zařízení a průměrné náklady 
na opravu ve výši 2 775 GBP na jednu 
nehodu je patrné, že návratnost investice 
pro odolná zařízení se oproti neodolným 
zařízením realizuje ve druhém roce. 
Tento plán se krásně vejde do 
průměrného cyklu obměny zařízení 
v délce dva roky a osm měsíců, který 
uvádějí respondenti tohoto průzkumu. 

U tabletů je přirážka za odolnost zařízení 
nižší než u notebooků a nákladových 
benefitů odolných zařízení se dosáhne 
velmi snadno. Respondenti uvádějí,  
že na neodolné tablety vynaloží  
1 016 GBP a na odolná 1 140 GBP. 
Vzhledem k průměrným nákladům na 
opravu ve výši 2 003 GBP se návratnost 
investice realizuje po prvním roce. 

U chytrých telefonů a handheldových 
zařízení činí průměrná cena vynaložená 
na neodolná zařízení 659 GBP a na odolná 
zařízení 762 GBP. Vzhledem k průměrným 
nákladům na opravu ve výši 2 512 GBP se 
návratnost investice u těchto zařízení dá 
očekávat po prvním roce. 

Výpočty návratnosti 
investice



Chytré společnosti využívají odolné notebooky už řadu let  
a čím dál tím více se jich začíná poohlížet po těch samých 
výhodách i u odolných tabletů a chytrých telefonů. Některá 
odvětví, jako je například maloobchod, oceňují na odolných 
zařízeních lepší funkčnost a odolnost, a to zejména v 
prostředích, kde až doteď nehrály větší roli.

Ano, pořizovací cena odolných zařízení je vyšší, ale když se 
zohlední částka, která se ušetří na prostojích zaměstnanců, 
době servisu a dalších souvisejících nákladech, investováním  
do špičkového odolného zařízení můžete sklízet ovoce dlouhá 
léta. Nejnovější řada těchto zařízení je navíc elegantní, rychlá 
a skvěle splňuje potřeby a touhy dnešních mobilních pracovníků.

IT společnosti, které chtějí maximalizovat potenciál svých 
investic do hardwaru, by měly při další obměně svých zařízení 
seriózně uvažovat o odolných zařízeních.Jste-li stále na vážkách, 
společnost Panasonic vyvinula online kalkulačku nákladů na 
vlastnictví (TCO), pomocí které si mohou firmy samy spočítat, 
kolik dlouhodobě ušetří investováním do odolných zařízení.

Navštivte www.toughbook.cz/TCO a podívejte se, kolik by mohla 
vaše firma ušetřit.

A náš tým Panasonic vám tradičně milerád zprostředkuje 
výpočet TCO na míru, doplněný srovnáním TCO a návratností 
investice mezi vašimi současnými zařízeními a zařízeními 
od společnosti Panasonic – včetně konkrétních finančních 
nákladů a úspor.

Závěr

http://www.toughbook.cz/TCO


Vyzkoušejte si naši kalkulačku
www.toughbook.cz/TCO

Navštivte www.toughbook.cz

http://www.toughbook.cz/TCO
http://business.panasonic.cz/reseni-z-oblasti-pocitacovych-produktu/

