
Panasonic vezetői összefoglaló: 

Befektetés  
a későbbi  
megtakarítás 
reményében 
üzleti érvek a strapabíró 
eszközök mellett



Az ismert elemzőcég, az IDC saját 
elemzéseinkkel is támogatott 
kutatása megmutatja, hogy számos 
szervezetnél komoly előnyökkel  
járna a strapabíró noteszgépek, 
táblagépek és kézieszközök 
bevezetése a munkavállalók körében. 
Nyilvánosan elérhető kalkulátorunk 
szerint a Panasonic Toughbook és 
Toughpad eszközök használatával 
elérhető TCO-megtakarítás akár  
15% is lehet öt évre vetítve az 
alacsonyabb meghibásodási  
aránynak és a kiterjedtebb 
használatnak köszönhetően. 

Előszó
A mobiltechnológia térhódítása kétségkívül 
óriási mértékben növeli a mobil dolgozók és 
munkaadóik produktivitását, hiszen számos 
iparágban korábban így vált elterjedtté 
a noteszgépek, manapság pedig a táblagépek 
és kézieszközök használata. Ám a mobil 
forradalom költsége sok esetben jóval 
magasabb a szükségesnél – ami megterheli  
az IT-döntéshozók költségvetését és végső 
soron rontja a munkaadók nyereségességét.  



Jan Kaempfer 
a Panasonic Computer Product 
Solutions marketingvezetője

Akkor miért nem használ már ma is 
mindenki strapabíró eszközöket? 
Sokan használnak, ugyanakkor kihívást 
jelent meggyőzni az IT-döntéshozókat 
arról, hogy érdemes ma befektetni 
a későbbi megtakarítás reményében. 
A fejlett formaterv és az értékállóság 
miatt a strapabíró eszközök gyakran 
többe kerülnek, mint a hagyományos 
noteszgépek vagy táblagépek, de  
amint az a jelen tanulmányból is 
kiderül, a beruházás gyorsan megtérül 
– a táblagépeknél és a kézieszközöknél 
már az első évben, a noteszgépeknél 
a második évben.

Reméljük, hogy az IDC kutatásának 
jelen tanulmányban felsorolt 
bizonyítékai, saját iparági  
ROI-számításaink, valamint 
a konkrét szervezetnél elérhető 
megtakarítások becslésére 
alkalmas Panasonic ROI-kalkulátor 
együtt Önöknél is segítenek 
meggyőzni az IT-döntéshozókat 
arról, hogy érdemes ma befektetni  
a jövőbeni megtakarítás reményében. 
Várjuk visszajelzésüket!



Az IDC 800 IT-döntéshozót kérdezett meg 
különféle ágazathoz tartozó szervezeteknél 
annak kiderítésére, hogy a noteszgép, 
a táblagép vagy a kézieszköz sérülése mekkora 
költséget jelent a szervezetek számára. 
Ennél a vizsgálatnál az okostelefonok és 
a kéziszámítógépek egy közös kategóriában, 
a kézieszközök kategóriájában szerepeltek. 
A levehető billentyűzettel ellátott és 
a billentyűzet nélküli táblagépek is 
táblagépnek minősültek.

Módszertan



 

 

11%

15%

18% 20%

21%
13%

15%
17%

18%

19% 14%

16%

17%
17%

17%

 
 19%

12%

11%

16%

11%

10%

14%

10%

9%

Átlagosan a céges laptopok mintegy 18%-ánál van szükség valamilyen javításra 
évente. Ezek többségére véletlen sérülés miatt kerül sor. A  táblagépeknél 
és a kézieszközöknél valamivel alacsonyabb, de szintén jelentős mértékű 
a meghibásodási arány. 

Míg az első évben az eszközök 11,5 százalékánál áll fenn a meghibásodás 
valószínűsége, az ötödik évre ez az érték már 21,3%. 

Meghibásodási arány

Eszközök meghibásodási aránya
K.: Az eszközök hány százalékánál van  
szükség javításra? 

Eszközök meghibásodása éves bontásban 
K.: Az eszközök hány százaléka hibásodik meg a használat  
egyes éveiben?

Forrás: Az IDC tanulmánya: „Befektetés 
a későbbi megtakarítás reményében:  
üzleti érvek a strapabíró eszközök mellett”, 
a Panasonic megbízásából, 2016. November

Forrás: Az IDC tanulmánya: „Befektetés a későbbi megtakarítás reményében:  
üzleti érvek a strapabíró eszközök mellett”, a Panasonic megbízásából, 2016. November

Bármilyen 
jellegű javításra

Véletlen sérülés  
miatti javításra

Fizikai probléma  
miatti javításra

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év



A javítás kérdésével foglalkozó 
vállalatoknak fontos tudni, hogy 
nem minden eszköz egyforma. 
Általánosságban elmondható, hogy 
különbségek vannak a hagyományos 
és az üzleti használatra szánt 
noteszgépek, táblagépek és 
kézieszközök között. Ám a normál 
otthoni és üzleti kategóriákon 
túl létezik egy harmadik szint is: 
a strapabíró eszközöké. 

A strapabíró rendszerek olyan 
noteszgépek, táblagépek és 
kézieszközök, amelyek megfelelnek  
a tartósság, igénybevétel és 
terhelhetőség terén speciális 
tesztkövetelményeket támasztó  
MIL-STD-810G szabványnak.  
Bár ezek a specifikációk praktikus 
benchmarkként szolgálnak, ez 
csupán egy része a teljes képnek, 
hiszen a valóban strapabíró 
eszközöknek a gyakorlati használat 
feltételei között is kiválóan kell 
teljesíteniük. A kijelzőknek jól 
kell látszaniuk erős napsütésben, 
a cserélhető akkuknak mindig 
garantálniuk kell az eszköz 
tápellátását, és a strapabíró portok  
és csatlakozók sem használódhatnak 
el az idő előrehaladtával. 

A strapabírás, mint  
döntési szempont
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Amikor az IT-döntéshozókat a noteszgépek 
legsérülékenyebb komponenseiről kérdeztük, 
a képernyőt említették először, majd következett 
a billentyűzet és a lemezmeghajtó (HDD vagy SSD). 
A táblagépeknél szintén a képernyő szerepelt az 
első helyen, a portok, a csatlakozók és a külső 
ház előtt. A kéziszámítógépeknél is a képernyő 
a legsérülékenyebb, majd ezt az akkumulátor és 
a külső ház követi.

A legsérülékenyebb 
komponensek

Forrás: Az IDC tanulmánya: „Befektetés a későbbi megtakarítás reményében:  
üzleti érvek a strapabíró eszközök mellett”, a Panasonic megbízásából, 2016. November

Az eszközök leggyakrabban meghibásodó komponensei 
K.: A szervezeténél használt eszközök alábbi komponensei közül melyik  

hibásodik vagy sérül meg a leggyakrabban?

Képernyő vagy kijelző

Akkumulátor

Külső ház

Hálózati adapter

Portok vagy csatlakozók

Lemezmeghajtó

Alaplap

Billentyűzet

Érzékelő (biometrikus, 
giroszkópos, pozicionáló stb.)

A fentiek közül egyik sem

Toll

Trackpad vagy mutatóeszköz

Optikai meghajtó vagy  
PC-kártya nyílás

Noteszgépek Táblagépek Kézieszközök
Válaszadók százalékos aránya
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Amikor arra kértük az IT-döntéshozókat, 
hogy becsüljék meg, milyen módon 
okoznak dolgozóik leggyakrabban sérülést 
az eszközöknek, minden kategóriában 
egyértelműen a leejtést említették az 
első helyen. Utána a folyadékkiömlés, 
majd az eszköz íróasztalról való leesése 
következett. Fontos tudni, hogy az itt 
említett problémák felmerülésekor 
a strapabíró rendszer tovább működött, 
míg egy hagyományos eszköz már javítást 
igényelt volna. 

Forrás: Az IDC tanulmánya: „Befektetés a későbbi megtakarítás reményében: üzleti érvek a strapabíró eszközök mellett”, a Panasonic megbízásából, 2016. November

Az eszközt érő balesetek típusai
K.: Az alábbiak közül mi okozott sérülést szervezete  
noteszgépeinél/táblagépeinél/kézieszközeinél?

Leejtették hordozás közben 

Folyadék ömlött rá

Leesett az (író)asztalról használat közben

Valamit ráesett, vagy összezúzta,  
ráléptek, vagy járművel ráhajtottak 

Por vagy szennyeződés került bele 

Túláram vagy túlfeszültség érte 

Szélsőséges hideg vagy meleg érte 

Eső vagy hó érte 

Rázkódás érte 

Túl szorosan csomagolták  
be a (hordozó)táskába 

Nem megfelelően helyezték be az eszközt  
(pl. lemezmeghajtót, CD-meghajtót, PC-kártyát) a nyílásba 

(% of respondents)

Noteszgépek Táblagépek Kézieszközök
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Forrás: Az IDC tanulmánya: „Befektetés a későbbi megtakarítás reményében: üzleti érvek a strapabíró eszközök mellett”, a Panasonic megbízásából, 2016. November

Forrás: Az IDC tanulmánya: „Befektetés a későbbi megtakarítás reményében: üzleti érvek a strapabíró eszközök mellett”, a Panasonic megbízásából, 2016. November

Senki nem örül, ha egy eszköz meghibásodik. A megkérdezettek többségénél a produktivitáskiesés 
volt a legnagyobb probléma, majd a dolgozói elégedetlenség és az adatvesztés következett. 

A leállás költsége

Produktivitáskiesés 

Kiesett/késedelmes 
értékesítés Ügyfélelégedetlenség Egyéb

Dolgozói elégedetlenség 
Fontos szervezeti adatok/
információk elvesztése
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Az eszköz sérülése vagy meghibásodása által okozott jelentős problémák 
K.: Az elmúlt 12 hónapban az alábbi problémák közül melyiket tapasztalta szervezete  
a noteszgép/táblagép/kézieszköz fizikai sérülése miatt? 

Eszközjavítás miatti munkaidő-kiesés 
A szervezeténél jellemzően mennyi ideig van egy felhasználó megfosztva a noteszgépétől/
táblagépétől/kézieszközétől azt követően, hogy bejelenti a javítási igényt? 

Noteszgépek Táblagépek Kézieszközök
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Egy dolgozónál átlagosan 5,8 munkaóra esett ki 
a noteszgépek, 4,2 óra a táblagépek és 6,0 óra az 
okostelefonok javítása miatt. Ez legjobb esetben 
fél munkanap, rosszabb esetben pedig akár 
háromnegyed munkanap is lehet. 

Az IDC becslése szerint a noteszgépjavítás 
átlagköltsége 2775 font, a táblagépjavításé 2003 
font, a kézieszköz-javításé pedig 2512 font. 

 

Forrás: Az IDC tanulmánya: „Befektetés a későbbi megtakarítás 
reményében: üzleti érvek a strapabíró eszközök mellett”,  
a Panasonic megbízásából, 2016. November

Éves hibaelhárítási/ 
támogatási költség 

Az IT számára a hiba  
javításához szükséges idő 

Kis összegű  
készpénzkiadás 

A végfelhasználó számára  
az adatok visszaállításához  
szükséges idő 

Végfelhasználói 
produktivitáskiesés ideje 

Az IT számára az adatok 
visszaállításához  
szükséges idő 

Noteszgépek Táblagépek Kézieszközök
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A mobil dolgozók strapabíró eszközökkel való 
felszerelése azokban az iparágakban jár a legtöbb 
előnnyel, ahol erősen mobil a munkaerő, vagy 
mostoha viszonyok között zajlik a munkavégzés. 

Ezekben az iparágakban a felhasználók jellemzően 
gyakrabban tapasztalnak javítást igénylő problémát 
eszközeiknél, mint általában a piacon. Ez különösen 
így van a közbiztonság és a közüzemi vállalatok 
esetében. A kiskereskedelemben a meghibásodási 
arány némileg elmarad a piaci átlagtól. Ám ahogy  
az eladáshelyi eszközöknél a hagyományos különálló 
egységekről egyre inkább a mobileszközökre állnak 
át, ezen a területen is a meghibásodások számának 
növekedésére számítunk, különösen a táblagépeknél 
és a kézieszközöknél. 

Mely iparágakban  
a legelőnyösebb  
a strapabíró 
eszközök 
használata?

Forrás: Az IDC tanulmánya: „Befektetés a későbbi megtakarítás reményében: üzleti érvek a strapabíró eszközök mellett”,  
a Panasonic megbízásából, 2016. November

Eszközök meghibásodási aránya iparáganként
K.: Az elmúlt 12 hónapban a noteszgép-/táblagép-/kézieszköz-használók hány százaléka 
igényelt javítást vagy cserét olyan fizikai probléma miatt, mint  pl. sérülés vagy normál 

elhasználódás eredményeként bekövetkező képernyőtörés, HOME-gomb meghibásodás stb.? 

Közbiztonság

Szállítmányozás

Kiskereskedelem

Egészségügy

Közüzemi vállalatok

Összesen



A vizsgálat válaszadói úgy nyilatkoztak, 
hogy átlagosan 1075 fontot költenek 
nem strapabíró noteszgépre és 1616 
fontot strapabíró noteszgépre. Az éves 
meghibásodási arányt és az egy incidensre 
jutó 2775 fontos javítási költséget 
figyelembe véve, a strapabíró eszközök 
beszerzése a nem strapabíró eszközök 
használatának második évére megtérül. 
Ez jóval rövidebb idő a válaszadók által 
megadott két év nyolc hónapos átlagos 
PC-frissítési ciklusnál. 

A táblagépeknél kisebb a strapabíró és 
a normál eszközök közötti árkülönbség, 
mint a noteszgépeknél, így gyorsan 
megtérül a strapabíró változat beszerzése. 
A válaszadók 1016 fontot fizetnek egy nem 
strapabíró táblagépért és 1140 fontot egy 
strapabíró eszközért. 2003 fontos átlagos 
javítási költség mellett már az első év után 
megtérül a beruházás. 

Az okostelefonoknál és a kézieszközöknél 
a nem strapabíró eszközök átlagára 
659 euró, a strapabíróké pedig 762 euró. 
2512 fontos átlagos javítási költség 
mellett szintén az első év után elérhető 
a megtérülés. 

ROI-számítások



Az intelligens vállalatok már sok éve használnak strapabíró 
noteszgépeket, és a strapabíró táblagépek és okostelefonok 
előnyeit is egyre többen ismerik fel. Bizonyos vertikális 
ágazatokban (pl. kiskereskedelem) a strapabíró eszközök 
szélesebb funkcionalitást és tartósabb használatot biztosítanak 
azokban a környezetekben, ahol korábban nem játszottak 
komoly szerepet.

A strapabíró eszközök beszerzése nagyobb induló költséggel 
jár, de a dolgozói munkaidő-kiesést, az IT-szervizidőt és a többi 
kapcsolódó kiadást figyelembe véve, több évre előrevetítve 
megéri jó minőségű strapabíró eszközbe fektetni. A legújabb 
ilyen eszközök elegánsak, gyorsak és minden tekintetben 
megfelelnek a mobil dolgozók napjainkban jellemző igényeinek 
és kívánalmainak.

A hardverberuházások minél gyorsabb megtérülésére  
törekvő IT-szervezeteknek érdemes alaposan megvizsgálniuk 
a strapabíró eszközök beszerzésének lehetőségét, amikor eljön 
a következő hardverfrissítés ideje. Ha még mindig nem győztük 
meg, a Panasonic online TCO-kalkulátorával kiszámíthatja,  
hogy szervezete várhatóan mennyit takarítana meg hosszú 
távon strapabíró eszközök beszerzésével.

A megtakarítás megbecsléséhez keresse fel  
a  www.toughbook.eu/hu/TCO webhelyet.

Ahogy mindig, a Panasonic csapata most is örömmel  
készít Önnek egyedi TCO-kalkulációt, amelyben felvázolja  
a jelenlegi eszközök és a Panasonic termékek közötti TCO-  
és ROI-különbséget – a konkrét pénzügyi költségeket és  
a várható megtakarítást figyelembe véve.

Végkövetkeztetés

http://www.toughbook.eu/hu/TCO


A kalkulátor kipróbálása
www.toughbook.eu/hu/TCO

Látogatás www.toughbook.eu/hu

http://www.toughbook.eu/hu/TCO
http://business.panasonic.hu/computer-termekmegoldasok/

