
ez itt a kérdés

Dokkolni vagy 
nem dokkolni, 
A tábla- és noteszgépek járműben való 
dokkolásának üzleti előnyei



Járműben dokkolt táblagépek
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ÁTLAGOSAN A TÁBLAGÉPEK 

Biztonság a járműben
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Érvek a dokkolás mellett

Fontos elvárások

A tesztelés és a helyi jogszabályoknak való megfelelés fontossága:

Érvek a dokkolás ellen

-ánál merült fel eddig a táblagépek 
járműben való dokkolásának lehetősége. 

A vállalatok 
mindössze 

Terepen korlátozott a 
munkához szükséges 

alkalmazások elérhetősége

Jelenleg nincs hol 
biztonságosan tárolni 

az eszközt

Csatlakozási problémák 
merülnek fel a járműben

Több eszközre van 
szükség a feladatok 

elvégzéséhez

Korlátozottak a töltési 
lehetőségek

Korábbi incidensek 
tapasztalatai

44%53% 52%

Biztonsági aggályokNem releváns Bonyolult telepítés

Az elmúlt évtizedben sok cégnél belátták, hogy üzleti előnyt jelent, ha a produktivitás 
növelése érdekében a mobil dolgozókat strapabíró notesz- és táblagépekkel szerelik fel.

Ennél sokkal kevesebben voltak hajlandók olyan járműbe szerelhető dokkolók és 
tárolók beszerzésére, amelyekben biztonságosan és kényelmesen elhelyezhetők  
ezek az eszközök út közben.

Az IDC friss tanulmánya szerint az üzleti táblagépeknek átlagosan csupán 19%- 
át dokkolják járműben, és a vállalatok mindössze 23%-ánál merült fel egyáltalán  
ez a lehetőség.

De mi tartja vissza a vállalatokat ennek a logikus következő lépésnek a megtételétől? 
Hiszen fel sem merül, hogy miután számítógépet vásárolnak az irodai dolgozóknak,  
ne adnának vele együtt íróasztalt is, ami mellé ülve használhatnák a gépet. Akkor 
hogyan lehet, hogy a mobil dolgozóknak a produktivitásukat fokozó eszközhöz nem jár 
egy olyan megoldás, amellyel biztonságosan és hatékonyan használhatnák azt, amikor 
út közben, mobil irodájukban dolgoznak?

Az IDC kutatása szerint több tényező is közrejátszik ebben: biztonsági aggályok (52%), 
a bonyolult telepítéstől való félelem (44%), jogszabályi előírások (40%) és tanúsítási 
kérdések (38%). Azokat, akik végül a járműbe szerelhetőség biztosítása mellett 
döntöttek, a következő szempontok győzték meg: hatékonyság (58%), biztonság  
és tanúsítás (52%) és fogyasztásszabályozás (46%).

A Panasonic üzleti ügyfelei számára mindez már a múlté. A Panasonic számítógépes 
dokkolómegoldásainak használói világszerte arról számolnak be, hogy a járműben 
dokkolt eszközök használata mind a felhasználó, mind pedig a vállalat szempontjából 
nyilvánvaló előnyökkel jár. Biztonságossá és kényelmessé teszi az alkalmazások 
használatát, sokféle csatlakozási lehetőséget biztosít, és csupán minimális  
mértékben zavarja a működést és a jármű üzemeltetését.

A dokkolás dilemmája

Forrás: Az IDC Europe kutatása: „Táblagép az Enterprise 2.0 környezetben – még több lehetőség”  
(Tablet in Enterprise 2.0 - The Larger Opportunity), 2016. szeptember 



Testre szabás és formai kialakítás

Biztonság

A Panasonic dokkolómegoldásai – a 
személygépkocsiktól kezdve a teherautókon és a 
terepjárókon át a mentőautókig – sokféle járműbe 
beszerelhetők. A Panasonic különböző járművekből 
álló flotta esetén is tud olyan ergonomikus megoldást 
telepíteni, amely a lehető legjobban hasznosítja a 
rendelkezésre álló helyet, ugyanakkor a felhasználói 
követelményeknek is megfelel. 

A meglévő dokkolómegoldások integrálásán  
kívül arra is lehetőség van, hogy a vállalat házon 
belül, egyedi igényekre fejlesztessen dokkot  
a Panasonic-kal.

Képességei és szakértelme folytán a Panasonic a teljes tervezési és telepítési folyamatot 
kézben tudja tartani, ügyelve az összes biztonsági és jogszabályi előírás betartására. 
Ezáltal ügyfele olyan megoldáshoz jut, amely valóban átalakítja mobil működését.

A szokásos környezeti, rázkódási és ciklusteszteken túl a Panasonic ütközési teszteknek 
is aláveti dokkolómegoldásait. Ezzel garantálja, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű 
energia elnyelésére tervezett dokk és rögzítőelemek a jármű ütközése esetén sem válnak 
le és repülnek el, megóvva ezzel az utasok testi épségét.

„Megadhattuk ötleteinket a Panasonic-nak, és a tervezési 
folyamat minden szakaszába bevontak minket. A Panasonic jól 
ismerte tevékenységünket, speciális járműflottánk igényeit, 
és kilenc hónapon belül elkészítette számunkra az adott 
célra fejlesztett és biztonsági szempontból teljes körűen 
engedélyeztetett járműdokkot.”

Dave Wood, az Ocado infrastruktúra-bevezetésért  
felelős vezetője

„Az első mobileszközöket teszteléskor a rendőrautó ülésén vagy padlóján helyeztük 
el, de gyorsan kiderült, hogy riasztás esetén ezek a rögzítetlen tárgyak veszélyesek 
lehetnek. Kézenfekvő megoldás volt a dokk használata.”

Tim Kyburz, a Virgina állambeli Alexandria város rendőrségének munkatársa

„A Panasonic a nemzetközi követelményeket is kielégítő módon gondoskodik  
a biztonsági és ütközéstesztekkel kapcsolatos tanúsításokról.”

Dave Wood, az Ocado infrastruktúra-bevezetésért felelős vezetője

„A Panasonic minden ütközésbiztonsági, frontális ütközési és rázkódási tesztet 
elvégzett annak bizonyítására, hogy a dokkolómegoldás maga is éppoly strapabíró, 
mint a Toughpad táblagép.”

Mark Dawson, az AA közúti divíziójánál zajló átalakítási program vezetője

„A Panasonic kifejezetten a mi igényeink szerint tervezte meg 
műszerfalra szerelhető, vékony dokkolómegoldásunkat. Fontos volt, 
hogy a dokkot el lehessen fordítani úgy, hogy az eszköz a kezelő 
vagy a jármű oldala felé nézzen. Szintén fontos követelmény volt 
az átmenő antenna a jobb mobilhálózati csatlakozáshoz, és az 
ügyfelek megtalálását segítő külső GPS-modul csatlakoztatásának 
lehetősége. Emellett többféle portra volt szükségünk az eszközön, 
így a LAN-t és a VGA-t is beépítették számunkra.”

Mark Dawson, az AA közúti divíziójánál zajló  
átalakítási program vezetője

Az ügyfelek jellemző 
szempontjai
Különféle iparágakban dolgozó ügyfelek körében 
végzett interjúk alapján a járműbe szerelhető 
dokkolómegoldás bevezetésekor elsősorban  
az alábbi szempontokat veszik figyelembe.

A KONCEPCIÓTERVEZÉSTŐL A BESZERELÉSIG, 
SŐT AZON TÚL IS, A PANASONIC A 
FOLYAMAT MINDEN LÉPÉSÉBEN ÜGYFELE 
BEVONÁSÁVAL TERVEZI MEG A VÁLLALAT 
KONKRÉT SZÜKSÉGLETEINEK MEGFELELŐ 
DOKKOLÓMEGOLDÁST.



Csatlakozás

Hozzáférés az üzleti 
alkalmazásokhoz a 
hibaelhárítás helyszínén

Egyszerű használat

A Panasonic egyedi dokkolómegoldásaival a 
Toughbook és a Toughpad központi szerepet kap a 
járműben. A meglévő flottához tökéletesen illeszkedő 
megoldásokkal a kiszálló hibaelhárító munkatársak 
a járműben és útközben is ugyanúgy dolgozhatnak, 
akár az irodában. 

A Panasonic a használat egyszerűségét szem előtt 
tartva és a beszerelést végző szakemberektől 
kapott tájékoztatást figyelembe véve tervezi meg 
gépjárműdokkjait – az egyszerű telepítéstől 
és adaptálástól kezdve, a bal- és jobbkezes 
használaton át az ergonomikus dokkolási és 
leválasztási mechanizmusokig, minden területen. 

„A célunk az volt, hogy a járművek a szerelők irodájaként 
funkcionáljanak a helyszínen. A Panasonic Toughbook CF-19 
dokkolása biztonságos, nem feltűnő helyen, a jármű hátsó részén 
történik. A vezetőülés mellett található képernyőt, billentyűzetet 
és hangszórókat a jármű álló helyzetében lehet használni. 
A rendszer a jármű antennájához is csatlakozik a sikeres 
3G-kommunikációhoz és a közművállalat depójában a  
WLAN-frissítések lehívásához.” 

Andrew Pettiford, a Wales & West Utilities szállítási vezetője

„A Toughpad a szervizhívásokra reagáló szerelők legfontosabb 
eszköze. Ezen az eszközön keresztül fogadják a feladatokat, 
azonosítják a meghibásodott gépjármű helyét a GPS segítségével, 
és tudatják az diszpécserközponttal, amikor a helyszínre érkeztek. 
A G1 az AA járműbe szerelt gépjármű-diagnosztikai eszközére 
csatlakozva a helyszíni hibakeresést is segíti. Az AA szerelői 
információt és alkatrészeket kereshetnek az interneten, és az 
információt segítségnyújtás közben a gépjárműtulajdonosokkal  
is megoszthatják.”

Mark Dawson, az AA közúti divíziójánál zajló átalakítási  
program vezetője

„A dokkolóállomás tárolóját úgy kellett megtervezni, hogy 
napi 50 behelyezést is gond nélkül tűrjön, ugyanakkor 
legyen vékony, könnyű, moduláris, és bal- illetve jobbkezes 
használathoz is a járműbe lehessen szerelni. A használat 
egyszerűsége rendkívül fontos gépjárművezetőink számára. 
Ezért a legújabb tárolóknál például a Toughpad eszközök 
dokkolása és leválasztása fél kézzel is elvégezhető.”

Dave Wood, az Ocado infrastruktúra-bevezetésért  
felelős vezetője

A Panasonic tisztában van azzal, milyen fontos a csatlakozás 
napjaink mobil dolgozói számára. Ezért a vezeték nélküli csatlakozás 
optimalizálása érdekében minden dokk két integrált átmenő 
antennával van felszerelve.

A teljes körű járműmegoldás részeként a Panasonic további 
komponenseket – strapabíró útvonalválasztókat, járműantennákat és 
mobil teljesítménymenedzselő (MPM) szoftvereket – is tud szállítani 
a még tökéletesebb 3G/4G- és WLAN-csatlakozás érdekében.

„Feladatunk, hogy ott lássuk el valós idejű adatokkal rendőreinket, ahol épp 
szükségük van rá. Így minden korábbinál gyorsabb és megalapozottabb döntéseket 
hozhatnak az érintettek és gyakran az intézkedő rendőrök számára is élet-halál 
kérdést jelentő ügyekben.”

DCI Kennedy, a hertfordshire-i rendőrség mobil adatokért felelős projektvezetője

„Ha gyenge a csatlakozás, a kollégák gyorsan elvesztik bizalmukat az eszközben.  
A 4G-csatlakozás, az antenna és az útvonalválasztó együtt megbízható sávszélességet 
biztosít a dokkolóegységen keresztül a Toughpad számára.”

Paul Jennings, a hertfordshire-i rendőrség mobil adatokért felelős  
csapatának munkatársa



Eszközbiztonság

Tartós megoldás

Szerviz és támogatás

Érvek a Panasonic mellett
Ezért választják az ügyfelek  
a Panasonicot...

A mobileszközök és a rajtuk tárolt adatok  
értékesek az Ön vállalata számára. Ezért a  
Panasonic dokkolómegoldásai az eszköz lezárására  
is lehetőséget biztosítanak. A Panasonic 
dokkolóegységei felszerelhetők a műszerfalra, 
tárolhatók a jármű hátuljában vagy akár  
elrejtve is, például a kesztyűtartóban. 

A Panasonic dokkolómegoldásait hosszú élettartamra, 
valamint a piacvezető strapabíró Toughbook és Toughpad 
mobileszközökkel való teljes kompatibilitásra tervezték.  
Így, amint eljön az eszköz frissítésének ideje, nem kell  
a teljes megoldást lecserélni a járműben. 

Az eszközök leállása mindig költséges, ezért a 
Panasonic által kínált közvetlen géppark-támogatás  
és garancia a legmagasabb szintű védelmet nyújtja  
az eszközökhöz és a dokkolómegoldásokhoz. „A nagyobb biztonság és az adatbiztonsági kockázatok csökkentése 

érdekében szeretnénk, ha az eszköz le lenne zárva, és nem lenne szem 
előtt. Ezért ideális megoldás volt számunkra az az elrendezés, amikor  
a Toughpad táblagépet a kesztyűtartóban lehetett dokkolni. Így az  
eszköz akár második képernyőként is használható a járműben.”

Paul Jennings, a hertfordshire-i rendőrség mobil adatokért felelős 
csapatának munkatársa

„Némelyik Panasonic dokkunkat már 10-12 éve használjuk, pedig elég 
nagy igénybevételnek vannak kitéve. Előfordul, hogy egy műszak alatt 
naponta akár tízszer is dokkra kell csatlakoztatni őket, majd ki kell őket 
venni onnan.”

Tim Kyburz, a Virgina állambeli Alexandria rendőrségének munkatársa

„Az eszköz telepítésén túl a Panasonic támogatási szerződésében azt is 
garantálja, hogy a számítógép hibája nem fogja akadályozni a kiszállást. 
Ha valamilyen hiba vagy probléma merül fel a dokkolómegoldással 
kapcsolatban, azonnal fogadják szervizmérnökünk hívását. Így 
munkatársaink eredményesen dolgozhatnak, jómagam hozzájutok 
a hatékony költséggazdálkodáshoz szükséges információkhoz, és az 
ismétlődő hibákat is azonosítani tudjuk.”

Andrew Pettiford, a Wales & West Utilities szállítási vezetője

„Azért választottuk a Panasonic 
dokkolómegoldását, mert kevesebb helyet 
foglal a járműben, ugyanakkor rendelkezik 
a Toughbook csatlakoztatásához szükséges 
összes porttal. Az ára is megfizethető,  
és azt is tudtuk róla, hogy biztosítja az 
általunk elvárt tartósságot.”

Tim Kyburz, a Virgina állambeli  
Alexandria rendőrségének munkatársa

„Az AA a Panasonic Professional Services csapatát bízta meg a dokkolóállomás 
beszerelésével mind a 3000 járműbe. A folyamat három hónapig tartott, és az 
esetek 99,8 százalékában elsőre minden gond nélkül megtörtént a telepítés.”

Mark Dawson, az AA közúti divíziójánál zajló átalakítási program vezetője

„A profi hozzáállás, a gyorsaság és a 
tervezéstől a szállításig tartó teljes 
folyamatra jellemző szolgáltatásminőség 
miatt választottuk a Panasonicot.”

Dave Wood, az Ocado infrastruktúra-
bevezetésért felelős vezetője

„Számunkra a folyamatos támogatás volt a  
fő szempont. Nincs rá gyakran szükségünk, 
de ha mégis, akkor mindig kiváló 
szolgáltatást kapunk, és a javított eszközök 
pár napon belül visszakerülnek hozzánk. 
Ám az, hogy ennyire ritkán vesszük igénybe 
a támogatást, már önmagában bizonyítja a 
megoldás minőségét és megbízhatóságát.” 

Jason Read, a Surrey megyei tűzoltóság  
és katasztrófavédelmi szolgálat 
technológiai rendszermérnöke

A SZABVÁNYOS VESA 
SZERELŐBILINCSEKTŐL 
KEZDVE AZ EGYSÉGES 
TÁPKÁBELEKIG, ANTENNÁKIG 
ÉS ÚTVONALVÁLASZTÓKIG, 
A PANASONIC JÁRMŰBEN 
HASZNÁLHATÓ 
DOKKOLÓMEGOLDÁSAIT MINDEN 
SZEMPONTBÓL ÚGY TERVEZZÜK 
MEG, HOGY AZ ESZKÖZÖK 
TÖBB GENERÁCIÓJÁVAL IS 
KOMPATIBILISEK LEGYENEK.

A PANASONIC DOKKOLÓEGYSÉGEI FELSZERELHETŐK A MŰSZERFALRA, TÁROLHATÓK 
A JÁRMŰ HÁTULJÁBAN VAGY AKÁR ELREJTVE IS, PÉLDÁUL A KESZTYŰTARTÓBAN. 

A PANASONIC EGYEDÜLÁLLÓ 
GARANCIÁLIS JAVÍTÁSI 
HATÁRIDŐT VÁLLAL, ÍGY 
ÜGYFELEI CSUPÁN MINIMÁLIS 
LEÁLLÁST TAPASZTALNAK, 
ÉS A LEHETŐ LEGHAMARABB 
FOLYTATHATJÁK A MUNKÁT.”

„Amióta 8 évvel ezelőtt elkezdtük használni a Panasonic megoldását a 
Wales & West Utilities-nél, a járműflotta erősen megváltozott. Korábban 
főleg Vauxhallokat használtunk, de ma már vegyes a típusválaszték.  
A Panasonic csapata eddig még mindig adaptálni tudta a Toughbook-
megoldás kialakítását, amikor más modellre váltottunk, vagy a gyártó 
megváltoztatta egy új jármű formatervét.”

Andrew Pettiford, a Wales & West Utilities szállítási vezetője



A Panasonic gépjárműdokkjai  
a siker szolgálatában

Köszönetet mondunk a tanulmányban szereplő ügyfeleknek:

A Wales & West Utilities kiszálló szervizmérnökei 370 Panasonic Toughbook 
számítógéppel felszerelt járművet használnak – rendelésre gyártott dokkolóállomással, 
10 hüvelykes különálló ergonomikus képernyővel, hangszóróval és járműantennával. 
Mind a tervezésért, a járművekbe történő telepítésért mind pedig a teljeskörű 
támogatásért a Panasonic csapata felelős.

AA Amikor az Egyesült Királyság legnagyobb közúti segélyszolgálata a 3000 szerelője 
által használt mobiltechnológiát frissítette a kommunikáció és az ügyfélkiszolgálás 
javításának érdekében, a Panasonic strapabíró Toughpad táblagépei és gépjárműdokkjai 
mellett döntött. Használatuk azóta sokféle előnyt hozott az üzleti működés és az 
ügyfélkiszolgálás terén, ráadásul a felhasználói hatékonyságot is javította.

Az Ocado a világ legnagyobb dedikált online szupermarketje. Egyedülálló 
rendelésteljesítő és logisztikai gépezetének 1600 tagú flottája heti 7x16 órás működése 
során Panasonic Toughpad eszközöket használ, egyedi tervezésű dokkolótárolókkal.

Az USA Virginia államában található Alexandria város rendőrsége 1999 óta Panasonic 
Toughbook eszközöket és dokkolómegoldásokat használ 200 tagú flottájában a 
közbiztonság védelme során.

A Surrey megyei tűzoltóság és katasztrófavédelmi szolgálat az Egyesült Királyság 
legnagyobb ilyen létesítményeinek egyike, amely több mint 1 millió emberhez ér  
el 900 dolgozóval és 24 tűzoltóállomással. A szolgálat Panasonic Toughbook és  
Toughpad eszközöket és dokkolómegoldásokat használ mind a 47 tűzoltóautójában.

Az Egyesült Királyságban működő hertfordshire-i rendőrség 120 járműbe szerelt 
Panasonic Toughpad táblagéppel és dokkolómegoldással támogatja a kommunikációt, 
valamint az automatikus rendszámellenőrző és arcfelismerő alkalmazásokat.

További információ ügyfelek esettanulmányairól a www.toughbook.eu oldalon  
vagy a Panasonic dokkolómegoldásairól a  

www.toughbook.eu/proservices/CDS  
oldalon érhető el.


