
Oto jest pytanie.

Dokować czy 
nie dokować? 
Korzyści biznesowe z montowania  
tabletów i notebooków w pojazdach



W ciągu ostatniej dekady korzyści biznesowe z wyposażania pracowników w wytrzymałe 
tablety i notebooki w celu zwiększania ich produktywności stały się oczywiste.

Nie szło to jednak w parze z chęcią inwestowania w podstawki i stacje dokujące  
do pojazdów, które wydajnie chroniłyby te urządzenia podczas podróży.

Według najnowszej ankiety przeprowadzonej przez firmę IDC średnio tylko 19% tabletów 
biznesowych jest zamontowanych w pojazdach, a zaledwie 23% firm kiedykolwiek 
rozważało takie rozwiązanie.

Co zatem powstrzymuje firmy przed wykonaniem tego logicznego kroku naprzód?  
W końcu żaden pracodawca nie dałby swojemu pracownikowi biurowemu komputera 
stacjonarnego bez biurka. Dlaczego więc mielibyśmy dawać pracownikowi mobilnemu 
narzędzie zwiększające jego produktywność, nie umożliwiając mu bezpiecznego 
przechowywania ani wydajnego użytkowania tego urządzenia z biura mobilnego?

Według ankiety IDC wiąże się z tym wiele kwestii: obawy dotyczące bezpieczeństwa 
(52%), obawy spowodowane skomplikowanym montażem (44%), a także wątpliwości 
dotyczące przepisów prawa (40%) i certyfikatów (38%). Dla osób, które lepiej zapoznały 
się z opcjami montażu urządzeń w pojazdach, najważniejszymi czynnikami są: wydajność 
(58%), bezpieczeństwo i certyfikacja (52%) oraz zarządzanie zasilaniem (46%).

Dla klientów biznesowych firmy Panasonic te wyzwania należą już do przeszłości. 
Z rozmów z klientami korzystającymi z rozwiązań dokujących do komputerów firmy 
Panasonic wynika, że korzyści z używania urządzeń montowanych w pojazdach są 
oczywiste — zarówno dla użytkowników, jak i przedsiębiorstw. Rozwiązania te zapewniają 
najwyższe bezpieczeństwo i doskonałą łączność przy minimalnych przestojach w pracy  
i ingerencjach w pojazdy.
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Personalizacja i konstrukcja
Rozwiązania dokujące Panasonic można 
zamontować w szerokiej gamie pojazdów, na 
przykład w samochodach osobowych, vanach, 
samochodach z napędem 4x4, pojazdach służb 
ratowniczych itp. Nawet jeśli Twoja flota składa się 
z wielu różnych pojazdów, firma Panasonic może 
wdrożyć ergonomiczne rozwiązanie, które w pełni 
wykorzysta dostępną przestrzeń i spełni wszelkie 
wymagania użytkowników. 

Do pojazdów Twojej firmy można dopasować 
dotychczasowe rozwiązania dokujące lub 
opracować na miejscu niestandardową stację 
dokującą dostosowaną do konkretnych potrzeb.

„Mogliśmy przekazywać firmie Panasonic nasze pomysły oraz 
przyglądać się całemu procesowi projektowania. Dzięki ogromnej 
wiedzy pracowników Panasonic na temat naszej działalności i 
wdrażania rozwiązań we flotach specjalistycznych uzyskaliśmy 
specjalnie zaprojektowane i zatwierdzone pod względem 
bezpieczeństwa podstawki do naszych nowych tabletów  
Toughpad w zaledwie dziewięć miesięcy”.

Dave Wood, kierownik ds. wdrażania infrastruktury, Ocado.

„Firma Panasonic od podstaw opracowała dla nas nowe smukłe 
rozwiązanie dokujące montowane na desce rozdzielczej. Istotnym 
elementem była możliwość regulacji pochylenia stacji dokującej 
tak, aby zamontowane urządzenie można było zwrócić w stronę 
operatora lub drzwi pojazdu. Innym ważnym wymaganiem 
konstrukcyjnym było zastosowanie anteny w celu poprawy łączności 
z sieciami mobilnymi, a także połączenia z zewnętrznym modułem 
GPS w celu lokalizowania klientów. Do urządzenia dodano również 
liczne porty, na przykład LAN i VGA”.

Mark Dawson, kierownik programu transformacji operacji 
drogowych w firmie AA.

Najczęstsze czynniki 
brane pod uwagę 
przez klientów
Jak wynika z rozmów przeprowadzonych z wieloma 
klientami z najróżniejszych branż, podczas 
wdrażania rozwiązań dokujących w pojazdach 
rozważane są poniższe kluczowe czynniki.

FIRMA PANASONIC BĘDZIE Z TOBĄ 
WSPÓŁPRACOWAĆ NA KAŻDYM ETAPIE PROCESU 
PROJEKTOWANIA DOSKONAŁEGO ROZWIĄZANIA 
DOKUJĄCEGO DOSTOSOWANEGO DO POTRZEB 
BIZNESOWYCH TWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA  
— OD KONCEPCJI PO MONTAŻ I NIE TYLKO.



Bezpieczeństwo
Firma Panasonic może się pochwalić doświadczeniem w przeprowadzaniu kompleksowych 
procesów projektowania i instalacji rozwiązań przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z 
wszelkimi wymaganiami prawnymi i bezpieczeństwa. Otrzymasz od nas rozwiązanie, które 
naprawdę odmieni działania mobilne Twojej firmy.

Poza standardowymi próbami środowiskowymi i obciążeń cyklicznych oraz testami odporności na 
drgania stacje dokujące Panasonic przechodzą także testy zderzeniowe w pojazdach. Dzięki nim 
możemy zagwarantować, że zarówno stacje dokujące, jak i wsporniki, które zostały opracowane 
tak, aby pochłaniać jak najwięcej energii uderzenia, nie odłączą się podczas kolizji ani nie będą 
stanowiły zagrożenia dla osób w pojeździe.

„Podczas testów naszych pierwszych urządzeń przenośnych kładliśmy je na siedzeniach 
i podłodze pojazdów, ale szybko zdaliśmy sobie sprawę, że mogą stać się niebezpieczne 
podczas szybkiej interwencji. Oczywistym rozwiązaniem było zastosowanie stacji 
dokującej”.

Tim Kyburz z komendy policji w mieście Alexandria w stanie Wirginia.

„Firma Panasonic zajmuje się certyfikatami bezpieczeństwa i testami zderzeniowymi, aby 
zapewnić zgodność ze wszelkimi międzynarodowymi wymogami”.

Dave Wood, kierownik ds. wdrażania infrastruktury, Ocado.

„Firma Panasonic przeprowadziła wszystkie odpowiednie testy bezpieczeństwa 
podczas kolizji oraz testy w zakresie drgań i uderzeń w głowę, aby zagwarantować, 
że rozwiązania dokujące będą równie wytrzymałe co tablety Toughpad”.

Mark Dawson, kierownik programu transformacji operacji drogowych, AA.



Łączność
Firma Panasonic wie, jak ważna jest łączność dla współczesnych 
pracowników mobilnych. W celu zoptymalizowania połączeń 
bezprzewodowych każda stacja dokująca jest wyposażona  
w podwójne wejście antenowe.

Aby poprawić jakość połączeń przez sieci 3G/4G i WLAN, firma 
Panasonic może w ramach kompletnego rozwiązania zamontować 
takie dodatkowe elementy, jak wytrzymałe routery czy anteny 
na pojazdach, a także udostępnić oprogramowanie Mobile 
Performance Management (MPM).

„Naszym zadaniem jest dostarczanie policjantom informacji w czasie 
rzeczywistym, aby mogli szybciej podejmować świadome decyzje. Wiele z nich 
może mieć ogromny wpływ na życie samych policjantów oraz innych osób”.

Nadkomisarz Kennedy, kierownik projektów ds. danych mobilnych,  
policja w Hertfordshire.

„Słaba łączność powoduje, że użytkownicy szybko tracą zaufanie do urządzeń. Router 
i antena w stacji dokującej pozwoliły nam uzyskać stabilną oraz niezawodną łączność 
urządzenia Toughpad przez sieć 4G”.

Posterunkowy Paul Jennings, zespół ds. danych mobilnych, policja w Hertfordshire.



Dostęp do aplikacji 
firmowych w terenie

Łatwa obsługa

Dzięki niestandardowym rozwiązaniom dokującym 
Panasonic urządzenia Toughbook i Toughpad 
doskonale pasują do pojazdów. Opracowaliśmy je tak, 
aby można było je bezproblemowo zintegrować się 
z istniejącą flotą pojazdów. Dzięki nim pracownicy 
mobilni mogą wykonywać swoje obowiązki równie 
sprawnie co kadra biurowa. Nie ma znaczenia,  
czy pracują w pojeździe, czy w ruchu. 

Rozwiązania Panasonic do dokowania w pojazdach 
zostały opracowane pod kątem prostoty obsługi. 
Projektując je, bierzemy pod uwagę rady osób 
zajmujących się integracją tych rozwiązań z 
pojazdami — od prostych zadań montażowych i 
adaptacji po instalację z prawej i lewej strony pojazdu, 
a także ustalanie położenia portów, ergonomicznych 
stacji dokujących i mechanizmów zwalniających. 

„Chcieliśmy sprawić, aby po dotarciu na miejsce pracy pojazd 
stawał się dla inżyniera biurem. Urządzenie Panasonic Toughbook 
CF-19 jest bezpiecznie zamontowane w stacji dokującej w 
niewidocznym miejscu z tyłu pojazdu. W kabinie kierowcy znajduje 
się ekran, klawiatura i głośniki, których można używać, gdy 
pojazd nie jest w ruchu. Cały system jest podłączony do anteny w 
pojeździe, która zapewnia wydajną łączność przez sieć 3G podczas 
pracy w terenie oraz umożliwia dokonywanie aktualizacji przez sieć 
WLAN, gdy pojazd znajduje się w bazie firmy”.

Andrew Pettiford, kierownik ds. transportu, Wales & West Utilities. 

„Urządzenie Toughpad to podstawowe narzędzie naszych patroli 
odpowiadających na telefoniczne wezwania do napraw. Patrole 
akceptują zadania za pośrednictwem urządzenia, następnie 
określają lokalizację zgłoszenia za pomocą modułu GPS i po 
dotarciu na miejsce powiadamiają o tym centrum obsługi klienta. 
Urządzenie G1 współpracuje również z narzędziem firmy AA  
do diagnostyki pojazdów, aby pomóc w znalezieniu usterki  
podczas pracy w terenie. Technicy firmy AA mogą używać sieci  
do wyszukiwania informacji i części oraz do przekazywania 
informacji członkom swojego zespołu”.

Mark Dawson, kierownik programu transformacji  
operacji drogowych, AA.

„Podstawki w stacjach dokujących musiały być trwałe, aby 
wytrzymać nawet 50 cykli wkładania każdego dnia, a jednocześnie 
na tyle smukłe, lekkie oraz modułowe, aby umożliwić prostą 
instalację zarówno z prawej, jak i lewej strony pojazdu. Prostota 
obsługi jest niezwykle ważna dla naszych kierowców. Na przykład 
urządzenia Toughpad można wkładać i wyjmować z najnowszych 
podstawek jedną ręką”.

Dave Wood, kierownik ds. wdrażania infrastruktury, Ocado.



Bezpieczeństwo 
urządzeń

Trwałość rozwiązania

Urządzenia przenośne oraz zapisane na nich dane  
są z pewnością cenne dla Twojej firmy. Z tego powodu 
rozwiązania dokujące Panasonic dają możliwość 
trwałego zainstalowania urządzenia w jednym miejscu. 
Stacje dokujące Panasonic można zainstalować na  
desce rozdzielczej lub z tyłu pojazdu, a także ukryć,  
na przykład w schowku. 

Rozwiązania dokujące Panasonic są długotrwałe oraz 
zgodne z wiodącymi na rynku wytrzymałymi urządzeniami 
Toughbook i Toughpad. Zmiana urządzenia przenośnego 
niekoniecznie zatem musi się wiązać z wymianą całego 
rozwiązania zastosowanego w pojeździe. 

„Chcieliśmy zwiększyć bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko utraty 
danych poprzez zamontowanie urządzenia na stałe w niewidocznym 
miejscu. Idealnym rozwiązaniem było więc umieszczenie tabletu 
Toughpad w schowku samochodu. Dzięki temu możemy podłączyć  
go do drugiego ekranu w pojeździe”. 

Posterunkowy Paul Jennings, zespół ds. danych mobilnych,  
policja w Hertfordshire.

„Niektóre stacje dokujące Panasonic służą w naszej firmie już 10–12 lat i 
dajemy im niezły wycisk! W czasie jednej zmiany możemy wkładać do nich i 
wyjmować z nich urządzenia Toughbook nawet dziesięć razy”.

Tim Kyburz z komendy policji w mieście Alexandria w stanie Wirginia.

DZIĘKI STOSOWANIU STANDARDOWYCH 
WSPORNIKÓW MONTAŻOWYCH VESA 
I KORZYSTANIU Z TYCH SAMYCH 
PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH, ANTEN 
ORAZ ROUTERÓW ROZWIĄZANIA 
DOKUJĄCE PANASONIC SĄ ZGODNE  
Z URZĄDZENIAMI WIELU GENERACJI.

STACJE DOKUJĄCE PANASONIC MOŻNA ZAINSTALOWAĆ NA DESCE ROZDZIELCZEJ 
LUB Z TYŁU POJAZDU, A TAKŻE UKRYĆ, NA PRZYKŁAD W SCHOWKU. 

„W ciągu ośmiu lat od wdrożenia rozwiązania Panasonic flota firmy Wales & 
West Utilities zmieniła się radykalnie. Kiedyś używaliśmy głównie pojazdów 
marki Vauxhall, teraz zaś korzystamy z samochodów wielu różnych produ-
centów. Za każdym razem, gdy wybieramy nowy model lub gdy producent 
zmienia konstrukcję danego pojazdu, zespół Panasonic potrafi tak dostoso-
wać rozwiązanie Toughbook, aby pasowało do tych zmian”.

Andrew Pettiford, kierownik ds. transportu w firmie Wales & West Utilities.



Serwis i wsparcie

Dlaczego Panasonic?
Oto dlaczego klienci  
wybierają właśnie nas…

Przestoje w pracy urządzeń są kosztowne. Z tego powodu 
firma Panasonic oferuje gwarancje i bezpośrednie 
wsparcie floty, które zapewnią najwyższy poziom ochrony 
Twoich urządzeń oraz rozwiązań dokujących. 

„Poza instalacją wybranego rozwiązania firma Panasonic 
zaoferowała nam też umowę na pomoc techniczną, dzięki której 
nasze pojazdy pozostają sprawne. Gdy wystąpi jakaś usterka 
lub problem z rozwiązaniem zainstalowanym w pojeździe, nasi 
inżynierowie mogą zadzwonić bezpośrednio do zespołu Panasonic. 
Dzięki temu wydajność ich pracy nie spada, a ja otrzymuję istotne 
informacje potrzebne do zarządzania kosztami i odnajdywania 
wszelkich powtarzających się usterek”.

Andrew Pettiford, kierownik ds. transportu, Wales & West Utilities.

„Wybraliśmy stację dokującą Panasonic, 
ponieważ zajmuje mniej miejsca w 
samochodzie, a jednocześnie ma wszystkie 
porty potrzebne do nawiązania łączności 
z urządzeniami Toughbook. Cena była 
przystępna i wiedzieliśmy, że to urządzenie 
spełni nasze oczekiwania względem 
trwałości”.

Tim Kyburz z komendy policji w mieście 
Alexandria w stanie Wirginia.

„Na zlecenie firmy AA dział ds. usług profesjonalnych Panasonic zajął się 
instalacją rozwiązań dokujących we wszystkich naszych 3000 pojazdów.  
Prace trwały trzy miesiące. W 99,8% przypadków montaż udał się już za 
pierwszym razem”.

Mark Dawson, kierownik programu transformacji  
operacji drogowych, AA.

„Wybraliśmy firmę Panasonic ze względu 
na profesjonalizm, krótkie czasy realizacji 
oraz ogólną jakość świadczonych usług na 
każdym etapie prac”.

Dave Wood, kierownik ds. wdrażania 
infrastruktury, Ocado.

„Najważniejszy jest stały dostęp do wsparcia. 
Nie potrzebujemy go zbyt często, ale gdy już 
zajdzie taka potrzeba, kontakt z pracownikami 
Panasonic jest doskonały, a urządzenia są 
naprawiane w ciągu paru dni. Sam fakt, 
że potrzebujemy ich pomocy tak rzadko, 
potwierdza niezawodność tego rozwiązania”. 

Jason Read, inżynier systemów 
technologicznych, straż pożarna  
hrabstwa Surrey.

PRĘDKOŚĆ NAPRAWY W 
RAMACH STANDARDOWEJ 
GWARANCJI PANASONIC NIE MA 
SOBIE RÓWNYCH. ZAPEWNIA 
ONA MINIMALNY CZAS 
PRZESTOJÓW ORAZ MOŻLIWIE 
NAJSZYBSZY POWRÓT DO 
NORMALNEGO TRYBU PRACY.



Odnoszenie sukcesów dzięki rozwiązaniom 
Panasonic do dokowania w pojazdach

Dziękujemy wszystkim klientom, którzy pomogli nam  
w przygotowaniu tego raportu:

Wales & West Utilities ma flotę złożoną z 370 pojazdów dla inżynierów pracujących  
w terenie. Samochody te są wyposażone w urządzenia Panasonic Toughbook,  
specjalne stacje dokujące, osobne ergonomiczne 10-calowe ekrany, głośniki oraz  
anteny samochodowe. Rozwiązania zastosowane w tych pojazdach zostały 
zaprojektowane i zainstalowane przez zespół Panasonic, który zapewnia firmie  
także stałą pomoc techniczną. 

AA to największa w Wielkiej Brytanii firma zajmująca się pomocą drogową i naprawami 
pojazdów. Zdecydowała się zaktualizować technologię mobilną zastosowaną w 3000 
swoich pojazdów patroli drogowych, aby poprawić jakość komunikacji i obsługi klienta. 
Dzięki zastosowaniu wytrzymałych tabletów Toughpad oraz rozwiązań Panasonic do 
dokowania w pojazdach odniosła liczne korzyści biznesowe oraz poprawiła jakość 
obsługi klienta i wydajność pracy użytkowników tych urządzeń.

Ocado to największy na świecie supermarket online z artykułami spożywczymi. Jego 
wyjątkowy system logistyczny i obsługi zamówień polega na urządzeniach Toughpad 
firmy Panasonic i specjalnie zaprojektowanych stacjach dokujących obsługujących flotę 
składającą się z 1600 pojazdów pracujących nawet po 16 godzin na dobę we wszystkie 
dni tygodnia.

Komenda policji w mieście Alexandria w stanie Wirginia w Stanach Zjednoczonych 
używa urządzeń Toughbook i rozwiązań dokujących Panasonic od 1999 roku w każdym 
ze swoich 200 pojazdów, które pomagają dbać o bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

Straż pożarna hrabstwa Surrey to jedna z czołowych organizacji tego typu w Wielkiej 
Brytanii, chroniąca ponad milion mieszkańców i zatrudniająca 900 osób w 24 remizach. 
W każdym z jej 47 wozów strażackich zastosowano urządzenia Toughbook i Toughpad 
oraz rozwiązania dokujące Panasonic.

Policja w Hertfordshire w Wielkiej Brytanii korzysta z tabletów Toughpad i rozwiązań 
dokujących Panasonic w 120 pojazdach w celu nawiązywania łączności, automatycznego 
sprawdzania tablic rejestracyjnych oraz rozpoznawania twarzy.

Aby uzyskać więcej informacji o analizach przypadków dotyczących poszczególnych 
klientów, odwiedź witrynę www.toughbook.eu. Szczegóły na temat rozwiązań Panasonic 
do dokowania w pojazdach znajdziesz na stronie 

www.toughbook.eu/proservices/CDS 




