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V PRŮMĚRU 
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Potřeba několika 
zařízení pro výkon 

povolání

Omezená nabíjecí 
zařízení

Případ nehody

Obchodní přínos poskytování odolných tabletů a notebooků mobilním pracovníkům za 
účelem zvýšení produktivity se v uplynulém desetiletí stává široce přijímanou moudrostí.

Nicméně, ochota firem investovat do dokovacích stanic a kolébek instalovaných do 
vozidel za účelem efektivního, bezpečného a spolehlivého uložení těchto zařízení v době, 
kdy jsou mobilní pracovníci na cestách, daleko zaostává.

Podle nedávného průzkumu společnosti IDC je ve vozidlech instalováno v průměru 
pouze 19 % firemních tabletů a pouze 23 % společností zrovna takovou možnost zvažuje.

Co tedy brzdí podniky v tom, aby učinily tento další logický krok? Koneckonců, svým 
zaměstnancům v kanceláři byste asi také neposkytli počítač bez pracovního stolu, u 
kterého by mohli sedět a používat jej. Proč tedy zpřístupnit mobilním pracovníkům 
nástroj přenosné produktivity bez prostoru k jeho bezpečnému uložení a efektivnímu 
používání při práci z mobilní kanceláře na cestách?

Podle průzkumu IDC se zdá, že je s tím spojena celá řada otázek: Obavy z bezpečnosti 
(52 %), obavy ze složité instalace (44 %), legislativní aspekty (40 %) a certifikace  
(38 %). Pro ty, kteří se na alternativy montáže ve vozidle podívali více do hloubky, jsou 
hlavní hybnou silou: Efektivita (58 %), bezpečnost a certifikace (52 %) a řízení spotřeby 
energie (46 %).

Pro zákazníky Panasonic Business jsou všechny tyto výzvy minulostí. Na základě 
zkušeností zákazníků z různých kontinentů, využívajících řadu Panasonic Computer 
Docking Solutions, jsou výhody zařízení instalovaných do vozidel pro uživatele i firmy 
jasné: přenést při používání do popředí bezpečnost, spolehlivost a konektivitu s 
omezením případného narušení funkce a vniknutí do vozidla na minimum.

Dokování rozděluje

Zdroj: Průzkum IDC Europe: Tablet v podnicích 2.0 – Větší příležitost, září 2016



Přizpůsobení a design

Bezpečnost

Dokovací zařízení od společnosti Panasonic lze 
instalovat do celé řady vozidel od automobilů 
až po dodávky, vozidla s pohonem 4x4, vozidla 
záchranných služeb a dalších. I přesto, že je vozový 
park tvořen několika různými vozidly, společnost 
Panasonic dokáže nainstalovat ergonomické řešení, 
které umožní maximálně využít dostupný prostor a 
současně zohlednit požadavky uživatelů. 

Do vozidel lze integrovat stávající dokovací zařízení 
nebo alternativně může být navržena vaše vlastní 
dokovací stanice pro jakékoli vaše specifické potřeby.

Společnost Panasonic se pyšní svými schopnostmi a odbornými znalostmi, které jsou nutné ke 
zvládání celého procesu návrhu a instalace při současném splnění veškerých bezpečnostních a 
právních požadavků, takže dostanete řešení, které skutečně změní váš způsob mobilní práce.

Kromě obvyklých zkoušek pro splnění požadavků na ochranu životního prostředí, vibračních a 
cyklických zkoušek zařízení, podrobuje společnost Panasonic dokovací stanice také zkouškám 
nárazu do vozidla. To zaručí, že dokovací stanice a držák budou navrženy tak, aby při nárazu 
absorbovaly co nejvíce energie, neodpojily se a nestaly se při kolizi doslova střelou. Posádka 
vozidla tak bude v bezpečí.

„Měli jsme možnost sdílet se společností Panasonic své 
představy a sledovat jednotlivé fáze procesu návrhu. Jelikož 
společnost Panasonic pochopila princip našeho podnikání 
a rozmístění jednotek v rámci speciálních vozových parků, 
znamenalo to, že jsme za pouhých devět měsíců obdrželi pro nové 
tablety Toughpad účelně navrženou kolébku do vozidla s úplným 
schválením bezpečnosti.“

Dave Wood, vedoucí pro realizaci infrastruktury, Ocado.

„Když jsme testovali naše úplně první mobilní zařízení, pokládali jsme je na sedadla 
a podlahu policejních vozidel, ale rychle jsme si uvědomili, že při rychlém zásahu se 
ze zařízení může stát nebezpečnou střelou. Zřejmým východiskem bylo tedy dokovací 
zařízení.“

Tim Kyburz, policejní oddělení v Alexandrii (Virginie).

„Společnost Panasonic zajistí všechna osvědčení o bezpečnostních a nárazových 
zkouškách, která vyhovují všem mezinárodním požadavkům.“

Dave Wood, vedoucí pro realizaci infrastruktury, Ocado.

„Společnost Panasonic provedla veškeré bezpečnostní nárazové zkoušky, zkoušky 
čelního nárazu a vibrační zkoušky, aby zajistila, že dokovací řešení bude stejně robustní 
jako samotné tablety Toughpad.“

Mark Dawson, manažer programu transformace pro silniční provoz, AA.

„Společnost Panasonic od základů navrhla naše nové tenké 
dokovací zařízení instalované na přístrojovou desku. Bylo velice 
důležité, aby bylo možné dokovací stanici otočit směrem k 
pracovníkovi nebo ke straně spolujezdce. Mezi další důležité 
požadavky pro návrháře patřila anténa pro zlepšení připojení k 
mobilním sítím a připojení externího GPS modulu k lokalizaci 
zákazníků. Součástí byl také přístup k několika portům na zařízení, 
např. LAN a VGA.“

Mark Dawson, manažer programu transformace pro silniční 
provoz, AA.

Běžné aspekty 
zákazníků
Na základě rozhovorů s řadou zákazníků 
napříč širokou škálou průmyslových odvětví 
byly při implementaci dokovacího zařízení 
nainstalovaného ve vozidle identifikovány 
následující klíčové aspekty.

SPOLEČNOST PANASONIC S VÁMI BUDE 
SPOLUPRACOVAT PŘI KAŽDÉM KROKU NÁVRHU 
DOKONALÉHO DOKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, KTERÉ 
SPLNÍ VAŠE OBCHODNÍ POŽADAVKY OD SAMOTNÉ 
KONCEPCE, PO INSTALACI A JEŠTĚ DÁLE.



Konektivita

Přístup k firemním 
aplikacím v terénu

Snadnost použití

Dokovací řešení na míru od společnosti Panasonic 
staví zařízení Toughbook a Toughpad ve vozidlech 
do středu pozornosti. Díky snadné integraci do 
stávajícího vozového parku mohou vaši zaměstnanci  
v terénu pracovat stejně jako z kanceláře. A to buď  
ze svého vozidla, nebo kdekoli jinde na cestách. 

Dokovací řešení do vozidel od společnosti Panasonic 
byla navržena s ohledem na snadné použití a se 
zohledněním informací také od lidí, kteří je skutečně 
integrují do vozidel. Od jednoduché instalace a 
přizpůsobení přes přístup z pravé a levé strany,  
umístění portů a ergonomické dokovací stanice  
až po uvolňovací mechanismus. 

„Chtěli jsme, aby se vozidla pro techniky stala pracovní kanceláří. 
Zařízení Panasonic Toughbook CF-19 je bezpečně dokováno  
mimo dohled v zadní části vozidla. V přední části kabiny se pak 
nachází displej, klávesnice a reproduktory, které lze stáhnout  
dolů a používat v zastaveném vozidle. Systém je také připojen  
k anténě ve vozidle, zajišťující efektivní 3G komunikaci na  
veřejnosti a aktualizace WLAN v depu poskytovatele služeb.“

Andrew Pettiford, manažer dopravy, Wales & West Utilities. 

„Zařízení Toughpad je primárním nástrojem pro hlídky reagující 
na hlášení o poruše. Hlídky přijímají hlášení prostřednictvím 
zařízení, lokalizují místo poruchy pomocí GPS a informují středisko 
zákaznických služeb o svém příjezdu na místo. G1 je také propojen 
s diagnostickým přístrojem vozidla AA, který pomáhá hledat 
poruchy přímo v terénu. Technici AA mohou také vyhledávat 
informace a díly on-line, sdělovat informace ostatním lidem  
a zároveň jim pomáhat.“

Mark Dawson, manažer programu transformace  
pro silniční provoz, AA.

„Kolébky dokovacích stanic musí být odolné, aby zvládaly až  
50 vložení za den, a přesto být tenké, lehké a modulární pro 
snadnou instalaci do vozidla s pravostranným i levostranným 
řízením. Snadnost použití je pro naše řidiče velmi důležitá. 
Například zařízení Toughpad lze dokovat v našich nejnovějších 
kolébkách a uvolnit je z nich pouze jednou rukou.“

Dave Wood, vedoucí pro realizaci infrastruktury, Ocado.

Společnost Panasonic si je vědoma významu konektivity pro 
dnešního mobilního pracovníka. V každé dokovací stanici je tak  
pro optimalizaci bezdrátového připojení integrována duální anténa.

Společnost Panasonic je schopna v zájmu maximalizace připojení 
3G/4G a WLAN dodat a nainstalovat jako součást kompletního 
řešení vozidla další komponenty, např. odolné směrovače,  
antény vozidel a software pro řízení výkonu mobilních zařízení 
(Mobile Performance Management, MPM).

„Naším posláním je poskytnout strážníkům informace v reálném čase a v místě 
potřeby, aby mohli rychleji a informovaněji než kdy předtím učinit rozhodnutí,  
z nichž mnohá mohou měnit životy běžných občanů i samotných strážníků.“

DCI Kennedy, projektový manažer pro mobilní data, Hertfordshire Police.

„Je-li konektivita špatná, lidé v zařízení rychle ztrácejí důvěru. 4G připojení s výkonnou 
anténou a směrovačem zajistilo pro náš Toughpad prostřednictvím dokovací jednotky 
stabilní a spolehlivé širokopásmové připojení.“

Paul Jennings, policista z týmu pro mobilní data, Hertfordshire Police.



Zabezpečení zařízení

Dlouhá životnost řešení

Služby a podpora

Proč Panasonic?
Zde je důvod, proč zákazníci 
volí Panasonic...

Mobilní zařízení a v nich uložená data jsou pro vaši 
organizaci cenným aktivem. Všechna dokovací řešení  
od společnosti Panasonic jsou z tohoto důvodu vybavena 
možností uzamčení zařízení na místě. Dokovací stanice od 
společnosti Panasonic mohou být připevněny k přístrojové 
desce, uloženy v zadní části vozidla nebo například v 
odkládací schránce a zůstanou tak skryté před zraky lidí. 

Dokovací řešení od společnosti Panasonic jsou navržena 
tak, aby dlouho vydržela a spolupracovala s našimi 
renomovanými odolnými mobilními zařízeními Toughbook  
a Toughpad, která zaujímají přední místo na trhu. Když tedy 
nastane čas nahradit nebo změnit mobilní zařízení, nemusí 
se s tím nutně měnit celé dokovací zařízení ve vozidle. 

Prostoje zařízení jsou nákladné, takže přímá podpora 
vozového parku a záruky, které nabízí společnost 
Panasonic, poskytují nejvyšší úroveň ochrany  
pro vaše zařízení a dokovací zařízení.„V zájmu zvýšení zabezpečení dat a zmírnění rizik chceme, aby bylo 

zařízení ukryto a uzamčeno. Ideálním řešením by tudíž mohlo být 
provedení, kdy by bylo možné zařízení Toughpad dokovat v odkládací 
schránce vozidla. To nám umožní připojit zařízení k druhé obrazovce  
a používat je ve vozidle.“ 

Paul Jennings, policista z týmu pro mobilní data, Hertfordshire Police.

„Některé dokovací stanice od společnosti Panasonic jsme měli 10-12 let 
a docela dostaly zabrat! V průběhu směny mohou být zařízení Toughbook 
zapojena a odpojena od dokovací stanice i 10krát denně.“

Tim Kyburz, policejní oddělení v Alexandrii (Virginie).

„Kromě instalace zařízení poskytuje společnost Panasonic také 
smlouvu o podpoře, aby vozidla udržovala v provozu. Kdykoli dojde  
k poruše nebo problému s zařízením ve vozidle, hovor našeho 
technika je přesměrován k týmu Panasonic. To pomáhá udržet 
efektivitu našich techniků a přináší nám to důležité informace  
o řízení nákladů a odhalení případných opakujících se chyb.“

Andrew Pettiford, manažer dopravy, Wales & West Utilities.

„Dokovací stanici Panasonic jsme si vybrali 
proto, že zabírá méně místa ve vozidle, a 
přesto je vybavena všemi porty potřebnými 
pro připojení k zařízení Toughbook. Cena 
byla přiměřená a věděli jsme, že nám  
tato zařízení zajistí dlouhou životnost, 
kterou potřebujeme.“

Tim Kyburz, policejní oddělení v  
Alexandrii (Virginie).

„Společnost Panasonic Professional Services byla smluvně pověřena 
společností AA, aby se během tříměsíčního období ujala instalace dokovacího 
zařízení ve všech 3 000 vozidlech s 99,8 % úspěšností na první pokus.“

Mark Dawson, manažer programu transformace  
pro silniční provoz, AA.

„Společnost Panasonic jsme si vybrali pro její 
profesionalitu, rychlost provedení a celkovou 
kvalitu služeb – od návrhu až po dodání.“

Dave Wood, vedoucí pro realizaci 
infrastruktury, Ocado.

„Důvodem je neustálá podpora. 
Nepotřebujeme ji tak často, ale když už se 
tak stane, je vždy velmi dobrá a opravy jsou 
vyřízeny během několika dní. Skutečnost, 
že opravy potřebujeme jen zřídka, svědčí  
o spolehlivosti tohoto zařízení.“ 

Jason Read, technik pro technologické 
systémy, Hasičský záchranný sbor v Surrey.

DOKOVACÍ ŘEŠENÍ DO VOZIDEL 
OD SPOLEČNOSTI PANASONIC 
JSOU NAVRŽENA TAK, ABY BYLA 
KOMPATIBILNÍ S VÍCEGENERAČNÍMI 
ZAŘÍZENÍMI – OD STANDARDNÍCH 
MONTÁŽNÍCH DRŽÁKŮ VESA AŽ PO 
PEČLIVĚ VYBÍRANÉ PŘÍVODNÍ KABELY, 
ANTÉNY A SMĚROVAČE.

DOKOVACÍ STANICE OD SPOLEČNOSTI PANASONIC MOHOU BÝT PŘIPEVNĚNY  
K PŘÍSTROJOVÉ DESCE, ULOŽENY V ZADNÍ ČÁSTI VOZIDLA NEBO NAPŘÍKLAD  
V ODKLÁDACÍ SCHRÁNCE A ZŮSTANOU TAK SKRYTÉ PŘED ZRAKY LIDÍ. 

STANDARDNÍ DOBA PROVEDENÍ 
ZÁRUČNÍ OPRAVY SPOLEČNOSTI 
PANASONIC JE NA ŠPIČKOVÉ 
ÚROVNI, COŽ ZAJIŠŤUJE 
MINIMÁLNÍ PROSTOJE A CO 
NEJRYCHLEJŠÍ NÁVRAT VOZU  
K BĚŽNÉ ČINNOSTI.

„Během 8 let, kdy se ve společnosti Wales & West Utilities řešení od 
Panasonic používá, se vozový park poměrně radikálně změnil. Od 
strik-tního používání aut značky Vauxhall k jiným značkám, které jsou 
na trhu. Tým společnosti Panasonic je však při výběru nového modelu 
nebo změně designu nového vozidla vždy schopen přizpůsobit návrh 
řešení zařízení Toughbook tak, aby všem vyhovovalo.“

Andrew Pettiford, manažer dopravy ve společnosti  
Wales & West Utilities.



Vítězství s pomocí dokovacích 
zařízení do vozidel od společnosti 

Děkuji všem našim zákazníkům, kteří přispěli do  
tohoto materiálu:

Společnost Wales & West Utilities má k dispozici vozový park 370 vozidel terénních 
techniků, vybavených počítači Panasonic Toughbook, účelovými dokovacími stanicemi  
a samostatnými ergonomicky navrženými 10palcovými displeji, reproduktory a anténami 
do vozidel. Tým Panasonic je zodpovědný za návrh a instalaci řešení do vozidel a jejich 
neustálou podporu. 

Společnost AA. Když se největší odtahová služba působící ve Spojeném království 
rozhodla aktualizovat mobilní technologii pro svých 3 000 hlídek, aby zlepšila komunikaci 
a zákaznický servis, vybrala si odolné tablety Toughpad a dokovací zařízení do vozidel od 
společnosti Panasonic, což jí přineslo četné výhody v podnikání a zákaznickém servisu, 
jakož i zvýšení efektivity pro jejich uživatele.

Společnost Ocado je světově největším specializovaným on-line obchodem s 
potravinami. Její unikátní plnicí a logistické zařízení se v rámci podpory svého silného 
vozového parku čítajícího 1600 vozidel, provozovaných 7 dnů v týdnu až 16 hodin denně, 
spoléhá na zařízení Panasonic Toughpad a jeho účelově navrženou dokovací kolébku.

Policejní oddělení v Alexandrii ve státě Virginia (USA) pomáhá chránit zdejší obec, 
přičemž ve svém vozovém parku čítajícím 200 vozidel používá zařízení a dokovací řešení 
Panasonic Toughbook již od roku 1999.

Hasičský záchranný sbor v Surrey je jednou z předních složek integrovaného 
záchranného systému ve Velké Británii, která chrání více než 1 milion lidí. Má 900 
zaměstnanců a celkem 24 požárních stanic. Zařízení a dokovací řešení Panasonic 
Toughbook a Toughpad používá ve všech svých 47 požárních vozidlech.

Hertfordshire Police z Velké Británie využívá tablety a dokovací řešení Panasonic 
Toughpad ve 120 vozidlech ke komunikaci, automatické kontrole poznávací značky  
a pro aplikace k rozpoznávání obličeje.

Více informací o případových studií konkrétních zákazníků naleznete na adrese  
www.toughbook.eu a o dokovacích zařízení do vozidel od společnosti Panasonic na adrese 

www.toughbook.eu/proservices/CDS 


