Otázka dôvery
Prieskum spokojnosti
nákupcov odolných mobilných
počítačových riešení

Predhovor
Výber vhodného poskytovateľa mobilných počítačových riešení je pre každú
organizáciu závažným podnikateľským rozhodnutím. Je potrebné nájsť poskytovateľa
riešení, ktorý dokáže v každej fáze životnosti produktu ponúkať tie správne rady
a podporu. Poskytnuté rady sa opierajú o pochopenie potrieb mobilných pracovníkov
a dôležité pracovné procesy s cieľom odporučiť to najvhodnejšie odolné zariadenie.
Počas fázy testovania a implementácie treba udržiavať úzke pracovné vzťahy
s cieľom umožniť nasadenie a dosiahnuť obrat a podnikateľské výhody, ktoré
spĺňajú predstavy organizácie. V neposlednom rade je kľúčovým prvkom pri
udržiavaní minimálnych prestojov nepretržité poskytovanie služieb a podpory,
ktoré umožňuje podnikom naplno využívať investície.
Hoci sa to ľahko hovorí, pre každého poskytovateľa je nesmierne náročné dosiahnuť
a udržiavať takúto vysokú úroveň odbornosti. Preto vám môžem s radosťou oznámiť,
že v rámci nedávneho prieskumu spoločnosti VDC Research si nákupcovia mobilných
počítačových riešení v Európe a v Severnej Amerike opakovane zvolili spoločnosť
Panasonic za najdôveryhodnejšieho poskytovateľa odolných počítačových riešení.
Nákupcovia sa v rámci tohto prieskumu vyjadrili, že práve my sme predajcom
odolných počítačových riešení, ktorého by najskôr odporučili iným. Najlepšie
výsledky dosahujú notebooky Panasonic Toughbook a tablety Toughpad, a to vďaka
našej schopnosti počúvať, odbornosti, rýchlosti odozvy a kvalite služieb, ktoré
udávajú štandardy v odvetví.
Spoločnosť Panasonic neúnavne pracuje na tom, aby dokázala zákazníkom
poskytovať služby na takejto úrovni a skutočnosť, že sme dodržali tento záväzok,
sa odzrkadlila na výsledkoch prieskumu. Nechceme však zaspať na vavrínoch
a aj naďalej sa budeme usilovať o zlepšenie v každej oblasti. Ak práve zvažujete
nákup mobilných počítačových riešení pre svojich zamestnancov, odporúčam
vám, aby ste si prečítali toto zhrnutie od vedúcich pracovníkov a zamysleli
sa nad tým, čo si nákupcovia ako vy najviac cenia, pokiaľ ide o mobilné riešenia
a ich poskytovateľov.

Jan Kaempfer, generálny riaditeľ pre marketing
spoločnosti Panasonic Computer Product Solutions

Kľúčové zistenia
Podľa nákupcov je
spoločnosť Panasonic
najdôveryhodnejším
dodávateľom odolných
notebookov a tabletov
Podľa výsledkov hlasovania nákupcov
v rámci najnovšieho prieskumu, ktorý
vykonala medzinárodná spoločnosť
špecializujúca sa na technológiu VDC
Research, je spoločnosť Panasonic
najdôveryhodnejším poskytovateľom
odolných notebookov a tabletov v Európe
a v Severnej Amerike. Tento globálny
poskytovateľ odolných notebookov
Toughbook a tabletov Toughpad

s popredným postavením na trhu
sa umiestnil na popredných priečkach
vo viacerých kategóriách vrátane
pochopenia obchodných požiadaviek,
výkonnosti hardvéru, technickej podpory
a celkovej spokojnosti. Prieskum zahŕňal
viac ako 600 nákupcov mobilných
počítačových riešení.
Pomocou nástroja Net Promoter Score
(NPS), ktorý meria mieru vernosti
medzi poskytovateľom a zákazníkom
a zahŕňa aj mieru spokojnosti od
0 po 10, porazila spoločnosť Panasonic
svojich konkurentov na trhu s odolnými
zariadeniami v kľúčových oblastiach
v rámci celého životného cyklu
odolných zariadení.
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Spoločnosť Panasonic zvíťazila
v hlasovaní o odporúčaniach
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Net Promoter Score (NPS)*

Schopnosť pochopiť
požiadavky a prispôsobiť im
vhodné technické riešenie
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Pri posudzovaní predajcov odolných počítačových
riešení sa spoločnosť Panasonic ocitla na čele tabuľky
NPS s hodnotením 33, čo bolo o 6 bodov viac ako
najbližší konkurent. Toto skóre vychádza z predpokladu,
nakoľko je pravdepodobné, že by nákupca odporučil
konkrétnu spoločnosť alebo produkt.
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Nákupcovia sa vyjadrili, že Panasonic prekonal
svojich súperov z odvetvia vďaka svojej schopnosti
chápať požiadavky a prispôsobovať im vhodné
technické riešenia. Spoločnosť Panasonic
skončila prvá aj v oblasti implementácie
riešení a technickej podpory.

Hodnotenie miery spokojnosti (0 – 10)

Prvenstvo v oblasti
výkonnosti hardvéru
Spoločnosť Panasonic skončila na popredných
priečkach aj v oblasti celkovej spokojnosti
s výkonnosťou hardvéru. Pri hodnotení
v tejto oblasti nákupcovia zohľadňovali
čitateľnosť za denného svetla, životnosť
batérie, odolnosť pri páde a náraze,
ako aj odolnosť voči vibráciám a vode.

V oblasti celkovej
spokojnosti
získala spoločnosť
Panasonic 49 bodov
z celkového počtu 60.
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Čitateľnosť displeja Výdrž batérie
za denného svetla

Konkurenčná
spoločnosť č. 3

Spokojnosť so službami
VDC Research navyše uvádza, že spoločnosť
Panasonic v porovnaní s konkurentmi zažiarila
aj v oblasti kvality služieb. Táto kategória
sa týkala údržby, kvality služieb
a zákazníckeho servisu.
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Záver
„Technológie spoločnosti Panasonic sa využívajú pri viacerých integrovaných
a kritických pracovných postupoch,“ vyhlásil David Krebs, výkonný viceprezident
oddelenia podnikovej mobility a prepojených zariadení spoločnosti VDC Research.
„Kľúčový prvok, vďaka ktorému sa spoločnosť Panasonic odlišuje od svojich
konkurentov, je schopnosť pochopiť požiadavky zákazníkov a identifikovať
príležitosti na zosúladenie svojich technológií s danou oblasťou využitia.
Spoločnosť Panasonic vyniká v poskytovaní odborných služieb po nasadení
a plnení všetkých jedinečných požiadaviek alebo požadovaných úprav po odoslaní
konkrétnych riešení. Táto služba je pre spoločnosť Panasonic obzvlášť dôležitá
a konkurencieschopná.“

Všetky grafy sa opierajú o zistenia z bielej knihy spoločnosti VDC s názvom „Zo zákulisia zariadení:
Hodnotenie vlastností odolných mobilných počítačových riešení od popredných predajcov“.
*NPS sa vypočítava odpočítaním percentuálneho podielu zákazníkov, ktorí sú „kritikmi“,
od percentuálneho podielu zákazníkov, ktorí sú „propagátormi“.

Tajomstvo spoločnosti Panasonic
V čom teda spoločnosť Panasonic vyniká ako poskytovateľ
odolných mobilných počítačových riešení?

Ochrana
Nie všetky odolné zariadenia sú si rovnocenné
Neexistuje zaužívaná definícia pre termín „odolný počítač“. Predstava o týchto
zariadeniach sa môže líšiť od predajcu k predajcovi. Ochrana odolných zariadení
napríklad neznamená iba odolnosť voči pádu a stupeň ochrany krytím.

Zariadenia spoločnosti Panasonic sú testované a chránené voči
nasledujúcim faktorom:

Nadmorská výška

Vlhkosť

Vibrovanie

Teplotný šok

Vysoká teplota

Nízka teplota

Mráz/odmäk

Displeje
Teraz všetko vidím jasne
Väčšina predajcov tvrdí, že ich zariadenia možno sledovať aj vonku, ale podstata profesionálnych
displejov spočíva aj v niečom inom než len v čitateľnosti v exteriéri a dotykovom ovládaní.
Väčšina dotykových obrazoviek značky Panasonic dokáže prijímať vstupy pri nízkej aj vysokej
teplote a vy ich môžete používať s perom pre kapacitný displej a digitizér, s rukavicami a dokonca
aj v daždi. Antireflexná vrstva od spoločnosti Panasonic zároveň umožňuje tú najlepšiu čitateľnosť
aj za priameho slnečného žiarenia. Naše obrazovky však majú aj nižšiu spotrebu energie,
čo prispieva k predĺženiu životnosti batérie. V rámci najnovšieho prieskumu mienky nákupcovia
vyhlásili, že čitateľnosť displejov spoločnosti Panasonic bola jednoznačne najlepšia spomedzi
všetkých poskytovateľov odolných počítačových riešení.

Rozhrania

Akumulátory a batérie

Zostaňte pripojení

Nikdy nebuďte bez energie

Väčšina moderných zariadení často nemá
potrebné pracovné rozhrania. S uvedením
USB typu C dochádza k odstraňovaniu
mnohých rozhraní z jednotiek, pričom
zároveň sa objavujú adaptérové káble
a USB modemy. Spoločnosť Panasonic
stále poskytuje viacero bežných a starších
pracovných rozhraní a portov na podporu
bezproblémovej práce. Nezabudnite sa
opýtať, ktoré porty a rozhrania sú zahrnuté
v rámci hlavného zariadenia bez adaptérových
káblov. V rámci prieskumu bolo za jedno
z najlepších spomedzi všetkých odolných
zariadení vyhlásené práve aj bezdrôtové
pripojenie spoločnosti Panasonic.

Väčšina batérií v pracovných zariadeniach sa nedá
vymeniť a nevydrží ani do konca pracovnej zmeny.
Vysokokapacitné batérie vedú k nižším celkovým
nákladom na vlastníctvo (TCO) a lepšej návratnosti
investícií (ROI). Batérie značky Panasonic majú
dlhú životnosť na jedno nabitie. Väčšina jednotiek
od spoločnosti Panasonic má batérie, ktoré možno
vymeniť, takže môžete pracovať aj na viacero
zmien s minimálnymi prestojmi. Vysokokapacitné
batérie slúžia ako pomoc pri dlhých zmenách bez
prestojov alebo prístupu k zdroju energie.
Ak chcete zvýšiť TCO a ROI, vždy si vyberte
zariadenie s vysokokapacitnou batériou,
ktorú je možné vymeniť.

Prevádzkyschopnosť
Dlhodobá investícia do IT riešení
Menšie modely s viacerými funkciami predstavujú zariadenia, ktoré sa dajú
ťažko prispôsobiť a ich servis je nemožný. To môže mať vplyv na TCO. Spoločnosť
Panasonic chápe, že prevádzkyschopnosť je pre podniky dôležitá. Preto sú všetky
naše komponenty vymeniteľné a jednotlivé diely chránené minimálne päťročnou
zárukou. Okrem toho sa snažíme o to, aby všetky naše produkty podporovali spätnú
kompatibilitu, v dôsledku čoho možno používať sieťové zdroje, dokovacie stanice
a príslušenstvo aj naprieč rôznymi generáciami zariadení. Požiadajte dodávateľa,
nech vám vysvetlí, ako sa vymieňajú jednotlivé komponenty zariadenia a ako rýchlo
a ľahko ich možno opraviť.

Kvalita opráv
Prvé opravy
Miera poruchovosti odolných zariadení je veľmi nízka, ale ak by sa niečo pokazilo,
určite si chcete byť istí, že oprava prebehne v poriadku a že nebude mať vplyv
na vašu produktivitu. Naše opravárenské služby vykonávajú výhradne autorizované
servisné tímy pre zariadenia Panasonic Toughbook. Všetci technici sú špecializovaní
na prácu s odolnými zariadeniami a majú prehľad o všetkých produktoch.
Naše servisné stredisko sa z dôvodu dosiahnutia súčinnosti a efektivity oboch
prevádzok nachádza na rovnakom mieste ako naše konfiguračné stredisko.
Ponúkame vám aj samosprávny nástroj určený na urýchlenie opráv a údržby,
ktorý zároveň poskytuje zákazníkom lepší prehľad a kontrolu. Vyzdvihnutie
poruchových zariadení tiež môžete rezervovať prostredníctvom systému nášho
logistického partnera. Všetky jednotky, ktoré dorazia do servisného strediska,
skúmame rovnako podrobne ako pri výrobe a prejdú rovnakým procesom
kontroly kvality, ktorý zaistí ten najvyšší štandard pri oprave.

Čas návratu
Niet času nazvyš
Prestoje zariadení znižujú produktivitu a môžu tiež negatívne ovplyvniť
reputáciu spoločnosti, zákazníkov a morálku zamestnancov. 48-hodinový
čas opravy spoločnosti Panasonic je jeden z najlepších na trhu s odolnými
zariadeniami. A vďaka našej službe rýchlej výmeny môžete už na druhý deň
dostať hotové náhradné jednotky pripravené na použitie. Spýtajte sa svojho
dodávateľa, ako rýchlo dokáže doručiť rovnaké náhradné zariadenie, prípadne
aký je jeho čistý čas opravy zariadenia.

Záruky pre koncových používateľov
Skutočnosť je taká, že čím je zariadenie staršie, tým väčšie je riziko
poruchy. Spoločnosť Panasonic preto ponúka niekoľko záruk,
ktoré možno na požiadanie predĺžiť aj nad rámec bežného krytia.
Podľa vašich pracovných požiadaviek môžeme prispôsobiť viacero
úrovní služieb. Spojte sa s dodávateľom a zistite, nakoľko je ochotný
predĺžiť záručné krytie a nezabudnite sa spýtať, na čo sa toho
krytie vzťahuje.

Prečítajte si všetky naše
exkluzívne biele knihy >>

www.toughbook.eu

