HUIPULLE KELPAA VAIN PARAS
Eltelin asentajien työ on siis erittäin vaativaa, ja työkalujen on oltava sen mukaiset. Eltel on valinnut
asentajien työkaluksi Panasonic Toughpad FZ-G1 -tabletit.
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Huipulle kelpaa vain paras
Eltelin voimalinja-asentajien työ ei sovi nynnyille. Suuri osa
työstä tehdään 40-metrisen maston huipulla. Taivaalta voi
tulla vettä, lunta tai räntää. Lämpötila vaihtelee -40:n ja
+30:n välillä. Jännittävän lisämausteen antaa se, että
työkohteessa kulkee normaalisti 110 000 voltin jännite.
Eltelin asentajien työ on siis erittäin vaativaa, ja työkalujen
on oltava sen mukaiset. Eltel on valinnut asentajien
työkaluksi Panasonic Toughpad FZ-G1 -tabletit
"Asentajat toimivat erittäin haasteellisissa olosuhteissa.
Heillä on pakko olla sellaiset laitteet, jotka kestävät siinä
ympäristössä", sanoo Eltelin IT-palvelualuejohtaja Juhana
Koli.
"Meille on erittäin tärkeää, että laite kestää kolhut ja
putoamiset sekä sateen ja muut luonnonolosuhteet. Myös
hyvä suorituskyky, mobiilitoiminnot ja akunkesto ovat
olennaisia asentajiemme työssä."
Järjestelmiin kentältä
Toughpadeja käytetään Eltelillä voimalinja-asennusten
lisäksi myös mm. sähkömittareiden vaihdossa ja huollossa.
Merkittävä etu on se, että asentajat pääsevät kentällä
kirjautumaan sekä Eltelin omiin että asiakkaiden
järjestelmiin.

"Tietoliikenneyhteydet ovat Toughpadeissa erittäin hyvät ja
toimivat. Meillä on paljon omia web-sovelluksia, tuotannon
järjestelmiä ja sähköisiä rajapintoja, joita hyödynnetään
kentällä. Meillä on myös paljon suuria asiakkaita, joiden
järjestelmiin meidän on päästävä mobiilisti", sanoo Juhana
Koli.

Eltel on käyttänyt Kaukomarkkinoiden käyttöönottopalvelua.
Siinä laitteet toimitetaan esiasennettuna ja käyttövalmiina.
Laitteiden ja sovellusten toimivuus on testattu ja asiakas saa
kaiken hyödyn tabletista.

Koli pitää merkittävänä etuna myös sitä, että Toughpad FZG1 muuttuu telakan, lisänäytön ja näppäimistön avulla
täysiveriseksi toimisto-PC:ksi.

Myös asentaja Jari Mäkinen kiittelee Toughpad FZ-G1:n
kestävyyttä ja toiminnallisuutta.

Toughpadeissa parhaat ominaisuudet
Mutta miksi juuri Toughpad, kun muitakin lujitettuja laitteita
on markkinoilla?
"Meillä on ollut pitkä ja hyvä kumppanuus Panasonicin ja
Kaukomarkkinoiden kanssa. Olemme käyttäneet jo kauan
aiemman sukupolven lujitettuja Panasonic-laitteita", kertoo
Koli.
"Panasonicin laitteet ovat aina osoittautuneet luotettaviksi
ja kestäviksi. Markkinoilla on paljon kilpailevia laitteita,
mutta niiden komponentit ja suorituskyky eivät ole samalla
tasolla. Nykyisissä Toughpadeissa meille on tärkeää myös
mahdollisuus käyttää Windows 7 -käyttöjärjestelmää, koska
käytämme sitä laajasti tietojärjestelmissämme."

Asentajat kiittävät

"Meillähän on tämä Toughpad periaatteessa aina mukana!
Meillä on siinä tarkat kartat, ja gps:n ansiosta pystymme
navigoimaan sillä. Turha ajaminen jää pois, sillä
tietoliikenneyhteyksien ansiosta voimme vaihtaa kuvia ja
muita tietoja toimiston kanssa työmaalta", sanoo Mäkinen.
"Tämä on hyvä ja kestävä laite! Olen itsekin 'kontannut'
tämän kanssa joitakin kertoja, ja tämä on säilynyt ehjänä.
Mikä tahansa laite ei näissä meidän töissämme kestä."

