Panasonic rekommenderar Windows.

FÄLT- OCH SAMHÄLLSSERVICE I
FÖRVANDLING
Energimarknader runt om i världen förändras hela tiden. Företag inom samhällsservice (vatten, gas, elektricitet) måste utnyttja
möjligheter i morgondagens energivärld för att leverera bästa möjliga tjänster till kunder, aktieägare och anställda samtidigt som de ska
efterleva internationella bestämmelser så att de kan säkerställa effektiv leverans och minskade taxor genom att på alla sätt undvika
driftstopp.
Företag med en stor mobil personalstyrka, till exempel fälttekniker, behöver förse sina mobila anställda med bästa möjliga verktyg så att
de kontinuerligt kan förbättra produktiviteten och leverera service i toppklass till sina kunder i en rad olika miljöer.
Därför är Panasonics lösningar för företag inom fält- och samhällsservice avsedda att fungera var du än behöver dem. Vi kan hjälpa dig att
leverera förstklassig kundservice, hantera och bibehålla tillgångar enklare, sänka kostnaderna och uppnå de prestandanivåer som krävs
av verksamheten.
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ANVÄNDNING I FÄLTTJÄNSTER OCH ALLMÄNNYTTA
PERSONALHANTERING OCH PLANERING
Att optimera tjänstekedjan är ett av de
främsta målen för teknikansvariga. Tack
vare Toughbook- och Toughpad-enheterna
med 3G-/4G-anslutning kan tekniker och
ingenjörer ständigt förbättra effektiviteten
genom att utföra efterfrågansprognoser,
planera resurser och skift samt
schemalägga jobb på en och samma enhet.

MOBILT UNDERHÅLL OCH SERVICE
Högsta prioritet för anställda på fältet är
att ge branschledande service till kunder
genom att alltid förbättra svarstider,
reparationstider och minska kundernas
driftstopp. Slitstarka Toughpad-enheter
gör att de anställda på fältet kan arbeta
effektivt i olika miljöer, såsom starkt
solljus, regn eller i mörker.

GIS-LÖSNINGAR (GEOGRAFISKA
INFORMATIONSSYSTEM)
GIS-lösningar på en Toughbook- eller
Toughpad-enhet gör att personal på fältet
kan få tillgång till integrerade kartor och
tillgångsinformation i realtid, vilket sparar
mycket tid. Nätverksplaner gör sig bäst på
skärmstorlekar på minst 10 tum.

TEKNISK SERVICE OCH DIAGNOSTIK
Servicetekniker kan använda Toughpadenheten som en diagnostikenhet genom
att koppla in kundens maskin i Toughpadenheten. Toughpad-enheten kan då
användas för att uppdatera maskinens
inbyggda programvara. Detta gör att
antalet problem som kan lösas på första
försöket och kvaliteten på lösningarna
ökar avsevärt.

TESTAD. BEPRÖVAD. PÅLITLIG.
Så här hanterar Toughbook- och Toughpad-enheterna utmaningarna inom områdena
för fält- och samhällsservice
Panasonic ser till att den mobila personalstyrkan har stöt- och spilltåliga enheter
med skärmar med hög läsbarhet som passar för användning inomhus, utomhus
och i tuffa miljöer.
Med hjälp av slitstarka Toughpad-enheter med anpassningsbara fordonsdockor
kan fältfordonen bli mobila kontor. När tekniker kommer till ett jobb och har sin
Toughpad dockad i fram- eller baksätet kan de få tillgång till viktig
jobbinformation direkt på enheten, de kan utföra WLAN-uppdateringar på
företagets depå eller använda den optimerade 3G-/4G-anslutningen när de är ute
eller på väg till nästa jobb.
Fältservicepersonal kan komma åt information i realtid, såsom uppdateringar av
produktmanualer, servicerekommendationer från kollegor och kontrollera om det
finns reservdelar medan de utför underhållsarbete på plats, vilket gör att de kan
utföra jobbet snabbare och öka kundnöjdheten.

Toughbook- och Toughpad-enheterna är perfekta lösningar för teknisk
servicepersonal på fältet för framtiden, eftersom de har flera funktioner.
Enheterna ger mobila anställda en perfekt balans mellan hållbarhet, flexibilitet
och mobilitet så att de bara behöver en enhet för att utföra alla jobb under ett helt
arbetspass.
En Toughbook eller Toughpad kan användas på kontoret, fäst i en bil eller på
kundens anläggning, inomhus, utomhus och under extrema förhållanden.
Få tillgång till kundens servicehistorik när du är hos kunden.
Koordinera kommunikation och samarbete med kontorspersonal och dela kunskap
med andra mobila anställda.
Kontrollera om reservdelar finns tillgängliga och beställ dem när du är hos kunden.
Du får tillgång till data när som helst, till och med när Toughbook- eller Toughpadenheterna utsätts för stötar och vibrationer i en fordonsdocka i servicefordon. Det
finns Toughpad-enheter som tål fall från upp till 300 cm, så de kan användas i alla
miljöer inomhus och utomhus.

Toughpad-sortimentet med datorplattor: 5 till 20 tum
Dessa Toughpad-plattor revolutionerar sättet som servicetekniker arbetar på,
eftersom de kör företagsversioner av program som har gränssnitt för flera
plattformar samtidigt och delar och tar emot information i realtid med 3G- eller 4Ganslutning. När en enda Toughpad-enhet ersätter flera gamla enheter förbättras
kundtjänsten avsevärt. Servicetekniker kan nu få all information de behöver direkt,
i realtid, på sina Toughpad-enheter så att de kan utföra snabba och effektiva
servicebesök och lösa fler problem vid första besöket, vilket leder till ökad
pålitlighet och en bättre kundupplevelse överlag.

Den tunnaste och lättaste
halvrobusta Toughbook CF-54:
Den stora skärmen på 14 tum, ett
spilltåligt tangentbord och serieportar
som tillval är huvudkomponenter som
gör Toughbook CF-54 med MIL-STD
810G till ett unikt verktyg för
servicepersonal, så att de kan utföra
orderhantering, feldiagnostik eller
tidsrapportering.

TOUGHPAD FZ-M1
Den här slitstarka datorplattan har en
7 tums skärm för utomhusbruk och
streckkodsläsare och är perfekt för
mobila anställda som läser av,
monterar och underhåller nya (smarta)
mätare. De har 8 timmars batteritid
och batteriet kan bytas under drift
samt multitouch-skärm för 10 fingrar,
som även kan användas med handskar
och penna.

DETTA SÄGER VÅRA KUNDER INOM FÄLT- OCH SAMHÄLLSSERVICE OM OSS:
Konica Minolta: "Vi har kunnat omstrukturera sättet vi arbetar på för att
tillhandahålla branschledande service till våra kunder, förbättra svarstider och
reparationstider samt minska kundernas driftstopp." Ged Cranny, Head of Direct
Service.
GAMESA: "Anslutningen gör att dessa enheter verkligen är mobila
reparationsverkstäder, precis som om alla inblandade arbetar sida vid sida för att
lösa uppgiften." "Den optimala läsbarheten på skärmen utomhus, den slitstarka
utformningen för extrema förhållanden och vädertåligheten gör att Panasonics
datorplattor är det perfekta verktyget."
UK Power Networks: "Dessa enheter gör att teknikerna inte behöver åka tillbaka
till kontoret, vilket betyder att de kan arbeta mer effektivt eftersom de har
uppdaterad information tillgänglig direkt så att de kan utföra sitt arbete bättre och
se till att tillhandahålla bästa möjliga service." Liam O'Sullivan, Programme
Director.

CERTIFIERING
Utvalda Toughbook- och Toughpad-enheter uppfyller flera av den amerikanska
militärens standardtest (MIL-STD) och är IP-klassade.
MIL-STD-810G - Amerikanska militärens standard för provning av vibrationer, hög
och låg temperatur, damm och sand samt vatten
IP3X: Inträngningsskydd klass 3 för hela den fasta POS-terminalen med IP52klassificering för skärmen på POS-systemet, vilket säkerställer en spilltålig
struktur som är perfekt för livsmedelshandel och restaurangmiljöer.
IP65: Vatten- och dammtålighet för FZ-G1, FZ-M1
IP65 och IP68: FZ-E1 och FZ-X1

Hör av er om information för fler certifieringar.

Läs mer på www.toughbook.eu

