Bizalmi kérdés
Ügyfélelégedettségi
felmérés a strapabíró
mobilszámítástechnikai
megoldások szállítóiról

Előszó
A megfelelő mobilszámítástechnikai megoldásszállító kiválasztása üzletileg kritikus
döntés bármely szervezet számára. Olyan szállítóra van szükség, amely a termék
életciklusának minden szakaszában megfelelő tanáccsal és támogatással tud
szolgálni. A tanácsadás pedig a mobil munkaerő és a kritikus üzleti folyamatok
által támasztott igények megértésével kezdődik, hiszen csak ennek birtokában
azonosítható a megfelelő strapabíró megoldás. A szoros munkakapcsolatot
a tesztelés és a megvalósítás során mindvégig fenn kell tartani, hogy a megoldás
biztosítsa az elvárt megtérülést és üzleti előnyt. Végül, a folyamatos szolgáltatás
és támogatás is nélkülözhetetlen, hogy a lehető legkevesebb legyen a leállás,
és a vállalat maximális értéket hozzon ki a beruházásból.
Megfogalmazni könnyű, de az ilyen szintű szakértelem és szolgáltatás elérése
és fenntartása komoly kihívást jelent minden szállító számára. Ezért is örülök
különösen annak, hogy a VDC Research legfrissebb kutatásában megkérdezett
európai és észak-amerikai mobilszámítástechnikai beszerzők több
szempontból is a Panasonicot nevezték meg a strapabíró PC-megoldások
legmegbízhatóbb szállítójaként.
A kutatás résztvevői minket ajánlanának a leginkább a strapabíró PC-k szállítói közül.
A Panasonic Toughbook noteszgépei és Toughpad táblagépei teljesítenek a legjobban,
és a mi figyelmünk, szakértelmünk, válaszkészségünk és szolgáltatásaink képviselik
a benchmarkot az iparág számára.
A Panasonic fáradhatatlanul dolgozik annak érdekében, hogy ilyen szintű
támogatást tudjon nyújtani ügyfeleinek, és ez az elkötelezettsége a kutatás
eredményeiben is megmutatkozik. Nem bízzuk azonban el magunkat, és minden
területen igyekszünk folyamatosan tovább fejlődni. Ha mobilszámítástechnikai
megoldást szeretne vásárolni dolgozóinak, az alábbi vezetői összefoglalóból
megtudhatja, mit értékelnek igazán nagyra az Önhöz hasonló ügyfelek
mobilmegoldásaikban és azok szállítóiban.

Jan Kaempfer, marketingigazgató
Panasonic Computer Product Solutions

Főbb megállapítások
A beszerzők szerint
a Panasonic a strapabíró
notesz- és táblagépek
legmegbízhatóbb szállítója.
A Panasonic a strapabíró noteszés táblagépek legmegbízhatóbb
szállítója Európa és Észak-Amerika
területén a VDC Research nemzetközi
technológiai tanácsadó cég legújabb
kutatásában megkérdezett beszerzők
szerint. A strapabíró Toughbook
noteszgépek és Toughpad táblagépek
globális piacvezető szállítója több
kategóriában is az élen végzett –

például az üzleti igények megértése,
a hardverteljesítmény, a műszaki
támogatás és az általános elégedettség
terén. A kutatásban több, mint hatszáz
olyan szakembert kérdeztek ki,
aki mobilszámítástechnikai eszközök
beszerzésével foglalkozik.
A Panasonic a szállító és az ügyfél
közötti hűség mérésére szolgáló
NPS (Net Promoter Score) mutató
és a 0-tól 10-ig terjedő elégedettségi
skála szempontjából is maga mögé
utasította versenytársait a főbb
területeken, a strapabíró eszközök
életciklusának minden szakaszában.
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A Panasonic az élen az ajánlási felmérésben
A strapabíró számítástechnikai szállítók értékelésében
a Panasonic érte el a legmagasabb NPS-pontszámot:
összesen 33,6 pontot, jóval maga mögé utasítva
legközelebbi versenytársát. A pontszám azt
mutatja, mekkora valószínűséggel ajánlja
a beszerző a céget és termékét másoknak.
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Mennyire képes megérteni és
megfelelő műszaki megoldással
kiszolgálni az ügyféligényeket?
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Megoldásbevezetési folyamat
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Az igények megértése
és a megvalósítás
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A beszerzők szerint a Panasonic közvetlen
versenytársainál jobban képes megérteni
és megfelelő műszaki megoldásokkal kiszolgálni
az ügyféligényeket. A Panasonic a megoldás
megvalósítása és a műszaki támogatás
szempontjából is az első helyen végzett.

Panasonic
1. versenytárs
2. versenytárs
3. versenytárs
Elégedettségi értékelés (0-10)

A legmagasabb
hardverteljesítmény
A hardverteljesítménnyel való általános
elégedettség szerint, szintén a Panasonic
vezeti a strapabíró megoldások
szállítóinak listáját. Ennél az eredménynél
a beszerzők a nappali láthatóságot, az
akkumulátor-üzemidőt, az ütés- és
vízállóságot, valamint a leejtés és a
rázkódás tűrését vették figyelembe.
A Panasonic 49-et
ért el a lehetséges
60 pontból általános
elégedettség terén.
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Akkumulátor-üzemidő

Szolgáltatásokkal
való elégedettség
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Műszaki támogatás színvonala

A VDC Research jelentése szerint, a Panasonic
szolgáltatásminőség szempontjából is jobban
teljesített versenytársainál. Ebbe a kategóriába
tartozik a karbantartás, a szolgáltatások
színvonala és az ügyfélszolgálat.
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Karbantartási szolgáltatás színvonala
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Végkövetkeztetés
„A Panasonic technológiáit sokféle integrált üzleti és kritikus
munkafolyamat támogatására használják” – mutatott rá David Krebs,
a VDC Research nagyvállalati mobil megoldásokért és hálózatra csatlakozó
eszközökért felelős alelnöke. „A Panasonicot főként az különbözteti meg
versenytársaitól, hogy tisztában van ügyfelei igényeivel, és technológiáit
a kívánt alkalmazásokhoz igazítja. A Panasonic a bevezetés utáni
professzionális szolgáltatások nyújtása, az egyedi elvárások kielégítése,
valamint a megoldás használata közben felmerülő korrekciós igények
kiszolgálása terén is kiválóan teljesít. Ez különösen kritikus és a verseny
szempontjából jelentős szolgáltatási erőssége a Panasonicnak.”
Az ábrák a VDC következő tanulmányának megállapításaira épülnek: „Az eszközön túl:
Megoldásképességek értékelése a strapabíró mobilszámítástechnikai megoldások
vezetői szállítói körében”.
*Az NPS kiszámítása úgy történik, hogy a támogatóan nyilatkozó ügyfelek („Promoters)
százalékos arányából levonjuk a negatívan nyilatkozó ügyfelek („Detractors”) százalékos arányát.

Miben tud többet a Panasonic?
Mely területeken emelkedik ki a Panasonic a strapabíró
mobilszámítástechnikai megoldások szállítói közül?

Védelem
Nem minden strapabíró eszköz egyforma
Nem létezik egységes definíció arra nézve, mi számít „strapabíró
PC”-nek. A kategória nagyon különböző dolgokat jelenthet az egyes
szállítóknál. A strapabíró védelem például nem merül ki a leejtésre
vonatkozó specifikációban és a behatolás elleni védelemben.
A Panasonic eszközeit az alábbi szempontok szerint teszteljük:

Magasságtűrés

Páratartalom

Rázkódás

Hősokk

Magas
hőmérséklet

Alacsony
hőmérséklet

Fagyás / olvadás

Kijelzők
A tisztánlátás fontossága
A legtöbb szállító azt állítja, hogy kijelzője jól látható kültéren, de a professzionális
kijelzőnél nem elég, ha jól olvasható és érintésvezérelhető a szabadban. A Panasonic
érintőképernyőinek többsége alacsony és magas hőmérséklet esetén is támogatja
az adatbevitelt, kapacitív és digitalizáló tollal is használható – akár kesztyűben
és esős időben is. A Panasonic tükröződésgátló bevonata közvetlen napsütésben
is a legjobb vizuális jellemzőket garantálja. Ráadásul a mi képernyőink kevesebb
áramot fogyasztanak, így meghosszabbítják az akkumulátor-üzemidőt. A legutóbbi
beszerzői felmérésben a válaszadók úgy nyilatkoztak, hogy a strapabíró PC-k szállítói
közül egyértelműen a Panasonic esetében látható a legjobban a kijelző.

Csatlakozók

Akkumulátorok

Folyamatos hálózati kapcsolat Kimerültség ellen
Sok modern eszköz nem rendelkezik
a szükséges üzleti csatlakozókkal.
Az USB-C csatlakozók bevezetésével
számos port eltűnik az egységekből,
ezzel együtt pedig új adapterkábelek
és hardverkulcsok jelennek meg.
A Panasonic sokféle gyakran használt
és régi csatlakozót és portot kínál
a kifogástalan üzleti célú használathoz.
Vásárlás előtt mindig kérdezze meg,
milyen portok és csatlakozók érhetők
el a központi egységben adapterkábel
nélkül. A felmérésben a Panasonic
strapabíró eszközei vezeték nélküli
csatlakozás szempontjából
is a legjobbak közé kerültek.

Az üzleti eszközök akkumulátorai gyakran
nem cserélhetők, és nem tartanak ki egy
műszakon át. A nagy kapacitású és a cserélhető
akkumulátorok használatával mérsékelhető
a teljes rendszerköltség (TCO) és gyorsítható
a megtérülés. A Panasonic akkumulátorai
egyetlen töltéssel is hosszú üzemidőt
biztosítanak. A legtöbb eszköz akkumulátora
cserélhető, így a felhasználó akár több
műszakon át is minimális leállással dolgozhat.
A Panasonic eszközeihez nagy kapacitású
akkumulátort is választhatnak azok, akik hosszú
műszakokat szeretnének végigdolgozni leállás
és táphálózati hozzáférés nélkül. A kedvezőbb
TCO és ROI eléréséhez olyan eszközt kell
választani, amely támogatja a nagy kapacitású
és a cserélhető akkumulátorok használatát.

Szervizelhetőség
Értékálló IT-beruházás
A kisebb házban gazdagabb funkcionalitást kínáló eszközök nehezen testre
szabhatók és szervizelhetők. Ez pedig a TCO-ra is hatással lehet. A Panasonic
tisztában van vele, hogy a szervizelhetőség fontos szempont a vállalatok
számára. Ezért mobileszközeink minden komponense cserélhető, és legalább
öt éven át garantáljuk hozzá az alkatrész-utánpótlást. Valamennyi termékünket
igyekszünk visszamenőleg kompatibilissé tenni, hogy a tápegységeket,
a dokkolóállomásokat és az egyéb kiegészítőket a generációváltás után
is tovább lehessen használni. Kérdezze meg szállítóját, cserélhetőek-e
a tőle beszerzett eszközök komponensei, és milyen gyorsan és egyszerűen
javítható az eszköz.

A javítás színvonala
Gyors hibaelhárítás
A strapabíró eszközök ritkán romlanak el, de ha mégis, jó tudni, hogy
a hibát megfelelően javítani fogják, és így a továbbiakban nem sérül
a produktivitás. Eszközeinket kizárólag a Panasonic hivatalos
Toughbook-szervizcsapatai javítják. Valamennyi mérnök a strapabíró
technológia szakértője, és hozzáfér a termékekkel kapcsolatos minden
információhoz. A szinergiahatások és hatékonyságnövelő lehetőségek
hasznosítása érdekében szervizközpontunk és konfigurációs központunk
egy fedél alatt működik. Önkiszolgáló online felügyeleti eszközünk
felgyorsítja a hibaelhárítást és a karbantartást, és átláthatóbbá,
ellenőrizhetőbbé teszi ügyfeleink számára eszközeik működését.
A meghibásodott eszközök elszállításához a rendszeren keresztül
egyeztethető időpont logisztikai partnerünkkel. Minden eszköz
a szervizközpontba kerül, ahol a lehető legmagasabb színvonalú
hibaelhárítás érdekében ugyanolyan minőségellenőrzésnek vetjük
alá őket, mint a gyártásból kikerülő eszközöket.

Rövid átfutási idő
Nem lopjuk a napot!
Az eszközleállás rontja a produktivitást, negatívan befolyásolhatja
a cég hírnevét, ügyfelei elégedettségét és dolgozói munkamorálját.
A Panasonic 48 órán belüli hibaelhárítása az egyik leggyorsabb átfutási
idő a strapabíró megoldások piacán. Gyorscsere-szolgáltatásunk
keretében már a bejelentés másnapján üzemkész csereegységet
szállítunk. Kérdezze meg szállítóját, milyen gyorsan tud ekvivalens
csereeszközt biztosítani, vagy milyen hosszú a nettó hibaelhárítási ideje.

Teljes körű garancia
Minél régebbi egy eszköz, annál nagyobb a meghibásodás
valószínűsége. A Panasonic sokféle garanciális konstrukciót
kínál, amelyek kérésre a normál lefedettségen túl is bővíthetők.
A szolgáltatás szintjét szívesen az Ön vállalatának működéséhez
igazítjuk. Érdeklődjön szállítójánál, hogy mennyire hajlandóak
kiterjeszteni a garanciális lefedettséget, és pontosan mire
vonatkozik a garancia.

Tekintse meg exkluzív
tanulmányaink listáját >>
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