Een kwestie
van vertrouwen
Een tevredenheidsonderzoek
bij inkopers naar leveranciers
van robuuste mobiele computers

Voorwoord
De keuze voor de juiste leverancier van mobiele computers is voor elke organisatie
een kritieke beslissing. De leverancier moet op elk moment tijdens de levenscyclus
van het product het juiste advies en de juiste ondersteuning kunnen leveren.
Dat advies begint met inzicht in de vereisten van de mobiele medewerkers
en de kritieke business processen, zodat het meest geschikte rugged apparaat
kan worden gekozen. Ook in de test- en implementatiefase blijft de hechte relatie
met leveranciers van belang, zodat de implementatie de beoogde doelstellingen
en voordelen oplevert voor de organisatie. Continue service en ondersteuning
blijven essentieel, zodat downtime tot een absoluut minimum beperkt blijft
en het bedrijf zijn investering kan laten renderen.
Dat is gemakkelijk gezegd, maar expertise en service op hoog niveau is voor
de meeste leveranciers moeilijk te bereiken en vol te houden. Daarom ben
ik trots dat in het nieuwste onderzoek van VDC Research inkopers van mobiele
computers in Europa en Noord-Amerika opnieuw Panasonic hebben gekozen
als de leverancier van robuuste pc-oplossingen die zij het meest vertrouwen.
In dit onderzoek geven inkopers aan dat wij de leverancier van rugged pc’s zijn die
zij het meest zouden aanbevelen. Panasonic Toughbook-notebooks en Toughpadtablets presteren het beste en onze luisterbereidheid, expertise, reactievermogen
en service zetten de norm in de industrie.
Panasonic zorgt er onvermoeibaar voor dat dit niveau van ondersteuning
aan onze klanten kan worden geboden en die toewijding zien we terug in deze
onderzoeksresultaten. Maar we gaan niet op onze lauweren rusten. Wij blijven
ernaar streven om op alle gebieden nog beter te worden. Als u een mobiele
computeroplossing overweegt voor uw medewerkers, raad ik u dit rapport door
te nemen om te zien wat inkopers zoals u waarderen bij hun mobiele
implementaties en hun leverancier.

Jan Kaempfer, General Manager Marketing
Panasonic Computer Product Solutions

Belangrijkste resultaten
Inkopers zeggen dat
Panasonic de leverancier
van rugged notebooks en
tablets is waarin zij het het
meest vertrouwen hebben
Panasonic is de meest vertrouwde
leverancier van rugged notebooks
en tablets in Europa en NoordAmerika volgens inkopers die zijn
ondervraagd voor het nieuwste
onderzoek van internationale
technologiespecialist VDC Research.
De toonaangevende leverancier van
robuuste Toughbook-notebooks
en Toughpad-tablets voert
de ranglijst aan in een groot

aantal categorieën, waaronder
inzicht in zakelijke vereisten,
hardwareprestaties, technische
ondersteuning en algehele
tevredenheid. Voor het onderzoek
zijn meer dan 600 inkopers van
mobiele computerapparatuur
ondervraagd.
De loyaliteit tussen leverancier
en klant is gemeten met een NPS
(Net Promoter Score) en met
tevredenheidsscores tussen nul
en 10. Panasonic verslaat daarbij
zijn robuuste concurrenten
op essentiële gebieden tijdens
de hele productlevenscyclus van
een rugged apparaat.
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Panasonic staat bovenaan
in aanbevelingspolls
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Bij het overwegen van leveranciers van robuuste computers
staat Panasonic bovenaan de NPS-ranglijst met een score
van 33, op 6 punten afstand van de eerste concurrent.
De score is gebaseerd op hoe waarschijnlijk het is dat
een inkoper het bedrijf en product zal aanbevelen.

Inzicht in behoeften en hierbij
een geschikte technische
oplossing kunnen leveren

t3

Co

nc
urr
en

t2
nc
urr
en

Co

Pa
n

Net Promoter Score (NPS)*

Co

as
on

ic

nc
urr
en

t1

16

Implementatieproces
van de oplossing
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Inzicht in behoeften
en implementatie
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Volgens inkopers overtreft Panasonic andere
leveranciers in de rugged sector dankzij
het inzicht van Panasonic in hun behoeften
en zijn kunnen om daar geschikte technische
oplossingen bij te leveren. Panasonic eindigt
ook bovenaan voor het implementeren van
oplossingen en technische ondersteuning.
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Sterkste op het gebied
van hardwareprestaties
Als het gaat om de algehele tevredenheid
met hardwareprestaties, staat Panasonic
ook bovenaan het robuuste klassement.
Inkopers hebben hiervoor hun mening
gegeven over leesbaarheid bij daglicht,
levensduur van de batterij, valen schokbestendigheid en trillingsen waterbestendigheid.
Voor algehele
tevredenheid
scoort Panasonic
49 punten op een
totaal van 60.
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Tevredenheid over service
VDC Research concludeert bovendien dat
Panasonic in vergelijking met de andere
leveranciers uitblinkt in de kwaliteit van
zijn service. Deze vragencategorie ging
over onderhoud, kwaliteit van de service
en klantenservice.
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Kwaliteit van technische ondersteuning
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Kwaliteit van onderhoudsservice
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Conclusie
“De technologieën van Panasonic worden voor uiteenlopende kritieke
bedrijfsprocessen gebruikt”, zegt David Krebs, Executive Vice President
van Enterprise Mobility and Connected Devices bij VDC Research.
“Een belangrijk punt waarop Panasonic zich onderscheidt van zijn
robuuste concurrenten, is dat het inzicht heeft in de vereisten van
klanten en mogelijkheden ziet om deze toepassingen te ondersteunen
met zijn technologieën. Panasonic blinkt ook uit in professionele
post-implementatieservices en hun aanpak van unieke vereisten
of aanpassingen die nodig zijn nadat de oplossingen zijn geïmplementeerd.
Dat is een zeer essentieel en concurrerend servicepunt voor Panasonic.”

Alle grafieken zijn gebaseerd op resultaten uit de whitepaper van VDC “Beyond the Device:
Evaluating the Solutions Capabilities of Leading Rugged Mobile Computing Vendors”.
*De NPS wordt berekend door het percentage klanten die ‘Detractors’ (criticasters) zijn
af te trekken van het percentage klanten die ‘Promoters’ (ambassadeurs) zijn.

Het Panasonic verschil
Dus waarom blinkt Panasonic uit als leverancier
van robuuste mobiele computers?

Bescherming
Niet alle mobiele apparaten zijn hetzelfde
Er is geen standaarddefinitie van de term ‘rugged pc’. Iedere leverancier
interpreteert dit anders. Bij robuuste bescherming gaat het bijvoorbeeld
niet alleen om valbestendigheid en IP-classificatie.
Apparaten van Panasonic zijn getest op en bestand tegen:

Hoogte

Luchtvochtigheid

Temperatuurschokken

Hoge
temperatuur

Trillingen

Vriezen / dooien

Lage
temperatuur

Displays
Now I see you
Veel leveranciers beweren dat hun schermen leesbaar zijn in buitenomgevingen,
maar bij een professionele display gaat het om meer dan outdoor leesbaarheid
en een touchscreen. De meeste touchscreens van Panasonic reageren op input bij hoge
en lage temperaturen, kunnen met een capacitieve of digitizer pen, met handschoenen,
en kunnen zelfs worden bediend in de regen. De antireflectielaag van Panasonic biedt ook
de beste leesbaarheid, zelfs bij direct zonlicht. Tegelijkertijd verbruiken onze schermen
minder stroom, waardoor de batterij langer meegaat. In het nieuwste onderzoek zeggen
inkopers dat de leesbaarheid van het scherm bij daglicht bij Panasonic duidelijk het beste
is van alle leveranciers van robuuste pc’s.

Interfaces

Batterijen

Blijf verbonden

Snel uitgeput

Moderne apparaten hebben vaak niet alle
aansluitingen die bedrijven nodig hebben.
Sinds de introductie van USB Type-C zijn
er veel poorten verwijderd van apparaten,
wat nu moet worden verholpen met
adapterkabels en dongels. Panasonic
biedt nog steeds meerdere algemene
en oudere aansluitingen en poorten
voor probleemloos zakelijk gebruik.
Vergeet niet te vragen welke poorten
en aansluitingen een toestel standaard
heeft. In de inkopersbevraging is de
draadloze connectiviteit van Panasonic
ook verkozen tot een van de beste
bij rugged apparaten.

De meeste batterijen van zakelijke apparaten
kunnen niet worden verwisseld en gaan
minder lang mee dan een shift. Batterijen
met een hogere capaciteit en verwisselbare
batterijen zorgen voor lagere totale
gebruikskosten (TCO) en een beter rendement
(ROI). Batterijen van Panasonic gaan lang mee
met één keer laden. De meeste apparaten van
Panasonic hebben verwisselbare batterijen,
zodat u meerdere shifts kunt draaien met
minimale downtime. Er zijn batterijen met
een hoge capaciteit leverbaar voor lange
shifts als gebruikers geen toegang hebben
tot netstroom. Voor een betere TCO en ROI,
vraag altijd of er een hogecapaciteitsbatterij
mogelijk is of verwisselbare batterijen.

Makkelijk in onderhoud
Laat uw IT-investering niet verloren gaan
Meer functies in kleinere apparaten leidt tot apparaten die lastig zijn aan te passen
en moeilijk onderhouden kunnen worden. Dat kan gevolgen hebben voor de totale
gebruikskosten. Panasonic begrijpt dat onderhoudsgemak belangrijk is voor bedrijven.
Daarom zijn al onze componenten vervangbaar en zijn onderdelen gegarandeerd minimaal
vijf jaar leverbaar. We werken er ook hard aan om onze producten zo te ontwerpen,
zodat bestaande powerpacks, docks en accessoires ook voor nieuwere versies van onze
apparaten kunnen gebruikt worden. Nagaan hoe makkelijk onderdelen van apparaten
kunnen worden vervangen of worden gerepareerd is zeker geen verloren moeite.

Reparatiekwaliteit
In één keer goed
Het uitvalspercentage van rugged apparaten is zeer laag, maar als er toch iets
misgaat, wilt u erop kunnen vertrouwen dat het goed wordt gerepareerd zodat
uw productiviteit er verder niet onder te lijden heeft. Onze reparaties worden alleen
uitgevoerd door geautoriseerde Panasonic Toughbook Service-teams. Alle technici
zijn gespecialiseerd in rugged en hebben toegang tot informatie over alle producten.
Ons Service Centre bevindt zich op dezelfde locatie als ons configuratiecentrum,
voor meer synergie en efficiëntie. We hebben een online managementtool waarmee
klanten meer het overzicht en beheer over reparaties en onderhoud kunnen
behouden. Via het systeem kan ook het ophalen van defecte apparaten worden
gereserveerd bij onze logistieke partner. Alle apparaten die bij het Service Centre
komen worden net zo behandeld als productieapparaten, met hetzelfde veeleisende
kwaliteitscontroleproces, voor de hoogst mogelijke reparatiestandaard.

Snelheid
Geen vertragingen
Downtime van apparaten heeft een negatieve invloed op productiviteit,
en mogelijk ook op reputatie, klanten en het moreel van de medewerkers.
Met reparaties die binnen 48 uur worden uitgevoerd is Panasonic een
van de beste leveranciers op de rugged markt. Dankzij onze snelle
vervangingsservice kunnen wij de volgende dag al vervangende
apparaten leveren, rechtstreeks uit de verpakking en klaar voor gebruik.
Vraag hoe snel uw leverancier een vergelijkbaar vervangend apparaat
kan leveren en hoe lang de netto reparatietijd voor apparaten is.

End-to-end garantie
Hoe ouder uw apparaat, hoe groter de kans op storingen.
Dat is een feit. Panasonic biedt verschillende garantie-opties
waarbij de standaarddekking op verzoek kan worden uitgebreid.
We kunnen speciale serviceniveaus op maat bieden, afhankelijk
van hoe uw bedrijf wilt werken. Daag uw leverancier uit: vraag
hoe ver garantiedekkingen kunnen worden uitgebreid en wat
er precies onder de garantie valt.

Bekijk al onze
exclusieve whitepapers >>
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