Productiviteits- en ergonomiemeter voor
apparaten met barcodescanners

Een benchmarktest van robuuste
handheld-tablets van Panasonic Toughpad

Inleiding

“

Panasonic heeft
grote ambities voor
de handheld markt

”

Jan Kaempfer,
General Manager Marketing
van Panasonic Computer
Product Solutions.

Eerder dit jaar hebben we onze fully-

concurrenten (ook opgenomen in de

rugged Panasonic Toughpad handheld

benchmark), heel wat mobiele

tablet geïntroduceerd in een zeer

medewerkers zou aanspreken die dit

concurrentiële markt. Omdat we graag

soort apparaten voortdurend gebruiken.

wilden zien hoe onze handheld het doet
ten opzichte van andere toonaangevende
producten, hebben we Opinion Matters
de opdracht gegeven een aantal
onderzoeken uit te voeren op het gebied
van ergonomie en productiviteit van
mobiele scanapparaten en de gebruikers
ervan. Opinion Matters heeft ook een
benchmarktest uitgevoerd. Panasonic
heeft een sterke reputatie in het
aanbieden van robuuste mobiele
apparaten die een klantgericht
design combineren met opmerkelijke
technologieën. Wij waren ervan overtuigd
dat de uniek geplaatste barcodescanner
van de Toughpad en het feit dat het
apparaat zo’n 19% lichter en 14%
dunner is dan zijn twee belangrijkste

Persoonlijk was ik erg benieuwd naar de
ergonomische voordelen. Logistieke
medewerkers en pakketbezorgers
zeggen dat de werkdruk en slecht
ontworpen barcodescanners een invloed
hebben op hun gezondheid. 63% meldt
pijn in de pols of armen waardoor
69% zich het afgelopen jaar gemiddeld
2,75 dag ziek moest melden – wat hun
werkgever naar schatting £310 per
persoon heeft gekost. Daarnaast heeft
52% van de medewerkers te maken met
RSI. 78% van hen heeft zich de afgelopen
12 maanden gemiddeld drie dagen ziek
moeten melden – dit kostte de werkgever
naar schatting £338 per persoon.

uiteindelijk tot een aanzienlijk hogere
efficiëntie en een groter welzijn van
mobiele medewerkers.
Het is goed om te zien dat onze
handheld tablet bovenaan de lijst staat.
Belangrijk is echter dat deze resultaten
Met de andere apparaten moesten de

en alle feedback die we hebben

gebruikers hun pols kantelen of draaien

gekregen, afkomstig zijn van echte

om de barcodescanner te kunnen zien.

gebruikers. We gaan er zeker voor

Uit andere onderzoeken wisten we al
dat mobiele medewerkers gemiddeld
197 scans per dag maken en dat het
Ik was aangenaam verast dat vijf
van de acht ondervraagden bij onze
benchmarktest dachten dat met ons
apparaat het risico op RSI lager zou
zijn. Fysiotherapeut en ergonomisch
adviseur Bronwyn Clifford, onze medische
experte die de onderzoeken observeerde,
is het daarmee eens. Zij merkt op dat
de gebruiker de Panasonic-handheld
in een veel neutralere houding kan
vasthouden, omdat het scangedeelte
van het apparaat gekanteld is.
Gebruikers hoeven de handheld niet
telkens te kantelen om te kunnen zien
wat ze scannen. De ondervraagden
konden met het Panasonic-apparaat
tegelijkertijd scannen en het scherm
lezen, zonder van houding te veranderen.

aantal scans per jaar met 24% stijgt.

zorgen dat de opmerkingen uit de
benchmarktest worden meegenomen
bij onze productontwikkelingsplannen
voor de toekomst.

Tenslotte weten we dat dit een markt is

Ik wens u veel plezier bij het lezen van

met goed gedefinieerde werkprocessen

de resultaten.

is. Daarom wilden we met deze
benchmarktest marginale verbeteringen
bereiken voor elke taak die de mobiele
medewerkers moeten uitvoeren. Omdat
de mobiele medewerkers veel van deze
taken elke dag herhaaldelijk uitvoeren,
leidt de som van elke kleine verbetering
op het gebied van tijd of ergonomie

Overzicht van het onderzoek
Het onafhankelijke

van post- en koeriersdiensten en

onpartijdigheid worden de namen

marktonderzoeksbureau Opinion

logistiek medewerkers in de retail).

van de twee andere handheld tablets

Matters heeft een benchmarktest met
drie verschillende handheld tablets
uitgevoerd en heeft daarvoor acht
mobiele medewerkers uitgenodigd
die tijdens hun werk dagelijks mobiel
scannen met tablets (pakketbezorgers,
magazijnmedewerkers, medewerkers

Het onderzoek is in maart 2016
uitgevoerd in opdracht van Panasonic
Computer Products Solutions. De
handheld Panasonic Toughpad FZ-N1
werd in deze benchmark vergeleken
met twee andere toonaangevende
Android-tablets. Met het oog op

niet genoemd in het onderzoek.
Fysiotherapeut en ergonomisch
adviseur Bronwyn Clifford, medisch
expert op het gebied van RSI, heeft de
benchmarktest geobserveerd en geeft
haar mening over de handheld tablet
van Panasonic.

Over de benchmarktest
De deelnemers aan het onderzoek

rechtshandig waren. Ze kregen de

zo het risico op RSI zouden verlagen.

kregen elk een exemplaar van

vraag aan te geven hoe gemakkelijk

De deelnemers werden ook gevraagd

de drie verschillende handheld

ze de barcodelezer konden lezen

de apparaten te beoordelen op

apparaten. Ze werden gevraagd de

in verschillende omstandigheden,

verschillende hoogtes (gesimuleerd

apparaten te beoordelen aan de hand

waaronder bij fel licht en onder

scannen vanaf de hoogste plank tot de

van verschillende criteria, zoals

verschillende hoeken.

laagste plank) en om er onder een hoek

gebruiksgemak, gewicht en hoe snel
de apparaten konden scannen. De
ondervraagden beoordeelden ook
het ergonomische ontwerp en hoe
gemakkelijk ze elke tablet konden
vasthouden, ongeacht of ze links- of

De ergonomische aspecten rondom
scannen werden ook bekeken, door de
deelnemers te vragen of ze dachten
dat de scanners de belasting van pols,
elleboog en arm zouden verlichten en

mee te scannen. Ten slotte werden de
deelnemers gevraagd elk apparaat
een cijfer te geven en vervolgens de
apparaten met elkaar te vergelijken,
en aan te geven welk apparaat hun
voorkeur had en waarom.

Algemene resultaten
Panasonic kwam als beste uit de test
De helft van de ondervraagden zegt dat de Panasonic Toughpad FZ-N1
het snelste is en de helft van de ondervraagden geeft de voorkeur aan de
Toughpad vanwege snelheid, gebruiksgemak, de scanafstand, het ontwerp
en gewicht en omdat de barcodelezer aan de achterkant van het apparaat zit.

“

Mobiele medewerkers schatten
zelf dat ze gemiddeld ongeveer
197 keer per dag scannen. En
bijna tweederde (65%) van deze
medewerkers denkt dat het aantal
scans elk jaar met 24% stijgt.*

Het kleinste apparaat was het gemakkelijkst
in gebruik

”

Driekwart van de ondervraagden (6 van de 8) vond de kleine en uitzonderlijk
lichte Panasonic Toughpad FZ-N1 het gemakkelijkst te gebruiken.

Uniek geplaatste barcodescanner aan de achterkant
vergroot de productiviteit van gebruikers
Dankzij de gekantelde barcodelezer aan de achterkant van het Panasonicapparaat vonden de ondervraagden deze handheld het beste presteren bij
het scannen van barcodes op verschillende schaphoogtes. Bij alledrie de
tests (hoog, gemiddeld en laag) scoorde de handheld van Panasonic beter
dan de andere twee apparaten op snelheid (hoe snel de deelnemers konden
scannen) en gebruiksgemak.

Gemakkelijk te lezen onder een hoek
Door de ergonomische barcodelezer aan de achterkant konden de
ondervraagden de scan ook beter lezen op het scherm. De ondervraagden

“

52% van de medewerkers heeft
te maken met RSI. 78% van
hen heeft zich de afgelopen 12
maanden gemiddeld drie dagen
ziek moeten melden.

vonden Panasonic het beste te lezen. Drie van hen zeiden dat ze het scherm
heel goed konden zien, en de andere vijf dat ze het goed konden zien.

“

“

Met het Panasonic-apparaat kun je je armen in een neutrale
stand houden. Dat betekent dat je geen ondersteuning
nodig hebt van andere grote spieren, zoals je schouder
of je bovenarm. Op de lange termijn is het Panasonicapparaat hierdoor gemakkelijker te gebruiken.
Bronwyn Clifford, fysiotherapeut en ergonomisch adviseur

Plat of gehoekt: geen twijfel mogelijk

Op de vraag hoe goed of slecht de gemaakte scan op het scherm te lezen is als
het apparaat plat of onder een hoek wordt gehouden, vonden de ondervraagden
unaniem dat het Panasonic-apparaat het gemakkelijkst te gebruiken was.

Het meest ergonomische apparaat
Op de vraag ‘Welk apparaat denkt u dat het beste helpt bij het verlagen van
het risico op RSI’ kozen vijf van de acht ondervraagden voor het apparaat
van Panasonic.
* Bron: Panasonic UK Worker and UK Manager Barcode Scanning Research – april 2016

”

“

De drie meest genoemde
suggesties voor het verbeteren
van het scannen van barcodes
en het vastleggen van
handtekeningen zijn een zeer
nauwkeurige pen (49%), een
apparaat met een angled
barcodescanner (36%) en betere
leesbaarheid van het scherm
bij fel zonlicht (22%).*

”

Mening van de medisch expert

Fysiotherapeut en ergonomisch
adviseur Bronwyn Clifford,
medisch expert op het gebied
van RSI, heeft de benchmarktest
geobserveerd en geeft hier haar
mening over de handheld tablet
van Panasonic.

Ik ben ervan overtuigd dat de handheld

Ik vond het Panasonic-apparaat zeker

van Panasonic bijdraagt aan het

het lichtste van de drie en omdat het iets

voorkomen van RSI, omdat je niet

smaller was, kon ik het gemakkelijker

voortdurend je pols hoeft te bewegen

vasthouden en gebruiken.

om te kunnen scannen en te kunnen
zien wat er op het scherm staat.

In het algemeen kun je met het
Panasonic-apparaat je armen in een

De gebruiker kan de handheld van

neutrale stand houden. Dat betekent dat

Panasonic in een veel neutralere stand

je geen ondersteuning nodig hebt van

houden bij het scannen, en omdat het

andere grote spieren, zoals je schouder

scangedeelte van het apparaat onder een

of je bovenarm. Op de lange termijn is

hoek staat, hoef je het apparaat niet

het Panasonic-apparaat hierdoor

steeds te kantelen als je het scherm wilt

gemakkelijker te gebruiken. Volgens mij

lezen. Je kunt het gewoon in dezelfde

moet je de pols minder buigen als bij

stand houden.

de andere apparaten – alleen al door

Dat is ook goed bij het scannen op
verschillende hoogtes. Als je bijvoorbeeld
iets scant dat heel laag ligt, kun je het
apparaat toch in een neutrale en
ontspannen stand houden. Met de
andereapparaten moet je je pols kantelen
of draaien om de barcodescanner te
kunnen zien.

de barcodescanner – en dit draagt bij
aan het voorkomen van
gezondheidsproblemen en RSI.

Gezondheid
is een punt
In die context liet Panasonic parallel aan de benchmarktest ook
een onderzoek naar het mobiel scannen van barcodes uitvoeren,
waarbij 500 medewerkers werden ondervraagd die dagelijks
barcodescanners gebruiken. Uit de resultaten van dit onderzoek
blijkt dat ergonomie een belangrijk punt is.
63% meldt pijn in de pols of arm, waarvan 69% zich het afgelopen jaar gemiddeld
2,75 dag ziek heeft moeten melden – wat hun werkgever £310 per persoon heeft
gekost*. Daarnaast heeft 52% van de medewerkers te maken met RSI. 78% van hen
heeft zich de afgelopen 12 maanden gemiddeld drie dagen ziek moeten melden – dit
kostte de werkgever £338 per persoon*.
* Kosten van ziekte gebaseerd op het onderzoek van XpertHR uit 2014 naar de kosten van ziekte van
Britse medewerkers, op basis van gegevens van 670 organisaties met in totaal bijna twee miljoen
werknemers.

RSI

52%
leed aan

63%

had polsof armklachten

£338
Kosten per medewerker

Per handheld tablet – volledige resultaten
Vraag 1 Hoe gemakkelijk is het product in gebruik?

A

Apparaat A

50%

Heel gemakkelijk

B
Toughpad FZ-N1

75%

Heel gemakkelijk

Apparaat B

25%

Heel gemakkelijk

Vraag 2 Kunt u het met
één hand bedienen?
Alle ondervraagden antwoordden voor elk apparaat Ja
op de vraag of ze het met één hand konden bedienen.

A

B

100%

kan met de hand bediend worden

Vraag 3 Kunt u gemakkelijk barcodes scannen vanaf
de volgende schaphoogtes (hoog, midden, laag)?
Op de hoogste schaphoogte was de Panasonic FZ-N1 het gemakkelijkst te gebruiken. Zeven van de acht
ondervraagden zeiden dat het scannen van barcodes heel gemakkelijk was.
A

B

Toughpad
FZ-N1

Hoogste schap
Heel gemakkelijk

Gemakkelijk

Heel gemakkelijk

Gemakkelijk

Heel gemakkelijk

Niet zo gemakkelijk

4/8

2/8

Middelste schap

4/8

3/8

VOND HET HEEL GEMAKKELIJK OM
ALLE SCHAPHOOGTES TE SCANNEN
MET DE PANASONIC FZ-N1

Laagste schap

2/8

4/8

Toughpad FZ-N1

Vraag 4 Hoe
gemakkelijk kunt
u de scan op het
scherm zien bij
het scannen?

3/8 Heel gemakkelijk
5/8 Gemakkelijk
A

B

1/8 Heel gemakkelijk
6/8 Gemakkelijk
1/8 Heel gemakkelijk
4/8 Gemakkelijk

Vraag 5 Hoe snel of hoe traag gaat
het scannen met het apparaat op de
verschillende schaphoogtes?
A

Toughpad
FZ-N1
B

Hoogste schap

A

Toughpad
FZ-N1
B

Middelste schap

A

Toughpad
FZ-N1
B

Laagste schap

Heel snel

Snel

Traag

Heel traag

Vraag 6 Hoe eenvoudig/moeilijk is de scan op het
scherm te lezen als het apparaat in de volgende
standen wordt gehouden?

GEKANTELD

PLAT
Plat: De Panasonic FZ-N1 was het beste te lezen in de platte

Gekanteld: De Panasonic FZ-N1 was het beste gekanteld

stand. Driekwart van de ondervraagden vond het heel goed

te lezen. De helft van de ondervraagden vond het heel

te lezen en het andere kwart vond het goed te lezen.

goed te lezen en de andere helft vond het goed te lezen.

Toughpad FZ-N1

Toughpad FZ-N1

Heel goed

Heel goed

75%

50%

A

Apparaat A

25%
Heel goed

A

B

Apparaat A

Apparaat B

25%

50%

Heel goed

Heel goed

Heel goed

Goed

Moeilijk

B

Apparaat B

50%
Heel goed

Vraag 7 Kun u het scherm op de verschillende hoogtes goed
lezen bij fel licht?
Op de hoogste schaphoogte was de

Op de middelste schaphoogte was de

Op de laagste schaphoogte was

Panasonic FZ-N1 het beste te lezen.

Panasonic FZ-N1 het beste te lezen.

net zoals op het hoogste niveau de

Zeven van de ondervraagden vonden

Zeven van de ondervraagden vonden

Panasonic FZ-N1 het beste te lezen.

het heel goed te lezen en de andere

het heel goed te lezen en de andere

Zeven van de ondervraagden vonden

ondervraagde vond het goed te lezen.

ondervraagde vond het goed te lezen.

het heel goed te lezen en de andere
ondervraagde vond het goed te lezen.

A

B

A

Toughpad
FZ-N1

2/8

7/8

A

B
Toughpad
FZ-N1

5/8

Hoogste schap

3/8

7/8

5/8

2/8

Gemakkelijk

7/8
Laagste schap

Middelste schap

Heel gemakkelijk

B
Toughpad
FZ-N1

Niet zo
gemakkelijk

5/8

Vraag 8 Hoe gemakkelijk ligt het apparaat in de hand
en kunt u op het scherm zien wat u hebt gescand?
De ondervraagden vonden de apparaten in het algemeen vrij gelijkaardig op dit punt.

A

B
Toughpad FZ-N1

Apparaat A

4/8

Heel gemakkelijk vast
te houden en zien wat
er gescand wordt

Heel gemakkelijk

5/8

Apparaat B

4/8

Heel gemakkelijk vast
te houden en zien wat
er gescand wordt

Gemakkelijk

Heel gemakkelijk vast
te houden en zien wat
er gescand wordt

Niet zo
gemakkelijk

Vergelijkend rapport – volledige resultaten

Vraag 1 Welk apparaat was het snelst in het gebruik?
De helft van de ondervraagden noemde de Panasonic FZ-N1
het snelste apparaat. Een kwart zei Apparaat B en één
ondervraagde zei Apparaat A.

Vraag 3 Als u naar het ontwerp van de apparaten kijkt,
welk apparaat bevalt u dan het minste en waarom?
Telkens drie ondervraagden noemden Apparaat A en B
als het apparaat dat ze het minste beviel. Twee van de drie
ondervraagden die Apparaat A kozen, deden dat vanwege

Toughpad
FZ-N1

50%

het formaat (en het gewicht en het comfort tijdens het
vasthouden). Andere redenen waren de tijd die nodig is voor
het scannen en het feit dat het apparaat niet piept. Redenen
waarom de ondervraagden Apparaat B noemden waren het
lastige gebruik, de tijd die het scannen kost en de slechte
leesbaarheid bij fel licht.
Toughpad
FZ-N1

A

25%

Weet het niet

13%

B
A

B

Toughpad
FZ-N1

50%

Vraag 2 Als u naar het ontwerp van de apparaten kijkt,
welk apparaat bevalt u dan het beste en waarom?
De helft van de ondervraagden vond de Panasonic Toughpad
FZ-N1 het beste (vanwege snelheid, gebruiksgemak, de
scanafstand, het ontwerp en gewicht en omdat de barcodelezer
aan de achterkant van het apparaat zit). Een kwart had een
voorkeur voor Apparaat A (omdat het gemakkelijk vast te
houden en te gebruiken was of omdat het leek op het huidige
apparaat van de ondervraagde). Het andere kwart had een

B

voorkeur voor Apparaat B (omdat het scherm tijdens het
scannen goed te lezen was en vanwege de twee knoppen
aan de zijkant).

A

Vraag 4 Met welk apparaat kunt u het gemakkelijkst scannen?
De helft van de ondervraagden kon het gemakkelijkst scannen
met de Panasonic FZ-N1.

Toughpad
FZ-N1

50%

A

B

Vraag 5 Van welk apparaat denkt u dat het het meest
bijdraagt aan het verminderen van het risico op RSI?
Vijf ondervraagden dachten dat de Panasonic FZ-N1
het meest zal bijdragen om RSI te voorkomen.
Toughpad
FZ-N1

63%

Geen enkel
device zal
helpen

13%

A

B
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