TOEKOMSTIGE TECHNOLOGIEËN
EN DE IMPACT OP MOBIEL PERSONEEL
EN HUN APPARATUUR

VOORWOORD
Ookal volgen bedrijven allerlei interessante toekomstige technologieën op
de voet, toch blijkt uit dit onderzoek duidelijk dat bedrijven met name big
data, het "internet der dingen" (Internet of Things, IoT) en sensortechnologie
voor hun mobiele personeel proberen in te zetten en hun voordelen optimaal
proberen te benutten.
Nu men deze technologieën meer en meer gaat gebruiken, is het tijdperk van
"edge computing" aangebroken, waarbij er steeds meer verwerkingsvermogen
nodig is aan de rand van het netwerk, veel dichter bij de plekken waar de
gegevens worden verzameld. Dit betekent dat de computers van mobiel
personeel een steeds crucialere rol gaan spelen bij het verzamelen,
analyseren en communiceren van gegevens, het verlenen van diensten
en het verbeteren van de productiviteit.
Panasonic richt zich nu al op de ontwikkeling van zijn rugged mobiele
notebooks, tablets en handheld-apparaten, zodat bedrijven kunnen
profiteren van deze technologische sprong voorwaarts. Zo beschikken
sommige apparaten al over geïntegreerde sensortechnologie,
zoals warmtesensoren, zodat er gegevens kunnen worden
verzameld buiten kantoor om deze vervolgens naadloos
over te brengen naar backend-systemen of naar de
cloud. Onze apparaten kunnen dankzij hun vele poorten
en sensoren worden gebruikt als IoT-apparaten of om
verbindingen te maken met IoT-apparatuur, deze te monitoren
en te onderhouden. We bevinden ons in het ”Big Data” tijdperk en daarom
verbeteren we continu het communicatie- en verwerkingsvermogen van onze
rugged mobiele apparaten om te garanderen dat zij in staat zijn aan
deze behoeften te voldoen.

HET BELANG VAN BEVEILIGING
Kopers gaven aan dat de beveiliging van apparaten en gegevens het
belangrijkste punt is dat de komende vijf jaar moet worden verbeterd inzake
mobiele computerapparatuur. Aangezien Android een steeds grotere rol
begint te spelen op de markt, komt Panasonic met COMPASS 2.0 tegemoet
aan deze behoeften met een betere beheersfunctie en sterkere beveiliging
van het apparaat en het bestuurssysteem.
Naast de invoering van deze toekomstige technologieën, voorspelden
kopers ook dat zij steeds meer behoefte zullen hebben aan rugged
apparaten voor hun mobiele personeel. En uiteraard blijft er ook
behoefte bestaan aan een ergonomisch ontwerp en de compatibiliteit
van randapparatuur op de lange termijn, zodat medewerkers
probleemloos kunnen profiteren van deze toekomstgerichte
technologieën en mobiele hardware flexibel is en rendement oplevert.
Deze onderzoeksresultaten sterken mij in mijn overtuiging
dat de filosofie van Panasonic om door te blijven gaan met de
ontwikkeling van een assortiment rugged mobiele computers
die steeds krachtiger en beter verbonden zijn, steeds met meer
geïntegreerde applicaties, zoals sensoren, en meer beheersen beveiligingsfuncties, de juiste weg voorwaarts is.
Ik hoop dat dit recente onderzoek nuttig voor u zal zijn en u zal helpen
om op de toekomstige behoeften van uw mobiele personeel te anticiperen.
Jan Kaempfer
General Manager Marketing
Panasonic Computer Product Solutions

SAMENVATTING
Kopers van mobiele technologie geven in dit recente
onderzoek aan dat Big Data, Internet of Things (IoT)
en sensoren dé technologische trends zijn die de
komende 12 maanden de grootste impact zullen hebben
op mobiele werknemers. Voor dit onafhankelijke onderzoek,
uitgevoerd door Opinion Matters in opdracht van Panasonic
TOUGHBOOK, werden 250 kopers van mobiele technologie
voor bedrijven in het VK ondervraagd.
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TECHNOLOGISCHE TRENDS
Toen zij werden gevraagd wat de meest relevante
technologische trends zijn voor gebruik door hun mobiele
personeel, wezen kopers Big Data aan als de belangrijkste
trend, op de voet gevolgd door Internet of Things en
sensortechnologieën, met inbegrip van atmosfeer-,
temperatuur- en biologische sensoren.

LOGIE

Als u aan de nabije toekomst denkt (de komende 12 maanden), hoe beoordeelt u de relevantie van de volgende technologische trends voor uw
organisatie wat betreft hun gebruik door uw mobiele medewerkers?
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Blockchain

Augmented Reality

Virtual Reality

Gebruik van drones

De belangrijkste prikkels voor de aanschaf van
technologieën waren het verbeteren van de efficiëntie
en productiviteit van de organisatie.

Wat is volgens u de belangrijkste reden
waarom de mobiele medewerkers binnen
uw organisatie dit soort technologie
in de nabije toekomst (de komende
12 maanden) zullen gaan gebruiken?

ARTIFICIAL INTELLIGENCE/MACHINE LEARNING
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van klanten

31%
30%
27%

BLOCKCHAIN

33%

Verbeteren van de processen
van de organisatie

32%

Verbeteren van de efficiëntie
van de organisatie

31%

28%

Verhogen van de
winstgevendheid / bezuinigen

INTERNET OF THINGS
Verbeteren van de efficiëntie
van de organisatie

30%

Verbeteren van de productiviteit
van de organisatie

28%

SENSORTECHNOLOGIE

Verbeteren van de processen
van de organisatie

33%

Verbeteren van de productiviteit
van de organisatie

27%

Verbeteren van de efficiëntie
van de organisatie
Verbeteren van de processen
van de organisatie

BIG DATA

34%

26%

Verbeteren van de productiviteit
van de organisatie

31%

Verhogen van de
winstgevendheid / bezuinigen

30%

GEBRUIK VAN DRONES

Verbeteren van de processen
van de organisatie

Verbeteren van de ervaring
van medewerkers

26%

Verhogen van de
winstgevendheid / bezuinigen

26%

Verbeteren van de processen
van de organisatie

VIRTUAL REALITY

28%
27%
25%

WEARABLES

Verbeteren van de ervaring
van medewerkers
Verbeteren van de ervaring
van klanten
Verbeteren van de efficiëntie
van de organisatie

31%
29%
27%

38%

AUGMENTED REALITY

Verbeteren van de efficiëntie
van de organisatie

Verbeteren van de processen
van de organisatie

Verbeteren van de processen
van de organisatie

27%

Verbeteren van de efficiëntie
van de organisatie

Verbeteren van de ervaring
van medewerkers

27%

Verbeteren van de ervaring
van klanten

24%

MANAGEMENT

INTERNET OF THINGS
BIG DATA

MANAGEMENT

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

BEDRIJFSVOERING

28%

26%

35%

26%
VIRTUAL REALITY

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

WIE PROFITEERT ERVAN?
De kopers van mobiele apparatuur dachten dat de IT-afdeling binnen
de organisatie het meest zou profiteren van elke technologische trend,
hetgeen niet verrassend is. Onder de afdelingen die daarna het meest zouden
kunnen profiteren, zijn echter een paar interessante resultaten te vinden.
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VERKOOP

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Welk team binnen uw organisatie zal volgens u de komende 12 maanden
het meest profiteren van de volgende technologische trends?
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WAT DENKT U DAT DE KOMENDE 3 JAAR DE GROOTSTE IMPACT
VAN ELK VAN DE VOLGENDE TECHNOLOGIEËN ZAL ZIJN VOOR
UW MOBIELE PERSONEEL?

VOORDELEN VOOR BEDRIJVEN

INTERNET OF THINGS

Als kopers verder de toekomst in kijken, zien
ze duidelijk welke impact Big Data op hun mobiele
personeel zal hebben door het serviceaanbod
en de processen te verbeteren en de kosten te
verlagen. Wat IoT betreft, zagen zij met name
voordelen voor mobiel personeel in het verbeteren
van de processen, het serviceaanbod en de
functionaliteit van mobiele apparaten.
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Verbeteren van processen

19
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Verbeteren van de functies van apparaten
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Verminderen van kosten
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Geen impact in de komende 3 jaar
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE Verbeteren van het service- of productaanbod
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MOBIELE PRIORITEITEN
Met betrekking tot de aspecten van apparaten die de komende vijf
jaar zullen moeten veranderen om van deze nieuwe technologieën
te kunnen profiteren, kenden kopers prioriteit toe aan verbeteringen
in de beveiliging van apparaten en gegevens, verwerkingsvermogen
en communicatie voor snellere gegevensoverdracht.

Welke soort apparaten zijn volgens u het
meest geschikt voor uw mobiele personeel
voor de komende 5 jaar?

Op welke van de volgende terreinen voorspelt u dat de mobiele apparaten
van uw bedrijf de komende 5 jaar het meest zullen moeten veranderen om
te kunnen profiteren van technologieën zoals het Internet of Things, Big Data,
Virtual reality, Augmented reality, Wearables, Drones en Sensoren?
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Kopers van mobiele apparatuur voorspelden
ook dat vouwbare tablets de komende vijf jaar
steeds belangrijker zullen worden en dat rugged
apparaten steeds kritiekere tools worden voor
mobiel personeel.

DRAAGBAARHEID VAN
DE APPARATEN

Andere soorten
rugged handheldapparaten (excl.
telefoons)

30%

VERWERKINGSVERMOGEN

Andere
soorten gewone
handheldapparaten (excl.
telefoons)

Gewone
wearables, bijv.
computers die
op het lichaam
gedragen kunnen
worden

N.v.t Ik zie geen
specifiek apparaat dat
de komende 5 jaar
met name geschikt zal
zijn voor ons mobiele
personeel
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De grootste groep kopers verwacht de
komende twee tot vijf jaar echter geen
andere soorten mobiele apparaten
te zullen aanschaffen.
Denkt u dat het mobiele personeel van uw
organisatie andere soorten mobiele apparaten
zal gaan gebruiken dan nu?
Ja, over meer
dan 1 jaar
en minder
dan 2 jaar

Ja, in de komende
12 maanden

16%

Drones

Gebruiken we al
In de komende 12 maanden
Over 1-2 jaar
Over 2-5 jaar

Intelligente handschoenen
Ja, over meer
dan 2 jaar
en minder
dan 5 jaar

27%

Smart glasses/contactlenzen

Ja, over meer dan
10 jaar

32%

Nee, ik denk niet dat het
mobiele personeel van mijn
organisatie andere soorten
mobiele apparaten zal gaan
gebruiken dan nu

Ja, maar de
apparatuur
zal worden
vervangen als
en wanneer dat
nodig is

Ja, over meer
dan 5 jaar
en minder
dan 10 jaar

3%

3%

Intelligente
stoffen/kleding
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16%
16%
16%
15%

Gebruiken we al
In de komende 12 maanden
Over 1-2 jaar
Over 2-5 jaar

Gebruiken we al
In de komende 12 maanden
Over 1-2 jaar
Over 2-5 jaar

Intelligente polsbandjes
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10%

Smartwatches

Gebruiken we al
In de komende 12 maanden
Over 1-2 jaar
Over 2-5 jaar
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Gebruiken we al
In de komende 12 maanden
Over 1-2 jaar
Over 2-5 jaar

Gebruiken we al
In de komende 12 maanden
Over 1-2 jaar
Over 2-5 jaar

SMART-TECHNOLOGIEËN
De invoering van smart-technologieën
voor mobiel personeel lijkt al goed op
gang te zijn gekomen. Veel kopers gaven
aan al smartwatches, intelligente polsbandjes
en drones te hebben aangeschaft voor
mobiel personeel of op het punt te staan
om dit te doen.
Denkt u dat het mobiele personeel binnen
uw organisatie in de toekomst een van de
volgende apparaten zal gebruiken?
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ZAKEN DIE HET GEBRUIK VAN TECHNOLOGIE BELEMMEREN
Kosten en betrouwbaarheid waren de grootste belemmeringen voor
organisaties om nieuwe technologieën sneller in te voeren.
Wat is volgens u de grootste belemmering voor uw organisatie om
technologieën zoals het Internet of Things, Big Data, Virtual Reality,
Augmented Reality, Wearables, Drones en Sensortechnologie in te voeren?
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Panasonic Computer Product Solutions helpt mobiele
professionals productiever te werken met zijn
assortiment rugged Toughbook-notebooks, tablets
voor bedrijven, handheld-apparaten en elektronische
Point-of-Sales (EPOS)-systemen.
Als Europese marktleider had Panasonic in 2017
een omzetaandeel van 57% voor rugged
en duurzame notebooks*.

DE TIJD EN KOSTEN OM MENSEN TE TRAINEN
IN HET GEBRUIK VAN TECHNOLOGIE

14%

ER IS NIETS DAT ONS BEDRIJF
BELEMMERT TECHNOLOGIEËN IN
TE VOEREN

12%

COMPATIBILITEIT MET BESTAANDE
HARDWARE/SOFTWARE/SYSTEMEN

9%

DE BEREIDHEID OM
VERANDERINGEN TE
ACCEPTEREN

4%

N.V.T. IK DENK NIET DAT ER ÉÉN
DING IS DAT ONZE ORGANISATIE
ZOU BELEMMEREN DEZE
TECHNOLOGIEËN IN TE VOEREN.

*(VDC Research, maart 2018)

