DE OPLOSSING OM UW BEDRIJF
TE OPTIMALISEREN

DE KRACHT OM UW BEDRIJF
TE OPTIMALISEREN MET
DE PERFECTE OPLOSSING
Panasonic Toughbook-technologie bezit de kracht
om een revolutie te ontketenen in uw bedrijf door
uw personeel meer mogelijkheden te geven en
obstakels weg te nemen zodat u zelfs in de meest
moeilijke omstandigheden kunt functioneren.
ProServices biedt aangepaste oplossingen
aan om de capaciteit van uw bedrijf te
maximaliseren. Dit in combinatie met de
bewezen duurzaamheid van Toughbooken Toughpad-producten en de
serviceondersteuning van wereldklasse zorgt
ervoor dat uw personeel blijft presteren.

Het doel van ProServices is ervoor te zorgen
dat u alles uit uw Toughbook kunt halen om uw
personeel de ultieme productiviteit te bieden,
overal, altijd en zonder onderbreking.

MET
PROSERVICES
HEEFT U HET
VOOR HET
ZEGGEN:

→→ S tel uw perfecte
Toughbook-oplossing samen
→→ Pas aan volgens uw behoeften
→→ Krijg ondersteuning bij
elke stap
→→ Bescherm uw investering met
een ongekende veiligheid,
garantie en terugkoop
mogelijkheden

SAMENSTELLEN

ONDERSTEUNEN

AANPASSEN

BEVEILIGEN

→→ Advies over en ontwerp
van oplossingen
→→ Interne engineering met
uitgebreide kwaliteitsgaranties
→→ Creëer een mobiel kantoor
in uw voertuig voor de ultieme
efficiëntie op het terrein

→→ Ongekende internationale
dienstverlening
→→ End-to-end implementatie,
op maat van uw bedrijf
→→ Meertalige helpdesk
→→ Deskundige opleidingen over
producten en oplossingen

→→ Aangepaste logo- en
behuizingsoplossingen*
→→ Gepersonaliseerde BIOS,
software-imaging
en instellingen
→→ “Tagging” van activa om
de veiligheid te verhogen
→→ Integratie en accreditatie
van externe leveranciers

→→ Standaard 96 uur om
reparaties af te ronden**
→→ Optionele vervanging
binnen 24 uur†
→→ Terugkoop van
resterende activa
→→ Garantie voor schade als
gevolg van een ongeluk
beschikbaar
→→ Tot 5 jaar uitgebreide garantie

ONDERSTEUNING DOOR EXPERTS, VAN HET ONTWERP
TOT DE INGEBRUIKNAME, MAAR OOK DAARNA

EERSTEKLAS ONDERSTEUNING MET PROSERVICES
Ons doel is om uw onderneming alle voordelen van de Toughbook-technologie te laten ervaren,
zo snel en eenvoudig mogelijk, zodat uw efficiëntie vanaf de eerste dag wordt verhoogd.
Naast het verwerken van alle hardwareen softwareaanpassingen, integratie en
interne tests, ondersteunen we u ook
tijdens elke stap via ons gamma aan
diensten van wereldklasse:

TOEPASSINGSVOORBEELD
Zo weinig mogelijk hinder voor uw personeel
wanneer ProServices de bestaande
gebruikersgegevens naar uw nieuwe
toestellen migreert, inclusief e-mail- en
gebruikersinstellingen op uw domein.
Wij zorgen voor de uitvoering op meerdere
locaties en volgens uw planning om uw
gebruikers te voorzien van een Toughbook
die meteen klaar is voor gebruik.

... ALLE AANPASSINGEN AAN
HARDWARE EN SOFTWARE,
INTEGRATIE EN TESTS WORDEN
INTERN UITGEVOERD

INGEBRUIKNAME
→→ Gecentraliseerde ingebruikname van alle
onderdelen en software zodat uw oplossing
volledig operationeel is vanaf de eerste dag
→→ Alle gerelateerde onderdelen worden samen
verpakt en geleverd
→→ Op maat gemaakte verpakking beschikbaar,
eventueel met logo van het bedrijf

DOCUMENTATIE
→→ Korte handleidingen met tekeningen zijn 		
beschikbaar in elke taal en kunnen bij elke
oplossing worden meegeleverd
→→ Meer uitleg over het product kan worden
weergegeven bij het opstarten

TECHNISCHE ONDERSTEUNING
→→ Ondersteuning door experts, vanaf het ontwerp
tot de ingebruikname, maar ook daarna
→→ Meertalige helpdesk voor snelle ondersteuning
→→ Dankzij de volledig transparante serviceverslagen
merkt u meteen of een defect te wijten is aan
verkeerd gebruik. Profiteer van een deskundige
ondersteuning waarbij corrigerende maatregelen
en bijkomende opleiding worden aanbevolen.

PROSERVICES BESCHERMT
Onze producten doen wat ze beloven en
hebben het laagste uitvalpercentage op de markt.
Wij doen er alles aan om de downtime voor uw
bedrijf te elimineren zodat uw personeel altijd
over de juiste tools beschikt om hun taken
uit te voeren. Wij willen ook uw investering
beschermen.

Daarom hebben wij ongeëvenaarde levertijden bij
reparaties en hebben we een uitgebreid aanbod
aan garantieopties die speciaal gemaakt zijn voor
de behoeften van uw bedrijf en de levensduur van
uw apparaat verlengen.

ProTect-opties en -diensten:

INFORMATIEBEHEER
→→ Het “taggen” van assets met standaard
of aangepaste labelsets verkleint de kans
dat apparatuur verkeerd wordt gebruikt of
wordt gestolen
→→ Via het IMEI-nummer en MAC-adres worden
gegevens verzameld zodat u het apparaat
kunt volgen terwijl het in uw onderneming
wordt gebruikt

REPARATIES
→→ Standaard 96 uur om reparaties af te ronden** –
inclusief logistiek – overal in Europa
→→ Gebruiksvriendelijk reparatieproces dat snel
en efficiënt wordt beheerd door volledig opgeleid
meertalig helpdeskpersoneel

BUFFER
→→ Onmisbare apparaten kunnen binnen 24 uur
worden vervangen dankzij een vooraf
aangevraagde buffervoorraad†
→→ Gerepareerde toestellen kunnen worden gebruikt
om de buffer aan te vullen of worden
teruggestuurd naar de originele gebruiker om
uw downtime zo laag mogelijk te houden

GARANTIEOPTIES
→→ Verlend de garantie op uw producten uit naar
5 jaar, voor een maximale bescherming van
uw investering
→→ Uitgebreide garantie voor schade als gevolg
van een ongeluk dekt uw apparaat in het
geval van defecten door ongelukken
→→ Ook aangepaste garantieopties zijn beschikbaar,
bv. batterijgarantie en garantie voor harde
schijven (HDD-gegevens worden gewist
volgens militaire specificaties)

BUY BACK
→→ Bescherm uw investering en haal voordeel uit
de restwaarde van uw bestaande producten
→→ Oude toestellen (van eender welke fabrikant)
kunnen worden geretourneerd‡ en
ingewisseld tegen een korting bij toekomstige
Toughbook-aankopen
→→ Als toestellen niet voldoen aan de eisen,
kunnen we oude toestellen voor uw recyclen,
zodat u recyclingkosten uitspaart
→→ Toestellen die worden teruggekocht, worden op
een veilige manier verwijderd in overeenstemming
met de ISO-milieunormen

TOEPASSINGSVOORBEELD
Zorg dat uw mobiele verkoopteam altijd
verbonden en altijd productief blijft dankzij
de “robuuste” technologie van Panasonic
Toughbook, compleet met bedrijfssoftware
en ondersteund door een vervangingsbeleid
binnen 24 uur als een toestel verloren of
beschadigd raakt onderweg.

… EEN ONGEËVENAARDE
LEVERTIJD BIJ REPARATIE
EN EEN GROTE WAAIER AAN
GARANTIEOPTIES

... ERVARING EN EXPERTISE OM DE
OPTIMALE OPLOSSING SAMEN TE STELLEN DIE
UW BEDRIJFS CAPACITEIT MAXIMALISEERT

PROSERVICES BOUWT OPLOSSINGEN
Van bij het begin werken onze deskundigen samen met uw onderneming om uw behoeften en
uitdagingen grondig te begrijpen. We kunnen putten uit onze lange ervaring en onze expertise om de
optimale oplossing te ontwerpen die uw bedrijfscapaciteit zal maximaliseren. We weten wat onze
technologie kan en we willen ervoor zorgen dat uw bedrijf er het maximum uithaalt.

We kunnen ook werken met uw
bestaande Toughbook-oplossingen
en ze opknappen en vernieuwen om
de levensduur van uw investering te
verlengen dankzij ProServices als:

PRODUCTAANPASSING
→→ Een aangepast ontwerp met bladmetaal,
spuitgieten, en verschillende PCB-ontwerpen
brengen ideeën tot leven
→→ Aangepaste beeldvorming en BIOS,
uniek voor uw bedrijf
→→ Personaliseer uw apparaat zodat het past
bij uw branding*

	
AANGEPASTE DOCKING
OPLOSSINGEN EN
VOERTUIG INBOUW
→→ Integreer uw oplossing in eender welk voertuig
met de aangepaste voertuigmontage zodat u een
mobiel kantoor krijgt dat de efficiëntie op het
terrein verhoogt
→→ Wij ontwerpen en ontwikkelen uw oplossing in
3D met onze CAD-mogelijkheden
→→ Breng concepten tot leven met onze interne
diensten voor een snelle ontwikkeling
van prototypes
→→ Nauwkeurige productie in metaal of plastic
→→ Uitgebreide stresstests en Panasoniccertificaten geven vertrouwen in onze oplossing
→→ End-to-end projectbeheer, van de analyse van de
oplossing, over de productie, tot de installatie

VERPAKKING EN
ACCREDITATIE VAN DERDEN
→→ E en aangepast verpakkingsontwerp is
beschikbaar voor uw logistieke behoeften
→→ Een uitgebreid gamma aan accessoires
van externe leveranciers is beschikbaar als
aanvulling op uw Toughbook-oplossing
→→ Elke onderdeel van deze externe leveranciers
werd getest en gecertificeerd door Panasonic
en voldoet aan de Toughbook-normen

TOEPASSINGSVOORBEELD
Gebruik een aangepaste dockingoplossing
met laadfunctie, stevige accessoires en
dubbele antennegaten om een mobiel
kantoor te creëren voor uw medewerkers.

PROSERVICES PAST OPLOSSINGEN AAN
Zodra we samen met u de perfecte Toughbook-oplossing hebben gecreëerd, helpen we u om deze
te personaliseren op basis van uw bedrijfsbehoeften. De uiteindelijke oplossing zal vast en zeker
de efficiëntie en productiviteit van uw personeel verhogen, dankzij de toegewezen Panasonicprojectmanagers die een eenvoudige en naadloze invoering garanderen.
Profiteer van de aanpassingsdiensten van ProServices, waaronder:
→→ P re-installatie van de image met het
besturingssysteem van uw onderneming,
maar ook updates en activeringen voor een
efficiënte en consistente roll-out
→→ Personaliseer apparaten met
gebruikersinstellingen en het dupliceren
van harde-schijfgegevens
→→ De strengste privacy- en veiligheidsnormen,
inclusief gegevensbescherming en HDD-encryptie

→→ Aangepaste ontwikkeling van Windowsen Android-toepassingen door een intern
team van specialisten
→→ Het “taggen” van assets en koppelen van
accessoires zodat elk toestel getraceerd
en gevolgd kan worden
→→ SIM-installatie, activering en back-end
integratietests voor een volledige en
coherente oplossing

TOEPASSINGSVOORBEELD
Rust uw werknemers uit met de ultieme
robuuste tools, met een behuizing voorzien
van het bedrijfslogo en branding.
Inclusief ProServices zoals “taggen” van
assets en HDD-encryptie voor een maximale
apparaat- en gegevensbescherming op
het terrein.

TOUGHBOOK PROSERVICES OPTIMALISEERT DE PRODUCTIVITEIT
VAN UW PERSONEEL VIA HET ULTIEME BEDRIJFS GEREEDSCHAP.
Panasonic ProServices neemt onze baanbrekende
technologieën, ontwerpen, productiemethoden en
ondersteuning en maakt er de ultieme tool van voor uw
bedrijf met een perfect aangepaste Toughbook-oplossing
die de productiviteit van uw personeel zal optimaliseren.
Technologie is onze passie. Vertrouw op ons en laat onze
expertise een voordeel zijn voor uw bedrijf.

Neem contact op met ons of met uw
Toughbook-partner en begin vandaag nog met
het creëren van uw perfecte Toughbook-oplossing.
U zult versteld staat van de mogelijkheden.
proservices@eu.panasonic.com
www.toughbook.eu/proservices

* Verkrijgbaar op specifieke toestellen en op projectbasis. ** Naar beste kunnen, 90% succes. † Onderhevig aan commerciële voorwaarden en beperkingen. ‡ Op voorwaarde dat aan de eisen wordt voldaan.

