
Det handlar  
om tillit
En enkät om 
kundnöjdhet avseende 
robusta datorlösningar



Förord
Det är avgörande för alla organisationer att välja rätt leverantör av bärbara 
datorlösningar. Lösningsleverantören måste erbjuda rätt råd och support 
under varje steg av produktens livscykel. Det hela börjar med att förstå den 
mobila arbetsstyrkans behov och avgörande arbetsflöden för att se till att 
den lämpligaste robusta enheten används. Detta nära arbetsförhållande 
måste fortsätta under testning och implementering så att driftsättningen 
ger den affärsfördel som organisationen hoppades på. Slutligen är 
fortgående service och support avgörande för att se till att driftstopp hålls 
till ett absolut minimum så att företaget kan dra nytta av sin investering.

Detta är lätt att säga, men det är svårt att uppnå och bibehålla den här 
nivån av kompetens och service. Det är därför jag är så glad över att 
inköpare av bärbara datorlösningar i Europa och Nordamerika gång 
på gång väljer Panasonic som sin pålitligaste leverantör av robusta 
datorlösningar enligt den senaste VDC Research-enkäten.

Enligt enkäten är vi den leverantör av robusta datorer som de skulle 
rekommendera. Det är våra bärbara datorer Panasonic Toughbook och 
surfplattor Toughpad som gör bäst ifrån sig, och vår vilja att lyssna samt 
vår kompetens, tillgänglighet och service sätter ribban för branschen. 

På Panasonic strävar vi ständigt efter att kunna erbjuda våra kunder  
den här supportnivån och det märks i enkäten. Men vi nöjer oss inte  
med det, utan försöker ständigt bli bättre på alla områden. Om du funderar 
på att skaffa en bärbar datorlösning för din arbetsstyrka rekommenderar 
jag att du läser den här sammanfattningen för att se vad inköpare som  
du värdesätter.

Jan Kaempfer, General Manager for Marketing 
på Panasonic Computer Product Solutions



De viktigaste resultaten
Enligt köparna är Panasonic 
den pålitligaste leverantören 
av robusta bärbara datorer 
och surfplattor

Panasonic är den pålitligaste 
leverantören av robusta bärbara 
datorer och surfplattor i Europa 
och Nordamerika, enligt den 
senaste studien från internationella 
teknikspecialisterna VDC Research. 
Den globala marknadsledande 
leverantören av robusta Toughbook 
och Toughpad, låg högst upp på listan 

i en lång rad kategorier inklusive 
förståelse av företagsbehov, 
maskinvaruprestanda, teknisk 
support och generell nöjdhet. 
Över 600 köpare av mobila 
datorlösningar deltog i studien.

Med ett Net Promoter Score 
(NPS) för att mäta lojaliteten 
mellan leverantör och kund, och 
med poäng för nöjdhet på 0 till 
10, slår Panasonic sina robusta 
konkurrenter på viktiga områden 
under hela enhetens livscykel.



Panasonics 
rekommendationsomröstning

Bland leverantörer av robusta datorlösningar 
toppade Panasonic NPS-poänglistan med 
33 poäng. Det är sex poäng mer än närmsta 
konkurrenten. Poängen bygger på hur troligt 
det är att köpare rekommenderar företaget 
och produkten. 
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Förmåga att förstå 
behov och matcha 
dem med rätt 
teknisk lösning

Implementeringsprocess 
för lösningen
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Bäst på 
maskinvaruprestanda

Panasonic ledde även poänglistan 
när det gäller generell nöjdhet med 
hårdvaruprestanda. När köparna gav 
poäng tänkte de på skärmens synlighet 
i dagsljus, batteritid, tålighet och 
tålighet mot vibration och vatten.

Förstå behov och 
implementering 

Enligt köparna slog Panasonic sina 
konkurrenter i branschen med sin 
förmåga att förstå kundens behov och 
matcha dem med rätt tekniska lösningar. 
Panasonic kom även främst när det gällde 
lösningsimplementering och teknisk support.
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Panasonic fick 49 
av 60 poäng för 
generell nöjdhet. 49/60

Vattentålighet

Skärmens 
synlighet  
i dagsljus
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fall/slag
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Nöjdhet med service

Dessutom rapporterade VDC Research 
att Panasonic utmärkte sig med 
servicekvaliteten jämfört med sina 
konkurrenter. I den här kategorin  
ingick underhåll, servicekvalitet  
och kundtjänst.

Kvalitet på teknisk support
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Sammanfattning
”Panasonics teknik används för en rad integrerade arbetsflöden som är 
avgörande för företag och uppdrag”, sade David Krebs, vice verkställande 
direktör för Enterprise Mobility and Connected Devices på VDC Research. 
”Något som skiljer Panasonic från dess konkurrenter är förmågan att 
förstå kundens behov och identifiera möjligheter att anpassa tekniken för 
att stödja dessa behov. Panasonic erbjuder även enastående professionella 
tjänster efter driftsättning och hanterar unika behov eller anpassningar 
som krävs när deras lösningar har tagits i bruk. Det här är en synnerligen 
avgörande och konkurrenskraftig tjänst från Panasonic.”

Alla tabeller är baserade på resultat från VDC:s faktablad ”Beyond the Device:  
Evaluating the Solutions Capabilities of Leading Rugged Mobile Computing Vendors”. 

*NPS beräknas genom att subtrahera procentandelen kunder som är ”kritiker” från 
procentandelen kunder som är ”promoters”.
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Skillnaden med Panasonic
Vad är det som får Panasonic att utmärka sig som 
leverantör av robusta mobila datorlösningar?

Alla robusta enheter är inte likadana

Det finns ingen standarddefinition för termen ”robust dator”. Den kan  
ha olika betydelse från leverantör till leverantör. Robust skydd handlar  
till exempel inte bara om fallspecifikationer och inträngningsskydd. 

Panasonics enheter testas för och skyddas mot:

Skydd

Fall

Hög  
temperatur

Temperaturchock

Vibration Frysning/
upptining

Luftfuktighet

Låg 
temperatur



Känner du dig lite sliten?

De flesta batterier i företagsenheter kan 
inte bytas ut och varar mindre än ett skift. 
Batterier med hög kapacitet och som kan 
bytas ut leder till lägre total ägandekostnad 
(TCO) och bättre avkastning på investeringen 
(ROI). Panasonics batterier ger lång 
batteritid på en enda laddning. De flesta av 
Panasonics enheter har batterier som kan 
bytas ut, så du kan utföra uppgifter över 
flera skift med minsta möjliga driftstopp. 
Det finns batterier med hög kapacitet för 
långa skift utan driftstopp eller tillgång 
till eluttag. Fråga alltid efter enheter med 
batterier med hög kapacitet eller som är 
utbytbara för att förbättra TCO och ROI.

Håll dig uppkopplad

Många moderna enheter har ofta inte 
nödvändiga företagsanslutningar. Med 
USB Type-C tas många anslutningar 
bort från enheter, och istället används 
adapterkablar och donglar. Panasonic 
erbjuder fortfarande en rad vanliga och 
äldre företagssanslutningar och portaler 
som stöder smidig företagsanvändning. 
Glöm inte att fråga vilka portaler och 
anslutningar som ingår i huvudenheten 
utan adapterkablar. I kundenkäten röstades 
även Panasonics trådlösa anslutning fram 
till en av de bästa inom robusta enheter.

Nu kan du se tydligt

De flesta leverantörer hävdar att skärmen syns bra utomhus, men professionella skärmar 
ska inte bara kunna visa text och använda pekfunktioner utomhus. De flesta av Panasonics 
pekskärmar kan användas i både höga och låga temperaturer, med kapacitiv och digital 
penna, med handskar och till och med i regn. Panasonics antireflexlager ger bästa möjliga 
synlighet även i direkt solsken. Dessutom använder våra skärmar mindre energi, vilket 
förlänger batteritiden. I kundstudien nyligen ansåg Panasonics kunder att skärmarnas 
synlighet i dagsljus var det absolut bästa hos leverantörer av robusta datorer. 

Batterier

Skärmar

Anslutningar



Få din IT-investering att hålla länge

Fler funktioner i mindre enheter ger enheter som är svåra att anpassa 
och omöjliga att utföra service på. Det kan påverka din TCO. Panasonic 
förstår att servicevänlighet är viktig för företag. Därför är alla våra 
komponenter utbytbara och delarna är garanterat tillgängliga i minst 
fem år. Vi strävar även efter att ge våra produkter bakåtkompatibilitet så 
att laddare, dockningsstationer och tillbehör kan återanvändas från en 
generation till nästa. 

Fråga din leverantör hur komponenterna i enheterna byts ut och hur 
snabbt och enkelt enheterna kan repareras.

Förstagångsreparationer

Väldigt få robusta enheter går sönder, men om något går fel vill du  
vara säker på att enheten repareras ordentligt så att produktiviteten  
inte påverkas. Vår reparationstjänst utförs bara av auktoriserade 
serviceteam för Panasonic Toughbook. Alla tekniker arbetar enbart  
med robusta enheter och har tillgång till information om alla  
produkter. Vårt servicecenter befinner sig på samma ställe som  
vårt konfigurationscenter för att säkerställa samverkan och effektivitet.  
Vi erbjuder ett självhanteringsverktyg på nätet för att påskynda 
reparationer och underhåll, vilket ger kunder mer insyn och kontroll. 
Hämtning av felaktiga enheter kan även bokas via systemet med vår 
logistikpartner. Alla enheter i servicecentret hanteras likadant som 
produktionsenheter med samma krävande kvalitetskontroller för att  
se till att reparationerna håller högsta standard.

Servicevänlighet

Reparationskvalitet



Ingen spilltid

Driftstopp sänker produktiviteten och kan påverka företagets rykte, 
kunderna och medarbetarnas engagemang. Panasonic har en 
av marknadens bästa reparationstider på 48 timmar för robusta 
enheter. Med vår Rapid Replacement Service kan vi leverera helt nya 
ersättningsenheter som är redo att användas dagen därpå. Fråga din 
leverantör hur snabbt de kan leverera en motsvarande ersättningsenhet 
eller vad deras nettoreparationstid för enheter är.

Ju äldre din enhet är, desto troligare är det att något går fel. 
Panasonic erbjuder en lång rad garantier som kan förlängas 
utöver standardtäckningen. Vi kan skräddarsy speciella 
servicenivåer efter ditt företag. Utmana din leverantör genom  
att ta reda på hur länge du kan förlänga deras garanti och fråga 
vad den täcker.

Hanteringstid

Heltäckande garantier
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