
BTvizyon Dijital - Uçtan Uca Nesnelerin İnterneti

En İyi Üretkenlik için Mobil Çözümler

18.08.2020



Panasonic Hakkında



Küresel ölçekte Panasonic

• Panasonic,  müşteri ihtiyaçları için dünya çapında 15.000'den fazla elektronik
ürün üretmektedir.

• 31 Mart 2018 tarihinde sona eren yıl için 7,982 milyar yen konsolide net satış.

• Japonya'da üçüncü en büyük halka açık işveren.

• 100.632 global patent sahibi.

• 1918 yılında 3 çalışan ile kuruldu. Şu anda 274,000 çalışanı bulunuyor.
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• Opinion Matters tarafından Panasonic için yakın zamanda İngiltere’deki 250 mobil

teknoloji alıcısı ile bir anket düzenlendi. 

• Katılımcıların % 51'i, Nesnelerin İnterneti (IoT) konusunu, yapacakları yatırım için

önemli bir teknoloji trendi olarak görüyor. Bu alanda yapılacak yatırımların; iş

verimliliği, hizmet, servisler ve üretkenliğin itici gücü olarak görüyor.

• Nesnelerin İnterneti konusunda yatırım yapmak isteyen bu BT alıcılarının temel 

mobilite önceliklerinden bazıları; gelecekte daha hızlı veri aktarımı, daha iyi işlemci

hızı ve en önemlisi pil ömrü

Nesnelerin Internetinin Yükselişi



Çalışma Raporu’nun tamamı için;

https://business.panasonic.co.uk/mobile-solutions/mobile-

data-networks-planning-for-the-future

https://business.panasonic.co.uk/mobile-solutions/mobile-data-networks-planning-for-the-future


Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler
•

İşletmelerin daha verimli olmasına yardımcı oluyoruz. Daha fazlasını
yapabilmek, daha önce imkansız olan ortamlarda mobil olarak çalışabilmek,
daha iyi hizmet sunabilmek ve daha üretken olmak için…

Bunu yapmak için de farklı olmaya inanıyoruz. Diğer mobil teknoloji
üreticilerinden farklı olarak, kullanıcılarımızın ihtiyaçları ilgili daha fazla bilgi
toplayarak, gereksinimlerini kendi teknolojimizle eşleştiriyoruz.

Tasarım aşamasından başlayarak ürünlerimizi, piyasadaki en iyi, daha uzman
ve amaca uygun üretmeyi amaçlıyoruz.

Teknolojimizi kullanan insanlar gibi: ‘Farkımız DNA’mızda var’.



TOUGHBOOK

18 yıldır Avrupa dayanıklı notebook ve tablet pazar lideri*

Pazar Lideri

*According to VDC market research 2018
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Mobil Bilgisayar kullanımında en düşük arıza oranı*

• Çalışanlar cihazlarında yaşadıkları

problemler yüzünden günde ortalama 80 

dakika kaybederler.

• Arıza oranlarında %1’lik artış, Toplam Sahip

Olma Maliyetine %5 etki eder.

• En çok arızalar ekran, klavye, kablosuz

bağlantı ve yazılımlarda yaşanmaktadır.

*2017 VDC Whitepaper “Beyond the Device: Evaluating the Solutions Capabilities of Leading Rugged Mobile Computing Vendors”

** 2017 Internal CPE data on device failure rates
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Panasonic Toughbook Ürün Gamı



Dayanıklılık Ekran 
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TOUGHBOOK 

çekirdek

teknolojileri

Ürünlerimiz, geliştirme, dizayn ve

üretim aşamasında Panasonic’in 8 

anahtar teknolojisi göz önüne

alınarak müşterilerinin ihtiyaçlarını

tek bir cihaz ile karşılamak üzere

üretilmektedir.

Isı / Sıcaklık

yönetimi



'Dayanıklı PC' terimi için standart

bir tanım yoktur. Bu, satıcıdan

satıcıya çok farklı bir şey

anlamına gelebilir.

Sağlam korumanın sadece

düşme özellikleri ve IP 

korumadan ibaret olmadığını

biliyor muydunuz?

Panasonic cihazları
aşağıdakilere karşı test 
edilir ve bunlara karşı
korunur:

• Yükseklik

• Yüksek Sıcaklık

• Düşük Sıcaklık

• Nemli ortamlar

• Tuzlu su

• Titreşim

• Sıcaklık şoku

• Donma / Erime

• Güneş radyasyonu

Dayanıklılık



Military Standart’larına Uygunluk

Nem TozYüksek SıcaklıkDüşük Sıcaklık

Yükseklik Aşırı SıcaklıkTitreşim Mekanik Şok

Bağıl Nem
91-98% 20-60o C

-20℃
72 saatten fazla

+30 - +60℃
Her biri 24 saatlik 7 döngü

6 saatlik çevrimler için 140 
gözlü silika tozu

Çalışırken ve kapalıyken
çoklu testler

18 kez yüksek hızlanma ve
tekrarlanan şok darbeleri

Çalışırken 15.000 ft.'de
çalışmayı test eder

Her biri 2 saatlik 3 döngüde
20 ℃ ila 60 ℃



IP65 Standartlarını Karşılama

Toz, Kazara Temas ve Su için IP Sertifikası

• Katı Parçacık Koruması

- IP seviyesi 6, Toz Geçirmezliğe göre test edilmiştir

- Toz girmez; temasa karşı tam koruma

• Sıvı Giriş Koruması

- IP seviyesi 5'e göre su jetleri ile test edilmiştir.

- Bir nozulla (6,3 mm) herhangi bir yönden yansıtılan suyun zararlı bir

etkisi olmayacaktır.

IP Toz Testi

IP Sıvı Testi



Bağlı Kalmak

• Panasonic, kendi kablosuz antenini tasarlayan ve üreten dünyanın

tek bilgisayar üreticisidir.

• Pazar lideri bağlantı sağlamak için, tüm PC üreticileri dünyasının

en büyüğü olan kablosuz test odamız var.

• Bu test odası ile kullanıcıların daha yüksek hızlarda bağlı

kalmalarını sağlamak için eşsiz bağlantı teknolojisi

geliştirmekteyiz.

• Tüm diğer cihazlar bağlantıyı kaybettiği durumlarda bile 

TOUGHBOOK bağlı kalır.

4G



Ekran Okunabilirliliği ve Kullanılabilirliliği

Gün ışığında görünen ekranlar zaman kazandırır

Açık alanda parlak güneş ışığı altındayken veya

iç mekanda karanlıktayken mobil cihazınızın

ekranını hızlıca ve kolayca okuyabilmek, mobil iş

gücünün üretkenliği açısından son derece

önemlidir.

Tüm Panasonic TOUGHBOOK ekranları, yüksek

ve düşük sıcaklıklarda çalışır, kapasitif veya

dijital kalemle kullanılabilir, eldivenlerle

kullanılabilir ve yağmurda bile çalışır. Yansıtıcı

olmayan katman, doğrudan güneş ışığı altında

bile en iyi görüş kabiliyetini sağlar. Aynı

zamanda ekranlarımız daha az güç tüketerek pil

ömrünü uzatır.



Panasonic IPSα teknolojisi
Yeni IPSα Teknolojisi
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Rakipler Mevcut Ekranlar IPS görüntü hizalama işlemi

Görüntü hizalama işlemi

Mükemmel görüş açısı ve yüksek kontrast oranı

Yüksek diyafram oranı

Düşük enerji tüketimi

Panasonic



Yağmur Algılama Dokunmatik Patent *

Yağmurda doğru çalışma. Her türlü eldiven ile kullanma imkanı

Yüksek Hassas Basınç Sensörü

Dokunma

Dokunmatik Ekran

US Patent No.

US 9,141,245 B2

Date of Patent

Sep. 22, 2015

Patentli

*Patent granted in US and Japan



TOUGHBOOK Ekran Kullanım Modları

Eldiven Modu

Islak

Kullanım

Modu

Kalem
10 Parmak



Orijinal Opsiyonlar

Müşteri ihtiyaçlarına göre ek opsiyonlar eklenebilir

Smart Card Reader

Magnetic Stripe Reader

NFC

Barcode Reader

Wired LAN

UHF RFID Reader

Realsense Camera

Thermal Camera

Felica

Full size SCR + MSR

Express Card

Dedicated GPS

+ WWAN

Dedicated GPS

+ External Antenna

Rugged Connecter

Rugged Connecter

+ USD, Serial, LAN

Passport Reader

LED

Serial + LAN

SD Card Reader + LAN

Full size SCR

Opsiyon Alanı

FZ-M1

Tüm Ürünlerimizde Esnek Konfigürasyon
Seçenekleri



İş Ortaklarımız



Garanti Çözümleri

Her TOUGHBOOK, 96 içerisinde saat kapıdan kapıya onarım hizmeti* ile desteklenen 3 yıllık

standart ProTect garantisi ile satılmaktadır.

Additional Warranty Solutions:

• Uzatılmış standart garanti

• Kullanıcı hatalarını kapsayan garanti

• Akıllı pil garantisi

• Sabit disk garantisi

• Araç dock garantisi

• Hızlı Değiştirme Servisi

• Global servis

*% 90 başarı oranı ile gerçekleşmektedir.



3D Ölçüm
Uygulamaları



Termal Kamera
Uygulamaları



• Özellikle mobil çalışanlar düşünülerek tasarlanmıştır

• Aşağıdaki durumlarda sabit ve kesintisiz bir bağlantı sağlar:

• Farklı ağlar ve erişim noktaları arasında geçiş yapma

• Farklı binaların içine ve dışına çıkmak

• Sinyal tamamen kaybedildiğinde

• Bağlantı kesildiğinde yeniden kimlik doğrulamasına gerek yok

• Güçlü yönetici kontrolleri

• Kolay Kurulum

• Genel olarak geliştirilmiş bir mobil deneyim sağlar

NetMotion - Enterprise 
VPN



TOUGHBOOK – Dezenfekte

edilebilir.

• 42 çeşit dezenfektana dayanıklılığı test 

edilmiştir..

Peroksit, Ortho Fenilfenol; Para Tersiyer Amilfenol, Alkol, Amonyum

Klorürler, Coco Alkil Dimetil Benzil Amonyum Klorür vs…

• Panasonic, Toughbook ürünlerinde kullanılabilirlik için

bir dizi yaygın dezenfektan solüsyonunu yoğun bir

şekilde test etti ve en kötü senaryoları oluşturmak ve

test etmek için tipik test prosedürlerinin ötesine geçti. 

Örnekler arasında 1Kg / cm2 kuvvetle 10.000 defadan

fazla tekrarlanan bir robotik mendil testi bulunmaktadır.



Enerji Altyapı ve Saha Hizmetleri Üretim ve Servis Hizmetleri Ulaşım ve Lojistik

Kullanım Sektörleri ve Senaryoları



Savunma Sanayi ve Kamu Üretim ve Servis Hizmetleri

Kullanım Sektörleri ve Senaryoları



• Operatörler 2G veya 3G'yi kullanımdan kaldırıyor,

• LTE veya LTE-A frekans aralığına dönüyor. Yeni hızlı LTE, menzili genişleten LTE-M ve NB-IoT standartlarıyla

kapsama, destek ve pil ömürleri onlarca yıl dayanacak şekilde dönüşmesi gerekiyor.

• Yeni baz istasyonları, Yazılım Tanımlı Radyolar ile uzaktan güncelleme imkanına kavuşuyor.

• Panasonic, piyasada yaşanan bu iş yapış modellerindeki ve teknoloji trendlerindeki değişimi, müşterileri ile

yakın çalışarak, kendi bünyesinde barındırdığı; pil ve kablosuz bağlantı uzmanlğı ile geliştirmeye devam

ediyor…

• Yaşanan bu değişim sürecinde müşterilerimiz; Panasonic ile: Ürün üretiminin sona ermesinin yönetilmesi,

garanti uzatılması ve mevcut ürün portföylerinin, Panasonic TOUGHBOOK mühendislik ve satış ekiplerinin

desteği ile, son teknolojiyle yenilenmesi sayesinde rekabet avantajı sağlayabiliyor.

Sonsöz



Sorularınız…

Emre Taşman

Mobile Solutions Business Division - Europe 

emre.tasman@eu.panasonic.com

Mobile: +90 549 610 01 09

www.toughbook.eu

Teşekkürler

mailto:emre.tasman@eu.panasonic.com
http://www.toughbook.eu/

