TOUGHBOOK DÜNYASINA
HOŞ GELDİNİZ

FARKLILIK
DNA’MIZDA VAR
Avrupa’daki kurumlara daha iyi olmaları, daha fazlasını
yapabilmeleri, daha önce çalışamadıkları şekilde
çalışabilmeleri, daha iyi hizmet sunabilmeleri ve daha
üretken olabilmeleri için yardım etmenin önemine
inanıyoruz.
Bunu yapabilmek için diğer teknoloji üreticilerinden farklı olmak, kullanıcıların
ihtiyaçlarıyla daha da uyumlu olmak ve bu ihtiyaçları teknolojimizle birleştirmek
gerektiğine inanıyoruz.
Fikir aşamasından itibaren yaptığımız her şeyi daha iyi olmak, uzmanlığımızı artırmak ve
amacına pazardaki diğer tüm cihazlardan daha uygun bir cihaz üretmek için yapıyoruz.
Tıpkı teknolojimizi kullanan şirketler gibi, “Farklılık bizim DNA’mızda var”.

TOUGHBOOK

Pazar lideri, orijinal sağlamlık*
Panasonic TOUGHBOOK, dayanıklı bilişim pazarının sıradan
bir üyesi olmak yerine, her zaman pazarı tanımlayan şirket oldu.

TOUGHBOOK, 20 yıldan uzun süredir en zor ortamlarda veriye
ve uygulamaya erişme imkanlarını yeniden tanımlıyor ve mobil
çalışmak için yeni fırsatlar yaratıyor. Tüm dünyada kurumların
üretkenliğini artırıyor.
*VDC’nin 2019’daki pazar araştırmasına göre dayanıklı notebook ve tabletlerde

ÜRÜN AİLEMİZDE
SİZE EN UYGUN OLANI

HANGİSİ?
Her iş farklı görevler, her farklı
görev de farklı ihtiyaçlar gerektirir.
Asya’da kendi fabrikasına sahip ana üretici olan bir firma
olarak, tüm diğer dayanıklı bilişim üreticilerine kıyasla
en geniş ürün yelpazesini en iyi tasarımla kullanıcılara
sunuyoruz.
Ürünlerimiz beklentileri ve ihtiyaçları yüksek seviyedeki
sektörler için ideal çözümler sunuyor.

NOTEBOOKLAR
TOUGHBOOK 55
14’’ yarı dayanıklı
clamshell notebook

TABLETLER
TOUGHBOOK G1
10.1’’ tam dayanıklı
Windows tablet

TOUGHBOOK M1
7’’ tam dayanıklı
Windows tablet

İKİSİ BİR ARADALAR
TOUGHBOOK 20
10.1’’ tam dayanıklı ikisi bir
arada ayrılabilir notebook

Intel® Celeron® N4100 işlemci: TOUGHBOOK M1 Value
Intel® Core™ i5-7Y57 vPro™ işlemci: TOUGHBOOK 20, TOUGHBOOK M1 Standard
Intel® Core™ i5-8365U vPro™ işlemci: TOUGHBOOK 55

TOUGHBOOK 33
12’’ tam dayanıklı ikisi bir
arada ayrılabilir notebook

TÜM SEKTÖRLERE

ERİŞİM
Birlikte çalıştığımız müşterilerimizin kalitesi, en büyük
başarımız. Dünyanın en başarılı, en etkili ve en çığır
açan firmalarının birçoğu, yıllardır mobil çözümlerinde
bizi tercih ediyor.
Biz de onların bağlılığını asla göz ardı etmiyor, sürekli
öğreniyor, kendimizi geliştiriyor, teknolojimizi ve
hizmetlerimizi sürekli yeniliyor ve iyileştiriyoruz.
Bu yüzden TOUGHBOOK’u iş dünyasının birçok yerinde
görmeniz mümkün.

UZMANLAR
TARAFINDAN
UZMANLAR İÇİN
GELİŞTİRİLDİ
30 yıldır* dünya çapında en fazla patent
başvurusunda bulunan Panasonic olarak
dünyadaki en güçlü Ar-Ge ekiplerinin
uzmanlığından güç alıyoruz. Ar-Ge ekibiyle
birlikte uzman mühendislerimiz de bir
TOUGHBOOK cihazının her parçasını tasarlıyor
ve üretiyor. Böylece TOUGHBOOK’ların her
özelliği ve fonksiyonu belirli bir amaca göre
oluşturulmuş oluyor.
Kurulduğumuz ilk günlerden itibaren
‘müşterilerin sesi olmayı’ değer olarak
benimsedik. Birçok alanda çığır açacak
teknolojiyi ulaştırmadan önce müşterilerimizi
dinliyoruz.

DAYANIKLILIK TEKNOLOJİSİ

K ABLOSUZ BAĞLANTI TEKNOLOJİSİ

DİNAMİK PERFORMANS TEKNOLOJİSİ

KURUMSAL ARAYÜZ TEKNOLOJİSİ

ÖDEME TEKNOLOJİSİ

EKRAN TEKNOLOJİSİ

AĞIRLIK TEKNOLOJİSİ

BATARYA TEKNOLOJİSİ

*Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu, 2015

TOUGHBOOK’UN GÜCÜNÜ
EN YÜKSEĞE ÇIKARIYOR
TOUGHBOOK’un kanıtlanmış dayanıklılığıyla birinci
sınıf özelleştirme imkanlarımızı, mühendisliği ve satış
sonrası desteğimizi bir araya getiren ProServices
hizmetimiz, kurumunuz için eksiksiz bir araç sunuyor.
MÜHENDİSLİK

ÖZELLEŞTİRME

• Çözüm danışmanlığı ve tasarım

• Özelleştirilmiş marka ve giydirme
çözümleri

• Kapsamlı kalite yönetimi ile birlikte
özel kurum içi mühendislik hizmeti
• Üçüncü taraf ürün ve yazılım
entegrasyonu ve sertifikasyonu

• Özel BIOS ve İmaj oluşturma ve
kullanıma alma hizmetleri
• Hızlı uygulama geliştirme

• Araç entegrasyon ve güvenlik
testleri

DESTEK

KORUMA

• Benzersiz küresel hizmet

• Genişletilmiş Standart Garanti ve
Kullanıcı Hatalarına Karşı Garanti
gibi cihazlar ve montaj çözümleri
için garantilerin yanı sıra Akıllı
Batarya Garantisi gibi birçok garanti
seçeneği

• Kurumunuza özel oluşturulmuş,
cihazların uçtan uca hizmete
alınması
• Birçok dil seçeneğine sahip
yardım masası
• Uzmanlar tarafından sağlanan
ürün ve çözüm eğitimleri

• TOUGHBOOK Smart Service, gerçek
zamanlı performans yazılımı

UZUN VADELİ DÜŞÜNÜN,
KISA SÜREDE DEĞİŞTİRMEK
ZORUNDA KALMAYIN
Söz konusu kurumunuz için yapacağınız tablet ve mobil PC
yatırımı olunca bazı kişiler uzmanlaştırılmamış ‘tüketici’
cihazlarına yönelebiliyor. Ne yazık ki düşük fiyat etiketi,
yatırımınızdan verim elde edeceğiniz anlamına gelmez.
Uzmanlaştırılmamış bir cihaza kıyasla Panasonic TOUGHBOOK gibi
dayanıklı bir cihaza ilk başta yapacağınız ödeme daha fazla olabilir.
Ama TOUGHBOOK cihazlarının tüm dünyada kabul edilen güvenilirliği
ve dayanıklılığıyla cihazları çok daha uzun süre kullanmanız ve
maliyetinizi azaltmanız mümkün. Böylece toplam sahip olma
maliyetiniz zamanla azalırken, yatırımınızdan aldığınız verim en
yükseğe ulaşıyor.

YÜKSEK

PERFORMANS,
KÜÇÜK AYAK İZİ

Her yönüyle dayanıklı ve ağır işlerin altından başarıyla kalkan
cihazların gezegene zarar verdiğini düşünebilirsiniz ama aslında
durum tam tersi.
•	Tüm TOUGHBOOK cihazları, çevresel performans alanında
EPEAT’ın gümüş veya altın derecesine sahip.
•	Düşük güç tüketimi, değiştirilebilir bataryaları ve son derece uzun
kullanım ömrüyle atıkların azalmasını sağlıyor.
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Daha fazla bilgi için
www.toughbook.eu
sayfasını ziyaret edebilirsiniz

Panasonic ve TOUGHBOOK, Panasonic Corporation’ın marka adları ve tescilli ticari markalarıdır. Intel, Intel logosu, Intel Core, Intel vPro, Core Inside
ve vPro Inside, Intel Corporation veya iştiraklerinin ABD’deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Microsoft® ve Windows®, Microsoft®
Corporation’ın ABD’deki ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Gösterilen diğer tüm markalar, ilgili şirketlerin tescilli ticari markalarıdır.
Android, Google LLC’nin ticari markasıdır. Her hakkı saklıdır.
Alınan tüm çalışma koşulları, zamanları ve şekilleri optimum veya ideal düzeydedir ve bireysel ve yerel koşulların bir sonucu olarak farklılık gösterebilir.
Mobile Solutions Business Division – Europe (MSBDEU), Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU), Panasonic Marketing Europe
GmbH, Hagenauer Straße 43, D-65203 Wiesbaden (Germany).

