Visual Solutions

Neo binasındaki deneyimle hiçbir şey
kıyaslanamaz
Jaguar Land Rover'ın yeni Manchester yazılım geliştirme
merkezi, iş birlikçi bir çalışma ortamı oluşturmak için Panasonic
AV teknolojisini kullanıyor
Müşteri - Jaguar Land Rover
Lokasyon - Neo Binası, Manchester
Sağlanan Ürünler - TH-75EF1, TH-32EF1, TH-55LFE8, TH-43LFE8
Zorluk
İngiltere'nin önde gelen dijital
merkezlerinden biri olan Manchester'da
doğru yeteneği yakalamak ve elde
tutmak

Çözüm
Yenilikçi ve ilham verici bir çalışma
ortamı oluşturmak için en yeni iş birliği
teknolojisini kullanma

Kilit unsur, buradakilerin daha
geniş bir Jaguar Land Rover
grubunun bir parçası
olduğunu hissetmelerini
sağlamaktır. Teknoloji bu açığı
kapatıyor ... dolayısıyla doğru
olanı edinmemiz kesinlikle
önemliydi.

Mark Brogden, Jaguar Land
Rover,

Jaguar Land Rover, Manchester'ın

"Özellikle yaptığımız yazılım geliştirme

merkezindeki Neo Binası'nda bir yazılım,

çalışması türündeki kilit unsur,

BT ve mühendislik merkezi açma

buradakilerin daha geniş bir Jaguar Land

planlarını oluşturduğunda bağlantılı

Rover grubunun bir parçası olduğunu

teknolojileri, gelecekteki araçlara

hissetmelerini sağlamaktır. Manchester

dönüştürmek adına geliştirme planlarının

şehri West Midlands'daki Gaydon ve

bir parçası olarak projelerin başarısının

Whitley'deki diğer tesislerimizden biraz

anahtarının doğru insanları çekmek ve bu

uzak olup İrlanda'daki Shannon, Çin'deki

kişilere dünyaya yayılmış bir işletmede

Şangay ve ABD'deki Portland'dan ise

bütünleyici hissettiren bir ortam

oldukça uzaktır. Ancak teknoloji, video

oluşturmak olacağını biliyordu.

konferansı açısından gayri resmi ekranlar

Yeni mühendis ve yazılım uzmanları ekibi
çeşitli mobilite hizmetleri üzerinde
Panolar, Jaguar Land Rover'ın Neo Binası'ndaki
ekipleri bilgilendirir

çalışıyor ve gelecekteki Jaguar ve Land
Rover araçlarında yeni özellikler

ve oluşturduğumuz toplantı salonları
aradaki boşluğu kapattı ve dolayısıyla bunu
doğru şekilde yapmamız önemliydi."
Doğal seçim

geliştiriyorlar.
Toplamda entegratör Visavvi; kontrol
Manchester, İngiltere'nin en büyük ikinci

teknolojisi, BYOD, ses ve birleşik iletişim

dijital şehri ve yazılım mühendisleri için bir

teknolojisiyle birlikte 19 Panasonic

mükemmeliyet merkezi olarak seçilmekle

profesyonel ekran kurdu.

birlikte Jaguar Land Rover'ın başka bir
yerde karşılaştığı bir beceri eksikliği ile

Visavvi'daki Jaguar Land Rover Müşteri

mücadele etmek üzere yararlanmaya

Yöneticisi Rob Hill şunları söyledi:

istekli olduğu bir yerdir.

"Projenin çok dar bir zaman çizelgesi
vardı. Tasarımdan itibaren

Bununla birlikte şehirdeki yetenek

tamamlanmasına beş ya da altı hafta vardı

yarışması ile herhangi bir tesisin sadece Y

ve bu da mobilya tasarımcıları ve İzleme ve

Kuşağı yerli teknoloji uzmanları için çekici

Değerlendirme ekibi gibi diğer ortaklarla

olması değil, aynı zamanda hem içeriden

yakın tasarım ve kurulum çalışmaları

Panasonic dokunmatik ekranların etrafındaki günlük

hem de dışarıdan iş birliği yaparak sezgisel

içeriyordu."

toplantı merkezi

bir şekilde çalışmalarına olanak sağlaması
da esastır.

"Jaguar Land Rover, otomotiv dünyasından
Panasonic ile, Visavvi perspektifinden

Jaguar Land Rover'da Kurumsal Mimari ve

Panasonic teknolojisi ile 20 yıldır yakından

İnovasyon Direktörü Mark Brogden şunları

çalışmaktadır. Bu, Jaguar Land Rover için

söyledi: "Manchester, İngiltere'de kilit rol

amiral gemisi bir binadır ve Panasonic

oynayan bir dijital merkezdir. Yazılım

görsel-işitsel açıdan amiral gemisi bir

geliştirme girişimimizi yürütmek için

markadır."

doğru yeteneğin ilgisini çekmek istedik ve
bunun önemli bir kısmı yenilikçi bir

Mark Brogden şunları ekliyor: "Visavvi, 18

çalışma ortamı oluşturmaktan geçiyor.

yıldan beri Jaguar Land Rover'ın Görsel

İlgisini çekmek istediğimiz insanlar için

İşitsel iş ortağı olup Panasonic ile de

doğru özelliklere, doğru hisse ve doğru

birkaç yıldır iş ortaklığı yapmaktadır.

atmosfere ihtiyacımız vardı."

Dolayısıyla bu doğal bir seçimdi"

Rekabetçi Ortam

"Teknolojiyi, burada geliştirdikleri yazılımı

"Ürünün kalitesinden bahsetmeye gerek

izlemek için şirket içi toplantılardan

yok, ancak satış sonrası servis de

Jaguar Land Rover'ın Neo Binası'daki

sunumlara ve pano ekranlarına kadar

gerçekten önemlidir. Teknolojiyi böyle bir

varlığı iki kata bölünmüştür. Yenilenmiş

çeşitli şeyler için kullanıyorlar. Ayrıca

binaya donattığımızda çalışması ve bir

ofis, Manchester'ın canlı içerik oluşturucu

Jaguar Land Rover çalışanları, bina

sorun olması durumunda sorunun çok hızlı

topluluğu için en yeni merkez olarak

dışındaki ve yurt dışındaki üçüncü

bir şekilde çözülmesi çok önemlidir.

kuruldu.

şahıslarla ortak toplantılar için kullanılıyor.

Panasonic donanımının güvenilirliği

"Rekabetçi bir ortamda özellikle yazılım

Sürdürülebilir teknoloji

geliştirme alanındaki personelin ilgisini
çekme ve bu personeli elde tutma çok

Tüm Jaguar Land Rover BK üretim

önemlidir," diye ekliyor Mark Brogden.

tesisleri %100 yenilenebilir elektrikle

"Dijital bir merkez olarak Manchester'ın

çalışıyor ve şirketin 2020 yılına kadar

bir diğer avantajı da bu becerilerin mevcut

Birleşik Krallık'ta karbon nötr üretimi elde

olması ve aynı zamanda da bu rakiplerin

etmek için cesur planları var. Bu nedenle,

de mevcut olmasıdır. Dolayısıyla, bu

tüm teknolojilerin enerji verimliliği kilit bir

yeteneklerin ilgisini çekmek için daha iyi

husustur ve endüstri karşılaştırması

bir çalışma şekli ve daha iyi bir çalışma

tedarik sürecinin bir parçasıydı.

ortamı oluşturmamız gerekiyordu."

Visavvi'daki Jaguar Land Rover Müşteri

oldukça yüksektir, ancak ek güvence
sağlayan genişletilmiş garantiler ve çok
hızlı tepkiler de alıyoruz."
"Jaguar Land Rover kesinlikle birinci sınıf
bir marka, Panasonic ve Visavvi de birinci
sınıf birer markadır. Bunun gibi önemli
projelerde çalışırken işleri bu seviyede
tutmamız önemlidir. Bizi hayal kırıklığına
uğratabilecek bir marka seçerek risk
almak istemeyiz."
Kit Listesi

Visavvi'daki Jaguar Land Rover Müşteri

Yöneticisi Rob Hill: "Jaguar Land Rover

Yöneticisi Rob Hill şunları söyledi: "Ekran

için enerji kullanımı önemli bir husus olup

3 x TH-32EF1

teknolojileri, kontrol sistemleri, birleşik

bir işletme olarak karbon nötrlüğünü

3 x TH-43LFE8

iletişim donanımı ve ses donanımı olmak

hedeflemektedir ve ekranların düşük güç

11 x TH-55LFE8

üzere çeşitli teknolojileri entegre ettik.

tüketimine sahip olmaları özellikle ilgi

2 x TH-75EF1

Bunları mümkün olduğunca sezgisel bir

çekicidir."

çalışma alanı oluşturmak için bir araya
getirdik."

Panasonic UK Maxis 2 Western Road
Bracknell RG12 1RT

Jaguar Land Rover, Panasonic AV'yi yazılım
geliştirme merkezinde kullanıyor
business.panasonic.com.tr/visual-system

