CONNECTING
YOUR
BUSINESS
PRO 8475
UW MEDEWERKERS EN BEDRIJF ALTIJD MET ELKAAR VERBONDEN
Met deze robuuste en veelzijdige tablet bent u klaar voor de toekomst. U maakt uw werkprocessen
efficiënter, verbetert uw klantenservice en verhoogt uw productiviteit met Google Services.

VOORDELEN
VERBETER UW KLANTENSERVICE
•D
 ownload apps van de Google Play Store om uw personeel effectiever aan te sturen.
• Verbind veldgegevens met back-officesystemen voor nauwkeurigere verwachte aankomsttijden
en een beter overzicht.

VERHOOG UW PRODUCTIVITEIT
•Z
 eer robuust ontwerp voor gebruik in alle omstandigheden.
• Besteed minder tijd aan administratie dankzij automatische registratie van werktijden
en gereden kilometers.
• Stuur instructies rechtstreeks naar bestuurders en vereenvoudig het plannen met
WEBFLEET orderoptimalisatie1.

VERBETERDE VEILIGHEID EN EFFICIËNTIE VOOR BESTUURDERS
•A
 ctieve feedback over de rijstijl maakt het mogelijk zuiniger en veiliger te rijden.
• Bestuurders besteden minder tijd op de weg en meer tijd bij klanten dankzij professionele navigatie.
• Bestuurders ontvangen pushmeldingen van zakelijke applicaties via Google Services.

PERSONALISEER HET GEHEEL OP BASIS VAN UW EIGEN BEHOEFTEN
•M
 aak gebruik van kant-en-klare apps van gerenommeerde partners in het Webfleet Solutions
App Center.
• Personaliseer het geheel met MDM2, gebruikersrechten, Android-apps en een volledig SDK-pakket.

SPECIFICATIES

FUNCTIES

Android™ 9 + Google Services (GMS)

ANDROID 9 MET GOOGLE SERVICES
•T
 oegang tot Google-apps en apps van derden in de Google
Play Store.
• De efficiënte pushmeldingen verbeteren de veiligheid met
Play Protect.

Scherm: 7-inch multitouch-IPS,
630 nits, ontspiegeld, 1024 x 600,
handschoenondersteuning
CPU: Qualcomm® Snapdragon™
Octacore 1,8 GHz, 64-bits
GPU: Qualcomm® Adreno™ 506

UITSTEKENDE NAVIGATIE (VOOR VRACHTWAGENS)
•P
 rofessionele TomTom-navigatie biedt de snelste routes en
nauwkeurige verwachte aankomsttijden.
• Specifieke routes voor grote voertuigen3 helpen uw bestuurders op
de meest geschikte wegen te blijven.

VEELZIJDIGE HOUDER
•D
 e compacte en toch sterke houder houdt het apparaat stevig op
zijn plaats.
• Meerdere connectiepoorten ondersteunen uitgebreide
gebruiksmogelijkheden.

Connectiviteit: LTE (cat. 6), vergrendelbare
microSIM-kaartsleuf
GPS (incl. AGPS) + GLONASS
Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz en 5 GHz,
Wi-Fi direct, MU-MIMO
Bluetooth® 4.2 Low Energy
Opslag: 32 GB ROM / 2 GB RAM
Geheugenkaarten: micro-SDHC/XC
tot 128 GB

ONDERSTEUNING VOOR ACHTERUITKIJKCAMERA

Camera: 8 MP met flitser

•V
 ia de speciale video-ingang kunt u een achteruitkijkcamera4
aansluiten voor veiliger en comfortabeler rijden.

Sensoren: Gyroscoop, e-compass,
versnellingsmeter, omgevingslicht,
temperatuur

GEDIGITALISEERDE WERKPROCESSEN

Opslagtemperatuur: -30 °C tot 70 °C

•O
 rderbeheer, active driver feedback, geautomatiseerde werktijdenen kilometerregistratie, en nog veel meer.

Operationele temperatuur: -20 °C tot 60
°C (bij gebruik met netvoeding)
Batterij: 4000 mAh, 10 W opladen

AANPASSING EN BEHEER
•C
 reëer apps met doelgerichte SDK's om processen te beheren,
zoals voertuigcontroles en elektronische afleverbewijzen.
• Beheer het apparaat met externe updates en snelle implementatie
van content.

NFC: MiFare + Felica. RFID (HF): ISO 14443
A en B, ISO 15693
Poorten (apparaat): 18-pins connector, USB
type-C (incl. host)
Poorten (houder): 2 × 3,5 mm (video +
audio), USB host, USB type-C, FLEET
Afmetingen (apparaat): 213,8 mm
(L) × 133,4 mm (B) × 23,0 mm (H).
Gewicht: 475 g

VALBESTENDIG

BREUKBESTENDIG

TRILLINGSBESTENDIG

SCHOKBESTENDIG

STOFDICHT

UV-BESTENDIG

WATERDICHT

Afmetingen (houder): 74,4 mm (L) ×
97,6 mm (B) × 43,0 mm (H). Gewicht: 170 g

	Voor WEBFLEET orderoptimalisatie is een
aanvullend abonnement vereist.

1

	Met Mobile Device Manager (MDM) kunt u het
apparaat volledig beheren met externe updates en
snelle implementatie van content.

2

	Beschikbaar met de PRO 8475 TRUCK-versie.

3

	Compatibiliteit met de achteruitkijkcamera is
afhankelijk van de cameramodellen.

4

