KOPPLAR
UPP DIN
VERKSAMHET
PRO 8475
KOPPLAR UPP DIN PERSONAL OCH VERKSAMHET ÖVERALLT
Den här framtidssäkrade, tåliga och mångsidiga surfplattan med Google-tjänster hjälper dig
att effektivisera arbetsflödet och förbättra kundservicen och produktiviteten.

FÖRDELAR
FÖRBÄTTRA KUNDSERVICEN
•L
 adda ned appar från Google Play för en mer effektiv mobil arbetsstyrka.
• Anslut data från fältet till back office-system för mer korrekta beräknade ankomsttider och bättre
översikt.

ÖKA PRODUKTIVITETEN
•M
 ycket tålig design gör att den kan användas under alla förhållanden.
• Minska administrationstiden med automatisk loggning av arbetstid och körsträcka.
• Skicka instruktioner direkt till förarna och underlätta planeringen med orderoptimering i WEBFLEET1.

ÖKA FÖRARSTÖDET OCH EFFEKTIVITETEN
•A
 ktiv återkoppling om körstil ger säkrare och mer bränsleeffektiv körning.
• Förarna tillbringar mindre tid på vägen och mer med kunderna tack vare professionell navigering.
• Förarna får push-meddelanden från företagsappar via Google-tjänster.

ANPASSA DEN EFTER DINA BEHOV
•D
 u får tillgång till färdiga appar från godkända partners i Webfleet Solutions App Center.
• Anpassa med MDM2, användarbehörigheter, Android-appar och en hel uppsättning SDK:er.

SPECIFIKATIONER

FUNKTIONER

Android™ 9 + Google-tjänster (GMS)

ANDROID 9 MED GOOGLE-TJÄNSTER
•T
 illgång till vanliga Google-appar och tredjepartsappar
i Google Play.
• Ökad effektivitet med push-notiser och ökad säkerhet med
Play Protect

Skärm: 7-tums multitouch IPS, 630 nits,
antireflexbehandling, 1 024 x 600, stöd för
handskar
Processor: Qualcomm® Snapdragon™
Octacore 1,8 GHz, 64 bitar
Grafikprocessor: Qualcomm® Adreno™ 506

FÖRSTKLASSIG NAVIGERING (ÄVEN TUNG TRAFIK)
•P
 rofessionell TomTom-navigering ger de snabbaste rutterna
och korrekta beräknade ankomsttider.
• Ruttplanering specifikt för tung trafik3 hjälper förarna ta de
lämpligaste vägarna.

MÅNGSIDIG HÅLLARE
•D
 en kompakta, starka hållaren gör att enheten sitter stadigt.
• Fler anslutningsportar stöder utökade användningsområden.

Anslutning: LTE (kat. 6), låsbar microSIMkortplats
GPS (inkl. AGPS) + GLONASS
Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz och
5 GHz, Wi-Fi Direct, MU-MIMO
Bluetooth® 4.2 Low-Energy
Lagring: 32 GB ROM/2 GB RAM
Minneskort: microSDHC/XC, upp till 128 GB

STÖD FÖR BACKKAMERA
•M
 ed en särskild videoingång kan du ansluta en backkamera4
så att körningen blir enklare och säkrare.

Kamera: 8 MP med blixt
Sensorer: Gyroskop, elektronisk kompass,
accelerometer, omgivningsljus, temperatur

DIGITALISERAT ARBETSFLÖDE

Förvaringstemperatur: -30 °C till 70 °C

•O
 rderhantering, aktiv förarfeedback, automatiserad registrering
av arbetstid och körsträcka med mera.

Drifttemperatur: -20 °C till 60 °C (med AC)

ANPASSNING OCH KONTROLL

NFC: MiFare + Felica. RFID (HF): ISO 14443
A och B, ISO 15693

•S
 kapa appar för att hantera exempelvis fordonsinspektion och
elektroniska leveransbevis med skräddarsydda SDK:er.
• Hantera enheten med fjärruppdateringar och snabb distribuering
av innehåll.

Batteri: 4 000 Ah, 10 W laddning

Portar (enhet): Kontakt med 18 stift, USB
typ C (inkl. utgång)
Portar (hållare): Två 3,5 mm (video + ljud),
USB-utgång, USB typ C, FLEET
Mått (enhet): 213,8 mm (L) × 133,4 mm (B)
× 23,0 mm (H). Vikt: 475 g
Mått (hållare): 74,4 mm (L) × 97,6 mm (B)
× 43,0 mm (H). Vikt: 170 g

FALLTÅLIG

BROTTSÄKER

SLAGTÅLIG

UV-SKYDDAD

	WEBFLEET-orderoptimering kräver
tilläggsabonnemang för funktionen.
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VIBRATIONSSKYDDAD

DAMMSKYDDAD

VATTENTÅLIG

	MDM (Mobile Device Manager) hjälper dig att
hantera enheten med fjärruppdateringar och snabb
distribuering av innehåll.
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	Finns i versionen PRO 8475 TRUCK.
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	Om backkameran är kompatibel eller inte beror på
kameramodellen.

4

