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Iserlohn, August 2018: 
Skandinávia az élharcos: Finnországban és Dániában, 
2017-ben a vállalkozások 92%-a használ a munká-
jához mobil eszközöket, vagyis laptopokat, tabletteket  
és okostelefonokat. A dél-európai országokban, Bul-
gá  riában, Görögországban és Romániában ellen-
ben ugyanez az érték 50% körül alakul a cégeknél.  
A skála alsó végén találjuk, ezáltal kivételt képezve 

A DURABLE, a modnern munkahelyi megoldások 
szakértője és a kiváló minőségű tablet tartók gyártója, 
különböző európai országok statisztikáit és felméré-
seit vizsgálta át, hogy rávilágítson hogyan és hol  
hasznosítják az üzleti életben a tablet PC-ket. A leg-
fontosabb felfedezés: a mobil eszközök majdnem 
minden üzletágba bevonultak a munka világába, 
és egyre több feladatra használják fel őket, például:  
elektronikus kasszák, interaktív étlapok, mobil beteg-
kártyák vagy digitális oktatóeszközök. 

A teljes DURABLE Trendpapír „A tablettek térhódítása.  
Ennyi mobil dolgozik Európában” ingyenesen  
letölthető a  
https://www.durable.de/aktuelles/tablet-holder.html

Tablet@work: Kettéosztott Észak és Dél-Európa 
A mobil eszközöket majdnem minden ágazat használja

az Észak-Európai országok tekintetében Németor-
szágot. 

oldalon.
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DURABLE: Eurostat-statisztika és különböző statisztikai hivatalok felméresei alapján történt kiértékelés
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Mobileszközök használata a vállalatoknál, 2017



DURABLE Trendpaper · A tablettek térhódítása · 4/13

Tablets@work: 
A felhasználási területek nagyon változatosak

Tárgyalások és irodán kívüli megbeszélések során a tablettek használata időközben szokásossá vált. Nem 
csoda, a mini-számítógépeket könnyű magunkkal vinni és nemcsak munkaeszközként, de mobil prezentációs  
képernyőként is alkalmazhatók. A vállakozások időközben integrálták az eszközöket a munkahelyi szervezetbe – 
néhányan már évekkel ezelőtt, mások éppen most kezdték meg ezen munkálatokat. 
A felhasználási területek nagyon változatosak és ágazatonként változóak. A DURABLE – a kiváló minőségű tablet 
tartók gyártója számos európai országban rendelkezik leányvállalattal vagy képviselettel – készített egy áttekintést 
a leginkább érintett felhasználási területekről. 
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Vállalkozások és hivatalok

Gyártás

Logisztika

Kereskedők / Szolgáltatók

Hotelek / Vendéglátóipar

Kórházak / Orvosi rendelők

Üzemek

Könyvelők

Kiállítások / Vevőtalálkozók / 
Rendezvények

Iskolák

Tablets@work: Ágazatonkénti felhasználási területek
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Vállakozások és hivatalok:
A mobil iroda elsőként a megfelelő mobil számítógépek 
segítségével jöhetett létre. A tabletteket nem csak 
utazásokra ajánlják, javasolják őket a munkahelyi 
az íróasztalokra is. Így hatékonyan tud dolgozni, és  
közben modern megjelenést biztosít. Ezért hódítanak 
egyre nagyobb teret ezek az eszközök a konferencia-
termekben és tárgyaló szobákban, vagy a recepciókon. 
A cégen kívüli alkalmazottak esetében időközben a 

 
váltak, mivel könnyűek és kevés helyet igényelnek a 
táskákban.
 

Gyártás:
A tabletteket egyre inkább használják a gyártás  
területén is mobil és helyhez kötött munkaállomá-
sokon egyaránt. Így lehet például az egyéni termelési  
beállításokat installálni, autómata és kézi munka-
folyamatokat koordinálni. Az utasítások minden 
munkafolyamatban változtathatók és a hibaüzenetek 
azonnal észlelhetők és javíthatók lesznek. Speciálisan 
a gyártásba és logisztikába történő belépés során 
alakultak ki a robusztus külsejű tablettek, melyek  
ellenállóak a vízzel és porral szemben, illetőleg kibírják a 
forró és hideg körülményeket is. Példaként említhetjük  
a multinacionális technikai gyártót, a Bosch-t, minden  
mechatronikai szakmunkásuk 2017 óta használ  
tableteket.

Tények
tablettek, az otthoni irodák legkedveltebb  eszközévé 
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Logisztika:
A tablettek lehetővé teszik a hatékony áru menedzs-
mentet és komissziós eljárásokat, mivel minden  
adatot helyileg biztosít és aktualizálva tart. A szállít-
mányozók kinyerhetnek minden hasznos információt 
a tablettekből: milyen biztonsági utasítá sokat kell  
betartani a veszélyes anyagoknál, vagy dokumentálni 
tudják a szállítmány státuszát késedelem nélkül. Így 

Mobil ügyfélszolgálat, információk keresése, modern 
prezentáció az eladás helyén – a kereskedők már 
rég felismerték a tablettek előnyeit. A kereskedők 
esetében aktuális téma a mobil kasszarendszerek  
bevezetése. Számos szoftvermegoldás született már 
a témában tablettekre a piacon, melyek kiterjednek a 
kasszáktól a kereskedelmi menedzsmenten át a CRM 
rendszerekig. Ahol a készpénzkímélő megoldások 
már elterjedtek, mint például Svédországban, az 
okostelefonokat vagy tabletteket széles körben alkal-
mazzák fizetési regisztrációra, kasszaként.

Tények
követhető a teljes ellátási lánc, valós időben.

Kereskedők / Szolgáltatók:
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Hotelek / Vendéglátóipar:
„Szeretettel üdvözöljük! Az orvosi egyesület talál-
kozója az Európa teremben található!” A tablettek  
informálnak bennünket a Hotelek lobbijában a tárgyaló 
és konferencia termek bejáratánál a várható esemé-
nyekről és fontos információkról. A vendéglátóipar is 
használja a kompjúterek zászlóshajóját. Ez a trend az 
USA-ból érkezett, ahol már néhány étteremhálózat 
tabletet használ étlapként és a rendelésleadáshoz is. 
Ennek előnye: Az ajánlatot bármikor aktualizálhatják, 
a választék pedig mutatósan, képekkel illusztrálva  
mutatható be. A kiegészítő információk, mint a kalória - 
érték vagy a borajánlat népszerűek a vendégek 
körében. Az első amerikai statisztikák azt mutatják, 
hogy a borfogyasztás 20%-kal növekedett, amikor a 
tablet borlapokat bevezették. Az európai országokban  
most kezdik bevezetni a tabletteket az éttermekben. 
A következő években nagy növekedést jósolnak ezen 
a területen.

Kórházak / Orvosi rendelők:
A kórházakban és orvosi rendelőkben találkozhatunk 
orvosokkal, akik tabletekkel járnak a vizitek során, 
és így készítik jegyzeteiket. Az első felmérések kiváló 
eredményt mutatnak és sikerekkel kecsegtetnek, így 
egyre több kórház látja el orvosait és ápolószemély-
zetét mobil eszközökkel. Adatvédelmi okokból ezek 
a tablettek internetkapcsolattal nem rendelkeznek, 
csak a kórházi és praxis rendszerrel köthetők össze.

Tények
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Üzemek:
Alapanyag szükséglet és alkatrészrendelés köz-
vetlen a felhasználás helyén. Gyors kommunikáció 
a kollégákkal illetőleg digitális rendelési folya matok: 
az iparos üzemek maguk is bevonultak a mobil  
megoldások felhasználói közé. Akkor is ha az analóg 
munka módszer, mint a papírok és nyomtat ványok 
még mindig dominálnak, a klasszikus üzemek 
esetében is növekszik a digitalizáció.
 

Könyvelők:
Sok nagyobb bank és pénzintézet a vezető pozí-
cióban lévő alkalmazottai számára, osztályvezetői  
szinttől felfelé biztosít tableteket. A mobil eszközök 
főként tárgyalásokon és tanácsadásokon támogatják 
a munkát. Ugyanez érvényes a biztosító társaságokra,  
ahol leginkább értékesítési területen használják.

Tények
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Kiállítások / Vevőtalálkozók / Rendezvények:
Bemutatótermek, kiállítási standok, rendezvények – a 
tabletek manapság modern prezentációs koncep-
cióként működnek ezeken a területeken: információk, 
prezentációk adhatók át a segítségükkel vagy szóra-
koztató eszközként használják.

Iskolák:
Tablettek az iskolai osztályokban – ez nem ritkaság 
Európában. Átlagosan az iskolai diákok 34%-a az  
EU-ban használja az információ technológiát az 
osztályban, vagy projektekhez, az Európai Bizottság 
szerint. Régiónként azonban hatalmas a különbség. 
Németország és Finnország az iskolai digitalizáció 
terén hátrébb sántikál. Németországban a tanulók 
29%-a és a tanárok 35%-a használ tabletet a felké-
szülések és az oktatások során, azonban több, mint 
a fele saját eszközét használja. Nem csoda, hogy 
a diákok és tanárok kétharmada jobb techinkai fel-
szereltséget szeretne (bitkom 2015). Ezen a téren 
vezető szerepet tölt be Hollandia és Észtország. 
Hollandiában például az oktatás 70-80%-a iPad 
segítségével történik. Viszlát papír: Észtországban 
2020-ra minden iskolai könyvet digitalizálnak. 

Tények
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Ergonómikusan és hatékonyan dolgozni a  
tableten

Mindegy, hogy hol és mikor használják a tableteket: 
hatékonyságnak, ergonómiának és biztonságnak  
kellene az első helyen állnia. A DURABLE, a professzi-
onális, jövőorientált prezentáció és rendszerezés 
szakértője, létrehozott egy inteligens megoldást.  
Erőteljes tartók, melyek egyénileg állíthatók, rugal-
masan rögzíthetők, így a DURABLE számos helyre  
kínál megoldást. TABLET HOLDER TABLE az író-
asztalon az ergonómiai elvárásoknak megfelelően 
tartja a tabletet. TABLET HOLDER CLAMP hely-
takarékosan rögzíthető az asztal szélén, a flexibilis 

kar segítségével mozgatható. Különösen alaklmas 
kiállításokon, bemutatókon vagy bejáratokhoz, recep-
ciókhoz. TABLET HOLDER WALL a falra szerelhető 
megoldás. Lobbikban, rendezvényeken vagy POS  
eszközként is sikeres. TABLET HOLDER FLOOR 
padló állvány segítségével az információk prezentálása  
nem bonyolult többé. Minden model minden tablet  
nagysághoz megfelelő. Letisztult vonalaival, matt  
felületű ezüst színével midnen környezetben megállja 
a helyét. Modelltől függően a töltő és egyéb kábelek a 
tablet PC-hez diszkréten elvezethetők és elrejthetők a 
kábelcsatornában. Minden TABLET HOLDER rendel-
kezik lopás elleni védelemmel.
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Újságírók számára: 

Grafikák és képanyagok letölthetők a 
durable@m-pr.de oldalról

www.durable.de

A DURABLE-ről:

A DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG 
inteligens megoldásaival támogatja az eredményes 

közel 100 éves tapasztalattal rendelkezik a professzio-
nális prezentáció és rendszerezés területén, melyek 
számos területen hasznosíthatók. A jövőorientált  
vállakozás ismeri a munka trendeket és innovatív  
megoldásokat fejleszt követve a munka világának 
megváltozott igényeit. Prémium termékeivel a 
DURABLE választékát kiváló minőség, design és 
funkcionalitás jellemzi. Jelenleg a DURABLE iserlohni  
központjában, Németországban, valamint európai és 
amerikai leányvállalatánál 700 alkalmazotatt foglal-
koztat.
További információk www.durable.de 

DURABLE – THE STYLE OF SUCCESS

munkát szerte a világon, ma és holnap. A DURABLE 
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Martina Heiland
PR Manager 
DURABLE, Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG 
Westfalenstrasse 77–79, 58636 Iserlohn
Tel.: +49 (0) 23 71 66 22 65
Fax: +49 (0) 23 71 66 23 55
martina.heiland@durable.de
www.durable.de

Menyesch Public Relations GmbH
Claudia Twelsiek
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 36 98 63 17
Fax: +49 (0) 40 36 98 63 10 
durable@m-pr.de

A DURABLE Trendpapír ingynesen letölthető a 
https://www.durable.de/aktuelles/tablet-holder.html
weboldalról.

Sajtó kapcsolat


