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Jak prodávat notebooky ThinkPad – 10. díl

Desáté pokračování seriálu se věnuje nové skupině konvertibilních zařízení ThinkPad, jejich vlastnostem, výhodám a cílovému zákazníkovi.

Náš seriál, který pomáhá prodávat pracovní notebooky ThinkPad –
zorientovat se v jejich nabídce, a dokázat tak nabídnout správné
zařízení každému zákazníkovi – se již věnoval historii značky
ThinkPad, rozdělení produktových řad, unikátním vlastnostem,
armádním testům, ale také příslušenství. Dnešní díl věnujeme nové,
nastupující generaci tzv. konvertibilních zařízení – co jsou zač, k čemu
slouží, jaké výhody nabízejí a jakému zákazníkovi je nabídnout?

Konvertibilní zařízení
Po dlouhá léta ustálené, zastaralé přemýšlení, že notebook je pouze
notebookem, případně tablet pouze tabletem, přestává platit, a to díky
rychlému nástupu nové generace tzv. konvertibilních zařízení. Jde
totiž o druh přenosných počítačů, které dokáží měnit svou funkci,
své režimy (proto „konvertibilní“) v závislosti na momentálních
potřebách uživatele. Technika již nadále nemá omezovat člověka
v tom, co může dělat, naopak se musí pružně přizpůsobovat „za
běhu“. To je základní myšlenka konvertibilních zařízení.

Výhody konvertibilních zařízení
Konvertibilní zařízení se tedy přizpůsobí uživateli: Ve chvíli, kdy
uživatel sedí v kanceláři, používá zařízení jako notebook, tedy
s klávesnicí a polohovacími zařízeními – jednoduše tak, jak je
zvyklý. Odběhne-li na schůzku, kde pouze prohlíží podklady
k poradě, zařízení se okamžitě promění v tablet s dotykovým
ovládáním s možností ručního psaní poznámek díky digitizéru
s perem. Pro sledování filmu večer na hotelovém pokoji, případně
pro práci ve stísněném prostoru dopravního prostředku poslouží
režim stojánku a v kuchyni lze zase promítat recept v režimu stanu.
Vše bez komplikací, stále s jedním zařízením.

Doporučení pro zákazníka: ThinkPad Yoga je především malým,
snadno přenosným, ale plně výkonným Ultrabookem, který se dokáže
kdykoliv proměnit v tablet a zpět. Vhodný je pro zákazníka, který
preferuje formát notebooku, ale zároveň také využije tablet.

ThinkPad Helix

Cílový zákazník
Konvertibilní zařízení ThinkPad skvěle poslouží každému, kdo chce
být při práci maximálně flexibilní a chce se spolehnout na to, že mu
na všechny činnosti během dne vystačí jediné, inteligentní zařízení,
které nabídne režim pro každou situaci a přizpůsobí se uživatelovu
tempu.

Konvertibilní zařízení ThinkPad
ThinkPad Yoga

Díky unikátní konstrukci s panty otočnými o 360° a klávesnicí
s automatickým uzamčením se dokáže pracovní 12" Ultrabook
ThinkPad Yoga proměnit z notebooku ve stojánek, stan či úplným
překlopením displeje v tablet. Dokovací technologie OneLink
zajistí připojení napájení i všech periferií prostřednictvím jediného
kabelu. Do firemního prostředí je zařízení vybaveno díky podpoře
centrální správy vPro a bezpečnostnímu TPM čipu pro zabezpečení
uživatelských dat.
Více informací o konvertibilním zařízení ThinkPad Yoga na
následující straně.

Prémiovým konvertibilním zařízením ThinkPad, které nedělá
kompromisy, je model Helix. Kromě toho, že dokáže pracovat ve
všech čtyřech režimech (notebook, stojánek, stan, tablet), nabízí
možnost zcela oddělit část zařízení s displejem a používat ji
samostatně jako klasický tablet (tedy bez navýšení hmotnosti
o základnu), ovšem s výkonem a možnostmi notebooku. Při spojení
se základnou však kromě klávesnice, TrackPointu a trackpadu získá
uživatel rovněž prodlouženou výdrž díky vestavěné přídavné baterii.

Doporučení pro zákazníka: ThinkPad Helix je malým a skladným
notebookem, který se „odtržením“ displejové části dokáže proměnit
v nekompromisní, vysoce výkonný profesionální tablet, bez zbytečné
váhy v podobě základny s klávesnicí. Určen je proto pro zákazníka,
který chce plnohodnotný notebook, ale také tablet s výkonem
notebooku.

V příštím čísle:
Přehled příslušenství, kterým vybavíte notebook ThinkPad na cesty –
baterie, adaptéry, redukce.
Předchozí díly ThinkPad Akademie lze stáhnout na: www.lenovo.cz/akademie

