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Jak prodávat notebooky ThinkPad – 12. díl
Ve 12. dílu seriálu se podíváme obecně na dotyková zařízení ThinkPad, jejich typy, výhody a nové možnosti, které přinášejí.

Náš seriál se snaží pomoci s prodeji legendárních pracovních
notebooků ThinkPad. Pravidelně vám nabízí důležité informace
jak o noteboocích samotných, jejich funkcích a historii, ale také
o možnostech jejich rozšíření příslušenstvím a doplňky. Díky tomu
uspokojíte každého zákazníka, při koupi i kdykoliv poté, čímž
dokážete vydělat víc. Dnes ale z trochu jiného soudku – podíváme
se na všechny typy dotykových zařízení ThinkPad, jejich výhody
a nové možnosti, které přináší pro ulehčení seriózní práce, ale
i pro zábavu.

Tablet, notebook, nebo obojí

se ovládá primárně dotykem (tablet), nebo náročnému uživateli
doporučíme digitizér s perem. Méně náročným uživatelům
a u zařízení s klávesnicí a polohovadly postačí dotykové ovládání
prsty.

Vlastnosti a výhody dotykového displeje
Poznámky a nákresy

Zásadní výhodou, kterou přináší dotykové displeje pro práci, je
možnost pořizování poznámek spolu s rychlými nákresy grafů či
schémat. V případě dotykového displeje ovládaného prsty napíše
uživatel text na klávesnici a grafy a nákresy dokáže již na větší
obrazovce tvořit poměrně přesně prsty. Digitizér s perem nabídne
ještě větší komfort, protože psaní i kreslení probíhá jako na papíru –
rukopis je operační systém Windows 8 schopen okamžitě převést na
digitální text, nákresy jsou přesné a ostré.
Podobně se dá dotykový displej použít na celou řadu dalších
činností, které jsou polohovadly nebo i s myší nepřesné, složité nebo
zdlouhavé. Může jít o vkládání poznámek do fotek a obrázků např.
při připomínkování designu či návrhů, stejně tak jej ocení uživatelé
pracující se snímky obrazovek, ve kterých mohou vyznačovat či
mazat obsah.

Profesionální rodina ThinkPad jde s dobou a následuje trendy v oblasti
přenosných zařízení. Rozrostla se proto z tradičních pracovních
notebooků o tablety, ale také lehké a tenké Ultrabooky v běžné, ovšem
i konvertibilní podobě, které se umí kdykoli v závislosti na potřebách
uživatele proměnit v notebook, tablet nebo stojánek a stan (více si
můžete přečíst v 10. díle).
Mezi společné znaky všech zmíněných zařízení ThinkPad nepatří
pouze jejich profesionální zaměření, ale také fakt, že mohou
být všechna vybavena dotykovým displejem, který u některých
představuje hlavní ovládací prostředek (tablet), u jiných zase ovládání
rozšiřuje (notebook).
Doporučení pro zákazníka: Zákazníkovi, který je obvykle v pohybu,
často mění činnosti a chce být flexibilní, nabídněte konvertibilní
zařízení. Tablet je pro zákazníka, který na cestách neprovádí náročné
činnosti a potřebuje být maximálně mobilní.

Prst, nebo digitizér s perem

Snazší ovládání Windows 8

Všechny moderní notebooky, Ultrabooky a pracovní tablety jsou

vybaveny novým operačním systémem Windows 8, který kromě
klasické pracovní plochy nabízí také funkce a rozhraní uzpůsobené
pro využití dotykového displeje.
Díky dotykovému displeji bude uživatel schopen operační systém
Windows 8 ovládat rychleji a efektivněji, zvláště využije-li
vícedotyková gesta. Zařízení bez čtečky otisků prstů z dotykového
rozhraní těží také, protože je možné dotyková gesta použít pro
přihlášení do Windows namísto zadávání hesla.

Dotykové aplikace: práce i zábava

Nové, moderní rozhraní Windows 8 nabízí ke stažení spoustu
dodatečných, pro dotyk uzpůsobených aplikací, které jsou sice
jednoduché, nicméně přímočaré, a tak se uživatel může soustředit jen
na to podstatné. Zahrnují různé kategorie od komunikace, sociálních
sítí, až po vzdálené ovládání počítačů či tvorbu poznámek.
Prakticky všechna dotyková zařízení se dělí na dvě skupiny podle
typu ovládání: prsty a perem. Výhodou ovládání prsty je možnost
více dotyků najednou, čili je ideální pro gesta jako sevření prstů pro
přibližování, je ovšem také pro uživatele přirozenější.
Dotykové ovládání perem, které se obvykle značí termínem
„digitizér“, má jinou výhodu, kterou ocení uživatelé především při
práci: je velice přesné, protože dotyková vrstva nabízí hustší síť
snímačů, pero má oproti prstu tenký hrot a obvykle je také citlivé
na sílu stisku. Díky tomu dokáže mimo jiné plně nahradit myš.
Doporučení pro zákazníka: V případě pracovního zařízení, které

Kategorií samou pro sebe jsou pak aplikace pro zábavu a hry, které
dostávají díky dotykovému rozhraní zcela jiný rozměr. Chcete po
práci trochu potrápit mozek skládáním slov, jednou karetní partičkou
nebo upravit fotku? To vše navíc jednodušeji a přirozeněji než s myší.

V příštím čísle:
Dokování notebooků a zařízení ThinkPad: které nabídnout jakému
zákazníkovi.
Předchozí díly ThinkPad Akademie lze stáhnout na: www.lenovo.cz/akademie

