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Jak prodávat notebooky ThinkPad – 13. díl
Ve 13. dílu seriálu se podrobně podíváme na dokovací řešení pro všechna zařízení ThinkPad.

Náš pravidelný seriál pomáhá s prodejem zařízení ThinkPad.
Věnoval se již rozdělení, značení a historii značky ThinkPad,
představuje jejich funkce, možnosti, příslušenství a informuje také
o zásadních změnách u těchto legendárních pracovních strojů. Vždy
tak máte aktuální a úplné informace, můžete zákazníkům nabídnout
to pravé řešení při koupi, nebo kdykoliv potom, a tím vydělat víc.
Dnes se podrobně zaměříme na jednu z nejdůležitějších funkcí
pracovních zařízení – dokování.

Proč dokovat?

Neoddělitelnou a pro zákazníky velmi důležitou vlastností pracovních
notebooků (ale také tabletů) je dokování. Proč je ale důležité? Je skvělé
mít jedno univerzální, snadno přenosné zařízení, které můžeme mít
stále u sebe, a za každé situace pracovat. Nicméně stejně jako po
příchodu do pracovny či kanceláře oceníme pohodlné křeslo a stůl,
oceníme velký monitor, klávesnici a myš. Dokovací stanice uživateli
poskytne všechny periferie, které používá, a ve vteřině promění
notebook ve stolní počítač, skrze jediný konektor.

Kromě toho, že technologie OneLink spoří místo a poskytuje stejné
možnosti jako USB 3.0 dokování, může se pochlubit nativními
obrazovými výstupy (vyvedené přímo z grafické karty notebooku)
a napájením.
K dispozici jsou dvě varianty OneLink dokovací stanice – základní
verze, OneLink Dock (k dispozici v několika barvách), je určená
pro méně náročné uživatele, protože nabízí pouze jeden obrazový
výstup (HDMI) a méně USB 3.0 konektorů. Vyšší, profesionální
verze OneLink Pro Dock se pochlubí dvěma obrazovými výstupy
(DisplayPort a DVI) a větším množstvím USB 3.0 konektorů.

Doporučení pro zákazníka: Pokud zákazník vlastní nebo pořizuje
notebook s technologií OneLink (např. notebooky ThinkPad řad E
a S, nová generace X1 Carbon), doporučte základní OneLink Dock,
nebo OneLink Pro Dock v závislosti na tom, kolik monitorů a USB
3.0 zařízení zákazník používá.

Mechanické doky ThinkPad: klasické dokování

Lenovo u pracovních zařízení ThinkPad klade na dokování velký
důraz. Proto existuje pro každé zařízení ThinkPad dokovací řešení.
Ať už univerzální USB dokovací stanice, nový OneLink Dock
či klasická, mechanická stanice.

ThinkPad USB 3.0 Dock: dokování i pro tablet

Klasické mechanické dokovací stanice se nepřipojují pomocí kabelů,
ale notebook se do nich celý vkládá. Kromě vyššího pohodlí nabízí
mechanické dokovací stanice bohatší nabídku konektorů, z nichž
všechny jsou nativní (přímo využívají možností notebooku),
a notebook samozřejmě napájejí.

Nejuniverzálnější dokovací stanicí, kterou společnost Lenovo
k zařízením ThinkPad nabízí, je ThinkPad USB 3.0 Dock. Univerzální
je proto, že díky ní dokážete rozšířit o dvě digitální obrazovky (DVI),
síť LAN, pět USB 3.0 konektorů a zvukový výstup takřka jakékoliv
Windows zařízení s USB 3.0 konektorem. ThinkPad USB 3.0 Dock tak
skvěle poslouží jako dokovací řešení pro nový ThinkPad 8 tablet.

Doporučení pro zákazníka: Pokud zákazník kupuje či vlastní
zařízení bez dokovací technologie, ovšem disponuje USB portem
(např. ThinkPad 8 tablet), představuje ThinkPad USB 3.0 Dock
snadnou cestu, jak zařízení jedním kabelem rozšířit o všechny
periferie (kromě napájení).

OneLink dokování: vše jedním kabelem

Mechanické dokovací stanice jsou k dispozici pouze pro notebooky
ThinkPad s dokovacím konektorem na spodní straně (řady L, T, W
a X, vyjma X1 Carbon). Jak jsme informovali v předchozích dílech,
od současné generace (se 40 na konci, např. T440) se mění dokovací
konektor a stanice.
Existují tři typy mechanických dokovacích stanic, které se liší
konektorovou výbavou. Základní variantou je ThinkPad Basic Dock,
který nabízí pouze analogový obrazový výstup (VGA), LAN
a několik USB portů. Pokročilejší a tradičně nejoblíbenější Pro Dock
nabídne navíc digitální obrazový výstup (DisplayPort a DVI) a více
USB konektorů. Nejvyšší Ultra Dock má obrazové výstupy zdvojené,
je tedy možné připojit až tři monitory (VGA a dva digitální).

Doporučení pro zákazníka: Zákazníkovi, který vlastní nebo kupuje
notebook ThinkPad s dokovacím konektorem (řady L, T, X a W),
nabídněte mechanickou dokovací stanici. Většině uživatelů vyhovuje
model ThinkPad Pro Dock, zákazníkům pracujícím s několika
obrazovkami nabídněte ThinkPad Ultra Dock.

V příštím čísle:
Přehled kancelářských i přenosných klávesnic a myší pro notebooky
ThinkPad.
Nejnovější dokovací technologií, kterou společnost Lenovo vyvinula
s ohledem na úsporu místa, je technologie OneLink. Ta za pomoci
jediného kabelu, jednoho konektoru, přenáší digitální obraz, zvuk,
poskytne síť LAN, USB 3.0 rozbočovač a připojený notebook také nabije.
Předchozí díly ThinkPad Akademie lze stáhnout na: www.lenovo.cz/akademie

