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Panasonic toont assortiment aan connected devices op Mobile 
World Congress 
 
Panasonic koos het Mobile World Congress in Barcelona voor de Europese introductie van 
een serie verbonden producten. Het IoT van Panasonic omvat verbonden technologie voor 
auto's, openbare ruimten en beveiliging, inclusief de binnenkort verkrijgbare Panasonic 
Nubo, de eerste mobiel verbonden 4G bewakingscamera in de branche.  
 

"Het Mobile World Congress brengt de verschillende Panasonic-divisies voor 

consumentenproducten, automobieloplossingen, bedrijfstechnologie en industriële en 

milieuoplossingen samen", aldus Tony O’Brien, Deputy Managing Director van Panasonic System 

Solutions Europe. "Hoewel we een sterke aanwezigheid hebben in de consumentenelektronica, 

komt steeds meer van onze omzet en van onze groei uit de B2B-sectoren. Het Mobile World 

Congress biedt ons dan ook de kans om te laten zien hoe verbonden producten hierbij helpen." 

 

Op autogebied introduceerde Ficosa, waarvan 49% van de aandelen sinds 2015 in handen is van 

Panasonic, de Smart Connectivity Module. Deze module integreert antennes, tuners en een lokale 

server. Zo kan een nieuwe generatie auto’s onstaan waar meerdere gebruikers tegelijk op internet 

kunnen surfen, films kunnen bekijken, naar muziek kunnen luisteren, online games kunnen spelen 

en toegang hebben tot gps vanaf verschillende mobiele apparaten.  Daarnaast toonde het bedrijf de 

V2X Unit, een compacte, kosteneffectieve module voor de communicatie tussen auto's onderling en 

tussen auto's en de infrastructuur. 

 

Panasonic Automotive liet tevens voor het eerst OneConnectSM-platform zien waarop de Panasonic-

contentservice Personal Radio by AUPEO! is gebaseerd. Deze beschikt nu over een 

bonusactieservice voor voorkeursmerken, waarmee autobedrijven rechtstreeks kunnen 

communiceren met bestuurders om relevante content en contextuele informatie te verstrekken. Zo 

kunnen meldingen voor software-updates, herinneringen voor onderhoudsbeurten en andere 

berichten naadloos worden geïntegreerd in de audio van de auto wanneer dit het beste uitkomt voor 

de bestuurder. 
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Panasonic Light ID koppelt in openbare ruimten smartphones aan digitale borden, en biedt op die 

manier gedetailleerde informatie via leds die knipperen met een snelheid die niet door het menselijk 

ook kan worden waargenomen. Het systeem maakt gebruik van een speciale mobiele app waarmee 

onmiddellijk content kan worden gedeeld tussen Light ID-zenders, zoals schermen en ledborden, en 

smartphones. 

 

Op het gebied van persoonlijke beveiliging kondigde Panasonic aan dat Nubo, 's werelds eerste 

3G/4G mobiele videocamera, binnenkort verkrijgbaar is. Hiermee kunnen gebruikers hun 

waardevolle bezittingen bewaken zonder een wifiverbinding.  De Nubo is beschikt voor zowel 

binnen- als buitengebruik, waarbij de camera verbinding maakt met sensoren via een geïntegreerde 

draadloze verbinding. Nubo biedt ook audio in twee richtingen zodat gebruikers via de camera 

kunnen communiceren wanneer een alarm afgaat. Nubo kan nu in heel Europa worden besteld, 

waarna levering in het voorjaar van 2016 begint.  

  

Panasonic introduceerde bovendien 's werelds lichtste*1 volledig robuuste handheld tablets voor 

zakelijke toepassingen. De 4,7-inch FZ-F1 (Windows) en FZ-N1 (AndroidTM) handhelds zijn de 

kleinste Toughpads tot nu toe en zijn ontworpen voor postbezorgers en koeriers, 

magazijnpersoneel, detailhandel, productie, buitendienstmedewerkers en hulpdiensten. Het 

apparaat beschikt over zowel spraak- als datamogelijkheden en heeft een capacitief HD-multitouch-

display dat in daglicht leesbaar is. Deze handhelds kunnen ook in fel zonlicht, in de regen en met 

handschoenen aan gebruikt worden. De apparaten zijn tevens te gebruiken met de optionele 

passieve of actieve stylus en zijn uitgerust met zowel 4G LTE/3G data- als spraakcommunicatie. 

 

Tot slot kwam Panasonic ook nog met Green Tower, een uitgebreide Energy-as-a-Service-oplossing 

voor ict om de betrouwbaarheid van netwerken te verhogen, terwijl het kosten verlaagt. Greentower 

integreert de expertise van Panasonic op het gebied van krachtige lithium-ionbatterijen en 

zonnetechnologie gecombineerd met het toonaangevende energiebeheerplatform van PowerOasis 

voor telecommunicatie. Dit platform biedt een netwerkniveau dat verder kan gaan dan het 

beschikbare netwerk aan de hand van het intelligent produceren en opslaan van energie, 

responsive control assets en satellietverbinding voor mobiele communicatie en Wi-Fi sites. 

 

Met Green Tower als Managed Energy as a Service kunnen mobiele providers kosten besparen, 

operationele kosten verminderen, de energie-efficiëntie verhogen en de betrouwbaarheid verbeteren 
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door van traditionele statische voeding over te schakelen op efficiëntere, op afstand beheerde 

systemen. 
 

Breng voor meer informatie over de zakelijke producten van Panasonic een bezoek aan stand H31 

in hal 6 van het Mobile World Congress. 

                                                                     <EINDE> 

 
OPMERKINGEN VOOR DE REDACTIE 
 

*1 Peildatum 22 februari 2016, onder handheld tablets die bestand zijn tegen een val van 1,8 m, met een scherm van 4,7 inch of meer en een eigen 

streepjescodelezer. 

 
Beeldmateriaal of bijkomende info is te verkrijgen op aanvraag: 
 

 
Sam Claeys 

PR Consultant 
Sam@insticom.be 

026 27 06 00 
 

Cedric de Ruette 
Marketing Manager Benelux 

cedric.deruette@eu.panasonic.com 
024 81 04 33 

 
 
Over Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) 
 
Panasonic System Communications Company Europe wil het professionele leven van werknemers 
eenvoudiger maken en de efficiëntie en prestaties verbeteren van de bedrijven waarvoor ze werken door 
wereldleidende technologie. Dat gebeurt door bedrijven te helpen bij het vastleggen, berekenen en 
communiceren van allerhande informatie: van beeld over spraak tot tekst. Het productgamma omvat 
beveiligingscamera’s, PBX telefoonswitches, documentprinters, professionele camera’s en IMV camera’s, 
projectoren, grote professionele displays, robuuste mobiele computers en brandbeveiligingssystemen. PSCEU 
is een expert in haar markten dankzij haar ongeveer 350 werknemers, haar expertise op het vlak van design 
engineering, haar globaal projectbeheer en haar breed, Europees partnernetwerk. 
 
 
PSCEU bestaat uit vijf divisies: 

• Communication Solutions: omvat professionele scanners, multifunctionele printers, telefoniesystemen 
en SIP-terminals. 

 
• Computer Product Solutions helpt mobiele professionals productiever te werken met haar gamma 

robuuste Toughbook notebooks, professionele Toughpad tablets en elektronische Point-of-Sales 
(EPOS)-systemen. Panasonic Toughbook had een marktaandeel van 70.1% op de Europese markt van 
robuuste notebooks, en een marktaandeel van 57.1% op de Europese markt van robuuste, professionele 
tablets (VDC Research, maart 2015). 

 
• Professional Camera Solutions omvat uitmuntende broadcasting apparatuur. Daarnaast biedt deze 

divisie ook IMV (industrial medical vision)-technologie 
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• Security Solutions omvat bewakingscamera’s en recorders,video intercomsystemen, toegangscontrole, 
inbraakbeveiliging- en brandbeveiligingssystemen.  

 
• Visual System Solutions: omvat projectoren en professionele displays. Panasonic heeft het breedste 

AV-aanbod en is de Europese marktleider in hoge helderheidsprojectoren met 43,9% marktaandeel 
(Futuresource >5klm (Jan-Maart 2015) excl. D-Cinema). 

 
 

Over Panasonic 
 
Panasonic Corporation is wereldwijd leider in het ontwikkelen en produceren van elektronische producten en 
oplossingen die beantwoorden aan de noden van consumenten, professionals, bedrijven en specifieke 
industrieën. Sinds zijn oprichting in 1918 kende het bedrijf een wereldwijde groei. Vandaag omvat de 
Panasonic Corporation meer dan 500 geconsolideerde bedrijven en voor het fiscaal jaar dat op 31 maart 2015 
eindigde, noteerde het een geconsolideerde netto omzet van 55,5 miljard euro. Met haar gedrevenheid om via 
grenzeloze innovatie nieuwe waarde te scheppen wil Panasonic een beter leven en een betere wereld maken 
voor haar klanten. Voor meer informatie over Panasonic: http://panasonic.net/.
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