PANASONICS ROBUSTE TABLET FZ-A1
ERSTATTER DANKORT OG KONTANTER
PÅ FESTIVALER

PÅ FLERE AF DANMARKS FESTIVALER HAR DE MANGE TUSINDE
GÆSTER SLUPPET FOR AT GÅ RUNDT MED PENGE PÅ LOMMEN.
Med en NFC-chip i armbåndet har de festivalglade danskere nemt og sikkert betalt for øl, mad og andre herligheder via Panasonics robuste tablet FZ-A1.
En løsning som skabte kortere betalingskøer og mersalg på Smukfest i Skanderborg.
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Kontantfri betaling med Toughpad
Godt 17.000 festivalsgæster på Smukfest i
Skanderborg valgte at afprøve den innovative
betalingsløsning og tankede penge på deres
armbånd, som var udstyret med en NFC-chip. De
fleste boder havde monteret den Androidkompatible Toughpad FZ-A1 fra Panasonic, som er
en robust tablet, der kan holde til det barske
festivalmiljø. Gæsterne handlede øl og andre
fornødenheder ved at scanne NFC-chippen i
armbåndet på bodernes toughpads.
Øget salg og effektiv betaling

De danske festivaler, som Roskilde Festival, Skive
Festival og Skanderborg Festival, valgte primært at
implementere den kontantfrie betalingsform for at
øge sikkerheden for gæster og medarbejdere. På
Smukfest var formålet at reducere de mange tons
byttepenge, som dagligt cirkulerer rundt på pladsen
under festivalen. Derudover har løsningen også
givet ekstra gevinster som effektivitet og mersalg:
"Vores gæster i bøgeskoven har taget rigtig godt
imod den kontantfrie løsning. 25 procent af vores
omsætning er foretaget med armbåndet - det er
langt mere, end vi turde håbe på. I år har vi haft
endnu en rekordhøj omsætning på 58 mio. kr. Det er
vi naturligvis meget tilfredse med, og vi glæder os
til at gentage succesen næste år," siger
regnskabsassistent Betina Andersen, Skanderborg
Festival.

Smukfest forventer, at den kontantfrie betaling vil
blive endnu mere effektiv fremover. Evalueringerne
fra debuten er samlet ind, så de kan bruges til at
forbedre løsningen til de mange kommende år.
Driftsikker toughpad holder til øl og mudder

"Vi valgte Panasonics robuste tablets til løsningen,
fordi de kan foretage transaktioner, selv om
netværket er nede. Vi oplever alt for ofte, at
dankortmaskinen skaber lange betalingskøer på
grund af netværksafbrydelser. Det undgår vi med
Panasonics tablets, da de også virker offline og kan
udføre transaktioner på under et sekund," siger
konceptudvikler og festivalleverandør Kim
Godiksen, Godik Han peger samtidig på robustheden
i Panasonics toughpads som en klar fordel.
Tabletten kan tåle både mudder og ølsjatter - og så
kan den anti-refleksive skærm aflæses selv i højt
solskin, hvilket ingen andre tablets tidligere har
kunnet leve op til. "Panasonics toughpad har levet
op til deres omdømme som sikker og robust. Der
har været 400 tablets i hele bøgeskoven under både
høj sol og silende regn, og vi har kun registreret en
ødelagt, som er sket ved vold af en gæst," fortæller
Betina Andersen.
Android™ 4.0

Marvell® dual-core processor
Dedikeret sikkerhedsprocessorkerne i overensstemmelse
med FIPS 140-2 niveau 2
10,1" refleksfri kapacitiv multi-touch display og
tegneplade

Om FZ-A1
Toughpad FZ-A1 med Android er ideel til mobilt arbejde under
krævende forhold. Den er modstandsdygtig over for fald og
kan holde til støv og vand. Den anti-refleksive skærm giver
rigtig god læsbarhed i dagslys.

Op til 500 cd/m" lysstyrke med anti-refleksiv film
Satellit-GPS og digitalt kompas
Op til 10 timers batterilevetid
Kan klare fald fra en højde på 180 cm i overensstemmelse
med MIL-STD 810G*
Beskyttet mod vand/støv i overensstemmelse med IP65*
3 års standard garanti
* Afprøvet på Panasonic-fabrik.

Samarbejdet fortsætter

NFC-teknologien virker ikke kun som en chip i et
armbånd, men kan også anvendes via en
smartphone og andre devices. Med sin energiske
entrepreneurånd ser Kim Godiksen mange
muligeder for at anvende kombinationen af NFCteknologi og de robuste Panasonic tablets i andre
sammenhænge: "Vi har fået mange henvendelser
fra virksomheder, billethuse og foreninger, som er
interesseret i at vide mere om betalingsformen. Når
jeg fortæller, hvordan teknologien også kan
anvendes som logistikværktøj og som personligt
adgangskort til de områder, hvor den enkelte gæst
har adgang til, er de ofte hurtige om at booke et
møde," afslutter Kim Godiksen.

