
PROFESJONALNY 
TABLET ET1 FIRMY 
MOTOROLA
JEDYNY TABLET KLASY ENTERPRISE DLA PRZEDSIĘBIORSTW 



KILKU UŻYTKOWNIKÓW MA KORZYSTAĆ Z JEDNEGO 
TABLETU? ŻADEN PROBLEM.
DZIĘKI MOŻLIWOŚCI ZAŁOŻENIA WIELU NIEZALEŻNYCH KONT 
W JEDNYM TABLECIE, UŻYTKOWNICY MOGĄ KORZYSTAĆ Z 
DOWOLNEGO URZĄDZENIA I ZAWSZE MIEĆ DOSTĘP DO TYCH 
SAMYCH APLIKACJI I POTRZEBNYCH DO PRACY FUNKCJI.
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SZUKASZ TABLETU, KTÓRY ZREWOLUCJONIZUJE 
METODY PRACY W SKLEPIE DETALICZNYM? 
OTO ON.

PROFESJONALNY
W KAŻDYM CALU.

TABLET ET1 FIRMY MOTOROLA — 
jedyny tablet klasy enterprise dla przedsiębiorstw.
Wiele tabletów oferuje adekwatną moc obliczeniową i ekran wystarczającej wielkości, aby możliwe było korzystanie z zaawansowanych 
aplikacji mobilnych. Jednak tylko tablet ET1 może w pełni zaspokoić wszystkie potrzeby klienta i przedsiębiorstwa pod względem sprzętu i 
systemu operacyjnego. Dlatego tablet ET1 nadaje się idealnie do zastosowania w sklepie detalicznym i charakteryzuje się niskim kosztem. Pod 
względem solidności wykonania jest prawdziwie profesjonalnym urządzeniem, łatwym w zarządzaniu i niezwykle trwałym. System operacyjny 
Android zapewnia prawdziwie wysoki poziom bezpieczeństwa danych oraz umożliwia uruchamianie aplikacji działających na wielu platformach. 
Urządzenie jest w pełni zgodne z normami łączności bezprzewodowej Wi-Fi. Wymienny akumulator umożliwia nieprzerwane korzystanie 
z tabletu przez całą zmianę. Komfortowe i estetyczne wzornictwo stworzone przez wyróżniony nagrodą zespół projektantów sprawia, że 
korzystanie z niego to prawdziwa przyjemność.

Jeśli więc szukasz dobrego tabletu dla menedżerów i sprzedawców, to właśnie go znalazłeś.

Profesjonalny tablet ET1 firmy Motorola to idealne urządzenie dla przedsiębiorstwa handlu 
detalicznego.



PANEL MENEDŻERA:
WSZYSTKO, CZEGO 
POTRZEBUJE MENEDŻER, 
ABY SKLEP MÓGŁ SPRAWNIE 
FUNKCJONOWAĆ.
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NIENAGANNE WZORNICTWO I 
WYSOKA  MOC OBLICZENIOWA
Tablet ET1 oczarowuje eleganckim wzornictwem, ale jest to zarazem praktyczne, w pełni profesjonalne 
urządzenie, które pozwoli Ci poprawić jakość obsługi, zwiększyć wydajność pracy i efektywność zarządzania. 
Projektanci zadbali o każdy szczegół, aby stworzyć tablet klasy „enterprise”. Materiały użyte do wykonania 
części zewnętrznych i specjalne szkło, którym pokryty jest wyświetlacz, zapewniają wyjątkową trwałość tabletu 
ET1. Wewnątrz urządzenia kryją się komponenty gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa danych, 
możliwość zdalnego zarządzania i podłączenia profesjonalnych urządzeń peryferyjnych, gotowy do pracy 
skaner itd. Jednym słowem, jest to urządzenie klasy biznesowej.

WYSOKA  TRWAŁOŚĆ 
Tablet ET1 charakteryzuje się trwałością, jakiej można oczekiwać 
od profesjonalnego urządzenia. Nie zaszkodzi mu upuszczenie 
czy zachlapanie. Może być używany na otwartej przestrzeni, w 
miejscach, gdzie panują bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury. 
Wyświetlacz — szczególnie ważna i delikatna część każdego tabletu 
— został pokryty niezwykle wytrzymałym szkłem Gorilla™. Szkło to jest 
praktycznie niezniszczalne — elastyczne, nie tłucze się i jest odporne 
na zadrapanie. Dzięki specjalnej obróbce chemicznej większość 
zadrapań jest praktycznie niewidoczna.

ŁATWE ZARZĄDZANIE
Zarządzanie urządzeniami mobilnymi w handlu detalicznym to niełatwe 
zadanie. Przed wydaniem tych urządzeń pracownikom trzeba je 
odpowiednio skonfigurować. Potem trzeba regularnie instalować 
poprawki i aktualizacje do systemu operacyjnego i aplikacji. W razie 
jakiejkolwiek awarii trzeba szybko znaleźć rozwiązanie problemu, aby 
przywrócić sprawność urządzenia. Użytkownicy pracujący na różnych 
stanowiskach wykonują w ciągu dnia pracy różnorodne zadania, często 
przy użyciu tego samego urządzenia — na przykład sprzedawcy 
obsługują klientów, a kierownicy działów i całego sklepu nadzorują 
codzienną pracę. 

Pomocne w rozwiązaniu tych problemów biznesowych są dwie funkcje. 
Kompatybilność z MSP, * popularnym systemem do zarządzania 
urządzeniami mobilnymi firmy Motorola, pozwala znacząco zredukować 
koszty administracyjne, stanowiące najważniejszy składnik wydatków 
związanych z eksploatacją dowolnego rozwiązania mobilnego. Personel 
centrum IT może w sposób całkowicie zdalny  przygotować tablety 
oraz urządzenia peryferyjne do pierwszego użycia, zaktualizować ich 
oprogramowanie, zweryfikować przestrzeganie przyjętych zasad,

monitorować urządzenia, identyfikować i rozwiązywać potencjalne 
problemy, zanim jeszcze odczują je użytkownicy oraz dokonywać 
napraw w razie usterki tabletu, urządzenia peryferyjnego lub 
oprogramowania.

Druga ważna funkcja, niespotykana w tabletach przeznaczonych do 
powszechnego użytku, pozwala wielu osobom używać tego samego 
urządzenia. Każdy pracownik może korzystać z dowolnego tabletu, 
gdyż po zalogowaniu się na swoim indywidualnym koncie będzie 
mieć dostęp wyłącznie do aplikacji i funkcji, których potrzebuje do 
pracy. Stacje do jednoczesnego ładowania wielu tabletów ułatwiają 
przygotowanie urządzeń dla każdej zmiany. Jedna pula wspólnych 
tabletów wystarczy dla dużo większej grupy użytkowników, co pozwoli 
zredukować wydatki na sprzęt i zarządzanie — mniej tabletów do 
kupienia i mniej do zarządzania. A ponieważ można zablokować dostęp 
do aplikacji nieautoryzowanych, pracownicy nie mogą instalować 
aplikacji, które mogłyby spowodować spadek wydajności pracy.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH FIRMOWYCH
Bezpieczeństwo jest ważne w każdej branży, ale zwłaszcza w branży 
handlu detalicznego, w której poufne dane odnoszące się do kart 
kredytowych muszą być przetwarzane w sposób zgodny z wymogami 
PCI. Dzięki dodatkowym funkcjom tabletu ET1 wystarczy kilka sekund, 
aby skonfigurować szyfrowanie nie tylko danych zapisanych w pamięci 
wewnętrznej tabletu, ale także danych zapisanych na zewnętrznej 
karcie pamięci. Jeśli urządzenie zostało zgubione lub skradzione, 
to może zostać automatycznie zablokowane lub zapisane na nim 
dane mogą zostać automatycznie skasowane, uniemożliwiając 
nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do danych i aplikacji 
biznesowych.*



WSPOMAGANA SPRZEDAŻ:
KLIENT OTRZYMA NA MIEJSCU 
WSZYSTKIE INFORMACJE 
POTRZEBNE DO PODJĘCIA 
DECYZJI O ZAKUPIE.



MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY URZĄDZENIA
Możliwości urządzenia można w miarę potrzeby rozbudowywać 
o dodatkowe funkcje. Bezprzewodowe połączenie Bluetooth™ 
oraz zintegrowany port rozszerzeń umożliwiają łatwe podłączenie 
do tabletu ET1 urządzeń peryferyjnych — od czytnika pasków 
magnetycznych (MSR) po przenośną drukarkę lub czytnik kart CAC. 
Ponadto standardowa wersja systemu operacyjnego Android została 
wzbogacona o wsparcie dla urządzeń peryferyjnych na poziomie jądra. 
Pozwala to w łatwy sposób tworzyć aplikacje wykorzystujące takie 
urządzenia.

SZYBKIE, UNIWERSALNE APLIKACJE — TA 
SAMA APLIKACJA MOŻE BYĆ UŻYWANA W 
RÓŻNYCH URZĄDZENIACH I W RÓŻNYCH 
SYSTEMACH OPERACYJNYCH
Aby ułatwić zarządzanie środowiskiem, w którym występuje wiele 
systemów operacyjnych, firma Motorola opracowała system do 
tworzenia aplikacji RhoElements. Dzięki tej opartej na standardzie 
HTML5 platformie, kłopoty związane z koniecznością tworzenia 
osobnych wersji aplikacji dla każdego systemu operacyjnego to już 
przeszłość. Nadeszły czasy łatwej instalacji, bogatej funkcjonalności 
i niskich kosztów. Można napisać aplikację, która będzie wyglądać 
i zachowywać się tak samo w różnych urządzeniach mobilnych, 
niezależnie od wielkości ekranu i od tego, czy urządzenie firmy 
Motorola wyposażone jest w system operacyjny Windows Mobile, 
Windows CE, czy też Android. W przeciwieństwie do innych rozwiązań 
tego typu, niezależne od systemu operacyjnego aplikacje RhoElements 
wyglądają i zachowują się tak samo w każdym urządzeniu. Autor 
aplikacji ma dostęp do wszystkich funkcji urządzenia mobilnego. Co 
więcej, aplikacje te mogą być używane nie tylko on-line, ale również 
off-line; pozwala to uniknąć spadku wydajności pracy w sytuacji, 
gdy użytkownicy znajdują się niekiedy poza zasięgiem sieci WLAN. 
Aplikacje RhoElements przyczyniają się do wzrostu wydajności 
pracy również dlatego, że czas odświeżania obrazu na ekranie jest 
wielokrotnie krótszy niż w typowych, dostępnych dziś aplikacjach 
mobilnych.

Rezultat? Znacznie krótszy czas tworzenia aplikacji i niższe koszty 
związane z zapewnieniem wsparcia technicznego. Możliwość 
elastycznego wyboru urządzenia, które najlepiej zaspokoi potrzeby 
użytkowników. Ponieważ w niedalekiej przyszłości platforma 
RhoElements będzie obsługiwać jeszcze więcej typów urządzeń i 
systemów operacyjnych, aplikacje tworzone przy jej pomocy wyróżniają 
się bardzo długim technicznym cyklem życia i zapewniają wysoki 
wskaźnik zwrotu z inwestycji.

AKUMULATOR, KTÓRY WYSTARCZA NA 
CAŁĄ ZMIANĘ
Każdy tablet wyposażony jest w akumulator. To jednak nie wystarcza 
do profesjonalnych zastosowań. Aby urządzenie mogło być włączone 
bez przerwy w ciągu całego dnia pracy, potrzebny jest akumulator o 
wystarczająco dużej pojemności — a także taki, który można w razie 
potrzeby łatwo wymienić na zapasowy. Tablet ET1 spełnia wszystkie te 
warunki. Jeśli akumulator wyczerpie się w trakcie zmiany, tablet może 
być zasilany z zapasowej baterii przez 15 minut. W tym czasie można 
wymienić akumulator, nie wyłączając urządzenia i nie tracąc żadnych 
danych. Ponadto wbudowany akcelerometr automatycznie minimalizuje 
zużycie energii. Tablet ET1 wprowadzany jest w tryb uśpienia, jeśli 
zostanie położony ekranem w dół lub jeśli nie zostanie dotknięty przez 
określony czas. Gdy tylko wykryty zostanie ruch, tablet automatycznie 
wznowi pracę w tym samym miejscu, w którym nastąpiła przerwa.

PROSTOTA OBSŁUGI
Tablety należą do największych dostępnych na rynku urządzeń 
przenośnych. Zespół projektantów firmy Motorola postarał się jednak, 
żeby użytkownik zupełnie tego nie odczuwał. Tablet ET1 skonstruowany 
został tak, aby można go było długo trzymać w ręce, nie odczuwając 
zmęczenia. Czujnik oświetlenia automatycznie reguluje jasność 
podświetlenia ekranu, co gwarantuje dobrą czytelność bez ręcznej 
zmiany ustawień mimo zmiennych warunków oświetlenia. Jeśli obsługa 
aplikacji jest wygodniejsza przy poziomej orientacji ekranu, to wystarczy 
obrócić tablet.

STRONA 7



MOBILNY POS:
KLIENT MOŻE ZAPŁACIĆ NA 
MIEJSCU, NATYCHMIAST 
PO PODJĘCIU DECYZJI O 
ZAKUPIE. NIE MUSI STAĆ 
W KOLEJCE DO KASY — 
WIĘC NA PEWNO SIĘ NIE 
ROZMYŚLI.



ŁĄCZNOŚĆ GŁOSOWA KLASY ENTERPRISE 
— KOMUNIKACJA PRZY UŻYCIU URZĄDZEŃ 
RÓŻNYCH TYPÓW, KORZYSTAJĄCYCH Z 
RÓŻNYCH SIECI
W sklepie często spotyka się urządzenia mobilne różnych typów, 
być może nawet korzystające z różnych sieci bezprzewodowych. 
Kompatybilność z rozwiązaniem TEAM** firmy Motorola umożliwia 
łączność głosową typu  „naciśnij-i-mów” między pracownikami 
wyposażonymi w tablety ET1 lub jakiekolwiek inne urządzenia 
obsługujące technologię TEAM — z klientami przy kiosku na terenie 
sklepu, z innymi pracownikami wyposażonymi w tablety ET1 lub inne 
komputery mobilne firmy Motorola, z kierownikami działu używającymi 
smartfonów TEAM VoWLAN, kierownikami sklepu posiadającymi 
telefony Apple iPhone, Motorola Droid lub inne popularne smartfony 
oraz z pracownikami służb porządkowych i ochrony komunikującymi 
się za pomocą radiotelefonów. Rezultat? Możesz wybrać urządzenie 
z systemem operacyjnym Android bez ryzyka, że pojawi się izolowana 
grupa użytkowników pozbawionych możliwości łatwego komunikowania 
się z resztą zespołu i z klientami.

DŁUGI CYKL ŻYCIA
Tablety, zarówno te przeznaczone do powszechnego użytku, jak i 
modele do zastosowań profesjonalnych, pojawiają się na rynku i znikają 

tak szybko, jak telefony komórkowe. Jak wiadomo, jeśli techniczny cykl 
życia urządzeń jest krótszy niż trzy lata, to cierpi na tym efektywność 
operacyjna firmy: trzeba bowiem przygotować do eksploatacji więcej 
modeli, a potem zapewnić wsparcie techniczne. Wybierając tablet ET1 
— lub jakiekolwiek inne urządzenie klasy „enterprise” firmy Motorola 
— mamy pewność, że to samo urządzenie będzie dostępne przez trzy 
lata od daty wprowadzenia na rynek; mamy też gwarancję wsparcia 
technicznego przez dodatkowe trzy lata po wycofaniu urządzenia z 
oferty.

WSPARCIE TECHNICZNE NA NAJWYŻSZYM 
POZIOMIE
Bez względu na to, jakie firma ma potrzeby, Motorola oferuje usługi, 
które będą mogły je zaspokoić. Możemy zapewnić pomoc na 
każdym etapie — od planowania i analizy potrzeb, poprzez projekt i 
wdrożenie, po zarządzanie i wsparcie techniczne podczas eksploatacji 
rozwiązania. Na przykład, pakiet „Service from the Start with 
Comprehensive Coverage” (pełna obsługa serwisowa od pierwszego 
dnia) obejmuje normalne zużycie urządzeń, przypadkowe uszkodzenie 
części wewnętrznych i zewnętrznych zarówno samego tabletu ET1, 
jak i wybranych akcesoriów, a także usuwanie usterek systemu 
operacyjnego, pozwalając ograniczyć do minimum awarie i przerwy w 
pracy urządzenia.
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DODAJ SKRZYDEŁ MENEDŻEROM 
I SPRZEDAWCOM, WYPOSAŻAJĄC 
ICH W PROFESJONALNY TABLET 
MOTOROLA ET1 Z SYSTEMEM 
OPERACYJNYM ANDROID.
Informacje, jak to zrobić, znajdziesz na stronie www.motorolasolutions.com/ET1 
lub uzyskasz od naszych ekspertów, których dane kontaktowe podane są 
na stronie www.motorolasolutions.com/pl/contactus

http://www.motorolasolutions.com/ET1
http://www.motorolasolutions.com/pl/contactus


TRAINING

RÓŻNE ZASTOSOWANIA 
TABLETU ET1 W HANDLU 
DETALICZNYM
Wszechstronny tablet ET1 ma wiele zastosowań w branży handlu detalicznego. Wystarczy kilka razy 
dotknąć ekranu dotykowego, aby to samo urządzenie mogło zaspokoić potrzeby różnych użytkowników: 
sprzedawcom dostarczyć informacji, które pozwolą lepiej obsługiwać klientów oraz skuteczniej kontrolować 
stan zapasów; menedżerom ułatwić zarządzanie sklepem; klientom zapewnić nowe usługi, takie jak dostęp 
do szczegółowych informacji o produkcie, zapasach i cenach.

Oto niektóre zastosowania tabletu:

SPRZEDAŻ 
WSPOMAGANA MOBILNY POS ELEKTRONICZNY PANEL 

MENEDŻERA

ZARZĄDZANIE 
PLANOGRAMEM

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI
 I PERSONELEM

LOKALIZOWANIE 
PRZEDMIOTÓW

ZAMÓWIENIA 
SPECJALNE

SZKOLENIA



SZKOLENIA WIDEO:
SPRZEDAWCY BĘDĄ 
POINFORMOWANI O 
NOWYCH PRODUKTACH I 
PROMOCJACH.



Numer części: BRO-TABLET. Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych we wrześniu 2011 roku. Logo MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA 
SOLUTIONS i stylizowana litera M są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Motorola Trademark Holdings, LLC oraz są 
używane zgodnie z licencją. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli. © 2011 Motorola, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PROFESJONALNY TABLET ET1 FIRMY MOTOROLA 
BROSZURA

MOTOROLA SOLUTIONS
Każda chwila każdego dnia jest gdzieś dla kogoś ważna. I w każdej chwili 
innowacje, produkty i usługi firmy Motorola Solutions odgrywają ważną 
rolę w życiu ludzi.

Dzięki naszej technologii strażacy widzą, co znajduje się po drugiej stronie 
budynku, a policjanci co dzieje się za rogiem ulicy. Menedżerowie wiedzą 
wszystko o całym łańcuchu dostaw, a pracownicy przedsiębiorstwa 
komunalnego mogą na bieżąco śledzić funkcjonowanie sieci 
energetycznej. Ekipy ratunkowe mogą błyskawicznie rozeznać się w 
sytuacji po wypadku lub katastrofie. Firmy mogą na czas dostarczyć 
zamówione towary.

Wszystko to umożliwiają sprawne sieci telekomunikacyjne, aplikacje, 
usługi i zawsze aktualne informacje, do których mają dostęp użytkownicy 
łatwych w obsłudze i praktycznie niezniszczalnych urządzeń podręcznych 
firmy Motorola Solutions.

W KRYTYCZNYCH CHWILACH POMAGAMY WSZYSTKIM STANĄĆ NA 
WYSOKOŚCI ZADANIA.
TAKA JEST MISJA NASZEJ FIRMY.

* Nie wszystkie funkcje są dostępne w pierwszej wersji; niektóre funkcje będą dostępne w niedalekiej przyszłości. Szczegółowych 
informacji o tym, które funkcje będą dostępne i kiedy będą dostępne udzielają przedstawiciele handlowi firmy Motorola Solutions.

** Funkcja ta będzie dostępna w niedalekiej przyszłości.


