
Tablets worden vandaag de dag steeds vaker ingezet als

handige tool tijdens het bouwen, inspecteren en

onderhouden van de Nederlandse infrastructuur. Enkele

voorbeelden van toepassingen uit de praktijk zijn:

RISICO'S

Het werk stil komt te liggen

Communicatiemiddelen weg vallen

Data op de tablet verloren gaat

Het werken met een tablet in de infra brengt helaas

ook risico’s met zich mee. Een werktablet kost al vaak

rond de €1000. Op het moment dat deze kapot valt,

moet de tablet in de meeste gevallen direct vervangen

worden. Daar komt ook nog eens bij kijken dat:

DE OPLOSSING!
Door het kapot gaan van een tablet kunnen de kosten dus aardig in de papieren lopen. Daar komt ook nog eens bij kijken dat

het personeel niet verder kan werken, waardoor er ook nog eens een werkachterstand wordt opgebouwd. Gelukkig bied

The Joy Factory de oplossing! Wij hebben een assortiment tablet cases ontwikkelt vanuit de behoefte van bedrijven. Zo

zijn er twee modellen die een goede oplossing bieden voor het gebruik van tablets in de infra. Dit zijn de aXtion Bold en

aXtion Slim.

40% van alle
bouwbedrijven

gebruik maken van
tablets?

  85% van alle
zakelijke tablets

een iPad is?

Zakelijke tablets
zonder beschermhoes
gemiddeld 2 jaar mee

gaan?

VOORDELEN

Verhogen van productiviteit 

Schrappen van werken met papier

Mobiliteit van de werknemers

Altijd en overal in contact zijn

Verbeterde kwaliteitscontrole

Tablets in de infra bevorderen het werk op vele

fronten. Enkele voordelen die tablets opleveren zijn:

INFRASTRUCTUUR

Toepassingen van tablets in de infrastructuur

Het inspecteren en onderhouden van tunnels

Schade aan wegen in kaart brengen

Grond en bodem onderzoek

Landmetingen

Aanleg van nieuwe wegen en kruispunten

AXTION BOLD
De aXtion Bold kenmerkt zich door zijn brede en robuuste

behuizing. Dat maakt deze case uitermate geschikt tegen vallen

en stoten. Daarbij bestaat de beschermhoes uit waterafstotend

materiaal en heeft deze een ingebouwde screenprotector. Om

deze bescherming te kunnen waarborgen is de aXtion Bold

voorzien van het militaire MIL-STD-810G certificaat.

AXTION SLIM
De aXtion Slim is gespecialiseerd in waterdichtheid. Naast dat

deze case ook het drop-proof MIL-STD-810G certificaat draagt, is

deze beschermhoes gecertificeerd met IP68. Deze certificering

garandeert dat de tablet onderwater gehouden kan worden zonder

dat er water de case binnendringt. Daardoor is deze beschermhoes

perfect voor infrabedrijven die vaak op, of in de buurt van water

werken. 

WIST JE
DAT???

MEER WETEN OVER DE AXTION CASES, OF OVER EEN VAN DE ANDERE TABLET SOLUTIONS VAN THE JOY
FACTORY? KIJK DAN OP DE WEBSITE VAN EEN VAN ONDERSTAANDE DEALERS!

Zakelijke tablets
met beschermhoes

gemiddeld 5 jaar
mee gaan?

https://www.sbsupply.nl/joy-factory
https://www.kloegcom.nl/the-joy-factory-magconnect
https://www.tabletsolution.nl/brands/joy-factory/
https://www.centralpoint.nl/the-joy-factory/

