ZEBRA’NIN ANDROIDTM LİDERLİĞİ
ÇÖZÜM KILAVUZU

Android tabanlı inovasyonlar konusunda benzersiz bir geçmiş
Pazar Liderini Tanıyın: Zebra

Bu, sektör sırrı değil: Android tabanlı teknoloji, yenilikler,
başarılar ve ilerlemeler sözkonusu olduğunda, hiç kimse
Zebra’nın şanlı tarihine erişemez. Ayrıca, Zebra'nın
standartları belirlemeye devam ettiği de bilinen bir
gerçektir.

Öngörü Bizim İşimiz
Zebra her zaman bir adım önde oldu: rakiplerimizden çok
önce portföyümüzün tamamını Android’e odakladık. Bu,
yaklaşık 10 yıl önce, ET1 tabletin 2011 lansmanıyla başladı.
Ve o yıllarda tercih edilen İşletim Sistemi Windows
olmasına rağmen, gelecekteki değişimi öngördük ve
güçlü bir Android İşletim Sistemi platformu oluşturmaya
başladık. Bu şekilde, müşteriler Android'e güvenli bir
şekilde geçebildi ve hazır olduklarında uygulamalarının
kurulumunu yapabildi.
Ama sadece bununla kalmadık. 2015’te, Microsoft
eskiden beri kullanılan CE ve Windows Mobile işletim
sistemlerinin beş yıl içinde kullanım ömrünün sonuna
gelineceğini duyurduğunda, Zebra Android'e uzun vadeli
bir taahhütte bulundu ve yenilik çabalarını hızlandırdı.
O zamanlar, 15 milyondan fazla Zebra dayanıklı el
mobil bilgisayarı sahadaydı ve bu eski Windows işletim
sistemlerini kullanan müşterilerin, uygulamalarını yeniden
yazmaları ve sistemlerini köklü şekilde iyileştirmeleri
gerekeceğini biliyorduk.
Bu nedenle, müşterilerimizin İşletim Sistemi Geçiş
Girişimini destekleyen, küresel bir girişim başlatarak,
Yazılım Uygulama Geçiş Hizmeti (Software Application
Migration Service) stratejilerini hayata geçirdik. Ayrıca,
mobil uygulama modernizasyon yeteneklerimizi artırmak
için 2015 yılında “ITR Mobility” firmasını ve onun mobil
platformu olan iFactr'ı satın aldık.

Müşteriler İçin Kolay Geçişler
Zebra, temelde bir teknoloji çözümleri sağlayıcısı
olmasına rağmen, güvenilir bir ortak ve danışman
olmaktan da gurur duyuyor. Bu nedenle, müşterilerimizin,
kurumsal kurulumlarını geliştirmek, çalıştırmak, kurmak
ve desteklemek için ihtiyaç duydukları teknolojiye
ve uzun vadeli desteğe sahip olmalarını sağlıyoruz.
Ve sağladığımız rehberliğin ve müşterilerimizin aldığı
kararların, eğitime dayalı tahminlere değil, kanıtlanmış
sonuçlara dayanmasını sağlıyoruz.

1
TM

ZEBRA TECHNOLOGIES
- Android, Google LLC'nin ticari markasıdır.

Android donanım ve yazılım çözümlerimiz için alınan
tasarım kararları, müşterilerimizin altyapı yatırımlarını ve
çıkarlarını korumaya yöneliktir.
Süregelen Android geliştirme çabalarımız, müşterilere
seçeneklerini kapsamlı bir şekilde değerlendirme ve
geçiş yapma imkanı veriyor. Ve şu anda geliştirdiğimiz
ve uyguladığımız Android çözümleri, onlara iş akışlarını
zaman içinde gerektiği gibi genişletme ve uyarlama
esnekliği ve ölçeklenebilirliği sağlıyor.
Diğer markalar müşterilerini sonu gelen bir işletim
sistemine yönlendirirken ve o zamandan beri daha kısıtlı,
eskimiş ve geri kalmış bir portföyle açığı kapatmaya
çalışırken, bizim müşterilerimiz teknolojiyi benimseme
eğrisinde üst sıralarda yer almaktadır.

Ezici Üstünlüğe Sahip Bir Lider
Bu bir gerçek: Zebra, kurumsal mobil bilgisayarlar için
toplam küresel pazar payının büyük bir kısmına sahip ve
bu pay giderek artıyor. Rakiplerimiz ne kadar gerimizde?
İşte başka bir gerçek daha: En yakın rakibimiz sadece
%12'lik bir pazar payına sahip. Ve VDC Research, şu anda
kurumsal alanda satılan yeni Android mobil cihazların
%58'inden fazlasının Zebra cihazları olduğunu bildirdi.
Müşterilerimiz farklı iş akışları için farklı fiyatlarda ve
farklı form faktörlerinde amaca uygun cihazlara ihtiyaç
duyuyor. Bu nedenle, bugün 43'den fazla ürün sunuyoruz
(en yakın rakibimizin 2,5 katından fazla ve daha fazlası
da gelmekte). Bu durum müşterilerimizin ihtiyaçlarını
karşılamak için bu ürünleri farklı fiyatlarda, işlevsellikte ve
uzun ömürlü sunmamıza yardımcı olur. Zebra’nın stratejisi,
müşterinin mobil bilgisayar gereksinimlerine daha iyi
hizmet etmek için, daha fazla seçenek sunan “Doğru Ürün
Doğru Bütçe” uygulamasına imkan veriyor.
Başarımızın bir diğer anahtarı da fark yaratan
platformumuzdur. Her ne kadar çoğu dayanıklı kurumsal
cihaz tedarikçisi aynı SD660 platformunda olmuş olsa
da, Zebra her zaman fark yaratan bir platform sunmuştur.
Daima.
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Mobility DNA = Başarılı Geçiş
Zebra’nın Mobility DNA’sı kapsamlı geliştirme, yönetim,
güvenlik ve iş akışı çözümleri sunan ilk Android İşletim
Sistemli kurumsal yazılım süitiydi. Mobility DNA’ya
yaptığımız yatırımlar, Android işletim sisteminin
kurumlarda büyük ölçüde benimsenmesini sağladı
ve inovasyonlarımızın pek çoğu, kurumsal Android
müşterileri için genel ekosistemin büyümesine yardımcı
olan temel özellikler olarak benimsendi.
Günümüzde çoğu kurumsal cihaz çözümü tedarikçisi,
kendi Android yazılım araçlarının bazı sürümlerini
geliştirdi. Fakat bunu ilk yapan Zebra oldu. Bu
ekosistemlerin oluşması zaman alır - yalnızca sunmak
yetmez, aynı zamanda piyasada mevcut hale gelmesi
için zaman gerekir. Zebra, hem piyasaya sürme süresi
hem de ürün yelpazesinin genişliği açısından bir süredir
rakiplerinin ilerisinde. Aslında pek çok rakip, Mobility
DNA'yı çıkardığımızdan beri, tüm çabalarını Android'i
zenginleştirmek üzerine yoğunlaştırdı.
Elbette, pazar liderliğimiz, hem donanım hem de yazılım
alanındaki yeni nesil teknolojileri müşterilerimize daha
erken sunma vizyonumuzdan kaynaklanıyor. Çünkü
günümüzde, her donanım satın alımı aslında bir yazılım
satın alım kararıdır.

Bu nedenle 2017'de, kapsamlı kurumsal yaşam döngüsü
desteği sunan ilk dayanıklı cihazların ömrünü uzatan
bir model olan LifeGuard'ı geliştirdik. Aylık ve üç
aylık güvenlik ve destek güncellemelerimiz, müşteri
platformlarımızın güvenli ve güncel kalmasını sağlar.
Ve bu güncelleme sıklığı, çoğu OEM'in sunduğundan
daha fazladır ve son zamanlarda pazar genelinde tespit
edilen güvenlik tehditlerini caydırmaya yardımcı olduğu
gözlenmiştir.

Aşağıdakileri ilk kez Zebra yaptı:
• Özellikle ön hatlarda çalışanlar için tasarlanan bir Android
cihaz sunmak (2011/ET1)
• Mobility DNA ile Android'i Kurumsal kullanıma hazır hale
getiren kapsamlı bir yazılım paketi sunmak (2012)
• Android tabanlı giyilebilir bir mobil bilgisayarı tanıtmak
(2016/WT6000)
• Lifeguard sayesinde Android mobil cihazlar için 10 yıllık
destek sunan genişletilmiş güvenlik çözümüne sahip
olmak (2017)
• Dayanıklı mobil el bilgisayarlarında Android 10'u kullanmak
(2020)

Zebra aşağıdakilerde 1 numaradır:

MOBİL BİLGİSAYAR DONANIMININ ÖMRÜNÜ
UZATMAK

• Dayanıklı mobil bilgisayarlarda

Birçok müşteri, cihazlarını en yeni Android sürümüne
hemen güncellemiyor. Peki Neden? Getireceği maliyet
yükünden. Zamanlı entegrasyon test çalışmalarından.
Ve bu çabayı, güncellemenin onlara sunabileceği veya
sunamayabileceği özellikler ve fonksiyonellik seti ile
dengeleme ihtiyacından.

• Android tabanlı, özel tasarlanmış mobil bilgisayarlarda

Zebra olarak bunu çok iyi anlıyoruz. Ürün ömrü
stratejimizin önemli bir parçası, müşterilerin, sistemlerini
çalışır durumda ve güvenli tutmak için sık sık yazılım
güncellemesi almaya devam ettiği sırada, alıştıkları,
etkisini kanıtlamış platformlarında kalmalarını sağlamaktır.
Çözüm teklifimizin temel bir ilkesi, hem donanım hem de
yazılım özelinde, cihazlarımızın uzun yaşam döngüsüne
odaklanmasıdır.

• Android'de dayanıklı/sağlam tablet form faktörleri

• Ön hatlarda çalışanlar için Android EnterpriseRecommended (AER) sertifikalı cihaz portföyünde
• Zebra, IDC MarketScape'te Lider olarak adlandırılan tek
şirkettir: Dünya Çapındaki Dayanıklı Mobil Cihazlar 2020
Üretici Değerlendirmesi.*

ANDROİD TABANLI
PORTFÖYÜN GENİŞLİĞİ:

Kuzey Amerika ve Şirket Genel
Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Zebra'nın 2020 yılında
Ar-Ge'ye Honeywell'den
5 kat daha fazla yatırım
yapması bekleniyor

AR-GE TAAHHÜDÜ:

Rakipsiz Android tabanlı çözümler için gerçek lideri seçin ve
www.zebra.com/android-leadership adresini ziyaret edin

Asya Pasifik Genel
Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com
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*IDC MarketScape: Dünya Çapındaki
Dayanıklı Mobil Cihazlar 2020 Üretici
Değerlendirmesi (belge#US46826320,
Eylül 2020)

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 754 900 4050
la.contactme@zebra.com
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