
Global 3.5G Kurumsal Dijital Asistan (EDA)

Mobil çalışanlara sadece bilgi vermek yerine tam yetkili 
olmalarını sağlamak. 

Motorola ES400



SadEcE tEk bir ciHaZla MağaZayı daHa iyi 
yönEtEbiliriM.
ES400 ile, mağaza denetçilerinize ve bölge müdürlerinize, mağazalarınızı mümkün olduğunca 
etkin biçimde yönetmek için ihtiyaç duydukları bütün araçlar cep boyutundaki tek bir cihazda 
sunuluyor. Ayrıca bu global 3.5G cep telefonu, yöneticilerin çalışma çizelgeleri, e-postalar ve metin 
mesajlaşmanın yanı sıra, envanter ve satış verilerine erişebilmeleri için arka uç iş uygulamalarını kolayca 
yürütebilmelerine olanak veren, tüm özelliklere sahip ve güçlü bir mobil bilgisayardır. Müdürler satış 
katına gittiklerinde, bir müşteri için bir ürünün fiyatını ve bulunabilirliğini kontrol etmek amacıyla 
barkodları tarama becerisi de dahil olmak üzere, satış danışmanlarınızla aynı araçlara sahip olurlar. Sonuç 
olarak, müdürleriniz sadece bilgilendirilmekle kalmaz, güçlü olurlar ve müşteri bağlılığını ve satışları 
arttıracak olan tutarlı ve farklılaştırılmış bir marka deneyimi oluşturan acil adımları atabilirler.



Günümüzde, mobil çalışanlarınız gün boyunca telefon görüşmeleriyle, 

e-postalarla, metin mesajlarıyla ve yüz yüze görüşmelerle müşterilerinizden 

bilgi alıyor. Motorola ES400 ile çalışanlarınıza bilgi vermek yerine yetki verin. 

Motorola’nın en küçük ve cebe sığan EDA'i, çalışanlarınızın yalnızca bilgi almasını 

değil aynı zamanda anında harekete geçmesini sağlamak için gerekli olan 

kapsamlı ses ve veri özellikleri sunar. Gün sonunda yapılacak evrak işlerine son. 

Bilginin sahadan alınmasında gecikmeye son. Yola çıkmadan önce rapor ve 

form toplamaya son. Artık verileri toplamak ve bunlara erişmek, en iyi seçimleri 

yapmak ve işleri yerinde tamamlamak için gerekli olan araçlar, daima onarım 

teknisyenlerinizin, satış temsilcilerinizin, perakende müdürlerinin, hemşirelerin 

ve daha pek çok çalışanın parmaklarının ucunda. Sonuç mu? İşlem öğeleri 

yapılanlar haline gelerek, maksimum verimlilik ve mükemmel müşteri hizmetleri 

sağlamak için gerekli hızlı yanıt süreleri sağlar ve kurumsal karlılığı, gücü ve 

marka değerini artırır.

Motorola'nın ES400 ürünüyle, mobil 
çalışanlarınıza sadece bilgi vermek yerine 
tam yetkili olmalarını sağlayın.



SadEcE tEk bir ciHaZla, daHa faZla 
Satış yapabiliriM.
Gelir zinciriniz, satış personelinden başlar. Bu mobil iş gücü daha verimli hale geldikçe, satış personeli 
satış yapmaya ayıracak daha çok zamana sahip olur. Satış ekibinizin satışını yaptığı ürün ne olursa olsun, 
ES400 günün her anında envanter ve fiyatlandırmayı kontrol edebilmelerini, sipariş verebilmelerini ve 
siparişlerin durumunu kontrol edebilmelerini ve tüm bunların yanı sıra, sesli posta ve e-postadan metin 
mesajlarına kadar bütün iletişimi takip edebilmelerini sağlayarak satış ekibinizi işlerinin zirvesinde 
tutar. Masaüstündeki bütün araçlar elinizin altındayken, yapılması gerekenler yapılmış olur. Yanıt verme 
süreleri geliştirilir ve satış döngüleri yoğun hale gelir, bu da aynı satış gücünün daha fazla gelir elde 
edebilmesine olanak verir.



Cebe sığan, küçük EDA... Büyük işler için yapılmıştır. 
ES400, küçük ve hafif bir form faktörünü kurumsal güvenlik, kullanım 
kolaylığı ve düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO) için gerekli olan 
uzun kullanım ömrü, kurumsal sınıf dayanıklılık, merkezi yönetim 
ve dünya çapında destek gibi her şeyi birleştirerek büyük bir iş 
işlevselliğini şık bir tasarımla sunuyor. Bu tek cihaz, müdürlere ve görev 
odaklı çalışanlara işi yapılabilmesi için gerekli olan bütün araçları 
sunuyor: kullanıcı seçimli bir GSM/CDMA ve bas-konuş özelliğine, 
mobil bir bilgisayara, yüksek çözünürlüklü ve renkli, fotoğraf ve video 
çekip barkod yakalayabilen bir kameraya, GPS'e ve e-postalar ile 
takvimin yanı sıra, envanter ve sipariş yönetimi sistemleriyle kurumsal 
bilgi üsleri gibi gerçek zamanlı kritik arka uç iş uygulamalarına erişim 
sağlayan, gerçek bir 3.5G cep telefonu.

Sektörde bir ilk: çift kullanıcı seçimli 3G kablosuz 
iletişim, çalışanlarınızın bağlantısını korumasını 
sağlıyor.
Motorola MAX FlexWAN, WAN teknolojisi ile sağlanan gerçek 
özgürlüğü sunuyor. ES400, tek bir dokunuşla ağları etkinleştirmek ve 
ağlar arasında geçiş yapmak için GSM ve CDMA kablosuz iletişimini 
birleştirir: Motorola'da ve sektörde bir ilk. Kullanıcı değiştirilebilir, kilidi 
açık pentabant platformu, 3.5G GSM HSPA ve CDMA EVDO Rev A dahil 
olmak üzere bütün hücresel ağlar için küresel bir destek sağlamaktadır 
(her bir hücresel taşıyıcı için aktif planlar gerektirmektedir). Artık 
kurumlar, sürekli bağlantı sağlayabilmek için mobil çalışanlara birden 
fazla WWAN bağlantısı  sunma esnekliğine sahiptir.Ağda kullanıma 
özgü araç satın alma ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır. Artık tek bir cihaz 
grubu, dünyanın herhangi bir yerinde hemen her ağda kolayca ve 
tekrar tekrar uygulanabilmektedir; bu da cihazın kullanımını, kullanım 
ömrünü ve yatırım geri dönüşünü (ROA) en üst düzeye çıkarmaktadır.

Kullanması kolay, görüntülemesi kolay
ES400, sınıfının en geniş ekranlarından biri olan 3 inçlik, renkli bir 
dokunmatik ekrana sahiptir. Birçok rakip ürünün aksine, ekran baştan 
sona uygulama ekranı olarak kullanılabilmektedir. Küçük ekranların 
okunması genellikle zordur ancak modern PenTile® ekran teknolojisi, 
dış mekanlarda bile pil gücünü muhafaza ederek ve mükemmel bir 
okunabilirlik sağlayarak, tipik ekranların kullandığı gücün yarısıyla iki 
kat daha fazla parlaklık sağlayabilmektedir. Beyaz piksel eklenmesi, 
daha parlak beyazlar ve daha koyu siyahlar sağlarken, kenarlıkları 
ve yazıtiplerini netleştiren özel algoritmalar kullanılır. Sonuç olarak 
metinler, simgeler ve menüler, hemen her türlü aydınlatma koşulunda 
daha canlı ve okunması daha kolay bir hale gelir. Veri girişi genellikle 
daha küçük cihazlarda sıkıntıcı verici olurken, Motorola’nın ödüllü 
Endüstriyel Tasarım ekibi, el büyüklüğüne bakılmaksızın kolay veri 
girişini sağlamak için insan faktörü çalışmaları gerçekleştirmiştir. 
Optimum tuş topolojisi, kuvveti, hareketi ve geri beslemesi, uygulama 
etkileşimini kolaylaştıran bir klavye düzeniyle birleşmektedir. 
Kullanıcılar, belirli iş akışlarını basitleştirmek için tuşları kolaylıkla tekrar 
tanımlayabilirler. Esnek optik gezinti pedi, fare olarak kullanılabilir 
veya formlardaki veri girişini daha etkin hale getirmek için 4 yönlü 
bir gezinti modunun içerisine yerleştirilebilir: Kullanıcılar, klavyeden 
parmaklarını kaldırmadan alanlar arasında gezinmek için yukarı, aşağı, 
sağa ve sola hareket edebilirler.

Bu cep boyutundaki ofis sayesinde, çalışanlarınızın 
birbiriyle bağlantılı ve verimli olmasını sağlayın.

ES400 ekranının üst kısmında yer alan Sekme 
Çubuğu, çalışan uygulamalar ve cihaz ayarlarına 
‘tek dokunuşla’ kolay erişim sağlar. Aşağıda 
gösterilen ‘Çalışan Programlar’ sekmesi, 
kullanıcılara saniyeler içerisinde programlar 
arasında geçiş yapma olanağı vererek bütün açık 
programların bir listesini içerir. Diğer sekmelerse; 
ses, kablosuz iletişim, güç ve bellek ayarları 
üzerinde kolay kontrol için özellikleri mantıklı 
gruplar içerisinde bir araya getirir.

Cihaz Yönetim Sekmeleri
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Saha teknisyenleri sadece büyük iş maliyetleri temsil etmekle kalmaz, aynı zamanda müşteri ilişkileri 
satış sonrası için ana kaynağınızı oluştururlar. Müşteri memnuniyetini, markanızın algılanma şeklini ve 
sizin karlılığınızı doğrudan etkileyen unsur, bu personelin performansıdır. ES400'ün kapsamlı işlevselliği, 
bu iş gücüne işi hızlı ve doğru yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları araçları sunar. Hizmete sunulacak 
olan ekipmanın üzerindeki barkodun hızlı bir şekilde taranması, geçmiş hizmet kayıtlarına ve ayrıntılı 
onarım programlarına verilen bağlantılarla birlikte elektronik iş emirlerini görüntüler. İş emri, yerinde 
tamamlanabilir: Daha sonra tamamlanması gereken evrak işleri yoktur ve faturalar aynı gün kesilebilir. 
Entegre GPS ile, gerçek zamanlı talimatlar ve sahadaki teknisyenlerin konumunu takip etme becerisi, 
doğru teknisyenin her zaman ve zamanında doğru işte olmasını sağlar.

SadEcE tEk bir ciHaZla, bir gündE daHa 
faZla iş EMrini yErinE gEtirEbiliyoruM.



Uygulamalara anında erişim
ES400, hemen her uygulamaya tek dokunuşla erişim olanağı sunmaktadır. 
Tek bir dokunuş, kullanıcılara açık uygulamalar arasında ‘gezinmek için 
dokunma’ olanağı veren bir menüyü görüntülemektedir. Ayrıca kullanıcılar, 
en önemli dört iş uygulamasını, ana sayfadaki özelleştirilebilir bir program 
girişi içerisine yerleştirebilirler. Buna ek olarak, ‘Uygulamalarım’ tuşu, cihaz 
üzerinde en çok ihtiyaç duyulan ve en çok kullanılan uygulamaların 
tümünün kullanıcı tarafından tanımlanabilir ve kişiselleştirilmiş bir 
menüsüne tek bir dokunuşla erişim sağlar.

Tamamen işle ilgili olan Ana Ekran, gerçek bir 
kişisel verimlilik yöneticisi gibi çalışır.
Ana Ekran, kullanıcıların bir iş gününü en verimli şekilde geçirmesini 
sağlar. Özet Ana Ekranın yoğunlaştırılmış ‘bir bakışta’ görünümü, 
öğeler arasında kaydırmaya gerek olmadan alınan yeni sesli postaların, 
cevapsız aramaların, e-postaların ve metin mesajlarının sayısının yanı 
sıra, açık görevlerin bir sonraki randevu zamanı ve sayısı da dahil 
olmak üzere, şirket için önemli olan kişisel bilgilerin tüm kategorileri 
için genel bir bakış sunmaktadır. Alternatif bir Ayrıntılı Giriş Ekranı, 
her bir kategorideki en son girişin ayrıntılarını eklemektedir. Tek bir 
dokunuşla, iki ekran arasında gezinti yapılabilmektedir. Özet ekranına 
veya Ayrıntılı ekrana bir kez dokunmakla, seçilen kategorideki bütün 
girişler listelenmektedir.

Kurumsal kamera uygulamasıyla multimedya iş 
verilerinden en iyi şekilde yararlanın.
İki eşsiz özellik, kurumların multimedya bilgisinin değerini en üst 
düzeye çıkarmasına olanak sağlamaktadır. Zengin iş zekası, aşağıdaki 
öğelerle fotoğraflara eklenebilmektedir: sesli ve yazılı yorumlar; 
ayrıntılı referanslar sağlamak için fotoğrafların üzerine yerleştirilebilen 
sıralı açıklama işaretleri; dosya ismi ve zamanı gösteren coğrafi konum, 
fotoğrafın çekildiği tarih ve yer. Buna ek olarak, iş akışları mevcut işe en 
uygun olacak biçimde özelleştirilebilir: Fotoğraflar görüntülenebilir ve 

her görüntünün alındığı anda ya da daha sonraki bir zamanda bilgiler 
girilebilir. Galeri oluşturma özelliği, kullanıcıların fotoğrafları düzgün 
bir biçimde ve tam yerinde düzenleyebilmesini ve hatta bütün gruba 
(örneğin bir mağaza konumuna) bir yorum ekleyebilmesini sağlar.

Basitleştirilmiş arama yönetimi
Rakip ürünlerin aksine ES400, kullanıcıların aramaları yönetmek için 
ihtiyaç duyacakları, geniş bir ‘dokunma duyarlı’ arama pedi, hoparlöre 
sürekli erişim, sessize alma ve bekletme ve ülke arama kodlarına 
tek dokunuşla erişim dahil olmak üzere her şeyi tek bir Arama 
Yönetimi ekranında sunar. Bu ekran, arama boyunca görüntülenerek 
kullanıcıların konferans arama şifreleri gibi sayısal bilgileri gerektiği 
şekilde kolayca girmesine olanak sağlar. Geçiş yapma düğmesi ise, 
kullanıcıların bir ya da daha fazla arayanı eklemesini, görüşmeyi sona 
erdirmesini ya da özel olarak konuşmasını sağlayan bir çoklu arayan 
yönetim ekranına tek dokunuşla erişim sunar.

Kolay cihaz yönetimi
Cihaz ayarlarını yönetmek, hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kullanıcıların 
birden fazla menüye ve ekrana ulaşmasını gerektirmek yerine, ayarlar 
mantıklı biçimde; Bellek, Güç/Kablosuz İletişim ve Ses gibi daima 
kullanılabilir olan ayrı Cihaz Yönetimi Sekmelerine ayrılmıştır. Bir 
sekmeye tek bir kez dokunmak, ilgili bütün ayarlara erişim sağlar. 
Kullanıcılar çalışma devam ederken kişisel ayarları düzenleyebilir 
veya manuel ya da otomatik olarak etkinleştirilebilen, özel bir profil 
oluşturabilirler. Örneğin, ES400 sensörleri, bir kullanıcının sessiz 
bir alana girdiğini tespit ettiğinde, ayarlar anında ayarlanabilir: 
Müşterilerin ya da iş arkadaşlarının rahatsız olmadığından emin olmak 
için, zil sesi seviyesi düşürülebilir ve titreşim modu etkinleştirilebilir.

Motorola Kurumsal Kullanıcı Arabirimi (MEUI), ES400'ün kurumsal kullanıcılar için hayatı kolaylaştırmak amacıyla özel olarak tasarlanmış,  
en benzersiz özelliklerinden biridir. Bu özel ve özelleştirilebilir kurumsal sınıf arabirim, kurumsal kullanıcılara aradıkları şeyi veriyor: özelliklere 
ve uygulamalara daha hızlı ve daha kolay erişim ve benzersiz iş akışlarını geliştirmek ve iş başında verimliliği en üst düzeye çıkarmak için 
arabirimi uyarlama olanağı. Temel özellikler şunları içermektedir:

En sonunda işyerlerine özel bir kullanıcı arabirimi. Giriş ekranı, kullanıcıların iş gününün zirvesinde 
kalmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi sade bir 
görünümle sunar: e-postalar; metin mesajları; 
sesli postalar, cevapsız aramalar; görev listeleri; 
sonraki randevu zamanı ve kişiler. Kullanıcı 
tarafından tanımlanabilen bir görev çubuğu, en 
sık kullanılan dört uygulamayı saklarken, kullanıcı 
tarafından tanımlanabilen ‘Uygulamalarım’ listesi, 
gün boyunca kullanılan bütün uygulamaların tam 
listesine tek dokunuşla erişim sağlamaktadır.

‘Tamamen kurumsal’ Giriş Ekranı
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SadEcE tEk bir ciHaZla, daHa faZla HaStaya 
daHa iyi bakabiliyoruM.
ES400 elinizin altındayken, evde sağlık hizmeti veren kişiler en yüksek kalitede bakım sağlamak için 
gerekli olan tüm unsurlara kritik bağlantılara sahiplerdir. Birkaç düğmeye basarak hastanın tıbbi kaydına 
erişilebilir ve tıbbi görevlilere geçmiş bilgilerin yanı sıra belirli bir vizite için bakım planını görebilme 
olanağını da sunmaktadır. Kafalarında bir soru oluşması halinde, tıbbi görevliler telefon yoluyla kısa sürede 
doktorlara ulaşabilirler ya da gizliliğin gerektiği durumlarda metin mesajlarından faydalanabilirler. Eğer 
bir yara iyileşmiyorsa, tıbbi görevliler, gerçek zamanlı ve yüksek doğrulukta bir teşhis ve bakım planının 
güncellenmesi için bir fotoğraf çekip fotoğrafı bir doktora anında iletebilirler. Sağlık alanında ideal olan, 
dayanıklı ES400, sahada tam bir güvenilirlik göstermektedir. Özelleştirilmiş kurumsal arabirim sayesinde 
cihazın kullanımını son derece kolay hale gelerek tıbbi görevlilerin dikkatlerini teknoloji yerine hastaya 
vermesi sağlanır.



Güvenilir veri yakalama özellikleri 
ES400, çok çeşitli iş süreçlerini akıcı ve hatasız hale getirmek için esneklik 
sağlarken çalışanlarınızın pek çok farklı türde veri toplayabilmesini 
sağlar. Yüksek çözünürlüklü 3,2 MP otomatik odaklı dijital kamera,  
1B ve 2B barkodların, imzaların, fotoğrafların ve yüksek kaliteye sahip 
videoların kolayca yakalanmasını sağlar. 

Çalışanlarınız ve işyeriniz için güvenilir konum 
tabanlı hizmetler
Motorola MAX Locate, asistanlı GPS (aGPS) ve SUPL desteği dahil 
olmak üzere, sınıfının en iyisi entegre GPS işlevselliğini sunmaktadır. 
Geniş kapsama alanı, derin vadiler ve yoğun ormanlık alanlarda 
bile, daha fazla kullanıcıya daha fazla bölgede konuma bağlı 
hizmet sağlamaktadır. Bir Motorola veya operatör tabanlı bir SUPL 
sunucusuna yapılan bağlantı, ilk sabitleme (FTTF) anının çok daha 
hızlı olmasını sağlar ve GPS tabanlı uygulamalar için önemli bir 
performans artışı sunar. Düşük güç tüketimine sahip olan yonga 
kümesi, pil ömrünün tam olarak kaydırılabilmesi için gücün muhafaza 
edilmesine yardımcı olarak, minimum güç gereksinimleri ile üstün 
doğruluk sağlar. Sonuç olarak, verimliliği arttıran ve maliyetleri 
düşüren, konum tabanlı uygulamaları uygulama becerisine sahip 
olursunuz. Örneğin, müşteri tesislerinin dönüş bildirimli yer tarifleri 
ve ayrıca benzin istasyonlarından parça tedarikçilerine kadar yakın 
çevrede ihtiyaç duyulan kaynakları hızlı biçimde belirleme becerisi, 
sahadaki çalışanların gün boyunca programa sadık kalmasına yardımcı 
olmaktadır. Gerçek zamanlı izleme verileri, gönderim verimliliğini 
arttırarak, müşteri hizmetleri seviyelerini koruyarak ve kat edilen 
mesafeyi, yakıt masraflarını ve araç yıpranma ve aşınmasını azaltarak 
gerçek zamanlı iş gücü yönetimine olanak verir.

Motorola MAX Sensör özelliği ile kurumsal sınıf 
hareket algılama. 
MAX Sensör, ES400'deki en popüler tüketici tarzı cep telefonu 
teknolojilerinden biri olan akselerometreyi kurumsal sınıfta kullanıma 
almayı sağlar. Cihazın yönüne bağlı olarak, otomatik olarak yatay ve 
düşey görünüme geçme özelliğinin yanı sıra, birkaç saniye içinde 
çeşitli hazır özellikler devreye alınabilir. Güç yönetimi özellikleri, pil 
gücünün tam olarak kaydırılabilmesine yardımcı olur. Örneğin belirli 
bir süre içinde hareket algılanmazsa veya ekran aşağı bakıyorsa cihaz 
otomatik olarak uyku moduna dönebilir. Açık mimari ise, kurumların 
akselerometre verilerini özelleştirilmiş uygulamalara entegre etmesine 
olanak sağlar.

Kapalı mekanlarda ekonomik ve yüksek 
performanslı ses ve veri
Birçok tüketici cihazının Wi-Fi standartlarını desteklememesi ya da 
sadece 802.11b/g’yi desteklemesine rağmen, ES400, 802.11a/b/g’yi 
desteklemektedir. Kullanıcılar ofise girdiğinde, WLAN, cep telefonu 
servislerinde yaygın olarak görülen bina içi kapsama alanı sorunlarını 
gidererek, uygun maliyetli kablosuz ses ve veri hizmetleri sağlamak 
üzere ayarlanabilir. Ses paketlerini 802.11a’ya ayırabilme özelliği, ağ 
trafiğinin en yoğun olduğu zamanlarda bile, servisin kullanılabilirliğini 
sağlayarak ve düşen aramalara engel olarak, Voice-over-WLAN 
(VoWLAN) aramaları için hizmet kalitesini korur.

Ses...veri...fotoğraflar...video...barkod tarama...imza yakalama...GPS...çift 
CDMA ve GSM 3.5G bağlantıları...Wi-Fi...ES400 bütün bunları gerçeğe 
çeviriyor. 

ES400, bir fotoğrafa eklenecek olan zengin iş 
zekasına olanak sağlayarak görüntü tabanlı 
bilginin değerini yeni bir seviyeye taşımaktadır. 
Kullanıcılar istedikleri zaman sıralı açıklama 
işaretleri (aşağıya bakın), ses ve yazı tabanlı 
yorumlar, belirli bir dosya ismi, zamanı gösteren 
coğrafi konum ve fotoğrafın çekildiği tarihi ve yeri 
ekleyebilirler.

Gerçek kurumsal sınıf multimedya 
yönetimi
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Kurumsal sınıf güvenlik, yönetilebilirlik ve destek

Kurumsal sınıf güvenlik. Eksiksiz bir çözüm paketi, en büyük 
mobilite endişelerinden biri olan güvenlik konusunu ele alıyor. 
Yerleşik biyometrik parmak izi okuyucu, cihazın kilidini açmak 
için kullanıcıların parmak ucuyla dokunmasını gerektiriyor ve bu 
sayede cihazlarınızdaki ve ağ kaynaklarınızdaki verilere sadece 
yetkili çalışanların erişebilmesini sağlıyor. Motorola’nın Mobil 
Sanal Özel Ağları (MVPN'ler),  azalması olmadan kablosuz iletişime 
kablolu hat güvenliği getirir ve e-postalara, anlık mesajlaşma 
hizmetlerine, iş uygulamalarına ve kurumsal verilere güvenli erişim 
sağlar. Motorola’nın Mobil Güvenlik Paketi (isteğe bağlı), ES400 ve 
diğer Motorola mobil bilgisayarları için cihaz seviyesinde koruma 
sağlar; güvenlik duvarı, dışarıdan yetkisiz girişlerin engellenmesi, 
zorlanan kimlik doğrulama, veri şifreleme ve bütünlük izleme, 
ES400 cihazlarınızda bulunan ve bu cihazlardan geçen verileri 
korumak üzere birleşir.

Tek bir küresel kontrol noktası. Motorola’nın Mobilite Servis 
Platformu (MSP) ile uyumluluk, dünyanın neresinde olurlarsa 
olsunlar, bütün ES400 cihazlarınız üzerinde mükemmel bir merkezi 
kontrol sağlar. Cihazların tek bir uzaktan kontrol noktasından 
hazırlanması, sağlanması, izlenmesi ve sorunlarının giderilmesi, 
mobiliteyle ilgili en büyük maliyetlerden biri olan günlük yönetim 
masraflarını azaltır. 

Dünya çapında destek. ES400 cihazlarınızın Motorola'nın 
Yönetimli Cihaz Servisi'yle mobil kullanıcılarınızın ellerinde 
en yüksek performansla çalışmaya devam etmesine yardımcı 
olmak için, günlük desteği kolaylaştıran ve cihazın bulunabilirliği 
ile çalışma süresini arttıran, uzman bir yönetim çözümü. Çok 
dilli yardım masamız, kullanıcılarınız için ilk iletişim noktasını 
oluşturmaktadır ve minimum kullanıcı katılımıyla sorunları 
belirleyip çözmek için ES400'ün uzaktan kontrolünü sağlayabilen 
teknisyenler tarafından meydana getirilmiştir. Diğer bileşenler, 

kullanıcılar etkilenmeden önce cihaz sorunlarını tanımlayıp 
düzeltmek için proaktif cihaz izleme, yazılım güncellemelerinin 
uygulanması, hızlı konum belirleme için gerçek zamanlı varlık 
izleme ve kaybedilmiş ya da çalınmış cihazların kilitlenmesi veya 
temizlenmesini içerir. Yatırımınızı beklenmeyen tehlikelerden 
korumak için, Motorola Geniş Kapsam ile En Başından Servis 
kullanılmasını tavsiye etmektedir. Bu benzersiz ve her şeyi 
kapsayan hizmet, işe verilen gerçek bir değer ortaya koyarak, 
normal yıpranma ve aşınma, iç ve dış parçaların kazayla bozulması 
ve hatta ES400 ile birlikte gönderilen aksesuarların seçimini ek bir 
ücret talep etmeden karşılamaktadır. 

Üstün bir TCO için kurumsal sınıf dayanıklılık ve 
kullanım ömrü
ES400; tüketici tarzı cihazlarda genellikle sunulmayan pek çok 
özelliğiyle, her gün, kapalı ve açık mekanlarda, gün boyu süren iş 
amaçlı kullanımlarına dayanacak şekilde, IEC ve MIL-STD 810G gibi 
en güncel ABD Askeri standartlarına uygun olarak üretilmiştir. 
Düşme özelliği, IP42 ve Motorola’nın katı mekanik dayanıklılık testiyle 
birleşerek her gün güvenilir kullanım sağlar: Cihaz 4 ft./1,22 m 
yüksekten birden fazla düşüşe, art arda 150 kez 1,6 ft./0,5 m 
yuvarlanmaya (300 darbe) ve toza, neme ve yağmura maruz 
kalmaya dayanır.

Ayrıca ES400, üç yıllık piyasada bulunabilirlik ömrü sunmaktadır; 
ürünün satın alınma tarihinden itibaren en az üç yıllık ek destek 
süresi sona ermektedir. Tüketici cihazların kısa ürün kullanım 
ömrüyle ilgili olarak meydana gelen sorunlar ortadan kaldırılmıştır, 
yeni bir model aylar yerine artık yıllar boyunca kullanılabilmektedir. 
BT, eğitim ve yönetim maliyetleri azaltıldığından, uygulama 
gelişmelerine güvenle yatırım yapabilirsiniz: Bugün test ettiğiniz 
ve onayladığınız bu cihaz, yarının kullanıcılarının da hizmetinde 
olacaktır.

Kurumsal sınıf gerçek güvenlik, yönetilebilirlik, dayanıklılık, 
kullanım ömrü ve destek... Mobil çalışanlarınız için tüketici 
tarzı kolay kullanım olanağı...
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Mobil çalışanlarınızın ES400'ü nasıl kullanabileceği hakkında 

daha fazla bilgi sahibi olmak için, lütfen www.motorola.com/ES400 

adresindeki web sayfamızı ziyaret edin veya şu adresten global 

iletişim noktamızla bağlantıya geçin:  

www.motorola.com/enterprisemobility/contactus
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