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Intermec	  lanseeraa	  ensimmäisen	  vankkatekoisen	  Android-‐	  ja	  Windows-‐
pohjaisen	  käsitietokoneen	  
	  
Honeywell	  Scanning	  &	  Mobility	  -‐konserniin	  nykyään	  kuuluva	  Intermec	  tuo	  markkinoille	  alan	  
tähän	  mennessä	  tehokkaimman	  käsitietokoneen.	  CN51	  on	  yrityksen	  ensimmäinen	  tuote,	  joka	  
toimii	  sekä	  Android™-‐	  että	  Windows®-‐käyttöjärjestelmissä.	  Joustava	  ja	  helppokäyttöinen,	  
seuraavan	  sukupolven	  käsitietokone	  on	  kehitetty	  myymälätoimituksia	  sekä	  kuljetus-‐,	  
logistiikka-‐	  ja	  kenttätoimintaa	  varten.	  

–	   Sekä	  Windows-‐	  että	  Android-‐järjestelmää	  tukeva	  CN51	  osoittaa	  yrityksemme	  
innovatiivisuuden	  ja	  kyvyn	  vastata	  globaalisti	  toimivien	  yritysten	  tarpeisiin,	  toteaa	  Peter	  Fehl,	  
Vice	  President	  for	  Global	  marketing,	  Honeywell	  Scanning	  &	  Mobility.	  
	  

CN51:n	  suuri	  multikosketusnäyttö	  on	  helppolukuinen	  myös	  ulkona.	  Näyttöä	  ei	  tarvitse	  vierittää	  
yhtä	  paljon	  nimikirjoitusta	  kirjoitettaessa	  tai	  tietoja	  luettaessa,	  mikä	  nopeuttaa	  laitteen	  käyttöä.	  
Intermecin	  uusi	  käsitietokone	  on	  varustettu	  uusimmalla	  akkutekniikalla.	  Akku	  kestää	  jopa	  12	  
tuntia	  tai	  kauemminkin	  ilman	  keskeytyksiä.	  	  
	  
Mm.	  entistä	  paremmalla	  prosessorilla	  ja	  nk.	  area	  image	  -‐tekniikalla	  varustettu	  CN51	  on	  nykyisen	  
CN50:n	  erinomainen	  korvaaja.	  Uusi	  CN51	  on	  tietenkin	  yhteensopiva	  myös	  nykyisten	  CN50-‐
asennusten	  ja	  -‐varusteiden	  kanssa.	  	  
	  
CN51:ssä	  on	  ääniteholtaan	  luotettava	  Flexible	  Network™	  Radio.	  Samaa	  yksikköä	  voidaan	  käyttää	  
sekä	  CDMA-‐verkoissa	  että	  Pohjois-‐Amerikan	  langattomissa	  UMTS-‐verkoissa.	  Verkon	  
vaihtomahdollisuuden	  ansiosta	  eri	  puolilla	  maailmaa	  toimivat	  yritykset	  voivat	  CN51:n	  avulla	  
varmistaa	  aina	  verkon	  kattavuuden	  ja	  liiketoiminnalle	  kriittisten	  tietojensa	  käytettävyyden.	  
	  
Uusi	  CN51	  on	  varustettu	  Intermecin	  suorituskykyisellä	  kameralla	  sekä	  myös	  hämärissä	  
olosuhteissa	  optimaalisesti	  toimivalla	  1D-‐	  ja	  2D-‐viivakoodien	  skannaustoiminnolla.	  CN51:n	  
ensiluokkainen	  liiketoleranssi	  ja	  nopea	  skannaus	  ehkäisevät	  viivästyksiä	  ja	  parantavat	  
työntekijöiden	  tuottavuutta.	  
	  

 
 
 
 



 

5	  megapikselin	  värikamera	  ja	  Intermecin	  uraauurtava	  kuvankäsittelytekniikka	  tarjoavat	  monia	  
edistyksellisiä	  toimintoja,	  kuten	  Mobile	  Document	  Imaging	  (MDI)	  ja	  Remote	  Deposit	  Capture	  
(RDC).	  MDI-‐toiminto	  muuntaa	  täysikokoiset	  paperiasiakirjat	  nopeasti	  ja	  kätevästi	  elektronisiksi	  
tiedostoiksi,	  ja	  RDC:n	  avulla	  voidaan	  kentällä	  tehty	  maksusuoritus	  siirtää	  suoraan	  yrityksen	  back	  
office	  -‐toimintoon.	  
	  
Intermecin	  CloneNGo-‐ratkaisun	  avulla	  yhden	  yksikön	  asetukset	  voidaan	  ”kloonata”	  kätevästi	  
lukemattomiin	  muihin	  yksiköihin,	  jolloin	  työssä	  päästään	  nopeasti	  alkuun.	  Intermec	  
SmartSystems™	  Management	  Console	  valvoo	  tärkeitä	  toimintoja,	  kuten	  skannausta,	  viestintää	  
ja	  yksikön	  tilaa	  ja	  pystyy	  siten	  ehkäisemään	  toimintaan	  mahdollisesti	  vaikuttavia	  ongelmia.	  
Intermecin	  Medallion	  Advanced	  -‐tukipalvelut	  ehkäisevät	  sekä	  verkkoviestinnästä	  että	  
käyttöhäiriöistä	  johtuvia	  ongelmia.	  
	  
	  

-‐ 	  Vaikka	  vankkatekoiset	  käsitietokoneet	  on	  suunniteltu	  älypuhelimia	  
sovelluskohtaisemmiksi,	  yhä	  useammat	  ovat	  huomanneet	  niiden	  tarjoavan	  
älypuhelinten	  tavoin	  runsaasti	  erilaisia	  toimintoja	  ja	  hyödyllisiä	  ominaisuuksia,	  toteaa	  
David	  Krebs,	  Vice	  President	  of	  Mobile	  &	  wireless,	  VDC.	  Android	  on	  erinomainen	  
vaihtoehto	  Intermecin	  kaltaisille	  vankkatekoisten	  käsitietokoneiden	  valmistajille,	  jotka	  
haluavat	  tarjota	  kumppaneilleen	  ja	  asiakkailleen	  lisää	  toimintoja	  ja	  heidän	  vaatimaansa	  
kapasiteettia.	  

 
-‐ 	  Asiakkaat	  arvostavat	  useissa	  eri	  alustoissa	  toimivia	  mobiiliratkaisuja,	  joko	  siksi,	  että	  he	  

ovat	  jo	  investoineet	  moniin	  eri	  alustoihin,	  tai	  siksi,	  että	  he	  ovat	  löytäneet	  alustan,	  jonka	  
he	  haluavat	  standardoida	  tulevaisuudessa,	  toteaa	  Ryan	  Buma,	  Vice	  President	  of	  Sales	  
and	  marketing,	  Twisted	  Pair	  Solutions.	  Tarjoamamme	  Push-‐to-‐Talk-‐toiminen	  WAVE	  
Mobile	  Communicator	  tukee	  sen	  vuoksi	  vankkatekoisia	  CN51-‐käsitietokoneita.	  

 
-‐ Olemme	  Intermecin	  PartnerNet	  ISV	  -‐ohjelman	  puitteissa	  testanneet	  CoPilot	  Professional	  

GPS	  -‐ohjelmistoa	  laajamittaisesti	  CN51-‐käsitietokoneissa.	  CN51:n	  suorituskyky	  teki	  
meihin	  suuren	  vaikutuksen,	  kertoo	  Michael	  Kornhauser,	  Senior	  Vice	  President,	  
Enterprise	  solutions,	  ALK	  Technologies,	  Inc.	  Se	  on	  tärkeä	  lisä	  yrityksemme	  Windows	  
Embedded	  Handheld-‐	  ja	  Android	  Enterprise	  -‐tuotteiden	  valikoimaan.	  

	  
Lisätietoja	  CN51:stä	  on	  osoitteessa	  www.intermec.com/CN51.	  
	  
Lisätietoja:	  

Pia	  Clerté,	  Regional	  Marketing	  Manager	  Northern	  Europe	  
Puh.:	  +	  46	  8	  622	  06	  59,	  Sähköposti:	  pia.clerte@intermec.com	  
	  
Patrik	  Fredriksson,	  Nordic	  Sales	  Manager	  
Puh.:	  +	  46	  8	  622	  06	  53,	  Sähköposti:	  patrik.fredriksson@intermec.com	  



 

	  

Lisätietoa	  on	  osoitteessa:	  www.intermec.se.	  Voit	  myös	  seurata	  toimintaamme	  osoitteessa	  
www.twitter.com/intermec	  tai	  www.facebook.com/intermec.	  	  
	  

Android	  on	  yksi	  Googlen	  rekisteröidyistä	  tavaramerkeistä.	  
Windows	  on	  yksi	  Microsoftin	  rekisteröidyistä	  tavaramerkeistä.	  
	  	  
Tietoja	  Intermecistä	  
Intermec,	  joka	  kuuluu	  nykyään	  Honeywell	  Scanning	  &	  Mobility	  -‐konserniin,	  keskittyy	  
toiminnassaan	  toimitusketjun	  työvirtojen	  parantamiseen.	  Yritys	  kehittää	  markkinoiden	  johtavia	  
ratkaisuja	  tietojen	  rekisteröintiin	  ja	  käsittelyyn	  mobiilien	  työntekijöiden	  sekä	  yrityksen	  
resurssien	  ja	  asiakkaiden	  välillä.	  
Yhtiöllä	  on	  paikalliskonttoreita	  Tukholmassa,	  Kööpenhaminassa,	  Oslossa	  ja	  Helsingissä.	  
Lisätietoja	  Intermecistä	  on	  osoitteessa	  www.intermec.com.	  
	  
	  

Tietoja	  Honeywellistä	  

Honeywell	  (www.Honeywell.com)	  on	  johtava	  monialainen	  yhdysvaltalaisten	  suuryritysten	  
Fortune	  100	  -‐luetteloon	  kirjattu	  teknologia-‐	  ja	  valmistusyritys,	  jonka	  ilmailutuotteet	  ja	  -‐palvelut,	  
rakennusten,	  kotien	  ja	  teollisuuden	  valvontatekniikat,	  turboahtimet	  ja	  suorituskykymateriaalit	  
palvelevat	  asiakkaita	  koko	  maailmassa.	  New	  Jerseyn	  Morris	  Townshipissa	  toimipaikkaansa	  
pitävän	  Honeywellin	  osakkeilla	  käydään	  kauppaa	  New	  Yorkin,	  Lontoon	  ja	  Chicagon	  pörsseissä.	  
Lisää	  Honeywellia	  koskevia	  uutisia	  ja	  tietoja	  saat	  vierailemalla	  osoitteessa	  
www.HoneywellNow.com.	  
	  
Honeywell	  Scanning	  &	  Mobility	  (HSM)	  on	  osa	  Honeywellin	  automaatio-‐	  ja	  valvontaratkaisujen	  
(ACS)	  liiketoimintakonsernia.	  HSM	  on	  erittäin	  suorituskykyisten	  kuva-‐	  ja	  laser-‐pohjaisten	  
tietojenkeräyslaitteistojen	  johtava	  valmistaja.	  Tällaisia	  laitteistoja	  ovat	  muun	  muassa	  
lujatekoiset	  kannettavat	  tietokoneet	  ja	  viivakoodinlukijat.	  HSM	  tarjoaa	  yhdellä	  automaattisen	  
tunnistus-‐	  ja	  tietojenkeräysteollisuuden	  laajimmista	  tuotesalkuista	  tietojenkeräyslaitteistoja	  
vähittäismyynti-‐,	  terveydenhoito-‐	  ja	  kuljetusyrityksille,	  jotka	  haluavat	  parantaa	  toimintojaan	  ja	  
tehostaa	  asiakaspalvelua.	  Lisäksi	  HSM	  tarjoaa	  edistyneet	  ohjelmisto-‐,	  palvelu-‐	  ja	  
ammattilaisratkaisut,	  jotka	  auttavat	  asiakkaita	  hallitsemaan	  tietojaan	  ja	  varojaan	  tehokkaasti.	  
HSM:n	  tuotteita	  myydään	  koko	  maailmassa	  jakelija-‐	  ja	  jälleenmyyntikumppaneiden	  verkoston	  
välityksellä.	  
	  
Tämä	  julkaisu	  sisältää	  eräitä	  lausumia,	  jotka	  voidaan	  arvopaperien	  vaihdosta	  vuonna	  1934	  
annetun	  lain	  21E	  pykälän	  merkityksessä	  katsoa	  "tulevaisuuteen	  suuntautuneiksi	  lausumiksi".	  
Kaikki	  muut	  kuin	  historiallisiin	  tosiasioihin	  perustuvat	  lausumat,	  joissa	  käsitellään	  toimintaa,	  
tapahtumia	  tai	  kehitystä,	  joihin	  yrityksemme	  tai	  sen	  johto	  aikoo	  mahdollisesti	  tai	  varmasti	  
ryhtyä,	  joiden	  se	  odottaa,	  suunnittelee	  tai	  uskoo	  tapahtuvan	  tulevaisuudessa,	  ovat	  
tulevaisuuteen	  suuntautuneita	  lausumia.	  Tällaiset	  lausumat	  perustuvat	  eräisiin	  olettamuksiin	  ja	  
arvioihin,	  joita	  yrityksemme	  johto	  on	  tehnyt	  historiallisia	  suuntauksia,	  nykyisiä	  taloudellisia	  ja	  
teollisia	  olosuhteita,	  tulevaisuudessa	  odotettavissa	  olevaa	  kehitystä	  ja	  muita	  sen	  mielestä	  
asianmukaisia	  tekijöitä	  koskevien	  kokemustensa	  ja	  näkemystensä	  valossa.	  Tämän	  julkaisun	  
sisältämiin	  tulevaisuuteen	  suuntautuviin	  lausumiin	  liittyy	  myös	  useita	  aineellisia	  riskejä	  ja	  



 

epävarmuutta,	  muun	  muassa	  talouteen,	  kilpailuun,	  hallitukseen	  ja	  teknologiaan	  liittyviä	  
tekijöitä,	  jotka	  vaikuttavat	  toimintoihimme,	  markkinoihimme,	  tuotteisiimme,	  palveluihimme	  ja	  
hintoihimme.	  Tällaiset	  tulevaisuuteen	  suuntautuneet	  lausumat	  eivät	  ole	  takeita	  tulevasta	  
suorituskyvystä,	  ja	  todelliset	  tulokset,	  kehitys	  ja	  liiketoimintapäätökset	  saattavat	  erota	  tällaisissa	  
tulevaisuuteen	  suuntautuneissa	  lausumissa	  ennustettavista	  tuloksista,	  kehityksestä	  ja	  
liiketoimintapäätöksistä.	  Suorituskykyymme	  vaikuttavat	  pääasialliset	  riskit	  ja	  epävarmuus	  
määritetään	  10-‐K–lomakkeessamme	  ja	  muissa	  Yhdysvaltain	  arvopaperi-‐	  ja	  pörssikomitealle	  
toimittamissamme	  asiakirjoissa.  
 
 
	  


