
Spectralink
Pivot - user researchog teknisk design

I samarbejde med amerikanske Spectralink har 3PART designet PIVOT 
- en trådløs mobil enhed til brug i bl.a. sundhedsvæsenet, detailhandlen 
og produktion. PIVOT har samme brugervenlighed, som der kendes fra 
smartphones, men er tilført en robusthed, der gør det muligt at modstå 
hårdhændet og daglig brug. Enheden er udført i et vandtæt materiale med 
stor vægt på hygiejne og brugervenlighed, herunder touch screen display med 
automatisk skærmretning, indbygget scanner til aflæsning af stregkoder samt 
mulighed for betjening med operationshandsker på. 

Udover PIVOT’en, er der udviklet en række fleksible bæreanordninger, der 
betyder, at sundhedspersonalet har frie hænder og sikrer, at telefonen er lige 
ved hånden, når den skal bruges i en akutsituation.
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Løsning:
Den trådløse mobilenhed PIVOT har samme brugerflade, som 
der kendes fra smartphones. Enheden er udviklet til at kunne 
modstå daglig, og ofte hårdhændet, brug inden for de mobile 
erhverv. Designet blev udformet i et vandtæt materiale med 
fokus på hygiejne og brugervenlighed. PIVOT’en har touch 
screen display med automatisk skærmretning, indbygget 
scanner til aflæsning af stregkoder på fx medicin, og kan 
betjenes med operationshandsker på. 

Udover PIVOT’en, er der udviklet en række fleksible 
bæreanordninger. Det betyder, at sundhedspersonalet har 
frie hænder og sikrer, at telefonen er lige ved hånden, når 
den skal bruges i en akutsituation.

Resultat:
• Hygiejnisk og vandtæt design
• Let at rengøre 
• Brugervenligt design
• 4,3” Touchscreen display
• Brud- og ridsefrit skærmglas
• Kan bruges med operationshandsker på
• Fleksibel bæreanordning
• Model med og uden indbygget scanner
• Trådløs

“PIVOT is the first device of its kind and it will transform
organizations by enabling in-building mobile employees
to work smarter”.

Sten Dyrmose, CEO, Spectralink.

3PART leverede:
• Brugerresearch
• Skitseringer i 2D
• Designkatalog med 3 designforslag
• 3D modeller
• Teknisk design

Opgave:
Den amerikanske virksomhed Spectralink Corporation, 
der udvikler, producerer og sælger udstyr til trådløs 
kommunikation, havde et ønske om at få designet og 
udviklet en helt ny type mobil enhed. 
Den trådløse enhed skulle tilgodese et stigende behov på 
markedet - bl.a. inden for sundsvæsenet, detailhandlen og 
produktion, for en robust og brugervenlig telefon med fokus 
på hygiejne og funktionalitet. 

Proces:
Inden det egentlige designarbejde kunne igangsættes 
foretog 3PART en grundig bruger og markedsresearch. 

Efterfølgende blev der udarbejdet et designkatalog med 
3 forskellige konceptuelle forslag, der udover den trådløse 
enhed, også indeholdt forslag til bæreanordning, oplader- og 
opbevaringsmodul samt en modulær stregkodescanner. 
Samtlige forslag blev visualiseret i form af 3D modeller.

I tæt samarbejde med Spectralink blev der udvalgt et 
enkelt koncept, som blev viderebearbejdet i både design og 
konstruktion.

Spectralink trådløs mobilenhed

Work smarter, not harder
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