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BESØG OS ONLINE
AUSTRALIEN 
www.gunnebo.com.au

BELGIEN 
www.gunnebo.be

CANADA 
www.gunnebo.ca

KINA 
www.gunnebo.cn

TJEKKIET 
www.gunnebo.cz

DANMARK 
www.gunnebo.dk

FINLAND 
www.gunnebo.fi 

FRANKRIG 
www.gunnebo.fr 

TYSKLAND 
www.gunnebo.de

UNGARN 
www.gunnebo.hu

INDIEN 
www.gunnebo.co.in

INDONESIEN 
www.gunnebo.com/id 

ITALIEN 
www.gunnebo.it 

LUXEMBOURG 
www.gunnebo.be

MELLEMØSTEN 
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STORBRITANNIEN OG IRLAND 
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ØSTRIG 
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Øvrige markeder: 
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”Gunnebo har en lang og stolt historie, som strækker sig århundreder tilbage.  
Gunnebo A/S startede som en lille ingeniørvirksomhed i 1700-tallet og er i 
dag registreret som en virksomhed der leverer ssikkerhedsløsninger til kunder 
i hele verden”.

Per Borgvall, koncernchef for Gunnebo
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Om Bank Mandiri

 � Den største bank i Indonesien 

 �  Grundlagt i oktober 1998 som 
del af en indonesisk national
banks omstrukturerings
program

 �  Ifølge Marketing Research 
Indonesia (MRI), er banken 
blevet udkåret som en førende 
økonomisk tjenesteudbyder 
blandt nationale banker i fire 
år, fra 2007 til 2010 

 �  Har 26.000 ansatte i mere end 
1300 nationale afdelinger og 
syv internationale afdelinger, 
herunder repræsentantkontorer

INDONESIEN. Banken Mandiri har købt pengeskabe, 
bankbokse, elektroniske sikkerhedssystemer og 
arkivskabe hos Gunnebo siden banken grundlagdes 
i 1998. 

Ligesom alle Gunnebos arkivskabe, er disse certifi-
cerede til at beskytte dokumenter mod brand. 

”Takket være dette arkivskab fra Gunnebo, forblev 
hele indholdet intakt og sikkert efter branden. Selv 
en bærbar computer der var opbevaret i arkivskabet  
 

fungerer stadig”, siger Ms. Uswatun, Unit Manager i 
Mandiri Cikokol-banken.

Til trods for at arkivskabet var udsat for en brutal 
brand med temperaturer op til flere hundrede grader 
Celsius, overskred temperaturen inden i skabet aldrig 
den tærskel, hvorved papir ødelægges. Dette er noget 
af en bedrift, da papir forbrænder ved temperaturer  
så lave som 175˚C. 
*Chubbsafes-arkivskabe med 4 skuffer (RPF type 9204).

Der udbrød brand på grund af en kortslutning i en af Mandiri Cikokol-bankens afdelinger i Vestjava, 

Indonesien. Takket være et arkivskab* forblev værdifulde dokumenter og en bærbar computer 

ubeskadigede. 

TEKST    Andrea Aileen, Linda Gårdlöv

Beskyttet mod brandeksplosion

indholdet i chubbsafes-arkivskabet var helt uskadt efter branden.

Test af brandskabe

Chubbsafes-brandskabe undergår meget 

stringente, uafhængige test for at påvise, at 

de 100 % sikkert kan beskytte dokumenter 

eller digitale medier i tilfælde af brand.

Brandmodstandstest 
Brandmodstandstesten simulerer de ekstremt 
høje temperaturer, som ville opstå i en rigtig 
kontorbrand, ved at varme pengeskabet op til 
temperaturer på omkring 1000˚C. 

I realiteten skal pengeskabets indhold dog 
ikke bare overleve selve branden, men også pe-
rioden efter en brand er blevet slukket, hvor de 

omgivende temperaturer stadig er høje nok til at 
ødelægge dokumenterne eller de digitale medier, 
som pengeskabet indeholder. Af denne grund 
indebærer testen også en ”nedkølningsperiode” 
på flere timer. Hvis indholdet forbliver beskyttet 
i denne periode, består pengeskabet testen.

Brandstødstest 
Brandskabe udsættes også for en brandstøds-
test. Denne kontrollerer om pengeskabet 
forbliver intakt og beskytter dets indhold efter 
at være faldet flere etager ned. Dette kan ske 
gennem de strukturelle skader, som en alvorlig 
brand kan påføre en bygning. 

 
For yderligere oplysning om produkttest og certi-
ficering, se www.chubbsafes.com



ITALIEN. Den første SafeStore Auto-løsning blev 
installeret tilbage i 2007 og er i dag at finde i 10 ud 
af 18 afdelinger. Banken er glad for at kunne tilbyde 
dens kunder en enkel og pålidelig opbevaringsløs-
ning med meget høje sikkerhedsniveauer.

Skiller sig ud
Denne løsning er i overensstemmelse med Banca di 
Cavola e Sassuolo's strategi. De ønsker at være foran 
konkurrenterne ved at tilbyde innovativ bankvirk-
somhed, der anvender den mest moderne teknologi. 

”Banken bestræber sig på at styrke sit image i den 
italienske bankverden, og de bekræfter, at de er villige 
til at tage nye teknologier til sig”, siger Emmanuel 
Harir-Forouch, Product Manager hos Gunnebo. 

”Med installationen af SafeStore Auto forsøger 
banken at accelerere sin vækst med en ny række 
tjenesteydelser, som fremmer både bankens rygte og 
optimerer forholdet til kunderne”, fortsætter Harir-
Forouch.

I perfekt harmoni
SafeStore Auto er et fleksibelt system og løsningen 
kan skræddersyes i forhold til rummet. Det kan in-

stalleres i kældre, bag selvbetjeningsterminaler eller 
på første sal – det bestemmer banken.

SafeStore Auto-bokse er helautomatiske og kan 
anvendes direkte af kunderne, når først de har auto-
riseret dem selv og er blevet autoriseret. Kunden skal 
ikke vente på at en ansat bliver ledig for at få adgang 
til sin bankboks, som nu er tilgængelig døgnet rundt. 
I bankens åbningstider kan de ansatte fokusere på 
andre aktiviteter.

”En anden vigtig faktor er, at løsningen kan instal-
leres i perfekt harmoni med enhver bygnings arkitek-
tur”, tilføjer Emmanuel Harir-Forouch.
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Banca di Cavola e Sassuolo
 � Grundlagt i 1982

 � En typisk andelsbank

 �  Har en innovativ strategi der 
indebærer udbud af en række 

nye tjenesteydelser

Sådan fungerer SafeStore Auto
Når først en kunde har identifi-
ceret sig selv, har han adgang til 
det sikre SafeStore Auto-område. 
Kunden autoriserer sig selv med 
et kort og adgangskode eller via 
et fingeraftrykscanningssystem, 
som åbner den identificerede 
boks. Efter brug lukker systemet 
boksen og sender den automatisk 
tilbage til boksrummet iht. den 
samme sikkerhedsprocedure.

Statistik
 �  I gennemsnit åbner en kunde 

sin bankboks én gang hver 
tredje uge

 �  59 % af åbningerne finder sted 
uden for bankens åbningstider

 �  14 % af alle kunder åbner kun 
deres bankboks, når banken 
er lukket

Da Banca di Cavola e Sassuolo – en bank der anvender teknologisk innovation til kvalitative  

tjenesteydelser – traf beslutning om at implementere SafeStore Auto-løsningen var det for at  

skille sig ud fra konkurrenterne. Løsningen viste sig at være rentabel inden for to år. 

TEKST    Linda Gårdlöv

Afkast inden for to år
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Om Grade XIII Strong Door 

 � Tykkelse: 500 mm

 � Vægt: 7000 kg

 � Antal bolte: 10

 � Højde: 1960 mm

 � Bredde: 900 mm

TYSKLAND. Sikkerhed står øverst på dagsordenen  
i mange højrisikoområder og er et vigtigt anliggende 
for kunder, da sikkerhed stiller større og større krav til 
produktionsvirksomhederne. 

For at imødekomme nogle af disse krav, har  
Gunnebo udviklet en stærk dør, som opfylder de krav, 
der stilles til det højeste niveau af indbrudsbeskyttelse.

Den nye dør er udviklet og fremstillet på en af  
Gunnebos produktionsfaciliteter i Tyskland og er 
testet og certificeret* af ECB•S med højeste karakte-
rer på markedet.

”Vores løsninger med stærke døre er designet ved 
hjælp af den seneste teknologi med stærkt beskytten-
de barrieremateriale, specialarmering og intelligent 
bolværkkonstruktion, som kan modstå selv de mest 
aggressive angreb. De er perfekte for områder, hvor 
værdigenstande og kontanter skal sikres”, siger Xavier 
Petitcolin, Product Manager hos Gunnebo. 

Med denne nye stærke dør tilbyder Gunnebo den 
største portefølje af sikkerhedsdøre på markedet, 
fra Grade V til XIII, hvilket dækker alle behov hos 
højrisikokunder, herunder banker, pengetransport-

virksomheder, såvel som værdifulde ædelmetal- og 
juvelerbranchen. 

”Vores positionering og omfattende ekspertise 
inden for markedet for fysisk sikkerhed giver vores 
teams en forståelse for både kundernes virksomhed 
og de tekniske begrænsninger forbundet dermed. 
Certificeringen bekræfter kvaliteten af vores serie af 
stærke døre og tilbyder vores kunder løsninger med 
højeste sikkerhedsniveau, så at de kan beskytte deres 
værdigenstande”, tilføjer Petitcolin.

Gunnebo forbedrer konstant sine løsninger ved 
at udvikle højresistente materialer, der opfylder de 
strengeste krav. Gennem denne nye certificering er 
Gunnebo nu den eneste producent af EN 1143-1 
Grade XIII certificerede døre, og den ene af blot to 
udbydere af Grade XIII CD*-døre til specifik diamant-
borbeskyttelse. 

Gunnebo har for nylig vundet nye licitationer og 
fortsat eksisterende kontrakter primært på grundlag af 
fordelene ved de nye pengeskabes reducerede vægt.

*Grade XIII EN 1143-1

Sikkerhed står øverst på dagsordenen i mange højrisikoområder og er et vigtigt anliggende for 

kunder, da sikkerhed stiller større og større krav til produktionsvirksomhederne. 

TEXT    Amel Luokal, Linda Gårdlöv

Højeste sikkerhedsniveau 
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Kontinuerlig forbedring af SMI-serverens overvågningssystem er nødvendig for at yde en 

toppræstation, og for at Gunnebo fortsat kan tilbyde de seneste teknologier på markedet. 

Kundens behov og sikkerhedskrav er altid i fokus.

TEKST    Amel Loukal, Linda Gårdlöv

På forkant med teknologien FRANKRIG. Som et af de seneste skud på løs-
ningsstammen tilbyder SMI Server nu et grafisk 
dynamisk brugerinterface med et integreret 
gæstemodul, såvel som en kortløs identifikati-
ons- og autorisationsfunktion. 

Systemet har også nye funktioner i den inte-
grerede offline adgangslæserløsning, som er 
baseret på elektroniske cylindre og motordrevne 
plader.

 ”Takket være den intuitive navigering kan 
vores kunder drage fordel af det klare display og 
den nemme måde, hvorpå man skifter mellem 
kontrolpanelerne. Dette gør anvendelsen ef-
fektiv og tidsbesparende”, siger Eric Villevieille, 
Product Manager hos Gunnebo.

Til de seneste forbedringer hører også inte-
greret webstyring for gæster. 

”Markedet stiller nu nye krav og det bedste 
værktøj til at bedømme vores løsninger er en 
evaluering foretaget sammen med vores kun-
der”, fortsætter Villevieille. 

”Vi lytter til dem, integrerer deres krav, og opgra-
derer kontinuerligt vores teknologier. SMI-serveren 
er perfekt indstillet til at kunne yde den bedst 
mulige præstation med optimerede styringsom-
kostninger i forbindelse med elektronisk sikker-
hed”, konkluderer han.



FRANKRIG. Man forestillede sig alle mulige slags 
løsninger: omlægning af tjenesteydelser til allerede 
udstyrede afdelinger, implementering af GVX-type 
pengeskabe med rum eller installation af en Safe-
Store Auto i flere afdelinger. Man valgte den sidste 
løsning efter at have overvejet økonomi, præstation, 
løsningens tæthed og hvorvidt den overholdt PRM/
PWD-regulativer*. Et andet vigtigt kriterium var, at 
afdelingen der blev udvalgt til at huse SafeStore 
Auto'en skulle befinde sig i nærheden af det tidligere 
hovedkontor i en bygning hvor det ikke ville være 
nødvendigt at foretage store strukturelle ændringer, 
og hvor aktiviteter kunne pågå under processen. 

Takket været modulariteten i SafeStore Auto 
kunne Gunnebo – gennem en skorsten – integrere 
en opbevaringsløsning i kælderen med et overvåg-
ningssystem på afdelingens stueetage. 

”Løsningens kompakte størrelse, dens tilpasnings-

evne og de yderligere tjenesteydelser, som afdelingen 
vil kunne tilbyde dens kunder, var de afgørende kriterier 
for Caisse d'Epargne”, siger Michel Crabouillet, som er 
ansvarlig for person- og værdigenstandssikkerheden 
samt projektansvarlig for dette projekt hos CELCA.

”Denne afdeling er et udstillingsvindue for vores 
kunder, og installationen af SafeStore Auto vil helt 
sikkert komme til at fremme virksomhedens image”, 
konkluderer Marc Fehlmann, Salgsdirektør hos 
Gunnebo.

Den valgte model er en SafeStore Auto Maxi, som 
er udstyret med 975 bokse. Konstruktionen er plan-
lagt påbegyndt i slutningen af oktober 2011.

Dette er den største SafeStore Auto-installation 
udført til dato i Frankrig!

 *PRM – Personer med nedsat bevægelighed

  PWD – Personer med handicap

Caisse d’Epargne Lorraine-Champagne-Ardenne (CELCA) planlægger at flytte ind i sit nye 

hovedkvarter  som pt. er under konstruktion i Metz, i begyndelsen af 2013. Desuden var der 

spørgsmålet om at flytte bokslokalet, som var installeret i det tidligere hovedkontor i bymidten. 

Om SafeStore Auto

SafeStore Auto er en modul
opbygget selvbetjent bankboks
løsning.

Den leveres i tre versioner: 

 �  SafeStore Auto Mini: som kan 
skilles ad (50 til 100 bokse)

 �  SafeStore Auto Midi: kompakt 
version (100 til 300 bokse)

 �  SafeStore Maxi: skræddersyet 
version (300 til 2000 bokse)

SafeStore Autoløsningen styrker 
kundeservice, optimerer admini
stration og styrker sikkerheden.

SafeStore Auto er godkendt af 
Association des Paralysés de 
France (den franske handicap
forening)

Modularitet –  
et vindende koncept 

med safestore auto blev der bygget en opbevaringsløsning i kælderen med en overvågningsstation på afdelingens stueetage. 
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TEKST    Jocelyne Benisri
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SVERIGE. Håndtering af kontanter betyder risiko for 
røveri. For at reducere potentielle trusler og øge sik-
kerheden for de ansatte har Loomis – en virksomhed 
der sælger tjenesteydelser forbundet med kontant-
håndtering – i nu mange år opbygget en organisa-
tion af CashShops i Sverige. 

Fordelen ved en totalleverandør
En CashShop er et sikkert indendørs rum med funk-
tioner der strækker sig ud over hvad traditionelle 
natbokse, som ofte installeres i en bygningsvæg, 
normalt kan tilbyde. I rummet kan forretningskunder 
selvfølgelig anbringe penge sikkert i natbokse og 
modtage en kvittering for deres indbetaling. De kan 
dog også foretage andre kontante transaktioner, 
såsom købe møntruller direkte fra en maskine, eller 
deponere mønter. I nogle CashShops er det også 
muligt at deponere løse pengesedler.

Kun autoriserede kunder har adgang ved hjælp af 
en specifik kode. Rummet er også kameraovervåget, 
hvilket giver ekstra sikkerhed. 

Til dato findes der næsten ti CashShops med 
Gunnebos logo på i Sverige.

”Det er en stor fordel, at man kan købe alt fra én 
leverandør. Gunnebo fungerer som totalleverandør 
for både alarmer til rummene og al kontanthånd-
teringsudstyret”, siger Göran Antán, produktions-
ansvarlig for Loomis i Sverige.

Overtager når bankerne lukker
Konceptet har vist sig at være vellykket, især da de 
fleste storbanker har barslet med en plan om at 
udfase kontanter lokalt, mens der stadig er virksom-
heder og butikker, som behøver en lavrisikometode 
til at deponere pengesedler og mønter. Og når 

bankerne lukker ned på en bestemt beliggenhed, 
som det somme tider sker, skal der findes en anden 
løsning såsom CashShop. Eventuelt vil tjenesteydel-
sen måske blive tilbudt den generelle offentlighed.

”Der viser sig stadig mere interesse for løsningen. 
Det er et strategisk vigtigt skridt mod at eliminere 
risikoen for røveri, som f.eks. butikker lever med”, 
siger Jan Edman, Gunnebos Key Account Manager 
for Loomis i Sverige.

Samarbejdet mellem Loomis og Gunnebo er  
forløbet uden problemer.

”Vi har et godt samarbejde og vores kontakt-
personer hos Gunnebo er virkelig oppe på mærkerne, 
når vi har spørgsmål”, siger Göran Antán. 

Parterne har også underskrevet en overordnet 
aftale om teknisk service i Sverige.

Kontanthåndtering er en udsat aktivitet. Men en sikker måde både at transportere pengesedler 

og mønter på er med CashShops.

TEKS    Mats Ekendahl      FOTO    Jeanette Larsson

Sikker kontanthåndtering med CashShops

göran antán, produktionsansvarlig for loomis, sverige, i en af cashshops'ene.

Sådan fungerer  
Loomis CashShops

 �  Bankerne betaler et gebyr til 
Loomis, hvilket giver deres kun
der adgang til CashShops. 

 �  Loomis CashShops er ikke tilknyt
tet nogen specifik bank, hvilket 
betyder, at de deponerede kon
tanter kan indsættes på enhver 
konto så længe banken har abon
neret på denne tjenesteydelse.

 �  Op til tre mennesker kan simul
tant udføre kontanthåndterings
opgaver ved de tre maskiner. 

 �  Der er to natbokse i CashShop'en. 
Én fungerer som backup, så at 
kunderne altid kan deponere 
deres kontanter.

 �  Alle CashShops har samme 
design, hvilket betyder, at kun
derne altid er i vante omgivelser, 
uanset hvilken CashShop, de 
benytter. Dette gør det også 
nemmere at anvende CashShops.
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”Ekspertudtalelser er ligesom tekster fra evangeliet!”

AASébastien Pascaud begyndte i sikkerhedsindustrien for 16 år siden og blev fænget. Han er nu elektronik-

ekspert med en dybdegående viden om SMI-serverløsningen. ”Det kan virke, som om det er behageligt 

at spille ekspertrollen – folk tenderer til at acceptere dine råd så sikkert som amen i kirken! Og præcis af 

denne grund er det mit ansvar at give kunderne velfunderet rådgivning”. 



Sébastien Pascaud er Electronics Support Mana-
ger hos Gunnebo i Frankrig. Dette indebærer at 
lede et team på seks eksperter, som specialise-

rer sig i elektronik, indgangskontrol, overvågnings-tv, 
og tredjepart-vedligeholdelse, med Sébastien som 
SMI-servereksperten.

”Det er nødvendigt at have en lidenskab for pro-
dukterne og den bagvedliggende teknologi. Man skal 
være lidt bidt af det! siger han.

Jobbet indebærer også at oplære alle nye ansatte, 
som ikke er teknikere, i elektronik.

”Vist er jeg teknisk ekspert, men mine grundlæg-
gende evner ligger i teamledelse”, siger Sébastien.

Han har et oprigtigt ønske om at vise de ansatte 
respekt. Og kunderne. Det overordnede mål er at 
skabe et win-win-forhold ved at tilbyde kunderne 
den bedste løsning.

Nogen gange foretrækker kunder en billigere løs-
ning. I disse tilfælde skal Sébastien lytte til deres ar-
gumenter, derefter få dem til at indse, at det i sidste 
ende ikke ville være i deres egen bedste interesse.

”En billigere løsning betyder ofte en kortlivet 
løsning. Elektronik bliver meget hurtigt forældet. 
Forudgående planlægning af den rette arkitektur og 
dens fremtid er derfor obligatorisk”, siger Sébastien. 

Erfaring får folk til at lytte
Vores kunder kommer fra detailhandlen, ministeri-
erne, militæret, industrien, storbanker og tjeneste-
udbydere inden for logistik og telekommunikation.

Når de kontakter Sébastien om hjælp, er den mest 
brugte frase: ”Det fungerer ikke!” I realiteten betyder 
dette, at en elektronisk enhed er gået i fejl.

”Elektronik er en komponent, der føjer merværdi til 
elektromekaniske produkter. Hvis en enhed er gået i 
fejl, kan døre og låsemekanismer ikke åbnes, kort kan 
ikke indlæses, kameraer filmer ikke osv. Reel sikker-
hed fordamper.”

Oftest er problemet, softwarebugs eller brugere, 
som ikke ved, hvordan man anvender systemerne 
korrekt.

”Dette er problemer, der kan løses, og jeg arbejder 
hårdt på at sikre, at bugs elimineres og at løsnin-
gerne tilpasses korrekt til de enkelte brugere”, siger 
Sébastien.

Han er kendt blandt sine kolleger hos Gunnebo  
i Frankrig som en ”robust personlighed”. Denne  
robuste personlighed, lange erfaring, samt indgåen-
de kendskab til Gunnebos løsninger er hans bedste 
aktiver, når der skal løses problemer.

”Efter 16 år på jobbet lytter folk virkelig til dine råd...”

Kundetilfredshed er den største belønning
Han har været så mange år i sikkerhedsbranchen 
takket være en bekendt, som plejede at arbejde for 
Matra Sécurité.

”Han hjalp mig til min første stilling da jeg var 23 år 
gammel, og jeg er stadig bidt af det!”

For Sébastien er ekspertise noget man opnår, fordi 
man nyder at lære - lære om nye teknologier hele 
tiden. Gennem hyppige informationsudvekslinger 
holder han og teamet sig opdateret om markedsten-
denser, konkurrenter og teknologiske innovationer.

Det bedste ved hans job er den konstante intel-
lektuelle stimulering, som er forbundet med nye 
teknologier.

”Og glæden ved at kunder oprigtigt takker mig for 
at have hjulpet dem”, siger han.

Et meget mærkeligt problem
”Engang var der et omfattende systemsvigt i en af 
Frankrigs lufthavne. Det viste sig, at kunden havde 
indstillet den forkerte dato som helligdag, under 
hvilken adgang er begrænset. Som resultat deraf 
blev alle døre og porte i lufthavnen – internt og eks-
ternt – låst. Passagerer kunne hverken komme  
ind eller ud, gå igennem tolden, stige om bord på 
eller forlade fly. Det var helt sort!”

Overvågningskameraets fremtid
”Jeg spår, at vi vil komme til at se såkaldte 'intel-
ligente' detektorer, kontrolapparater og kameraer, 
som f.eks. multiformål-/multiservicekort vil være 
afhængige af.

”Morgendagens overvågningskameraer kommer 
til at have alle tre funktioner i én: videoovervågning 
og optagelse, indbrudsalarm (aktiveret gennem 
billedanalyse) og indgangskontrol (ved hjælp af 
ansigtsgenkendelsesværktøjer).”

”Teknologi kommer altid til at udvikle sig hurtigere 
end mennesket kan acceptere den og integrere den. 
Men det er fint, fordi det er præcis det der gør, at vi 
er tvunget til at stille de rigtige spørgsmål”.
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”Ekspertudtalelser er ligesom tekster fra evangeliet!”

AA TEKST    Aurélia Gilbert

FOTO    Anne-Cécile Dupuis

Om Sébastien Pascaud

Alder: 39 år gammel.

Familie: To døtre, 12 og 4.

Bopæl: I Normandiet, 70 km fra Gunnebos franske 
hovedkvarter i Vélizy.

Stilling: Electronics Support Manager, Gunnebo i 
Frankrig siden 2007.

Startede hos Gunnebo: december 1995.

Baggrund: Bachelor i fysiske målinger, Caen 
universitetet. Matra Sécurité 1995 (som senere  
blev til Gunnebo France).

Efterfølgende Gunnebo-stillinger: Electronics  
Quality Engineer, AfterSales Engineer, Hotline  
Engineer for kunde og engineersupport. 

Interesser: ”At nyde livet! Gå i byen, gå i teatret eller 
til koncert. Invitere venner på en lækker frokost. Mad, 
såsom autentisk camembertost fra det fantastiske 
Normandiet, hvor jeg er født. Bordeauxvine. It.”

Vist er jeg teknisk  
ekspert, men mine 
grundlæggende evner 
ligger i teamledelse 



de to rosengrens-pengeskabe er godt ventilerede og har afdelinger til opbevaring af 25 bærbare computere og stikkontakter til opladning natten over. 

10 SikkER OpBEVARinG     #1 2012

SVERIGE. Kommuneskolen Eriksbo i Gøteborg – 
Sveriges andenstørste by – ønskede primært at 
opbevare elevernes bærbare computere sikkert 

uden for skoletiden. Eriksbo er en folkeskole med 
godt 300 elever, og de kontaktede Gunnebo, da 
virksomheden har en overordnet aftale med 
Gøteborgs myndigheder i forhold til sikkerheds- 
og brandskabe.

”Skolen ønskede sikker computeropbevaring og 
var interesserede i at høre, om vi kunne hjælpe. 
Vi var helt enige i, at en computer er til for at 
blive brugt, ikke låses inde. Derfor tilbød vi også 
stikkontakter i skabene, som kunne anvendes 
til batteriopladning”, siger Peter Jansson, Key 
Account Manager hos Gunnebo.

Computere der er klar til arbejdet 
Computerne er nødvendige for at Eriksbo-skolen 
kan opnå sit mål om at være i forreste linje, når 
det drejer sig om moderne undervisning.

”Af den grund er det utvivlsomt en værditilfø-

Alt skolerne ønskede var virkelig blot at beskytte elevernes bærbare computere. Men 

Gunnebos skabe gav dem mere. ”Nu er computerne fuldt opladede, når timerne begynder”, 

siger skoleinspektør Peter Klason.

TEKST    Mats Ekendahl

Topkarakterer til  
opbevarings løsning til skoler

relse, at der er nem adgang til elevernes compu-
tere i klasseværelserne, når timerne begynder”, 
siger Peter Klason.

De to sikkerhedsskabe er Rosengrens-model-
ler, testet for tyveribeskyttelse og certificeret iht. 
svensk standard SS 3492. De er godt ventileret 
og har afdelinger til opbevaring af 25 bærbare 
computere og stikkontakter, så at computerne 
kan oplades natten over. Nøglelåsene kan 
nulstilles (standardudstyr), men skolen valgte 
godkendte elektroniske låse.

”Gunnebo leverede sikkerhedsskabe, som 
opfylder vores høje krav til sikkerhed og funktio-
nalitet. ”Det er fantastisk, at vi nu kan opbevare 
computerne på en sikker og praktisk måde”, 
siger Klason.

Skoleinspektøren er begejstret over resulta-
terne. Eriksbo-skolen fortsætter derfor med at 
anvende de samme skabe i forbindelse med en 
it-udvidelse og har bestilt yderligere fire. 

”Nyheden om løsningen er også kommet 
andre skoler for øre og vi er begyndt at mod-
tage opkald fra dem”, siger Peter Jansson fra 
Gunnebo.

”muligheden for at oplade batterierne er en definitiv 
værditilførelse til tyveribeskyttelsen”, siger skole-
inspektør peter klason.
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Offentlige toiletter har fortsat et dårligt rygte. Dette gælder især for toiletter i og omkring 

stationer. Den tyske virksomhed Hering Bau GmbH har påtaget sig at ændre dette med sit 

 Rail & Fresh WC centre brand. Gunnebos adgangssystemer bidrager i høj grad til dette.

TEKST    Albert Schürstedt

’Kontaktløs’ skaber bedre hygiejne

TYSKLAND. Hygiejne og tilgængelighed er alfa og 
omega i Hering Bau's toiletfaciliteter. Af denne 
grund forlader udbyderen sig på kontaktløse 
ind- og udgange i sine Rail & Fresh WC-centre. 
Udbyderen anvender en SpeedStile-model som 
passagekontrol i sine centre på togstationerne 
i bl.a. Berlin, München, Hamburg og Stuttgart. 
Systemerne er hygiejniske og nemme at anven-
de på grund af den kontaktløse gennemgang. 
Løsningerne er derfor ideelle i forhold til udbyde-
rens meget krævende koncept. 

”Med vores Rail & Fresh-brand kan vi forsikre 
vores kunder perfekt hygiejne døgnet rundt på 
vores wc-faciliteter”, forklarer Burkhardt Strunk 
fra Hering Bau. 

Faciliteterne skal holdes ved lige, være friske 
og enkle at anvende. Med en atmosfære desig-
net til at gøre folk veltilpas ved hjælp af renlig-
hed og et behageligt design tager faciliteterne 
afstand fra stationstoiletternes dårlige image. 
Adgangen til faciliteterne spiller en vigtig rolle. 
I Rail & Fresh-stationscentrene styres dette af 
SpeedStile-løsningen. 

”Behagelig og kontaktløs ind- og udgang med 
SpeedStile fra Gunnebo underbygger vores an-
strengelser for at opnå størst mulig renlighed”, 
siger Strunk. 

”Systemet passer også visuelt meget godt 
sammen med vores design – vi tilbyder en lys 
og åben atmosfære med store rum og bag-
grundsmusik. Hvad angår materiale og design 
passer Gunnebo-løsningen perfekt ind i dette 
koncept”.

hygiejne og tilgængelighed er et must. udbyderen forlader sig på kontaktløse ind- og udgange i sine rail & fresh Wc-centre. 
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SpeedStiles stopper tyveri
AAHøje, gennemsigtige dobbeltdøre, lig dem der f.eks. anvendes i svenske metrosystemer sætter en effektiv 

stopper for tyveri. Mange supermarkeder i Sverige har allerede installeret SpeedStiles ved deres indgange 

og er positive omkring resultatet. 



Butiks- og andre former for tyveri koster detail-
handlen i Sverige mellem fem og seks milliar-
der kroner hvert år. Accessories, barbergrej og 

kød er nogle af de meste populære genstande blandt 
tyve. Ost, børnetøj og kosmetik er også populære 
genstande at stjæle ifølge en rundspørge udført af 
sikkerhedsvirksomheden Checkpoint Systems.
For mange butiksejere – især i Stockholmsområdet – 
er SpeedStiles blevet en god løsning på problemet.

Systemet giver adgang for omkring 45 mennesker 
i minuttet og er det nok til både barnevogne og 
indkøbsvogne. Men de kan forhindre tyveri takket 
være lukkede dørpaneler og en alarm der lyder hvis 
nogen forsøger at gå gennem passagen i den for-
kerte retning. 

”I de fleste butikker hvor vi har installeret SpeedStile 
passagekontrol plejede der at være problemer med 
tyve, som tvang deres vej ud gennem de normale 
låger, selv med indkøbsvogne, hvorefter de tog 
flugten. Nogle butikker ansatte sikkerhedspersonale 
til at forhindre kunder i at tage ting uden at betale 
for dem”, siger Jan Dolk, Salgsdirektør hos Gunnebo 
Nordic.

Global mødtes med Peter Rundqvist, ICA trader hos 
ICA Focus i Gøteborg og adspurgte ham om hans 
seneste sikkerhedsinvestering.

Du har investeret i SpeedStiles – hvorfor?
”Da vi renoverede butikken i sommer, udskiftede 
vi indgangslågerne, da de ikke levede op til vores 
standard. De forårsagede meget besvær. Jeg ville 
have en løsning, der rent faktisk fungerede og også 
opfyldte dens funktion i forhold til klart at signalere 
at dette er en indgang, ikke en udgang. Vi havde 
problemer med folk som gik ud af indgangspartiet 
uden at betale”.

Hvorfor valgte du Gunnebo?
”Sluserne udfører den korrekte funktion. De er 
lette og behagelige at gå igennem. Men de er også 
robuste og giver et klart signal om, at dette ikke er 
en udgang. Kort sagt var det det produkt, der bedst 
opfyldte mine ønsker og krav”.

Har du fået nogen reaktioner?
”Mange kunder synes, de er stilfulde. De ansatte har 
nævnt, at de er nemmere at styre end den gamle 
model, det er nemmere for os at vælge, hvordan de 
åbner og lukker”.

Hvad med hovedproblemet: stopper de tyvene?
”De er helt sikkert en præventiv foranstaltning i 
forhold til at gå den forkerte vej ud. Og fordi vi har 
ændret indgangspartiet, har vi et bedre overblik over 
området. Takket være alarmen i passagen, advares 
vi, hvis der hænder noget, og vi har mulighed for at 
handle.”

SpeedStiles stopper tyveri
AA TEKST    Hanna Lindahl

FOTO    Jeanette Larsson 

Jeg ville have en løsning, 
der rent faktisk funge-
rede og også opfyldte 
dens funktion i forhold 
til klart at signalere, at 
dette er en indgang, ikke 
en udgang. 

peter rundqvist, ica trader hos ica focus i gøteborg, sverige, har installeret speedstile-passagekontrol for at forhindre, at folk 
forlader butikken uden at betale.
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Hvad hvis ...
... fremtiden var bygget på tillid?
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Hvad hvis ...
... fremtiden var bygget på tillid?

TEKST    Anne Carin, Rob Suddaby

ILLUSTRATIONER    STARK Corporate Communication
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Inden for sikkerhedsbranchen er nogle af 
de fremtidige udfordringer muligvis tæt 
relateret til konnektivitet og samarbejde. 
Vi adspurgte nogle af Gunnebos kunder, 
hvilken betydning dette kunne have for 
deres virksomhed. 

Kontantcyklussens evolution 
Centralbanker har traditionelt haft et stramt greb om kontanthånd-
tering, men afgiver efterhånden ansvar for mere og mere af hånd-
teringen til private banker. Disse 
videregiver kontanthåndterings-
aktiviteter til underleverandører, 
kommercielle kredit- og investe-
ringsvirksomheder og speciali-
serede tjenesteudbydere. Dette 
er en evolution, som allerede har 
fundet sted i nogle lande, er i 
proces i andre, og kommer til at 
være vidt udbredt i fremtiden. 

Sådan forbindes indgangskontrolløsninger 
Kunder kræver, at deres løsninger kan forbindes; at de kan tale med 
hverandre og dele oplysninger. Sikkerhedsfirmaer har brug for ad-
gang til alle data fra en beliggenheds sikkerhedsløsninger for umid-
delbart at kunne reagere på problemer og trusler.
Lufthavnssikkerhed er i særdeles-

hed udfordrende og er et område, 
hvor mere konnektivitet og ind-
byrdes kompatibilitet vil kunne 
skabe bedre løsninger. Gates til 
hurtig boarding, for eksempel, 
kan pt. ikke læse både ID-kort og 
billet, men ville kunne gøre det i 
fremtiden. 

Hvad hvis ...
... der fandtes en helt sikker kontanthåndteringskæde,  

fra udtjekning til kontantdepotet?

Hvad hvis ...
... man kunne forbinde et ansigtgenkendelsessystem med 

billetoplysninger – hvilket for eksempel ville gøre det  
hurtigere at boarde i lufthavne?

Hvis vi i fremtiden overvejende kan 
reducere antallet af overfald på 
vores arbejdspladser, ville det være 
fantastisk.

Hervé Lafranque, Sikkerheds- og undersøgelsesleder La 
Poste (FR)

Det er vores mål at passagerer skal 
kunne gå gennem lufthavnen og 
korridorer så nemt som muligt. Og 
det er vores mål at se, om vi kan 
gøre denne proces endnu hurtigere  
i fremtiden ved at tage andre  
procedurer i brug.

Rashid Khalifa Al-Khalifa, Undersekretær,  
Indenrigs ministeriet, Kongeriget Bahrain
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Dit sikkerhedsskab går online!
Konnektivitet kommer også til at blive vigtig inden for sikker opbe-
varing. I takt med at der bliver knyttet flere valgmuligheder til sik-
kerhedsskabe, vil der i større grad skabes mere integration med andre 
sikkerhedssystemer. I dag, hvis man skal føje en alarm, detektionsap-
parater og andre funktioner til et 
sikkerhedsskab, kræver det enten 
store ændringer, eller at disse 
bygges ind i produktet på fremstil-
lingstidspunktet. I fremtiden vil 
standardudgange i sikkerhedsska-
bet gøre det muligt at tilføje plug-
and-play ekstraudstyr og derigen-
nem ekstra funktioner. 

Få alle parter forbundet!
Nøgletemaer i forhold til Gunnebos servicepalette er større kon-
nektivitet og smartere software. TCP/IP-løsninger vil til en stigende 
grad gøre det muligt at overvåge udstyr på afstand. Man vil kunne 
generere statusrapporter i realtid 
og udføre omkostningseffektiv 
fjernservicering. Desuden vil
Gunnebo tilbyde intelligent soft-

ware, som kan angive, hvornår der 
skal udføres forebyggende vedlige-
holdelse og dermed maksimere 
oppetid og mindske omkostnin-
ger forbundet med udskiftninger. 

Hvad hvis ...
... du kunne overvåge dit sikkerhedsskab på afstand,  

ændre adgangsrettigheder uden at skulle være fysisk til 
stede og fjernstyre sikkerhedsprofiler?

Hvad hvis ...
... vi alle var forbundet og kunne dele data og give part-

nere realtids-adgang til kritiske oplysninger?

Fjernstyring og fjernovervågning 
er måder hvorpå vores forretnings-
grad gøres mere effektiv – både nu 
og i fremtiden.

Dr. Rizqullah Thohuri, Præsident og direktør for PT Bank 
BNI Syrien (ID)

Hvis du deler data med dine ud-
bydere – ligesom banker leverer 
kontanter til hollandske supermar-
keder – er det nemmere, fordi alle 
ved, hvad der sker. Hvis alle altid 
ved, hvad der sker, er det grundlag 
for en bedre samhandel.

Edwin ten Brink, Ejer, Ten Brink Food Retail (NL)



USBEKISTAN. I 2011 blev det 
første sæt Gunnebo-bankbokse 
installeret i to banke i byen 
Tasjkent: Pak Yuli Bank og Asia 
Alliance Bank.

”Vi havde forhandlet med 
bankerne i mere end tre måneder, 
da vi endelig modtog de to ordrer 
på 579 bokse og 810 bokse”, siger 
Alexander Żywuszko, Export 
Manager hos Gunnebo.

”Vores samarbejde med de to 
banker tegner sig lyst for fremti-
den. Vi taler allerede om at instal-
lere sikkerhedsbokse i yderligere 
to beliggenheder. Vi er stolte  
over, at Usbekistan er på vores 
liste over lande, der anvender 
Gunnebos sikkerhedsudstyr”, 
tilføjer Alexander. 

SVERIGE. Lederskab er vigtigt og 
stærke ledere er nødvendige for 
at drive en vellykket forretning. 
For at styrke det fremtidige leder-
skab, har Gunnebo foretaget en 
langsigtet investering og lanceret 
en trainee-plan. 

Der blev udvalgt fire kandidater 
efter en intensiv udvælgelsespro-
ces og det første træningskursus 
blev skudt i gang i november 
2011. Det er planen, at der skal 
være et andet og et tredje og 
mange flere i fremtiden.

”Det første kursus hedder Fu-
ture Leaders Program og er rettet 
mod unge dimittender med evner 
inden for økonomi, produktion, 
service og logistik/indkøb”, siger 
Per Borgvall, Præsident og CEO for 
Gunnebo.

Kurset varer i 15 måneder og 
består af tre udstationeringer à 

fem måneder, ud af hvilke én er 
planlagt hensat til Asien. Kurset 
indeholder også yderligere kom-
petencetræning og kursisterne 
kommer til at modtage en stor 
del støtte hen ad vejen.

Nye investeringer i sikker opbevaring

Investering i fremtidige ledere 

TYSKLAND. Effektivitet og sik-
kerhed er altafgørende for 
detailhandlen, når det drejer 
sig om kontanthåndtering. I 
Tyskland trækker centralbanken 
sig mere og mere, når det gælder 
kontantforsyning og dette øger 
presset på detailhandlerne. Med 
systemer såsom SafeCash Retail 
Deposit Smart, tilbyder Gunnebo 
intelligente løsninger, som har 
overbevist en førende europæisk 
skotøjskæde.

Det blev klart i foråret 2011, at 
der var et større behov for effek-
tive kontanthåndteringssystemer 
fra tyske virksomheder og tjene-
steudbydere. Mulige løsninger til 
ændringerne i kontantforsyningen 
blev derefter diskuteret blandt 
brancherepræsentanter på kon-
taktlogistikkongressen i Frankfurt 
am Main. Årsagen var, at den tyske 
centralbank langsomt trækker sig 
ud af dette område. ”På grund af 
ændringerne og omkostningerne, 
som ligger på omkring en cent per 
euro, er virksomheder på udkig 
efter løsninger, der tilbyder en 
enklere og mere økonomisk måde 
at håndtere kontanter på”, forkla-
rer Klaus Schmid, Retail Manager 
hos Gunnebo. 
En af Europas fø-
rende skotøjskæder 
besluttede sig 
derfor for at opti-
mere deres kon-
tantstrømme med 
Gunnebo-løsninger 
sammen med deres 
tjenesteudbyder 
Cash Logistik AG. 

Skotøjskæden bestilte 450 Safe 
Cash Retail Deposit Smart-
enheder til en totalværdi af ca. 2,5 
millioner euro. ”Effektive og sikre 
processer fra kontantmodtagelse 
til deponering er utroligt vigtige 
for kunderne”, forklarer Schmid. 
”Vores systemer hjælper os med 
at opnå dette mål, selv når om-
stændighederne ændrer sig. En 
stor fordel kommer gennem den 
hurtige valørdato fra profit”. Dette 
kræver et nært samarbejde med 
procestjenesteudbyderne såsom 
Cash Logistik Security AG. Cash 
Logistik Security AG samarbejder 
med DZ BANK AG og leverer – 
takket være dette unikke forhold 
– sikre og overvågede processer i 
overensstemmelse med den tyske 
banklovgivning. 

Kontanthåndteringsspeciali-
sten fra Düsseldorf bestilte 131 
SafeCash Retail Deposit Smart-
enheder fra Gunnebo til en total-
værdi på omkring 800.000 euro. 
”Tjenesteudbyderen anvender 
systemerne hos en af sine største 
kunder”, fortæller Schmid. ”De 
optimerer kontanthåndtering og 
supplerer Cash Logistik Security 
AG's tekniske portefølje”.

Detailhandlere sætter deres  
lid til vellykkede forretninger 
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per Borgvall, præsident og ceo for 
gunnebo.

usbekistan er blevet føjet til listen over lande, der anvender gunnebo-løsninger.



NORDEN. Siden 2000 har Gunne-
bo deltaget i Carbon Disclosure-
projektet (CDP)*, en undersøgelse 
hvor mere end 3000 virksomhe-
der og organisationer i godt 60 
lande måler og indrapporterer 
deres drivhusgasudledninger. 

Den nordiske rapport for 2011 
indeholder oplysninger fra 143 
virksomheder og angiver både 
direkte og indirekte udledninger 
af drivhusgasser.

I 2011 opnåede Gunnebo 67 
Carbon Disclosure-point sam-
menlignet med 65 i 2010. Det 
maksimale pointtal er 100. 
Dette pointtal defineres som 
”en forbedret forståelse af 
virksomhedsspecifikke risici og 
muligheder i forbindelse med 
klimaændringer”.

”Resultatet bekræfter vores enga-
gement i at volde så lidt skade på 
miljøet i overensstemmelse med 
vores miljøpolitik og -mål”, siger 
Gunnebos vicedirektør for kvalitet 
og miljø Rolf Kjällgren.

*Carbon Disclosure-projektet er en 
uafhængig nonprofitorganisation, 
som har den største database over 
primære virksomhedsrelaterede 
klimaændringsoplysninger i verden.

Højere ranking opnået
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BRASILIEN. Gunnebo Security 
Group har øget sit ejerskab fra  
50 til 80 procent i det brasilianske 
jointventure, Gateway Security 
SA, som dermed bliver et datter-
selskab. Virksomheden kommer 
til at blive Gunnebos springbræt 
til videre vækst i Sydamerika. 

Gunnebo forudser stærk vækst 
på det sydamerikanske sikker-
hedsmarked i de kommende år. I 
dag er Gunnebo en af de førende 
udbydere af sikkerhedsløsninger 
til den brasilianske detailhandel. 
Virksomheden udgør et solidt 
grundlag, som kan anvendes til 
gruppens videre vækst inden for 
sikkerhedsløsninger i Brasilien, 
såvel som på andre voksende 
sydamerikanske markeder. 

”Investeringer i vækstmarkeder 
som Brasilien er i overensstem-
melse med gruppens overord-
nede strategi, som er at flytte 
gruppens tyngdepunkt uden for 
Europa”, siger Per Borgvall, Præsi-
dent og CEO hos Gunnebo. 

”For fem år siden udgjorde 
salg uden for Europa blot knap 
ti procent i gruppen, og dette tal 
var i tredje kvartal 2011 steget til 

32 procent. Det er vores ambition 
at fortsætte i denne retning og 
dette vil komme til at ske gennem 
markedsinvesteringer i dele af 
verden, der har stærk vækst inden 
for vores kerneområder”. 

”Banker og detailhandlen er to 
sektorer med stærk vækst i Bra-
silien såvel som på mange andre 
sydamerikanske markeder”, siger 
Rubens Bulgarelli Filho, ansvar-
lig for Gunnebos forretninger i 
Brasilien. 

”Det er et faktum, at Brasilien 
skal være vært for VM i 2014 og 
OL i 2016 og dette betyder, at 
markederne for passagekontrol 
vil komme til at opleve god vækst 
i de kommende år. Nu hvor vi be-
gynder at markedsføre og sælge 
Gunnebos komplette portefølje 
med løsninger og tjenesteydelser, 
ser jeg gode muligheder for øget 
og indbringende vækst i Brasilien 
såvel som på andre sydamerikan-
ske markeder”. 

Gateway Security SA

 � 90 ansatte i Brasilien 

 �  Årlig omsætning på 14 millioner 
euro.

Salgsplatform etableret 

HOLLAND. Tokheim Group S.A.S. 
er en af verdens førende produ-
center og udbydere af brænd-
stofpumpeudstyr. Gunnebo og 
Tokheim har nu indgået en aftale 
om at sælge SafePay til benzin-
stationer i Europa.

SafePay er en lukket kontant-
håndteringsløsning, som giver et 
kontrolleret, sikkert og effektivt 
kontantflow i detailhandler.

Indtil nu har aftalen mellem 
Tokheim Benelux og Gunnebo 
allerede resulteret i syv ordrer i 
Nederlandene og en i Belgien fra 
forskellige benzinmærker.

Tokheims kunder kan vælge 
mellem flere forskellige SafePay-
løsninger afhængigt af deres 
behov – nogle kunder besluttede 
sig for SafePay Basic, mens andre 
valgte SafePay Secure, herunder 
CTU-kontantoverføringsenheden 
eller selv SCL backoffice-opbeva-
ringsenheden.

Tokheim Group S.A.S. er baseret 
i Paris, Frankrig. Deres primære 
mål er at levere komplette brænd-
stofudstyrsløsninger til benzin-
stationer – dispensere, systemer 
og service – så at disse kan drives 
på rentabel, effektiv, sikker og 
miljømæssigt ansvarlig vis.

Tokheim Group S.A.S. driver 
virksomheder i mange lande 
i verden og tilbyder et omfat-
tende produktsortiment inden for 
brændstofdispensere og -pumper, 
men også automatsystemer, be-
talingsterminaler, medieenheder, 
reservedele og opgraderingskas-
ser. Kunder kan også nyde omfat-
tende supportservice, herunder 
konstruktion og vedligeholdelse 
af servicestationer.

Benzinforhandlere ønsker  
lukket kontanthåndtering 



Gunnebo-gruppen tilbyder effektive og 
innovative sikkerhedsløsninger til kunder 
verden over.

Som udbyder af globale sikkerhedsløs-
ninger skal vi udvikle vores løsninger, hvis 
vi skal kunne imødekomme dine fremti-
dige sikkerhedsudfordringer.

Sammen skal vi skabe innovativ frem-
drift. Skubbe grænserne. Spørge os selv, 
”Hvad nu hvis...?” Og bestræbe os på at 
skabe en mere sikker fremtid.

Om Gunnebo
Antal ansatte: 5300
Omsætning: 580 mio. Euro
Hovedkvarter: Gøteborg, Sverige
Salgsvirksomheder: I 31 lande og partnere 
på yderligere 100 markeder.
Forretningsområder: Banksikkerhed og 
kontanthåndtering, Værdiopbevaring,  
Globale tjenesteydelser og Passagekontrol.

Hvordan påtænker vi 
at udforme fremtiden 
for sikkerhedstjene-
ster?
Scan denne kode med 
kameraet på din mobil-
telefon eller besøg www.gunnebo.com/
forasaferfuture for at lære mere.
 

TEKST    Rob Suddaby

Den førende globale leverandør af en sikrere fremtid


