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Beskyttet af Cobra
Den nye Grade I-serie fra Chubbsafes blev lanceret i januar 2012 og
viser sig allerede at være en succes i Europa.
TEKST

Rob Suddaby

Den nye Cobra G1-serie er designet som en simpel, kompakt og omkostningseffektiv løsning til sikker opbevaring både til brug i hjemmet og til kommerciel brug og opnåede certificeringen klasse 1 i uafhængige tests i overensstemmelse med den europæiske norm for tyverisikring, EN 1143-1.
“Cobra G1 har fået en god start på nøglemarkeder i Europa såsom England,
Tyskland og Norden”, kommenterer produktchef Andy Rymill. “Behovet for
sikkerhedsskabe af lav grad som Cobra G1 er stort.”
Serien har tre størrelser med en kapacitet på mellem 40 og 150 liter, og alle
modeller er udstyret med en certificeret nøglelås i klasse A. En elektronisk
låseløsning vil også blive lanceret i den første halvdel af 2012. Ekstra funktioner omfatter et let håndterligt håndtag på sikkerhedsskabets dør og et indre
trappereolsystem til fleksibel placering af flere hylder.
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Sikkerhedsskabe, der
beskytter mere end
værdigenstande
TEKST

Rob Suddaby

L

anceringen af Chubbsafes Elements varsler om
en ny marketingtilgang til sikkerhedsskabe,
der er rettet mod brug i hjemmet og på mindre
kontorer.
Chubbsafes, der er en af Gunnebos førende brands
inden for sikker opbevaring, har for nylig lanceret
sikkerhedsskabe i Elements-familien, der består af
fire serier: Air, Water, Earth og Fire. Chubbsafes har
for hver serie i familien valgt at give en årlig donation til en velgørenhedsorganisation eller et projekt,
der arbejder for at redde miljøet.

“Vi kan rigtig godt lide, at
det generelle koncept om
mere omfattende beskyttelse er drivkraften for velgørenhedssamarbejde”
“Det er en naturlig forlængelse af idéen om beskyttelse”, forklarer produktchef, Mark Brookes. “Vores
førsteprioritet er at beskytte kundernes værdigenstande, og ved at give et bidrag til de fire forskellige
miljøprojekter gør vi også lidt for at hjælpe med at
beskytte planeten."
Fra Air-sikkerhedsskabe vil der blive doneret til
Carbon Clear, som er en organisation, der laver pro-

jekter for at udligne de skadelige udledninger af drivhusgasser. Fra Water-sikkerhedsskabe vil WaterAid,
som er en velgørenhedsorganisation, der arbejder for
at give fattige befolkningsgrupper adgang til sikkert
vand, modtage et bidrag. Fra Fire-sikkerhedsskabe vil
der blive givet en donation til Cool Earth, som arbejder for at stoppe ødelæggelsen af regnskovene, og fra
Earth-sikkerhedsskabe vil Clubbsafes støtte TREE AID,
som er en velgørenhedsorganisation, der bekæmper
fattigdom ved at plante træer i Afrika.
“Vi kan rigtig godt lide, at det generelle koncept
om mere omfattende beskyttelse er drivkraften for
velgørenhedssamarbejde”, siger Sarah Moore, leder
for samarbejde og udvikling hos TREE AID. "Vores
velgørenhedsorganisation hjælper nødlidende
befolkningsgrupper, der bor ved Sahara-ørkenens
barske grænser – blot sidste år blev der plantet og
beskyttet næsten en million træer. Så ethvert Earthsikkerhedsskab i et hjem beskytter fattige familier,
beskytter planeten og beskytter herudover dine
værdigenstande.
For yderligere oplysninger om alle
de projekter, Chubbsafes Elements
støtter, henvises der til www.
chubbsafeselements.com.

Chubbsafes Elements
Chubbsafes Elements består af
fire serier – Air, Water, Earth og
Fire – og hver serie tilbyder et
højere sikkerhedsniveau end den
forrige.
 Air – basal beskyttelse
 W
 ater – certificeret S1-tyverisikring
 E
 arth – certificeret S2-tyverisikring
 F ire – certificeret brandbeskyttelse (30 P) og tyverisikring
(S2)

SECURE STORAGE

Carbon Clear
Carbon Clear indkøber og udvikler kulstof-offsetting-projekter
rundt om i verden, der har til formål at reducere dannelsen af
skadelige drivhusgasser. Mange konsekvenser af klimaforandringer kan reduceres, udsættes eller undgås ved at reducere
udledningen af drivhusgasser, såsom kuldioxid og metan.
www.carbon-clear.com
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WaterAid
Vand er en væsentlig ressource til liv og godt helbred, men alligevel er der 884 millioner mennesker, der ikke har adgang til
sikkert vand. Det er omkring en ottendedel af verdens befolkning. WaterAid forandrer livet for de mennesker, der udgør
verdens fattigste befolkningsgrupper, ved at forbedre deres
adgang til sikkert vand, hygiejne og sanitet.
ww.wateraid.org

TREE AID
Træer, der bliver plantet i tørre områder, reducerer befolkningsgruppers sårbarhed over for tørke og hungersnød betydeligt. TREE AID hjælper med at bekæmpe fattigdom ved at
gøre det muligt for befolkningsgrupperne at forstå, hvordan
de kan udnytte træernes potentiale – de går i gang med at
genoprette deres miljø, forbedrer deres evne til at
dyrke fødevarer og skaber indkomst for familien
ved at sælge de ting, der vokser på træerne.

www.coolearth.org

www.treeaid.org

TREE

Cool Earth
Cool Earth arbejder med lokale befolkningsgrupper over hele
verden for at beskytte regnskoven fra at blive fældet til tømmer
eller brændt for at skabe plads til kvægopdræt. Ødelæggelsen
af regnskovene er en stor medvirkende årsag til klimaforandringer, men alligevel bliver der hvert minut fældet 40 hektar regnskov. Hvis dette fortsætter, vil det ikke kun have ødelæggende
konsekvenser for vores klima og vandforsyning, men det vil true
flere millioner plante- og dyrearter.

AID
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Flere mennesker burde
overveje at købe et sikkerhedsskab frem for at
installere et alarmsystem
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Hver aften låser familien Westphal deres personlige ejendele, såsom mobiltelefoner, iPods, punge, tasker og nøgler til bilen og
huset, ind i deres sikkerhedsskab fra Gunnebo.

Familie vælger
sikkerhedsskabe
frem for alarmsystem
I sommeren 2008 skete der en række tyverier i
det boligområde, hvor Anna og Fredrik Westphal
bor i Göteborg i Sverige. Tyvene brød ind i huse
og tog hurtigt alt af værdi, der var synligt fra
vinduerne. Så familien Westphal valgte at
investere i et sikkerhedsskab.

TEKST
Billede

Linda Gårdlöv
Jeanette Larsson

Hvis der i vores hjem er et større antal dyre varer,
øges risikoen for tyveri. Familien Westphal overvejede at installere et alarmsystem, men de følte
af forskellige årsager, at dette ikke ville hjælpe ret
meget mod opportunistisk tyveri.
“Fredrik fik idéen om at købe et sikkerhedsskab,
og jeg var med på idéen lige med det samme. Sikkerhedsskabet koster ikke ret meget mere end selvrisikoen for stjålne varer, så det virkede helt logisk for
mig", siger Anna Westphal.
I deres søgen efter et sikkerhedsskab brugte
Fredrik internettet til at gennemse og sammenligne

forskellige modeller. De bestemte sig for at vælge en
af Gunnebos mindre modeller.
“Vores primære kriterier var sikkerhed, størrelse
og pris. Vi ville ideelt set have noget småt, der ville
passe ind et sted, hvor det ikke kunne blive set udefra. Den vigtigste ting var for os, at en opportunist
ikke blev fristet til at bryde ind i vores hjem og stikke
af med noget i en fart", forklarer Anna.
Familien Westphal bruger nu deres sikkerhedsskab fra Gunnebo hele tiden. Hver aften låser de
deres personlige ejendele, såsom mobiltelefoner,
iPods, punge, tasker og nøgler til bilen og huset, ind i
skabet. Sikkerhedsskabet er solidt fastgjort i et skjult
hjørne i gangen.
“Det er så nemt at bruge. Vi låser og låser det op
med en kodelås. Vi er tre, der kender koden. Vores
yngste, Isak på 6 år, er den eneste, der ikke kender
koden. Han må vente et par år, før han får sine egne
nøgler”, siger Fredrik Westphal.
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E-CUB’en giver købere af elektroniske deponeringsskabe forbedrede løsninger med nye funktioner, såsom fjernbetjeningsløsninger og overblik i realtid.

Nem opgradering
med ny grænseflade
Det er ikke nødvendigt at udskifte hele installationen af deponeringsskabet for at få gavn af de
nyeste teknologier. Gunnebo har udviklet den nye e-CUB-grænseflade til nem elektronisk kontrol af
deponeringsskabssystemer, uden at det går ud over eksisterende installationer.
TEKST

Amel Loukal

At forbedre den service, vi giver kunderne, og gøre
dem i stand til at udnytte nye teknologier i en
løsnings-livscyklus er en del af Gunnebos virksomhedsstrategi. E-CUB er en af Gunnebos seneste
teknologiske udviklinger, der skaber værdi for købere
af deponeringsskabe.
Løsningen tilføjer avancerede funktioner til en eksisterende elektronisk installation af et deponeringsskab, såsom fjernbetjening af de forskellige selvbetjeningsenheder eller opgraderingen af legacy-systemer.

Opdaterede systemer uden at gå på kompromis
Kunder behøver ikke at gå væk fra deres eksisterende
løsning, men de kan opdatere hele systemet ved blot
at forbinde det til den nye e-CUB-grænseflade og
-moduler.
“Kunder behøver ikke at ændre deres installation
af deponeringsskabet – kun komponenterne skal
udskiftes. E-CUB’en er tilgængelig i forskellige versioner, så den passer til kundernes specifikke behov",
siger Emmanuel Harir-Forouch, der er produktchef
hos Safe Deposit Lockers.
Med en ethernetbaseret grænseflade kan eCUB’en fuldt ud integreres med fjernbetjeningsløsninger fra Rosengrens Box Management (RBM),
hvilket sparer tid, sænker installationskrav og
tilbyder en opdateret løsning til minimale omkost-

ninger. Derudover er e-CUB’en kombineret med den
effektive applikation Gunnebo SafeControl*, der øger
funktionsniveauet, muliggør global administration
af deponeringsskabe, et overblik i realtid, hændelseslogs og omfattende statistik.
Den nye generation af SafeT-adgangslæsere kan
tilbyde en ergonomisk grafisk brugergrænseflade via
touch-skærm, kortlæser eller biometri.

Udnyt din installation
E-CUB'en giver købere af deponeringsskabe en
forbedret løsning med nye funktioner.
Pris og installationstid reduceres betydeligt, og
kunder kan fortsat bruge og styre deres eksisterende systemfunktioner og -komponenter, herunder
boksvælgere og kortlæsere, via forbindelsessættet
til deponeringsskabe.
“E-CUB’en er en hurtig og nem måde, hvorpå dine
kunder kan få en opdateret løsning, der øger funktionsniveauet. Den tilbyder en holdbar konstruktion
af deponeringsskabssystemet, der gør kunderne
i stand til at optimere deres første investering og
udnytte deres eksisterende installation”, tilføjer
Harir-Forouch.
* SafeControl-software er den afprøvede applikation, der
bruges med SafeStore Auto, den robotstyrede deponeringsskabsløsning.

Om e-CUB-løsningen
 D
 en primære elektroniske
enhed erstattes af e-CUBløsningen.
 E
 n pc installeres, på hvilken
SafeControl-løsningen bliver
startet. Dette, sammen med
printeren, forbindes direkte til
e-CUB.
 B
 oksvælgere, kortlæsere og
døråbnere forbliver i drift og
kan fortsat anvendes.
 RBM-selvbetjeningspanelet og
kortlæseren kan erstattes af
SafeT-terminalen.
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Flere hundrede GSL 1000 er blevet fastgjort på sikkerhedsskabe, sikkerhedsdøre og pansrede bokse samt er blevet inkorporeret i bankfaciliteter. En af de største banker i Tjekkiet
bestilte mere end 300 elektroniske GSL 1000-låse for at forbedre sikkerheden.

Nøglen til maksimal sikkerhed
Knapt to år efter den blev lanceret, har den
elektroniske lås GSL 1000 opnået stor succes
blandt Gunnebos kunder, herunder banker,
posttjenester, detailvirksomheder, luksussalgssteder og værditransportfirmaer.
TEKST

Amel Loukal

TJEKKIET. Den elektroniske lås GSL 1000’s succes
skyldes først og fremmest de høje niveauer af
certificeret sikkerhed, som den giver, samt inkorporeringen af biometri og engangskodefunktionen og yderligere tilføjelse af andre avancerede funktioner, såsom netværkshåndtering.
“Engangskoden er en af GSL 1000’s stærkeste
konkurrenceparametre. Denne funktion øger
enhedens sikkerhed yderligere og minimerer
risici, der har at gøre med kravet om at bruge
permanente koder, samt optimerer driften”, siger Dominique Auvray, der er marketingdirektør
for forretningsenheden Electronic Security.

Engangskode og biometrisk identifikation
Engangskoden bliver kun brugt én gang af en
given person til en bestemt lås i en bestemt
tidsperiode som en del af en bestemt procedure.
GSL 1000 er også tilgængelig med en biometrisk identifikationsmulighed, der integrerer en

fingreaftrykslæser til brug i højrisikomiljøer.
Den anden fordel af GSL 1000 er, at den kan
styres over IP. Dette betyder, at visse funktioner
kan udføres langt væk fra, såsom styring af låse
eller ændring af adgangsrettigheder eller andre
indstillinger – og alt dette via et effektivt konfigurationsværktøj.
Gunnebo bruger tid og kræfter på at øge
kvaliteten og levere det højeste sikkerhedsniveau. Den seneste version af GSL 1000 tilbyder
forbedrede biometriske funktioner og forbedringer af måden, hvorpå brugere håndteres, og
data overføres.

Positiv markedsrespons
På kun få måneder er flere hundrede GSL 1000
blevet monteret på sikkerhedsskabe, sikkerhedsdøre og pansrede bokse samt er blevet inkorporeret i bankfaciliteter. En af de største banker i
Tjekkiet bestilte mere end 300 elektroniske GSL
1000-låse i slutningen af sidste år for at forbedre sikkerheden i deres faciliteter.
“De valgte vores elektroniske lås for dens evner
inden for sikkerhed og fjernstyring, men de
satte også pris på vores konfigurationsværktøjs
høje ydeevne og dens brugervenlige grænseflade”, siger Auvray.
En bestemt operatør i Frankrig har købt næ-

sten 3000 elektroniske låse til deres receptioner.
Specifikationerne omfatter sikkerhedskrav
såsom forsinkelsestid, undtagelser og styring af
planlægning.
“GSL 1000’s fleksibilitet og overholdelse af
sikkerhedsstandarder er, hvad der gør låsen til
noget særligt”, konkluderer Auvray.
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Smart kontantdeponeringsløsnin
Det nye SafeCash Retail Deposit Smartsystem giver mindre butikker en fleksibel og
praktisk deponeringsløsning til pengesedler,
der muliggør overvågning af kontantbeholdning og kredit på den samme dag i
realtid.
TEKST

på primære forretningsaktiviteter og øge deres
serviceniveau over for kunderne.
Og uanset butikkens størrelse er reducering af
kontanthåndtering og forbedring af processens
effektivitet vigtige fokuspunkter for detailhandlerne. For de mindre butikker kan automatisering af kontanthåndtering dog anses som
værende dyrt og svært at implementere.

Amel Loukal

HOLLAND. Processen med at tælle penge samt
afstemme og kontrollere kontanter har ændret
sig. Detailhandlere står i dag over for hård
konkurrence og har behov for at øge deres effektivitet og produktivitet. De leder derfor efter
stadig mere automatiserede løsninger, der vil
gøre det muligt for deres personale at fokusere

Perfekt til mindre butikker
Til den kategori af detailhandlere har Gunnebo
designet SafeCash Retail Deposit Smart, der er
en deponeringsløsning til pengesedler, som er
perfekt tilpasset mindre butikker til optimering
af administration i bagkontoret.
Med en garanti for at der ikke bliver spildt
mere tid på manuel tælling og verificering, er
SafeCash Retail Deposit Smart en simpel, automatiseret og sikker måde til seddelhåndtering
med et hurtigt investeringsafkast.
“For mindre butikker er kontanthåndteringsopgaver mere tidskrævende og bekostelige end
nogensinde før. Detailhandlere ønsker løsninger,
der er lette at anvende, der vil gøre deres dagligdag lettere, skabe et mere sikkert miljø for
deres medarbejdere og kunder samt forbedre
produktiviteten. Til det formal er SafeCash Retail
Deposit Smart det mest enkle og omkostningseffektive deponeringssystem”, siger Frans de
Wit, der er produktchef ved SafeCash.

Bekræfter ægtheden af eurosedler
SafeCash Retail Deposit Smart er en nedskaleret
version af den afprøvede SafeCash Retail Stationløsning, der tilbyder et separat system til at styre
håndtering af pengesedler for at lette kontantprocessen fra butikken til banken.

Løsningen er designet til nem integrering i
eksisterende områder og tilbyder et plug-andplay-system, der er let at installere og har en
brugervenlig betjeningsgrænseflade. Brugere
kan indsætte bundter med op til 50 sedler ad
gangen til optælling. Sedlerne bliver automatisk
registreret, optalt og deponeret i et sikkerhedsskab til hurtig og nem samling. Systemet indeholder også et seddelgenkendelsesmodul, der
tjekker ægtheden af eurosedler. I tilfælde af at
sedler bliver afvist, kan sikkerhedskopisystemet
bruges til at deponere sedlerne via en kuvertdeponeringssprække.
Detailhandlere står ikke længere med ansvaret for optælling af kontanter og kan bruge
mere tid på at betjene deres kunder.

Smart deponering med
kredit på den samme dag
Ud over fleksibilitet samt enkel implementering
og brug tilbyder SafeCash Retail Deposit Smart
kredit på den samme dag. Dette betyder, at
det beløb, der registreres af systemet, tilskrives detailhandlerens bankkonto i realtid. Efter
sedlerne er deponeret i maskinen, udskrives en
kvittering med oplysninger om det totale beløb,
der er blevet tilskrevet. “Funktionen med kredit
på samme dag er ægte merværdi for mindre
butikker. Det øger detailhandlernes likviditet,
og de undgår derved yderligere administrative
opgaver med deres bank", tilføjer de Wit.
Det samlede beløb, der opbevares i sikkerhedsskabet, kan derudover spores i realtid ved
at bruge den webbaserede administrationssoftware, der også indeholder værktøjer til rapportering og muligheder for eksport af data.
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Kontanthåndtering er
gjort lettere for detailhandlere
Kontanthåndtering står ved en skillevej i Tyskland. Bundesbanks omfattende tilbagetrækning fra
optælling af kontanter og nedskæringen i afdelingens kontakter har ændret scenen for kontanthåndtering i Tyskland for banker, detailhandlere og værditransportfirmaer. Skiftet betød, at Cash Logistik
Security AG, der er en førende håndteringsserviceudbyder i Tyskland, havde brug for en omkostningseffektiv løsning til kontanthåndtering med høj ydeevne til deres detailkunder. Gunnebo stillede en
egnet løsning til rådighed.
© Cash Logistik AG

ng

TEKST

Amel Loukal

TYSKLAND. Som en førende håndteringsserviceudbyder
er Cash Logistik Security AG et betroet navn i kontanthåndteringsbranchen, der leverer og anbringer pengesedler i Tyskland. Da de havde behov for en partner i
kontanthåndtering, som de kunne stole på ville levere
pålidelige og sikre løsninger til deponering af kontanter,
dukkede navnet Gunnebo op.

Et skræddersyet samarbejde

SafeCash Retail Deposit Smart
 Omkostningseffektiv løsning
til at komme i gang med
automatisering af kontanthåndtering
 F orbedret administrering af
kontanter
 M
 indre administration i
bagkontoret
 N
 em integrering i eksisterende
arbejdsområder
 O
 vervågning af kontantbeholdning i realtid
 Kredit på den samme dag
 Fuldstændig gennemsigtighed
ved transaktioner – ingen
uoverensstemmelser

I den konkurrenceprægede detailbranche kan kontanthåndtering være komplekst og dyrt. Detailhandlere
har brug for innovative teknologier og løsninger for at
automatisere kontantdeponeringer, tage fuld kontrol
over transaktioner, forbedre lagringsmetoder og skabe
prisbesparelser samtidig med at sikre et højt sikkerhedsniveau for medarbejdere og kontanter.
Cash Logistik Security AG er dedikeret til at tilbyde
detailhandlere meget succesfulde kompetencer inden
for kontanthåndtering. For at kunne give deres kunder
automatiserede deponeringsløsninger til at forbedre
sikkerhed og effektivitet inden for kontanthåndtering,
har virksomheden startet et samarbejde med Gunnebo
og har valgt SafeCash Retail Deposit Smart-systemerne.
“Vi har valgt eksperterne inden for kontanthåndtering
i detailhandelen. Gunnebos SafeCash Retail Depositløsninger kan implementeres i flere eksisterende miljøer
og passer til forskellige størrelser butikker og virksomhedsmodeller, uden at det går ud over vores kunders
første investering", siger Jürgen Muff fra Cash Logistik
Security AG.

bekræftet deres ægthed og kan indføres i maskinen i
bundter. Deponeringsmængderne krediteres til detailhandlerens bankkonto i realtid.
Detailhandlere er fri for at skulle optælle kontanter
og deponere dem i deres bank. De har også adgang
til nøjagtige rapporter, der har en positiv virkning på
deres likviditet samt deres butikker og virksomheders
sikkerhed.
“Sammen med Cash Logistik Security AG gør vi kontanthåndteringen mere sikker og mere effektiv. Med
vores samarbejde fjerner vi ansvaret for kontanterne fra
medarbejdernes skuldre og gør håndteringen af kontanter lettere hele vejen til validering”, tilføjer Seifert.
Hundredvis af SafeCash Retail Deposit Smart-systemer blev leveret til forskellige detailkunder og tilbyder
sikkerhed, mulighed for sporing og synlighed samt
sikrer kontantbeholdningsniveauer.

Strømlining af kontanthåndtering i detailbranchen
“Detailhandlere har brug for et hurtigt og sikkert
system til deponering af pengesedler med 'intelligente'
funktioner, der muliggør kreditering af kontanter i realtid. SafeCash Retail Deposit Smart tilbyder disse funktioner”, siger Stephan Seifert, der er administrerende
direktør for salg og service hos Gunnebo Tyskland og
Østrig.
Systemet giver detailhandlere en fuldstændig uafhængig løsning til deponering af pengesedler, der skal
installeres på stedet. De kan opbevare deres indgående
pengesedler på sikker vis i deres butikker indtil afhentning. Pengesedlerne bliver automatisk optalt samt får

© Cash Logistik AG
Systemet giver detailhandlere en fuldstændig uafhængig
løsning til deponering af pengesedler.

Grænseløs global ser
AA
Anna Almlöf er entusiastisk og motiverende. Og Gunnebos seniorvicedirektør for Global Services ved
præcis, hvor hun vil lægge sine kræfter. “Vi vil være vores kunders foretrukne leverandør af sikkerhed”,
siger Anna.

GLOBAL SERVICES

A

nna har været stationeret i Barcelona siden
sommeren 2011, hvor hun har opbygget
Gunnebos forretningsområde for globale
serviceydelser. At begynde at arbejde hos sikkerhedsfirmaet og flytte til Spanien var ikke en svær beslutning.
“Gunnebo har en unik mulighed for at skabe noget
helt nyt inden for sikkerhedsserviceydelser. Visionen
går ud på at tilbyde løsninger, der fungerer på globalt
plan til alle kundernes aktiviteter”, forklarer Almlöf.
I sit tidligere job hos Ericsson brugte hun meget
energi på at udvikle telekommunikationsgigantens
globale servicestrategi og eftersalgstilbud. Det har
givet hende værdifuld erfaring, som hun kan bruge i
sit nuværende arbejde.
“Jeg har en god fornemmelse for, hvad der skal
gøres, hvordan det skal gøres, og hvad der skaber
resultater”, siger hun.
Erfaring fra hendes arbejde med store projekter i
udlandet samt flydende engelsk og spansk gør også
arbejdet nemmere. Især med tanke på, at ledelsesteamet består af personer fra forskellige lande og
brancher.
“Jeg har skabt Global Services-teamet på denne
måde, fordi vi skal forstå alle markedernes behov, og
der er en god dynamik i vores samarbejde”, siger hun.

Respekteret som leder
Anna er en strategisk, struktureret og visionær leder.
Og hun formår klart at udtrykke, hvad der skal gøres for at nå fremtidige mål ved at overføre dem til
planer og aktiviteter, der kan følges op på.
I de virksomheder, hvor Anna har arbejdet, har
hun også været en ud af få kvinder i de høje stillinger, men dette har slet ikke været et problem i
hendes karriere.

Mange mennesker siger, jeg
har enormt meget energi.
Da jeg stoppede hos Ericsson, sagde mine kolleger, at
de ville savne det.

rvice
TEKST
Billede

Mats Ekendahl
Leandro Beltran

“Jeg har været i dette miljø så længe, at det føles
normalt. Der er færre kvinder i førende stillinger på
internationalt plan end hjemme i Sverige, men vi
bliver respekteret. Hvis du har en lederrolle og kan
vise, at du skaber resultater, har du et mandat. Så
enkelt er det faktisk.”

Et ønske om at forstå kunder
Lige nu stræber hun efter at skabe noget ekstra,
noget der vil få Gunnebos Global Services til at skille
sig ud fra deres konkurrenter.
“Sådan en rejse kræver meget af os alle. Jeg er meget motiveret til at skabe forandring, så vi løbende
forbedrer os og får succes.”
Dette kræver, at vi arbejder på produktporteføljen,
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salgsservice og leveringsfunktionen. Og vi skal løbende være modtagelige over for kundernes behov ved
at have kendskab til deres daglige aktiviteter, slutprodukter og serviceydelser. Det endelige mål går ud på,
at Gunnebos sikkerhedsserviceydelser giver kunder
afgørende fordele, der styrker deres resultater.
“Vi stræber efter at få vores kunder til at tænke på
sikkerhed på nye og innovative måder. Et eksempel
er fjernovervågning af sikkerhedsprocesser, der gør
os i stand til at identificere fejl allerede inden, kunden opdager dem”, siger Almlöf.
Hendes organisation vil opbygge viden om kundesystemer for at skabe fungerende sikkerhedsløsninger over tid og på tværs af landegrænser.
“Naturligvis vil store globale virksomheder undgå
at bruge lokale leverandører med forskellige sikkerhedssystemer. De vil have den samme løsning
uanset den geografiske placering. Og det er derfor,
Gunnebo Global Services er den ideelle partner”,
konkluderer Almlöf.

Anna Almlöf
Alder: 44.
Familie: Mand, to døtre på 10 og 8 år.
Bor: Vallvidrera, Barcelona.
Hos Gunnebo: Siden 1. april 2011
Stilling: Seniorvicedirektør i Global Services. Forretningsområdet står for 22 % af koncernens omsætning.
Baggrund: Uddannelse i økonomi fra Handelshøjskolen i Stockholm og Executive MBA fra Instituto de
Empresa i Madrid.
Professionel baggrund som direktør for produktadministration hos Ericsson Global Services og andre
ledende stillinger inden for salg og service hos Ericsson og Unisys både i Sverige og på internationalt plan.
Yndlingsmad: Ingen særlig favorit, det kommer an
på humøret og stedet.
Kan godt lide at drikke: Spansk vin fra Ribera del
Duero.
Interesser: Madlavning, skiløb, sejlsport.

Forretningsområde for globale serviceydelser
Med mange års erfaring i levering af sikkerhedsløsninger forstår vi at skabe værdi for dig og din
virksomhed. Derfor har vi gjort serviceydelser til en
integreret del af vores virksomhed. På hvert stadie i
vores forhold til dig – fra det første møde til levering,
installation og eftersalgssupport – vil vi fungere som
din sikkerhedspartner, lytte til dig og tage os af dine
sikkerhedsbehov.
Forretningsområdet for globale serviceydelser står
med sine sikkerhedseksperter, dygtige teknikere og
professionelle supportpersonale altid til rådighed
for at give dig den hjælp, du har brug for, når du har
brug for den. Resultatet er et holdbart samarbejde,
der er bygget på handelsviden, kundefokus og merværdi.
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Fremtiden for
grænsekontrol
Enheder til radiofrekvensidentifikation, elektroniske dokumentlæsere og ti biometriske fingeraftrykslæsere er alle integreret i portene til fodgængere i området for immigrationen ved grænsen mellem
USA og Mexico. Gunnebos højteknologiske løsning er designet til fremtiden.
TEKST

Emma Sheldon

USA. Som en del af USA’s told- og grænsebeskyttelse
(CBP) Land Border Integration (LBI)-kontrakten, der
blev givet til Unisys i 2010, blev Gunnebo valgt til at
levere en specialfremstillet port-platform som en del
af løsningen til omlægningen af fodgængerområdet.
Gunnebos påviste erfaring og ekspertise i at levere
immigrationsløsninger passer bedst til Unisys' vision
og har givet Gunnebo en betydelig fordel.
Gunnebo arbejdede tæt sammen med Unisys på
et design, der skulle opfylde deres ydelsesspecifikationer og perifere integreringskrav. Nogle dage går
op mod 22.000 personer over Paso Del Norte Bridge.

Fodgængere validerer deres
egne personlige oplysninger
Det endelige design blev afprøvet i virkeligheden i
november 2011 på overgangsfaciliteten ved Paso Del
Norte Border i El Paso i Texas. Stile NEP ADA-kompatibel port koblet til en tilpasset kioskplatform, der også
er designet og fremstillet af Gunnebo. Systemets
kioskdele gør det muligt for fodgængere at validere
deres egne personlige oplysninger, hvilket giver mulighed for passage gennem SpeedStile-porten.
Implementeringen af portsystemet forventes at
strømline håndtering af fodgængere ved at udnytte
optagelsen af rejsedokumenter, som opfylder den
vestlige halvkugles rejseinitiativ (WHTI), med brugen
af radiofrekvensidentifikation (RFID) og elektroniske

dokumentlæsere, der er integreret i portsystemerne.
Portsystemet har også integreret biometriske fingeraftrykslæsere, så den fremtidige implementering af
biometri i processen vil være tilgængelig.
“Ved disse nye RFID-aktiverede fodgængerporte
får en person, der krydser grænsen, automatisk
adgang og kan indlæse oplysninger med RFID-teknologi, inden denne møder en CBP-betjent”, forklarer
US CBP-vicepolitidirektør David Aguilar på en pressekonference i El Paso. “Systemet læser automatisk
kortet og advarer CBP-betjenten om et eventuelt
problem, før fodgængeren ankommer til den første
inspektionsboks. Vi er i gang med at vurdere tidsbesparelserne og andre fordele ved dette pilotprojekt,
men de tidlige tegn er positive.”

Nogle dage går op mod 22.000 personer over Paso
Del Norte Bridge.

Prøvelancering på overgangsfaciliteten ved Paso
del Norte i El Paso i Texas. Fra venstre: Jonnie
Masson, ledende programchef (Unisys), Erick
Staniak, forretningsudvikling (Gunnebo), Jeff
Stephens, løsningsarkitekt (Unisys).

Mulighed for tidlig identifikation
En ekstra fordel ved det nye system handler om
CBP-betjentenes mulighed for at vide, hvem der står
i køen, inden de kommer frem til betjentens podium.
I tilfælde af at en kendt mistænkt identificeres i
forespørgslen ved den første port, kan CBP-betjenten
proaktivt planlægge en ordentlig pågribelse.
Hvis pilotprojektet viser sig at være lige så effektivt som forventet, vil der være interesse for
at tilføje flere rækker til El Norte-faciliteten samt
ekstra overgange til fodgængere ved USA’s sydlige
grænser.

Gunnebo arbejdede tæt sammen med Unisys på
et design, der skulle opfylde deres ydelsesspecifikationer og perifere integreringskrav.
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To separate parallelle tunneller – en til toge, der kører mod nord, og en til toge, der kører mod syd. I nødstilfælde
kan passagerer evakueres ved at gå over nødsøjlegangene, der forbinder en tunnel til den anden horisontalt hver
250. meter.

Sikker flugtvej i højhastighedstunneller
I 2020 vil næsten alle provinshovedstæder i Spanien være forbundet til Madrid og Barcelona med
højhastighedstog. På en strækning med en meget lang tunnel var der brug for nødudgange, der
kunne holde til ild i 120 minutter og de stødpåvirkninger, der forårsages af højhastighedstoge.
Gunnebo TunTek S-døre var løsningen.
TEKST Manuel Latorre Marin

SPANIEN. Administratoren af jernbaneinfrastruktur
(Adif) er en statsejet virksomhed, der hører under
ministeriet for udvikling. I december 2002 fastsatte
Adif ruten Ourense-Santiago-Coruña som en del af
højhastighedslinjen Madrid-Galicien. Forbindelsen
har en samlet længde på 87 km. Tredive tunneller
(28,9 km lange) og 38 viadukter (19,6 km) blev bygget på grund af det svære miljø og forhindringer. De
udgør 59 procent af ruten.
Den længste strækning under jorden er Buratatunnelen, som er 4.068 meter lang og er placeret
mellem kommunerne Ourense og Amoeiro, som er
designet til højhastighedstoge, der kan opnå en fart
på op til 350 kilometer i timen. Der er selvfølgelig
brug for sikker evakuering på denne strækning, hvis
der skulle ske en ulykke – der er brugt den bedste
teknologi inden for sikkerhed og tryghed.

Modstandsdygtighed over for overtryk
Adif ville have en nødudgangsdør, der kunne holde
til brandtemperaturer i 120 minutter og stødpåvirkninger fra højhastighedstogene over dørpladerne.
Løsningen var Gunnebo TunTek S-døre, der er specielt designet til at beskytte adgangen til service- og
evakueringsruter fra de strenge forhold med brand

og overtryk i tunneler til undergrundsbaner, veje,
jernbaner og højhastighedstog.
TunTek S-døre er certificeret til to timers brandmodstandsdygtighed og godkendt til 500.000
cyklusser for deres modstandsdygtighed over for
overtryksbølger på 2 kPa eller 10 kPa forårsaget af
trafik i tunnelen.

Dørene passer til enhver tunnel
Monteret med et panikbeslag sørger TunTek S-døre
med dobbelte plader for sikre evakueringsprocedurer. Dørene kan også monteres i enhver type tunnelform og -diameter med brugen af et unikt omgivende struktursæt.
Resultatet består af to separate parallelle tunneller –
en til toge, der kører mod nord, og en til toge, der kører
mod syd. I nødstilfælde kan passagerer evakueres ved
at gå over nødsøjlegangene, der forbinder en tunnel til
den anden horisontalt hver 250. meter. Gunnebo har
installeret 16 TunTek-døre på hver side af de horisontale søjlegange. Dette muliggør adgang til både vedligeholdelse af køretøj og nødstilfældeprocedurer.
I en joint venture stod Alstom (Frankrig) og Indra
(Spanien) for installationerne og sikkerhedsprojektet
i tunnelen.

TunTek S10-S
 T
 ype: Brand- og overtrykmodstandsdygtige døre
 B
 randklassificering: EI2 – 120
minutter til EN 1634-1 EI2
 Trykmodstandsdygtighed:
500.000 cyklusser ved trykbølger på 10 kPa
 Plademulighed: Dobbelt
 Standardbredde: 2.150mm
 Standardhøjde: 2.250 mm
 Prøvelaboratorium: Applus

Alta Velocidad Española (AVE)
 En højhastighedsjernbane
(HSR) i Spanien, der hører
under Renfe, Spaniens statslige jernbaneselskab, der kan
opnå hastigheder på op til 310
km/t. Navnet spiller også på
ordet ’ave’, der betyder ’fugl’.
 H
 ovedstationerne er Madrid
Atocha, Barcelona Sants og
Sevilla Santa Justa.
 A
 ndre stationer er Madrid
Chamartín, Zaragoza Delicias,
Valencia Joaquín Sorolla,
Málaga María Zambrano og
Valladolid Campo Grande.
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Zürich sikrer
sine kontorer
For at beskytte medarbejdere i
byen Zürich mod tilbageholdelse
ved tvang er der blevet installeret
løsninger til sikker adgangskontrol.

AENA-kontorerne vil huse Air Navigation Bureau. De offentlige dele af bygningen er blevet designet af Estudio Lamela og
arkitekten Gabriel Allende.

Der er ingen grænser
AENA-koncernen er verdens førende lufthavnsoperatør, hvad angår passagerantal, idet de håndterer
op mod 200 millioner personer om året. Deres nye hovedkvarter i Madrid er en topmoderne bygning.
TEKST

SCHWEIZ. Det er centralt for ethvert
firma eller kontor at beskytte sig mod
uvedkommende personers adgang.
“Før kontorerne i Zürich installerede adgangskontrolløsningen fra
Gunnebo, havde medarbejderne
været udsat for tilbageholdelse ved
tvang adskillige gange. Og mange
vigtige dokumenter var alt for let
tilgængelige”, siger Thomas Maag,
der er ansvarlig for medierelationer
på kommunen i Zürich.
Efter at have udforsket forskellige
forslag til sikkerhedsinstallationer,
bestemte Zürichs sikkerhedskonsulenter, at Gunnebos løsning passede
bedst til deres behov.

Manuel Latorre Marin

SPANIEN. AENA-koncernen er en gruppe virksomheder, der beskæftiger sig med lufthavnsstyring
og luftfartstjenester. AENA er den fjerde største
leverandør af luftfartstjenester i Europa og spiller
en afgørende, aktiv rolle i den Europæiske Unions
projekter vedrørende introduktionen af et fælles
europæisk luftrum.
Gennem AENA Aeropuertos S.A. leder AENA-koncernen 47 lufthavne og to helikopterlandingspladser i
Spanien og deltager direkte og indirekte i ledelsen af
yderligere 28 lufthavne rundt omkring i verden. AENA
er verdens førende lufthavnsoperatør, hvad angår
passagerantal, idet de håndterer op mod 200 millioner personer om året.

af Estudio Lamela og arkitekten Gabriel Allende.
Gunnebo har leveret og installeret fem SpeedStile
FL-bokse, fem GlasStile S-indgangsporte og fire
SpeedStile FP, der skal placeres i begge bygningers
hovedindgange og nødudgange.
Ejerne af Pegasus City har sagt, at dette område af
den nye bygning vil blive det primære forretningscenter i Madrid. Det kommer til at bestå af bredde gader
og grønne områder, der vil skabe et unikt, moderne og
arkitektonisk tiltalende landskab.

SpeedStiles ved hovedindgange
Tidligt i 2011 underskrev AENA en lejekontrakt på en
ny facilitet i Pegasus City-forretningskomplekset
i Madrid. Kontorerne med et områdeareal på
15.000m² vil huse Air Navigation Bureau, der flytter fra deres nuværende kontorer til denne helt nye
topmoderne bygning. De to bygninger, der befinder
sig i den offentlige del af området, er blevet designet

Gunnebo har leveret og installeret porte, der skal placeres i
begge bygningers hovedindgange og nødudgange.

En løsning tilpasset
til hvert område
“Løsningen er et komplekst sæt af
produkter, der styrer adgang for
omkring 1000 personer om dagen,
sikrer tilgang til følsomme oplysninger og har tilpasset sikkerhed til
hvert enkelt område i bygningen.
Den omfatter seks skudsikre døre,
fire motoriserede AutoSec-sikkerhedssvingdøre og en boks med en
nødudgang”, siger Andreas Schick,
der er kundechef hos Gunnebo
Schweiz.
Det var vigtigt for kunden at få
en løsning, der var fleksibel og pålidelig, men der også er flot designet.
“Vi er meget tilfredse med kvaliteten og det høje sikkerhedsniveau
leveret af Gunnebos installation.
I dag føler vores medarbejdere sig
sikre på vores område”, siger Daniel
Medina, der er kommunal projektleder i Zürich.
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Energibesparende bygning er udstillingens bedste
I slutningen af sidste år vandt Cloud 9's kontorbygning til det eksperimentelle 22@-distrikt
hovedpræmien på verdens arkitekturfestival 2011. Dette projekt er blevet bestilt af The
Consortium of the Zona Franca (CZFB) og Barcelonas 22@.
SPANIEN. Tre rækker af SpeedStiles
er placeret i bygningens
hovedindgang. De blev valgt, fordi
Gunnebo havde gjort et stort
forarbejde sammen med ingeniørvirksomheden, der designede
projektet, ud fra viden om, at den
installerede model var den mest
passende version til den type
indgang. Kunden købte Gunneboproduktet, eftersom disse var
specificeret i arkitekturprojektet.

Designet til at
begrænse energiforbrug

med sider på 44 meter. Media-ICT har et areal
på 16.000 m² over jorden med to underjordiske
etager – på hver 7.100m² – med plads til 200
parkeringspladser.
Bygningen er opdelt, således af de øverste
etager, fra fjerde til ottende, udlejes til store
virksomheder. På anden og tredje etage findes
der små områder til nystartede virksomheder,
og den første etage, med the Cibernarium og et
auditorium, tilbyder arrangementer, der er åbne
for alle byens beboere. Bygningens forhal kan
huse udstillinger, workshops og arrangementer.
Til forskel fra de fleste bygninger, der forbruger store mængder energi, er Media-ICT designet til at være en generator og optimere energiforbrug. Takket være bygningens energirigtige
design er kravene til opvarmning og afkøling
tilpasset som påkrævet, hvilket minimerer CO2udslip med 95%.

Bygningens rumfang danner en
næsten 38 meter høj terning

Beskyttelse mod statisk elektricitet
Fabrikker, der fremstiller computere og
anden elektronik plus de fleste af de
komponenter, der leveres til bilfabrikker,
skal beskyttes mod udladninger af statisk
elektricitet. Fujitsu har implementeret
særlige sikkerhedsforanstaltninger på sin
produktionsfacilitet i Augsburg i Tyskland.
TYSKLAND. “Vores løsning udelukker problemet allerede ved indgangsporten”, siger Albert
Schürstedt, der er leder for byggeri og infrastruktur hos Gunnebo i Tyskland.
Udladninger af statisk elektricitet kan ødelægge følsom elektronik såsom computere
og trykte kredsløbsplader (PCB’er). Ved blot at
gå tværs over gulvet kan en person blive ladet
med flere tusinde volt, og hvis spændingen er
høj nok, vil en udladning forekomme. Hvis en
person derefter rører en anden person, vil dette
medføre et ubehageligt elektrisk stød. Selv når
et stød ikke synes at ske, forekommer udladninger konstant, når personer rører ved forskellige
objekter.
For at tackle dette fænomen i industrielle miljøer findes der områder beskyttet mod elektrostatiske udladninger eller EPA’er. Dette betyder
i praksis, at personer, der træder ind i Fujitsus
produktionsfacilitet, skal testes for at sikre, at

de har sko på med den rette mængde elektrisk
modstandsdygtighed til at kunne undgå statisk
elektricitet.
“Gunnebos kreative løsning går ud på at kombinere indgangsportene med enheder, der måler
hver såls elektriske modstandsdygtighed”, siger
Schürstedt.
Disse ESD (elektrostatiske udladninger)enheder er integreret med Gunnebos porte og
forbundet via et relæ. Med denne løsning kan
overholdelsen af den nye ESD-norm IEC 613405-1 udgave 1.0 (2008-07) til enkelt sko-evaluering garanteres.
Fujitsu blev overbevist om idéen og har indtil
videre installeret 20 Tripods og syv GlasStiles
samt nødudgange.
Når personer går gennem porten, står de på
en plade med to fodsymboler iført deres ESDvurderede arbejdssko. ESD-systemet laver en
aflæsning, og hvis der ikke er risiko for en udladning, åbner et relæ porten. Hvis der er en risiko,
forbliver den lukket, og personen skal skifte til
andet sikkerhedsfodtøj.
ESD-enhederne kalibreres en gang om året.
Hvis en går i stykker, kan den blot udskiftes.
Portene er anbragt på en platform, og kabler
kan tilsluttes – en gaffeltruck kan nemt og hurtigt flytte alt udstyret. Dette er en særlig funktion, der giver fleksibilitet til omorganisering af

produktionsområder, når det er nødvendigt.
For medarbejdere, der allerede er inde på anlægget, er der også en anden løsning, der kan gøre
livet lettere.
“Vores GlasStile S er kombineret med RFIDteknologi. Når du bruger intern transport,
såsom elektriske køretøjer, kan det være besværligt at åbne porten. Men i sådanne tilfælde
aflæser RFID-antennen operatørens sender, og
porten åbner automatisk”, forklarer Schürstedt.
I fremtiden planlægger Fujitsu at bruge RFIDløsningen til automatiske transporttog.
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Brasilien – mulighedernes land
Med den største økonomi i Latinamerika
og som medlem af gruppen kendt som
BRIC-landene, er Brasilien et strategisk
vækstmarked for Gunnebo. I starten af i år
begyndte koncernens sikkerhedsløsninger
at blive tilbudt til detailhandlere og banker
i landet samt kontorbygninger og shoppingcentre.
TEKST

Helder Horikawa, Versátil Comunicação

BRASILIEN. Eftersom Brasiliens økonomi på nuværende tidspunkt er den sjette største i verden,
forventes der gode resultater. Den brasilianske
detailbranche står i rampelyset for internationale investorer, og landet har registreret et
stigende antal udenlandske turister.
Blandt alle koncernens salgsvirksomheder har
Gunnebo Brasilien i dag den hurtigst stigende
omsætning inden for løsninger til forebyggelse
af tab. Gunnebo-løsninger under Gateway-brandet er blevet en standard i Brasilien med deres
anti-tyveri-antenner, faste og selvklæbende
etiketter, elektroniske låse og ledningsbeskyttelse foruden CCTV-systemer og tyverialarm.
I de seneste to år har de fået 400 nye kunder
om året. I den samme periode er 11 produkter
derudover blevet lanceret.
Med en vækst på 26 procent sidste år har

virksomheden for nylig åbnet et nyt hovedkvarter i Cotia i São Paulo-området. Kunderne er store
detailhandlere såsom de franske virksomheder
Leroy Merlin og FNAC og de amerikanske organisationer Walmart og C&A, men de omfatter også
brasilianske detailhandlere såsom Riachuelo, Marisa og Droga Raia, der sidste år blev sammenlagt
med Drogasil og blev en af de største nationale
spillere inden for farmaceutisk detailhandel.
Ifølge den amerikanske konsulentvirksomhed
AT Kearney er butikscentre, supermarkeder,
beklædnings-, mad- og franchisevirksomheder de
primære investeringsområder.

Verdensmesterskab og de olympiske lege
Gunnebo har god grund til at tro, at stigningen

i handel i Brasilien rækker langt ud over løsningerne til detailhandel. Ifølge sikkerhedsbrancheforeningen (SIA) kan markedet for elektronisk
sikkerhed vokse med 17,36 procent per år indtil
2016 på grund af verdensmesterskabet i 2014
og de olympiske lege i 2016. Den føderale regering har godkendt enorme investeringer i
mobilitet.
“Banksikkerhed er en forretning med ekstraordinært potentiale for vækst i landet. Der er
store muligheder for handel med sikkerhedsskabe, pengeautomater og løsninger som SafeStore
Auto”, siger Rubens Bulgarelli, der er landechef.

Udvidelse vil fordoble lagerkapacitet
KINA. UDG er en joint venturevirksomhed, der ejes af Alloga og
United Drug, som opmagasinerer
og distribuerer medicinalvarer
og håndkøbsmedicin i Storbritannien. I 2011 udformede og
installerede Gunnebo et af de
største boksrum i Europa for
virksomheden. Grundlaget for
dette enorme fastboltede boksrum var en eksisterende Gunnebo
Cennox-boks, der oprindeligt blev
installeret i 2001 og nu er blevet

udvidet ved hjælp af Centurionpaneler og -døre.
Gunnebo har nu fået en ny
ordre på at forstørre boksrummet
yderligere og fordoble kapaciteten
af pallelageret til opbevaring af
kontrolleret medicin. Rummet vil
blive udvidet med Chubbsafes Grade VI Centurion-boksrumspaneler.
Projektet vil også omfatte flytning
af en af de eksisterende døre.
Ordren har en værdi på mere
end 1 million EUR. De første leve-

ringer startede i juni og fortsætter derefter i juli og august 2012.
”Gunnebos styrke er i dette tilfælde det tætte forhold med kunden
og evnen til at levere løsninger
på de udfordringer, som kunden
står overfor for at kunne holde
trit med deres succes på det
farmaceutiske en gros-marked”,
siger Tom Rochford fra Gunnebo
Storbritannien.

Fået ordre til atomkræftværker
KINA. Gunnebo har fået en ordre
på 700.000 EUR fra atomkraftværket Yangjiang, der ligger i
Guangdong-provinsen i Hong
Kong. Atomkraftværket Yangjiang
er i øjeblikket under opførelse, og
når det er oppe at køre i 2013, vil
det have den største kapacitet af
alle atomkraftværker i Kina.
Ordren omfatter næsten 44
sæt med vendekors i fuld højde
langs flere porte. 35 af de 44 sæt
vil blive fremstillet på Gunnebos
fabrik i Kunshan i Kina.
Med hensyn til vendekorsmarkedet for atomkraftværker i Kina
har Gunnebo en meget stærk

position, idet de ejer mere end
90 % af markedsandelene.
“Dette er den anden ordre fra
et atomkraftværk, efter hvad der
skete i Fukushima sidste år, og
kan anses som et tegn på fremgang i branchen. Kina er ved at
opbygge en ambitiøs plan om
at bygge flere atomkraftværker
for at opfylde energikravene i
en økonomi i høj vækst. Jeg tror
oprigtigt på, at vi vil bevare den
stærke position, vi har i dag, og at
vi fortsat vil drage fordel heraf”,
siger Davis Zhang, der er salgschef hos Gunnebo Kina.

SafePay på Gunnebos strategiske dagsorden i 2012
SVERIGE. I november bekendtgjorde Gunnebo Security Group
sin dagsorden med prioriteter i
optakten til 2012. Dagsordenen
er nu blevet udvidet til at omfatte
endnu et punkt: At fortsætte
markedsføringen af initiativer til
SafePay™, det integrerede, fuldstændigt lukkede kontanthåndteringssystem.
“Gunnebo har en meget stærk

balanceopgørelse og en egenkapitalsandel på 45 procent. Vi er
derfor godt udrustet til at investere i fremtidige vækstmuligheder – og en af disse er SafePay”,
siger Per Borgvall, der er Gunnebos formand og administrerende
direktør.
“Gunnebo har gjort betydelige
investeringer i SafePay, siden systemet blev lanceret i november

2002. Interessen i løsningen er
steget år for år, og i dag arbejder
vi med flere større detailkæder
både i Nord- og Sydeuropa. For at
skærpe vores fokus og fremhæve,
at vi fortsat er dedikerede til
systemet, har vi besluttet os for
at udvide vores prioriteringsliste
for 2012 med markedsinitiativer
til SafePay.”
“Systemet har oplevet en del

begyndervanskeligheder, men
nu kører det stabilt, hvilket er
veldokumenteret. I 2011 blev der
foretaget et eftersyn af SafePays
industrielle platform. Dette betyder, at vi ikke kun har øget antallet af kvalitetssikringstrin i produktionen, men vi kan nu også
hurtigt opgradere produktionen
for at opfylde højere krav.”

En grønnere verden
på dagsordenen
Gunnebo arbejder for en grønnere
verden og har klare målsætninger og
mål. Nøglen til succes er at gøre det
rigtige på det rigtige tidspunkt med de
rigtige folk på det rigtige sted.
TEKST

Linda Gårdlöv

“Miljøstyring må ikke være dyrt, og det er
en god investering for vores børn og fremtiden”, siger Horst Radigk, der er ansvarlig
for kvalitets-, miljø- og sikkerhedsstyring
på Gunnebos anlæg i Trier.

Reducering af miljøpåvirkning
Regelmæssigt, målrettet arbejde er i gang
i produktionsenhederne for at reducere
koncernens negative påvirkning af miljøet.
Samarbejde mellem enhedernes miljøansvarlige fremmer udveksling af erfaring
og overførsel af viden. Nedenfor findes

nogle eksempler på de tiltag, Gunnebo har
iværksat for at reducere sin påvirkning af
miljøet i 2011.
 Gunnebos anlæg i Doetinchem i Holland anvender nu kun elektricitet fra
vedvarende energikilder. De har også
strømlinet deres returneringssystem
for fragttransport, og de har på denne
måde reduceret deres forbrug af emballagematerialer med 75 %.
 Gennem en aftale med deres energi-

leverandør anvender anlægget i Trier
i Tyskland elektricitet fra energikilder,
som kun producerer halvdelen af den
kuldioxidudledning, der er gennemsnittet i Tyskland.
 På anlægget i Markersdorf i Tyskland er

genvindingen af varme blevet forbedret
i produktionslokalerne, og procentdelen
af vandbaseret maling er blevet øget.

 Ny belysning med det halve energifor-

brug er blevet installeret i produktionslokalerne på fabrikken i Baldenheim i
Frankrig.
 På anlægget i Bazancourt i Frankrig har

medarbejderne i det forløbne år arbejdet på et projekt med det formål at
genanvende brugt skyllevand i cement.
 Faciliteten i Lavis i Italien har investeret

i en effektiv ny kompressor med et 25 %
lavere energiforbrug.
Du kan læse mere om Gunnebos miljømæssige målsætninger og mål på
www.gunnebogroup.com.

