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Omkostningerne ved
kontanthåndtering ...

GLOBAL

OPSUMMERING

Omkostninger
forbundet med håndtering af kontanter
• Transport
• Mistillid
• Personale
• Optælling
• Fejl

og hvordan de reduceres
Ingen bryder sig om at indrømme, at medarbejderne stjæler af kassen, at falske pengesedler slipper igennem kontrollen, eller at de er sårbare over for røveri.

Global taler med Bob Turner, en sikkerhedsekspert fra Sydney i Australien om, hvordan
teknologien bag en kontanthåndteringsløsning kan føre til omkostningsbesparelser for
din virksomhed.
David Crouch

OMKOSTNINGER TIL
TRANSPORT

OMKOSTNINGER VED
MISTILLID

OMKOSTNINGER TIL
PERSONALE

OMKOSTNINGER TIL
OPTÆLLING

OMKOSTNINGER
TIL FEJL

Omkostninger til transport
Det er forbundet med omkostninger at få kontanter
til at bevæge sig fra kundernes lomme til dit kasseapparat og sikkert videre til banken.
”Der er store omkostninger undervejs, og det er
mange detailhandlere ikke opmærksomme på,” siger
Bob Turner. ”Det varierer fra virksomhed til virksomhed, men kontanthåndtering er ikke gratis.”
Et godt eksempel stammer fra en kæde af servicestationer i Australien. Alle servicestationer i
kæden havde behov for professionel pengetransport
(CIT) flere gange om ugen, fordi ekspedientfejl kun
kunne opdages efter bankens endelige optælling.
Sjældnere transporter ville desuden gøre det sværere
at afstemme indtjening og omsætning.
Hver transport kostede ca. 100 AUD$, så det kostede virksomheden en mindre formue at transportere
kontanter i banken.
”Ved at indføre ny teknologi, der tæller og afstemmer kontanterne dagligt, kunne de nøjes med ugentlige pengetransporter. Det gav store omkostningsbesparelser,” fortæller Bob.
Så maskinerne var tilbagebetalt i løbet af seks
måneder. ”Maskinerne har en levetid på fem-syv
år, måske endda endnu længere – så resten er rent
overskud.”

Omkostninger ved mistillid
Bob fortæller, at et grundlæggende element, der
uvægerligt følger med kontanthåndtering, er mangel på tillid. Butiksejerne stoler ikke på personalet,
personalet stoler ikke på kunderne, og pengetransportfirmaet stoler ikke på butiksejeren, ingen stoler
på bankerne – og det er ofte gensidigt.
”Hvis du sætter dig ned med en hvilken som helst
person, der håndterer kontanter, vil du opdage, at
alle har en grundlæggende mistillid til alle andre,
der er involverede i processen. Derfor indfører virksomhederne dyre, arbejdskrævende systemer og
processer til at kontrollere kontanterne på deres vej
gennem virksomheden.”
Når de så stilles over for en ny maskine, mødes
også den ofte med mistillid. Men kontanthåndteringsteknologien gør de omkostningstunge og
arbejdskrævende processer overflødige og genetablerer tilliden.
”Smarte virksomheder benytter samtidig teknologien til at opbygge tillid hos personalet,” siger Bob.
”Maskinerne er nøjagtige, så de eliminerer enhver
kilde til mistænksomhed fra et miljø, der ellers er
plaget af mistillid. Det er med til at hæve moralen
hos personalet.”
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Omkostninger til personale
Det siger vel sig selv, men hvis du har personer ansat
til at holde styr på kontanterne, vil en automatisering
kunne eliminere denne omkostning.
En franchise-tager i Australien havde eksempelvis
to fuldtidsansatte bogholdere til sine 70 butikker og
var i færd med at ansætte en tredje. Det ville have
betydet flytning til nye lokaler for at få plads til udvidelsen.
Installering af kontanthåndteringsmaskiner betød,
at den ene bogholder kunne gå på halv tid, og samtidig var der omkostninger at spare ved at blive i de
eksisterende lokaler.
Bob fortæller om et andet eksempel fra Singapore,
hvor der næsten ikke eksisterer tyveri – en af hovedårsagerne til, at virksomheder investerer i kontanthåndteringsteknologi. Maskinerne er dog stadig populære,
fordi mange virksomheder har ufaglærte og uuddannede medarbejdere ansat til at betjene kunderne. Det
betyder til gengæld, at butiksejeren selv står for den
store opgave med at håndtere kontanterne.
”I en biograf sparede kontanthåndteringsteknologien ejerne fire-fem timers arbejde om dagen,
simpelthen ved at automatisere deponering og udbetaling af kontanter. Det gav store fordele.”

Omkostninger til optælling
Banker er ofte mistænksomme over for kontanthåndteringsteknologi. I et tilfælde gik Bob med til at
kontrollere maskinerne sammen med kunden ved at
optælle millioner af dollars både manuelt og automatisk. Sammen fandt de ud af, at maskinernes nøjagtighed var på 99,99999969 % – altså en fejl på 1 cent
for hver 3 millioner dollars. Og teknologien er endda
blevet bedre siden!
Der findes systemer nu, der automatiserer alle
kassefunktioner, lige fra forberedelse af byttepenge
i kassen om morgenen og udbetaling af byttepenge i
løbet af dagen, til optælling af kontanter til aften.
Ved brug af PIN-kode eller fingeraftryk udbetaler
maskinen en forudbestemt mængde byttepenge til
ekspedienten. Hvis der i løbet af dagen bliver brug
for flere byttepenge, veksler maskinen også store
sedler til mønter. Når dagen er omme, deponeres
kassebeholdningen i maskinen, der tæller og sorterer
pengene med op til 15 sedler i sekundet – en smule
hurtigere, end det lader sig gøre manuelt.
”Maskinen skal ses som et ekstra par øjne. Den
erstatter nogle af de funktioner, der tidligere blev
udført af lederen eller bogholderen,” siger Bob.

BOB TURNER

Omkostninger til fejl
Når man ansætter uuddannede eller lavtuddannede medarbejdere, kan der nemt opstå problemer.
”Det er bemærkelsesværdigt, hvor let 338,30 dollars
bliver til 383,80 dollars eller måske endda 33,83, når
tallene indtastes i et bogholderisystem,” fortæller
Bob. Lad os antage, at du er en fastfoodkæde, hvor
medarbejderne deponerer kontanter i pengeskabet,
når dagen er omme. Du har en leder, der bruger 1½
time hver dag på at optælle kontanterne og deponere dem i den nærmeste bank. Her bliver de behandlet
igen, og hovedkontoret bliver informeret om omsætningen.
Mindst tre personer har indtastet tal et eller andet
sted i systemet. Der laves fejl hver dag. Og hver eneste fejl medfører omkostninger til afstemning.
”Nogle gange kan en virksomhed bruge flere dage
på at opklare en simpel indtastningsfejl,” siger Bob.
”Hvor lang tid varer det at finde en fejl på 10 dollars?
Man kan let bruge 200 dollars i jagten på 10 dollars.”
Et automatisk kontanthåndteringssystem tæller
og validerer sedler og mønter. Maskinen kommunikerer selv med banken, og banken kan straks sætte
beløbet ind på din konto – selv om kontanterne rent
faktisk stadig ligger i maskinen, der er placeret hos

Bob Turner har næsten 40 års erfaring fra sikkerhedsbranchen. Han var direktør og ejer af et
af Australiens største privatejede sikkerhedsfirmaer, API Security, og siden 2010 har han
været drivkraften bag udvidelsen af Gunnebos
kontanthåndteringsløsninger i Asien og Stillehavsområdet.

KONTAKT MIG PÅ bob.turner@gunnebo.com

dig. Bob pointerer, at et sådant niveau af automatisering kræver stor velvilje fra bankernes
side.
Alle virksomheder har helt specifikke krav,
afhængigt af det forhold de har til de forskellige
personer, der håndterer kontanterne på deres
vej gennem virksomheden. Og hvert eneste af
disse forhold medfører en omkostning, som
maskinen potentielt kan fjerne.
”Alle virksomheder har forskellige bogholderiløsninger, bogføringsmetoder og interne processer til kontanthåndtering, så alle har brug for en
skræddersyet løsning,” siger Bob.
”Men første trin til at undgå omkostningerne
ved kontanthåndtering er at forstå processen –
så kan en øjensynlig stor investering i automatisering pludselig blive en rigtig god idé.”

GLOBAL
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Hvorfor automatiseret
kontanthåndtering?
• Mængden af kontanter er stigende verden over
• Tyveri og svind er et globalt fænomen
• Store besparelser på drifts omkostningerne
• En sikker arbejdsplads er lettere
at rekruttere gode medarbejdere til
• Moderne sikkerhedssystemer arbejder i et
åbent miljø
• Teknologien integreres med kasseterminalen
og bagkontoret
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Sikkerhed i detailhandlen:

Fem gode grunde til at
revurdere rutinerne

Detailhandlen udsætter sig selv for unødig risiko ved at ignorere de fordele i form af
sikkerhed og effektivitet, som en kontanthåndteringsmaskine tilbyder. Ingen bryder
sig om at indrømme, at medarbejderne stjæler af kassen, at falske pengesedler
slipper igennem kontrollen, eller at de er sårbare over for røveri.
David Crouch

Med de nyeste kontanthåndteringsmaskiner kan detailhandlen, hotelbranchen og underholdningsindustrien
– og alle andre virksomheder, der sælger kontant – spare
omkostninger og opnå bedre personale- og kunderelationer. Denne teknologi erstatter kasseapparatet, idet den
kan håndtere sedler og mønter, verificere dem og opbevare dem sikkert.
Her fortæller sikkerhedsekspert Frans de Wit Global
om de mest almindelige indvendinger mod den nye
teknologi – og hvordan den kan hjælpe dig.

længere nede
1 ”Butikken
ad gaden blev røvet
i sidste måned, men ...”

Når en virksomhed spørger til en kontanthåndteringsløsning, er det ofte for at effektivisere, siger Frans. ”Men når
vi går ind og taler med medarbejderne, viser det sig, at de
står højt på den lokale hitliste over områder, der er udsat
for røveri – alle i lokalområdet er i farezonen. Sikkerhed er
et vigtigt element.”
Somme tider er risikoen mere oplagt. For nylig blev en
butik udsat for røveri to gange på en måned. Virksomheden fik dårlig presseomtale, og fagforeningen var på
tæerne på grund af truslen mod medarbejderne.
”Efter at de installerede kontanthåndteringsmaskiner, var der to eller tre forfejlede røverier, og derefter
stoppede det helt. I jobannoncerne kan de nu med overbevisning tilbyde en sikker arbejdsplads med et sikkert
arbejdsmiljø. For virksomheden handlede det i første
omgang om sikkerhed – men samtidig er tyveri og svind
elimineret, og effektiviteten steget.”

En uventet følgevirkning af virksomhedens skift til automatisk kontanthåndtering var, at den konkurrerende
kæde begyndte at beklage sig. Nu var det i stedet dem,
der fik besøg af røverne!

medarbejdere
2 ”Mine
er loyale, de ville helt
sikkert aldrig ...”

Svind er ikke kun et problem hos dine konkurrenter. Nye
undersøgelser viser eksempelvis, at detailhandlen verden
over mister 128,5 mia. dollars (115 mia. euro) i kontanter
om året. Næsten en tredjedel heraf skyldes internt tyveri
og yderligere 20 procent skyldes fejl1. Når man ansætter
studerende eller andre uerfarne, midlertidige hjælpere,
kan svind godt blive et ret alvorligt problem, siger Frans.
”Jeg har eksempelvis set supermarkeder, hvor lederne
brugte to timer dagligt på at tjekke kasseapparater og
sikkerhedskameraer, fordi der var forsvundet penge.
Andre miljøer har ledere, der overvåger ledere, der overvåger andre ledere, fordi der bliver begået interne tyverier
konstant.”
Mange virksomheder indrømmer nødigt, at de har
problemer med tyveri og svind.
”De er flove – indtil vi viser dem tal, der demonstrerer,
at det er et globalt fænomen,” siger Frans. ”Der findes
også ledere, der bare trækker på skuldrene og tænker, at
der ikke er noget at gøre.”
Når kunden putter kontanterne i en maskine og
automatisk får byttepenge tilbage, er personalet aldrig i
kontakt med kontanterne. Det er med til at forebygge fejl
og eliminere fristelsen til at tage af kassen.

1

Kilde: Global Retail Theft Barometer 2013-14
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”Teknologi er kun en forhastet
hører i den
3 ”Kontanter
5
løsning. Min virksomhed er
grad til det 20. århundrede”
På trods af alle forudsigelser om det ’pengeløse samfund’
har mængden af kontanter aldrig været større, siger Frans.
”Betaling med mobiltelefon ændrer lidt på billedet, men det
går snarere ud over de almindelige kreditkortbetalinger.”
Tallene indikerer, at mængden af kontanter vil vokse
i Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien, Afrika og
Mellemøsten. I Danmark stiger mængden af kontanter
fortsat mere end prisudviklingen. Antallet af detailhandlere i verden er stigende, og det samme er det samlede
antal af købstransaktioner. Og her står kontanthandler
for størstedelen.
Så kontanter er altså en realitet for virksomheder i al
overskuelig fremtid.
”Detailhandlen står over for intensiv, global konkurrence og er derfor sandsynligvis nødt til at investere i
kontanthåndteringsløsninger, der giver bedre sikkerhed,
lavere omkostninger og øget produktivitet,” siger Frans.

4

”Jeg har panserglas til at
beskytte personalet og
kasseapparaterne”

Nogle detailhandlere, og naturligvis også visse gammeldags banker, foretrækker at etablere en barriere mellem
personalet og kunderne. Med kontanthåndteringsmaskiner kan virksomhederne dog igen åbne butiksmiljøet op
og opnå en bedre interaktion med kunderne.
”I forhold til for fem år siden ser vi nu et meget mere
åbent miljø i bankerne. Det er fordi, kontanterne hovedsagelig befinder sig i selvbetjeningsområder med maskiner til deponering og udbetaling,” siger Frans.
”Samme filosofi kan anvendes i detailhandlen, hvor
den fysiske beskyttelse kan undværes, og personalet kan
færdes på butiksgulvet blandt kunderne.”
Denne minimering af risikoen for røverier i butikkerne
bevirker desuden, at personalet føler sig sikrere, og det
fjerner usikkerheden omkring ansættelse i detailhandlen.
Ledere, der transporterer kontanter til banken, er ikke
længere oplagte mål, da pengene nu hentes af et specialiseret pengetransportfirma.
Eksternt tyveri forekommer ikke kun i form af bevæbnet
røveri. ”Over tid kan kunder, der betaler med falske penge,
indebære næsten lige så stor en omkostning for virksomhederne, som et enkelt røveri,” pointerer Frans.
Kontantdeponeringsmaskinerne ved kassen medvirker
til at løse dette problem, da de automatisk afviser falske
pengesedler. Derved undgår personalet den direkte konfrontation ved simpelthen at give maskinen skylden og
bede kunden benytte en anden betalingsform.

Udvikling i kontantmængde

meget kompleks”

Det er ikke tilstrækkeligt kun at kigge på de tekniske
specifikationer for de forskellige maskiner, siger Frans.
Der skal være balance mellem sikkerhed og udgifter, og
samtidig skal teknologien kunne integreres med kasseterminalen og bagkontoret.
En konsulent må derfor sætte sig ned sammen med
kunden og prøve at forstå kontanternes vej igennem
virksomheden. Det er nødvendigt at vide, hvordan dagligdagen ser ud, hvor kontanterne opbevares, hvordan
personalet får kontanter udleveret, hvordan der uddelegeres, om kasserne er fælles eller separate, og hvordan
kassen tælles op.
”Vi tager ud i butikken, sætter os ned og kigger på de
enkelte elementer. Somme tider ved hovedkontoret ikke
præcis, hvordan det foregår ude i butikkerne.”
Teknologien er fleksibel og kan tilpasses den enkelte
virksomhed med en bred portefølje af løsninger, lige fra
deponeringsløsninger til komplette, lukkede kontanthåndteringssystemer. Og fordelene vil højst sandsynlig så
rigeligt opveje eventuelle opstartsproblemer.
”Effektiviteten øges, svind minimeres, røveriforsøg
forpurres, kontantomsætningen optælles hurtigere, og
falske pengesedler afvises på stedet,” opsummerer Frans.

Index, kontantmængde
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På grafen ses at mængden af kontanter i Danmark stiger fortsat
mere end prisudviklingen.
KILDE:
www.nationalbanken.dk
www.dst.dk

FRANS DE WIT
Frans de Wit er Global Product Manager & Cash
Handling Strategist hos Gunnebo. Frans har
været aktiv i sikkerhedsbranchen siden midten
af 1990’erne. Han har stor erfaring med de sikkerhedsproblemer, virksomheder står over for,
både hvad angår kontanthåndtering og opbevaring af værdier.

KONTAKT MIG PÅ frans.dewit@gunnebo.com
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Syv trin

til at vælge det rigtige
pengeskab til din virksomhed

Er du bange for, at din virksomhed er sårbar over for tyveri? Her
kommer nogle gode tips til at opnå den bedst mulige sikkerhed og til
at undgå at begå de mest almindelige fejl.
Det vurderes som en kalkuleret risiko, men konsekvenserne kan udradere din virksomhed. Et godt tilrettelagt
indbrud, hvor du mister hele sidste måneds omsætning, kan sætte virksomhedens fremtid over styr. Måske
fylder dine produkter ikke meget og er lette at stjæle. Og hvis du mister dem, kan du miste din virksomhed.
Det kan altså være en god idé at investere i et pengeskab eller opdatere det eksisterende. For at hjælpe dig
gennem processen, taler Global med Pieter de Vlaam, der er sikkerhedsekspert i Holland og en af Europas
førende eksperter inden for test af pengeskabe.
David Crouch

7

Vælg det sikkerhedsniveau (Grade), der opfylder dit behov
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Tjek, om produktet er ECB-certificeret
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Søg råd hos en ekspert

Kend din fjende

Køb dig tid

2

Overhold ’de tre basale sikkerhedsregler’

1

Gør livet surt for tyven

1 Gør livet surt for tyven

Det er en besnærende tanke, at enhver beskyttelse er
bedre end slet ingen. Så kan man bare investere i den lette løsning, der ligger lige for hånden. Men impulskøb kan
faktisk forværre situationen, siger Pieter de Vlaam. ”Det
er helt lovligt at sælge pengeskabe, der hverken er testet
eller certificerede. Hvis man køber sådan et produkt, gør
man livet let for tyvene – de behøver ikke engang lede
efter dine værdigenstande, for de er alle let og bekvemt
placeret ét sted!” Et lille pengeskab, der ikke er boltet fast
i væggen eller gulvet, er let for tyven at tage med sig og
bryde op i fred og ro.

’de tre basale
2 Overhold
sikkerhedsregler’

Hvor let er det for tyven at finde ud af, om du har noget,
der er værd at stjæle? Står dine bygninger åbne, tomme
og ubeskyttede hen? Uden god disciplin, der går ud på
at gemme værdigenstande væk, installere sikre låsesystemer og have årvågne medarbejdere, er værdien af et
pengeskab på niveau med en våd papkasse. ”God disciplin er den billigste investering, og fornuftig organisering
af din ejendom er det første vigtige trin i ’de tre basale
sikkerhedsregler’ – organisering, overvågning, beskyttelse,” siger Pieter. Det er ikke særlig dyrt at bringe disse
forhold i orden, og det har en enorm effekt. Først når du
har taget disse forholdsregler, og du mener, der skal mere
til, kan du overveje at købe et pengeskab.

3 Køb dig tid

Med en diamantskærer eller kraftige sprængstoffer kan
en professionel og viljefast tyv bryde et hvilket som helst
pengeskab op. Jo bedre pengeskabet er, desto længere tid
vil det tage.
Sørg for, at din ejendom overvåges af et godt alarmsystem eller af sikkerhedsvagter, så indbrud opdages
hurtigt, og politi eller vagter straks alarmeres. Det er
andet trin i ’de tre basale sikkerhedsregler’ – organisering,
overvågning, beskyttelse.
”Med et pengeskab køber du dig tid, for tyven har ofte
kun en begrænset tid at bruge på pengeskabet,” siger
Pieter de Vlaam. ”Folk tror, at et pengeskab holder tyven
ude i dagevis, men ofte er det minutter, det handler
om. Et pengeskab skal suppleres af et alarmsystem eller
anden overvågning, som eksempelvis nabohjælp eller
sikkerhedsvagter.”
Hvis din ejendom eksempelvis står tom i weekenden,
har tyven to dage til at finde ud af, hvordan han kommer
ind i dit pengeskab. Derfor er der ingen mening i at købe
et godt produkt, hvis ingen overvåger ejendommen i to
døgn.
Hvis du har noget af væsentlig værdi, der skal beskyttes i et ubevogtet industriområde, er det en god idé at
overveje, hvor hurtigt du ville opdage, hvis nogen med
ufine hensigter gik til angreb på dit pengeskab. Det er
også vigtigt at vide, hvor lang tid det ville tage for politiet
eller vagtselskabet at nå frem.

GLOBAL
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4

5

Kend din fjende
Du skal kende profilen på en mulig indbrudstyv: Er det
mon en professionel indbrudstyv, der har fået et tip om
dine værdier, eller blot en tilfældig tyv, der er ude efter
hurtige kontanter?
Professionelle indbrudstyve har afprøvet forskellige
metoder til at bryde ind i forskellige pengeskabe, så de
ikke spilder tid på at bruge det forkerte værktøj eller
angribe pengeskabet det forkerte sted, siger Pieter. Det
gælder især bankernes pengeautomater, der er attraktive
mål, fordi de ligger tæt ved vejen og er spækket med
kontanter.
”Den tid, det tager en specialist at åbne et pengeskab i
et testlaboratorium, er ofte nogenlunde den samme, som
en professionel tyv bruger i virkeligheden. I den anden
ende af skalaen vil en amatør cirka skulle bruge fem-ti
gange så lang tid.”
Jo mere der er at hente, desto større er den risiko, indbrudstyvene er villige til at løbe. Et indbrud omfatter ofte
omfangsrigt, farligt og endda støjende udstyr. En skærebrænder afgiver røg og er let at se, men indbrudstyvene
er villige til at løbe risikoen ved at skære sig vej igennem
pengeskabet, hvis udbyttet er stort nok. De kan endda
finde på at bruge en lastbil eller et andet stort køretøj til
at transportere deres udstyr.
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Det er enkelt, men ikke desto mindre vigtigt. Det europæiske certificeringsorgan, ECB•S, støttes af forsikringsselskaber og pengeskabsproducenter i fællesskab. Her
foretager uafhængige specialister laboratorietests og
auditerer produktionsprocesser for sikkerhedsprodukter
(S’et står for ’sikkerhed’).
Kig efter logoet på produktet. Hvis logoet er der, betyder det, at produktet lever op til de fælleseuropæiske
standarder. Som køber skal man dog passe på! Andre
certifikater kan være betydningsløse.
”Desværre er der problemer med svindel inden for
produktion og certificering af sikkerhedsprodukter – der
er gode certifikater, og der er dårlige certifikater,” siger
Pieter. Han er formand for flere komitéer i den europæiske brancheorganisation, CEN TC 263, der sætter standarderne. Uanset hvor godt et pengeskab klarer sig i laboratorietesten, er det vigtigt, at også produktionsprocessen
auditeres for at sikre, at kvaliteten bevares.
”Test af pengeskabe er noget helt specielt, for det kan
ikke udføres af en maskine,” siger han. ”Vi har forsøgt at
udvikle en maskine, der mestrede forskellige skæremetoder, men måtte sande, at man ikke kan kopiere metoderne fra en indbrudstyv, der bruger forskellige værktøjer for
at bryde ind i et pengeskab eller en boks. Det er nødvendigt med virkelige, intelligente mennesker til at angribe
produktet.”
Anerkendte laboratorier tager opgaven alvorligt, uddanner medarbejderne og samarbejder indbyrdes. De
foretager også uanmeldte besøg hos producenterne
for at kontrollere materialer og produktionsprocesser.
Omtrent 120 virksomheder verden over, herunder også
Gunnebo, benytter ECB•S som uafhængig standard.

Søg råd hos en ekspert
Du har overvågning på din ejendom, du har gjort livet
så surt for tyven som muligt, og du har dannet dig et
indtryk af, hvem du beskytter dig imod. Nu er du klar til at
kigge på, hvilket pengeskab, du skal investere i. Tredje trin
i ’de tre basale sikkerhedsregler’ handler om beskyttelse.
”En god sælger spørger ikke kun til dit budget. En god
sælger spørger ind til de formodede risici og den forventede trussel i form af indbrudstyvens profil og den forventede reaktionstid. Det giver en systematisk tilgang til
at købe det rigtige produkt,” siger Pieter de Vlaam.
Som sikkerhedsansvarlig er det svært at gøre det rigtige: Hvis du bruger mange penge på et godt pengeskab,
og der ikke sker indbrud, har du spildt virksomhedens
penge. Hvis du derimod vælger en billigere løsning, og
det lykkes for indbrudstyvene at bryde pengeskabet op,
har du valgt forkert. En systematisk risikovurdering kombineret med professionel rådgivning øger chancen for, at
du vælger den rigtige løsning.

WEB-TIP
ECB•S’ hjemmeside er et godt værktøj, der
hjælper dig til at købe det rigtige pengeskab.
Her finder du også en kortfattet guide over
forsikringsklassificeringen i forskellige lande.
LÆS MERE HER www.ecb-s.com

Tjek, om produktet er
ECB-certiﬁceret
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Vælg det sikkerhedsniveau
(Grade), der opfylder dit behov
Pengeskabe er trindelt i otte grades fra 0 til VII. Grade 0
betyder ikke ’ingen sikkerhed’, men niveauet blev tilføjet,
efter at de øvrige syv var fastlagt. Pengeskabets ’sikkerheds-grade’ står trykt på certificeringsmærkaten.
Forsikringsselskaber i forskellige lande indvilger i at
forsikre pengeskabets indhold med forskellige beløb, afhængigt af pengeskabets grade. De kigger desuden også
på, om din ejendom er sikret med en kvalitetstyverialarm.
Du skal altså opveje prisen på pengeskabet med værdien
af det indhold, du ønsker at opbevare i det, og de øvrige
forebyggende foranstaltninger, du har taget, for at sikre
din ejendom.
På ECB•S’ hjemmeside er der en kortfattet guide over
de beløb, der kan forsikres i forskellige lande.
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Og det stopper ikke her ...
Der skal mange overvejelser til, når man skal vælge pengeskab, siger Pieter de Vlaam. ”Hvis du har fulgt de syv trin
som beskrevet her, er dit valg dog baseret på en gennemgribende forståelse for, hvordan du bedst bruger dine
penge på at give dig selv den bedst mulige beskyttelse.”

PIETER DE VLAAM
Pieter de Vlaam har over 30 års erfaring
fra sikkerhedsbranchen. Her har han arbejdet
med både teknik, produktudvikling, fabriksledelse, produktstyring samt produktafprøvning
og certificering.
I dag er Pieter ansvarlig for Gunnebos online
uddannelsescenter. Desuden holder han foredrag om sikkerhedsledelse og deltager aktivt i
udarbejdelsen af internationale certificeringsstandarder til tyveri- og brandsikre produkter.
KONTAKT MIG PÅ pieter.devlaam@gunnebo.com

EKSEMPEL TIL SKRÆK OG ADVARSEL
Det kan være dyrt at fejle, hvilket en
mellemstor, europæiske detailkæde
for nylig måtte sande. Virksomheden
havde en bestemt måde at håndtere
sikkerhed på, og samme system blev
benyttet i alle kædens butikker. Desværre havde de ingen alarmsystem,
og reservenøglen til pengeskabet lå
på øverste hylde i selve pengeskabet.
Desuden overså de det faktum, at
de solgte vinkelslibere i butikkerne,

og endda nogle med diamantskær.
Indbrudstyvene tog simpelthen vinkelsliberne og brugte dem til at åbne
pengeskabene med. Der var ingen
alarmsystem, så de havde det meste
af weekenden til at bryde dem op,
efter at butikkerne lukkede lørdag.
Det første pengeskab blev kunstfærdigt åbnet, men det var kun, indtil
tyvene opdagede, at ekstranøglen til
pengeskabet lå på øverste hylde. Så

behøvede de bare at bore et lille hul,
fiske nøglen ud og åbne pengeskabet
på normal vis.
Så når man foretager en risikoanalyse,
er det vigtigt at overveje, hvilke værktøjer der er i nærheden ved et eventuelt indbrud. Uden alarmsystem
er de tre basale sikkerhedsregler
brudt. Selv om du havde købt et pengeskab, der var 30 gange så dyrt, ville
det stadig være brudt op.
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OFFENTLIG TRANSPORT

HVAD ER NFC?

Fremtidens billetvalidering
Betalingshåndteringen er afgørende for, om et offentligt transportsystem bliver
en succes eller en fiasko. Så hvad er mulighederne for de transportformidlere, der
ønsker at forbedre deres billetvalidering?

Kontaktløse kort
Elektronisk billetbetaling ved
hjælp af kontaktløse kort er nok
det mest almindelige billetbetalingssystem på markedet i dag.
Elektronisk billetbetaling har
den fordel, at transaktionen går
meget hurtigere, og det samme
gælder den tid, det tager, at få
folk igennem systemet. Det betyder, at passagererne kan komme
hurtigere af sted.
”Den betjening og vejledning,
kunderne modtager på stationen, er afgørende for systemets
succes. Pålidelige billetsystemer
og passagersluser øger passagerernes tilfredshed ved at mindske
kødannelsen og yde god information på stedet. Kombineret med

hurtig betaling gør det passagerernes rejse hurtigere og mere
bekvem – og skaber tillid til systemet,” erklærer Mathieu Michel,
der er Business Development
Manager for Offentlig transport
hos Gunnebo Security Group.
At lette betalingen ved hjælp
af teknologi har en positiv effekt
på passagerernes oplevelse af den
offentlige transport. Samtidig skal
det dog understreges, at passagererne også kan benytte teknologien til betaling af forskellige andre
ydelser.
Faktisk tillader flere transportformidlere rundt omkring i verden
passagererne at benytte deres
rejsekort til andre funktioner.

Det kan være som adgangs-id til
en administrationsbygning, som
adgangskort til et universitetsområde eller som lånerkort på
biblioteket. Teknologi kan være
multifunktionel, og de elektroniske betalings- og adgangssystemers popularitet har gjort det
til et attraktivt tiltag for mange
virksomheder.
Det gør ikke blot livet enklere
for passagererne, fordi de skal holde styr på færre kort. Det hjælper
også transportformidlerne til at
opbygge et tæt partnerskab med
andre brancher og etablere en
mere integreret og effektiv måde
at drive virksomhed på.

Near Field Communication (NFC)
”Vi er overbeviste om, at NFC-teknologien bliver det næste store
hit,” forklarer Mathieu. ”Forbrugerne bruger smartphones til
næsten alt nu om dage, så det er
slet ikke utænkeligt, at de også
bliver en del af fremtidens billet-

validering.”
Beregninger fra det internationale dataanalysehus IDC siger, at
antallet af smartphone-køb i hele
verden stiger med 12,2 % i år, til
1,4 milliarder.
Alene på baggrund af mobilte-
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lefonens enorme popularitet og
gennemslagskraft er det en god
idé for formidlere af offentlig
transport at gøre mobiltelefonen
til hjertet i deres billetvalideringsprocesser.

BILLETBETALING – ÅBENT ELLER LUKKET SYSTEM

Åbent system
Kunderne betaler selv for billetterne, eksempelvis med et smartcard, en
magnetstrimmel, et poletsystem eller kontanter. Her må man stole på, at
passagererne betaler, før de træder ind i systemet.

Lukket system
Sikrer at kunderne validerer deres indgangsbetaling. Ofte at foretrække, da
fejlraten er lav. Betalingen foregår typisk ved hjælp af kontaktløse kort.

NFC står for Near Field Communication og
er en teknologi, der sætter smartphones og
andre enheder i stand til at kommunikere
ved at holde dem tæt sammen (inden for en
afstand af 10 cm). Det åbner mulighed for
at benytte NFC-aktiverede smartphones til
adgangskontrol eller som betalingslæser.
KILDE: Wikipedia
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KONTAKT OG INFO

LUFTHAVNSSIKKERHED

Selvbetjeningsteknologi, der
gør ubemandede sikkerhedstjek til en realitet
Set i lyset af den stigende mængde selvbetjening
i lufthavne, kan man så stadig være sikker på, at
alle sikkerhedskrav overholdes?

GUNNEBO SECURITY GROUP
Gunnebo er førende i verden inden for sikkerhedsprodukter,
-ydelser og -løsninger. Vores sortiment dækker kontanthåndtering, pengeskabe og bokse, passagesikkerhed og elektronisk
sikkerhed. Vi betjener banker, detailhandlen, CIT, offentlig
transport, offentlige bygninger og firmadomiciler samt industrielle områder og områder med høj risiko.
Vi gør verden mere sikker.

!

Der lanceres mange nye tiltag, der kommer til at
ændre den måde, vi rejser på. For eksempel er der p.t.
ingen paskontrol, når man flyver ud af Storbritannien,
men det vil der snart blive lavet om på. Planen er, at
alle på sigt skal gennemgå en paskontrol og et biometrisk tjek, før man træder ind i afgangshallen.

KONTAKT OS
Produkter og sikkerhedsløsninger

www.gunnebo.dk
Aktionærinformation

www.gunnebogroup.com
ADRESSE

!

Inden for flyindustrien findes der tre
biometriske tjek, der er påkrævet i
188 lande i verden – ansigtsscanning, tjek af fingeraftryk og tjek af
iris.

I mange lufthavne i dag læses
stregkoden på boarding-kortet
automatisk ved gaten, men
personalet skal stadig se id.

Gunnebo AB, P.O. Box 5181, 402 26 Gøteborg, Sverige
E-mail: info@gunnebo.com
Tlf.: +46 10 209 5000

!

Mange pas har en indbygget chip
udelukkende med ansigtstræk,
men efterhånden som alternative
biometriske metoder tilføjes, vil
sikkerhedsprocessen i højere grad
blive ubemandet.

!
!
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