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Er alle sikringsskabe

brandsikre?

Når folk tænker på sikringsskabe, tænker de ofte på indbrudssikring. Men en brand
fortærer mange andre ting, der koster både tid og penge – ja, måske endda hele
forretningen.
Global stillede nogle spørgsmål om emnet til Mark Brookes, der er ekspert i brandsikre
skabe med næsten 30 års erfaring fra branchen.
David Crouch

GLOBAL: Er alle sikringsskabe ikke sikret
mod brand, ligesom de er mod indbrud?
MARK BROOKES:Nej, desværre. Et almindeligt
pengeskab giver en vis beskyttelse mod brand, fordi
materialet i væggene fungerer som isolering, men kun
i ganske kort tid og ved relativt lave temperaturer. Der
kan være store forskelle på brandsikringen for skabe,
der har samme niveau af indbrudssikring.
Der er heller ikke megen beskyttelse i de brandbekæmpelsessystemer, der i øvrigt måtte være i bygningen. Hvis der eksempelvis udbryder brand i et itrum, kan et gas- eller kemidrevet brandslukningssystem
forårsage store ødelæggelser, da det er under tryk. Og
vandet fra sprinklersystemet gør alting gennemblødt.
Selvom forsikringsselskaber har kriterier for, hvordan
du sikrer dine værdier og kontanter, er de i de fleste lande langt mindre tilbøjelige til at have fokus på brandsikring end på tyveri.
GLOBAL: Lyder det ikke lidt gammeldags
– hvorfor behøver man brandbeskyttelse,
når man i dag gemmer alt i skyen?
MB: Man talte allerede om det papirløse samfund i
slutningen af 1980’erne – og man taler stadig om det!
Og sandt nok gemmer mange i dag deres data i
skyen. Men det vil ofte være nødvendigt at opbevare de
originale informationer i et dataskab – som en slags
dobbeltsikring, så virksomheden hurtigt kan være oppe

at køre igen efter en brand. Og eftersom opbevaring på
digitale medier bliver mere og mere kompakt med flere
data på stadig mindre enheder, er virksomhedernes
sårbarhed øget.
Der er grundlæggende tre niveauer for maksimale
indvendige temperaturer i brandsikre skabe: papir
dokumenter, hvor temperaturen ikke må overstige
170 °C, flash-memory- eller USBsticks (65 °C) og følsomme datamedier og computere (50 °C). Hvis du kun er
beskyttet i forhold til dokumenter, vil en brand ødelægge alle cdér, LTO bånd og memory-sticks i dit sikrings,penge eller dokumentskab.

Sikkerhed er
som et løg med
brandbeskyttelsen
helt inde i midten.
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Der kan være store forskelle på brandsikringen for skabe, selvom de har
samme niveau af indbrudssikring.

OPSUMMERING

Uden tilstrækkelig brandsikring kan din virk
somhed være i alvorlig fare. Her er nogle punkter,
du bør overveje:
• Et indbrudssikkert skab giver en vis brandbeskyttelse, men kun
i ganske kort tid og ved relativt lave temperaturer.
• Selvom en masse data nu er gemt i skyen, er det papirløse
samfund endnu ikke en realitet.
•	Mange virksomheder kommer aldrig helt over en alvorlig brand,
fordi de mister ordrer, vitale oplysninger, kontrakter, patenter,
værdier og medarbejderoplysninger.
•	Et brandsikkert pengeskab er en tavs forsikringspolice. Den udløber
ikke, forfalder ikke, men udfører bare stille og roligt sit arbejde.
•	Et brandsikkert skab – til dokumenter eller digitale medier – skal
være korrekt certificeret for dokumenter eller datamedier for at
yde tilstrækkelig beskyttelse.
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GLOBAL: Er det ikke lidt overdrevet –
selvom man mister penge i en brand, er
hele forretningen vel ikke i fare?
MB: Hvis du ikke har de nødvendige data til at genskabe
it-systemet efter en brand, og hvis du ikke har de originale kontrakter, fakturaer, lagerlister og maskinprogrammer,
hvordan vil du så drive virksomhed?
Det er derfor, mange virksomheder aldrig helt kommer
over en alvorlig brand, hvor de mister ordrebøger, kontrakter og medarbejderoplysninger. De kan endda være
tvunget til helt at lukke.
Der står en masse skrevet med småt i forsikringspolicer, og mens du prøver at finde hoved og hale i tingene,
løber konkurrenterne fra dig. Vi lever ikke i en verden,
hvor folk frivilligt oplyser, at de skylder dig penge – så din
likviditet forsvinder.
I alle forsikringssager ligger bevisbyrden hos sagsøger
– du skal altså kunne bevise, at du rent faktisk også var
i besiddelse af de mistede genstande. Hvad nu hvis alle
skøder på dine ejendomme går tabt i en brand? Så kan
det være meget vanskeligt at bevise, at du faktisk ejer
bygningen.

GLOBAL: Kan du komme i tanker
om nogen eksempler?
MB: Der er masser. Jeg har arbejdet med en bank i
Mellemøsten med 200 filialer. Efter et oprør brændte en af 
deres filialer ned. Netop denne filial opbevarede låneaftaler og skøder for ca. 70.000 mennesker fra området, og alle
disse dokumenter gik op i røg. Det anslås, at de mistede
flere hundrede millioner dollars. Nu overvejer de at få leveret brandsikre dokumentskabe i alle deres filialer.
Hvis ikke optøjer er din største bekymring, så tag
et kig på en af Sveriges største banker. En nat i februar
2008 hærgede en massiv brand en af bankens filialer
i Stockholm og ødelagde hundredvis af computere og
enorme mængder materialer. Banken havde dog for nylig
fået leveret brandsikre dokument og dataskabe, så de
vigtigste dokumenter og datamedier var intakte. De var
fuldt operationelle igen i løbet af kun tre dage.
Et brandsikkert skab er en tavs forsikringspolice. Den
udløber ikke, forfalder ikke, men står bare ovre i hjørnet og
udfører stille og roligt sit arbejde, dag ud og dag ind.
Du betaler ingen forsikringspræmie hvert år. Der er
derimod tale om en engangsbetaling, en anlægsinvestering.
Og investeringen er med til at beskytte din virksomhed. Det
handler om at planlægge efter det værst tænkelige scenarie, ”hvad-nu-hvis”-scenariet – hvad nu hvis nogen glemmer
at slukke for noget, eller hvad nu hvis du har en utilfreds
medarbejder? Hvad nu hvis branden bryder ud i nat?
For et par år siden udbrød der brand i et supermarked
i England. De havde et stort brandsikkert dokumentskab
på 2 m i højden x 1,2 m bredt og med dobbelte døre og
en vægt på 700 kg. Et par uger efter branden fandt de dokumentskabet i kælderen – det var faldet fire etager ned,
efterhånden som gulvene gav efter, men dokumenterne
indeni var intakte. Sådan!
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Temperaturgrænser
De følgende temperaturer indikerer det punkt, hvor digitale medier og dokumenter er gået tabt ved en voldsom brand. Det er et
brandsikkert skabs job, at sikre de indvendige temperaturer i skabet holder sig under disse ødelæggende temperaturgrænser.

Følsomme datamedier og computere

50°C

Flash memory
eller USB stiks

65°C

Papir

170°C
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GLOBAL: Hvordan fungerer de så?
Med masser af asbest, ikke sandt?

GLOBAL: Så for at teste et brandskab, er
man nødt til at udsætte det for ild?

MB: Nej. De er fremstillet af opskummet, iltet, gipsbeton, der indeholder helt op til 80 % vand

MB: Det er lidt mere komplekst, end som så, men der er
ingenting, der hindrer en producent i at påstå, at et skab
er brandtestet, selvom de kun har kørt en blæselampe hen
over det. Så hold godt øje med certificeringen – de to hårdeste og globalt anerkendte standarder er den europæiske
standard EN 1047-1 og den amerikanske UL standard 72.
I en kontorbrand ved vi, at temperaturen stiger helt op
til 1000 °C. Så vores produkter gennemgår en
ovnopvarmningsproces iht. ISO-standard 834
for at genskabe tids-/temperaturforløbet for cellulosebaserede brande. (Se kurven herunder.)
Testene omfatter en jævn opvarmning i ovn i en fastlagt tidsperiode. Efter opvarmning foretages en faldtest
af brandskabet eller arkivskabet fra en højde på 9,81 meter, og herefter genopvarmes skabet for at simulere fald
gennem etagerne i en bygning. Det er knap så dramatisk,
som det lyder, men det er denne test, der vedrører mulige
skader som følge af trykdannelse. Hvis konstruktionen er
dårlig, vil det testede skab gå i stykker.
Den indvendige temperatur i skabet må aldrig overstige
170 °C for dokumenter og 50 °C for digitale medier. Alle certificerede brandsikre skabe, er forsynet med informationslabel på den indvendige side af døren fra certificeringsorganet. Af denne label fremgår alt, hvad der er værd at vide om
skabet – modstandstiden, hvad skabet er klassificeret til at
beskytte, og hvilken type test det har gennemgået. Men
pas på, ingen mærkat betyder ingen certificering!

GLOBAL:Opskummet beton – hvordan
kan det beskytte mod brand?
MB: Det er beton, men med vand lukket inde i det. Når
det varmes op, drives vandet langsomt ud af betonen
som damp og absorberer varmen – en såkaldt endoterm
reaktion – og det er med til at holde temperaturen nede.
Man skal dog huske, at indestængt damp skaber tryk,
som når en kedel eksploderer. De bedste brandsikre dokumentskabe er konstrueret, så dampen slippes ud på en
kontrolleret måde uden risiko for eksplosion.
Det gælder dog kun til dokumenter – brandsikre dataskabe er anderledes. Her har man en kombineret barriere
med et yderlag af skumbeton, der holder temperaturen
nede på 100°C, samt et lag isolering, f.eks. en særlig
polyuretanskum, og et lag ”faseforandringsmateriale” på
indersiden – et fast stof, der bliver til væske, når det bliver
varmt. Igen er det den endoterme reaktion, der holder
temperaturen nede på acceptabele niveauer.
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GLOBAL: Så hvordan ville du opsummere
den rolle et brandsikkert skab har?
MB:Sikkerhed er som et løg med brandbeskyttelsen
helt inde i midten. Alle de øvrige systemer har til
opgave at forebygge det værste i at ske, men når det
alligevel sker, kan du stole på dit brandsikre skab. Lad
os håbe, det aldrig bliver nødvendigt.

Et brandsikkert skab er en tavs
forsikringspolice. Det handler
om at planlægge efter det værst
tænkelige scenarie.

MARK BROOKES
Mark Brookes har næsten 30 års erfaring med
brandsikre skabe. Han er global produktchef for
brandsikre dokument,- data og pengeskabe hos
Gunnebo og formand for den tekniske komité CEN
med ansvar for vedligeholdelsen af de europæiske
standarder for brandsikre skabe.
KONTAKT MIG PÅ mark.brookes@gunnebo.com
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Er det tid til at opdatere
mit skab?

5 vigtige spørgsmål

Den dér store metalklump har stået i hjørnet siden gud ved hvornår. Gør den stadig sit
arbejde? Skabe af god kvalitet bryder sjældent ned eller bliver slidt. Der er dog andre faktorer at overveje omkring sikker opbevaring af værdier og fortrolige dokumenter. Global bad
Andy Rymill, der er sikkerhedsekspert i Wolverhampton i England, om et godt råd. Hans
anbefaling? Stil dig selv følgende fem spørgsmål.
David Crouch

1

Er skabet forældet?
Certificering – den europæiske klassificering af skabe i
forhold til den sikkerhed, de yder – blev etableret for ca.
25 år siden. Før den tid fandtes der mange lokale standarder under konstant udvikling og evaluering. Så hvis
dit skab er over 25 år gammelt, bør du kontakte dit forsikringsselskab. Skabet er muligvis ikke certificeret, og så
dækker forsikringen ikke.
Med et skab køber du dig tid – den tid det tager for politiet at nå frem, mens en tyv forsøger at brække det op.
”Der videreudvikles hele tiden på værktøjer til at
brække skabe op med, og nutidens vinkelslibere er meget
kraftigere end dem, man kunne få for bare ti år siden,”
siger Andy. Så et skab kan godt blive sårbart med tiden,
selvom certificeringen er i orden.
I detailhandlen er cirka en tredjedel af alle tyverier
dog interne. Som et resultat heraf opdaterer branchen
konstant teknologien, så medarbejderne ikke når at blive
fortrolige med den.
”Du bør måske skifte skabet ud blot for at reducere
risikoen for internt tyveri,” siger Andy.

Desuden ændrer skabene sig på andre måder. De bevæger sig væk fra nøgler – der kan blive væk eller kopieret
– og henimod mekaniske kombinationslåse samt elektroniske og biometriske enheder. Bluetooth og svarsendere
muliggør fjernbetjent åbning af en anden person, og det
tilfører et ekstra niveau af sikkerhed. Nye låse kan også
vise historik, så du kan se, hvem der har været i pengeskabet, hvornår.
”Normalt er det muligt at få låsen udskiftet, i stedet
for at skifte hele skabet ud – det er et indbygget element
i de fleste skabe,” siger Andy. ”Men for de mindst effektive skabe kan omkostningerne ved at ændre låsen være
højere end simpelthen at købe et nyt.”
Andre egenskaber ved et skab kan gøre det klodset
eller utilstrækkeligt til dine skiftende behov. Du ønsker
måske at kunne deponere penge eller tilføje internt
udstyr, såsom et ekstra skab inde i skabet, som kun bestemte personer har adgang til.
”Nogle detailhandlere er også på udkig efter et skræddersyet produkt på grund af ændringer i deres forretnings praksis,” siger Andy.
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Er dit skab forældet?

Er du overbeskyttet?

Standarderne ændres, og der videreudvikles hele tiden på værktøjer
til at brække skabe op med – og
også skabs- og låseteknologien har
forandret sig

Prøv at evaluere risikoen for
indbrud for at fastslå, hvilken
grad af sikkerhed du behøver
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Er du underbeskyttet?
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Tjek de gældende forsikringssummer, så pengeskabets
Grade svarer til de værdier,
det indeholder

5

Kan du lide
skabets design?
Et lidt overfladisk spørgsmål, måske, men interessen for skabe med et flot
design er stigende

Forventer du at flytte
til andre lokaler?
Ældre, tunge pengeskabe er
besværlige at flytte – mere
moderne pengeskabe tilbyder
ofte samme beskyttelse, men
har en lavere vægt
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2

Er jeg overbeskyttet?
For meget sikkerhed lyder nærmest som en umulighed –
men som juvelererne i Hatton Garden garanteret vil bevidne, er den modsatte situation langt mere problematisk.
Mange detailhandlere foretager dog alligevel en nedgradering af deres skabe, siger Andy, fordi de vurderer
risikoen for indbrud til at være meget lav.
I stedet foretrækker de at give afkald på forsikring og
supplere et skab af ringere kvalitet med andre former for
sikkerhed, som eksempelvis tv-overvågning eller elektroniske alarmer, der bliver billigere og billigere at anskaffe.
Større detailhandlere har systemer og procedurer, der
dækker hele kæden, og den teknikansvarlige insisterer
ofte på at skifte alt ud, så det er ensartet.
”I stedet for at købe fysisk sikkerhed, køber de andre
former for sikkerhedsløsninger og løber risikoen med et
billigere skab,” siger Andy. ”Der kan være store besparelser at hente, hvis det gennemføres i hele virksomheden.”
Desuden er der et stort brugtmarked for skabe, så man
kan nemt sælge sine gamle skabe via en mægler.

3 Er jeg underbeskyttet?

Næste spørgsmål er, om du opbevarer mere i dit skab i
dag, end da du købte det. Med et pengeskab certificeret
i eksempelvis Grade 1 må man opbevare i h.t forsikringsselskabernes beløbsgrænser kr. 45.000,- uden alarmoverførsel, og op til kr. 100.000,- med alarmoverførsel. Disse
beløb er individuelle fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Skabene skal fastboltes til gulv.
”Markedet er under forandring med hensyn til, hvordan man køber skabe,” siger Andy. Tidligere ville man gå
ned til låsesmeden eller kontorforsyningen på hovedgaden. Men nu køber folk skabe på internettet, så den
personlige rådgivning fra tidligere mangler. Der hersker
en masse tvetydighed og endda misinformation.”
Når du finder en hjemmeside, der sælger pengeskabe,
opføres produkter med samme certificering efter pris,
mens andre faktorer, såsom brandbeskyttelse og leveringsfordele ikke får en særlig fremtrædende plads.

Få vejledning i at vælge netop det pengeskab,
der passer bedst til din virksomhed i Global nr.
1 2015, Syv trin til at vælge det rigtige pengeskab til din virksomhed.

jeg at flytte
4 Forventer
til andre lokaler?
”I de store detailforretninger, som eksempelvis supermarkeder, er økonomikontoret gerne specialbygget i samme
enkle og ensartede design – og ofte placeres det ovenpå,”
siger Andy. ”Som et resultat heraf skal pengeskabet være
lettere på grund af gulvbelastningen.”
Processen med at installere eller fjerne et pengeskab
har ikke ændret sig i århundreder – det placeres på metalruller og skubbes rundt med. Et pengeskab samles
aldrig på stedet.
Men der kan være store problemer forbundet med at
flytte skabe ind eller ud, som eksempelvis at få dem hen
til elevatoren, eller at elevatorens kabler ikke er dimensioneret til belastningen. Desuden har folk ofte placeret
pengeskabet i kælderen, hvilket skaber yderligere problemer. ”I så fald er det sandsynligvis lettere at købe et nyt,”
siger Andy.

jeg tilfreds med
5 Er
pengeskabets design?
Kunne du tænke dig noget mere diskret? Lidt mere kompakt? Måske et skab, der kan monteres i klædeskabet
eller sættes i væggen og boltes fast? Eller under gulvet?
”Skyen bevirker, at færre papirdokumenter bliver gemt,
og hvis du har et stort, gammelt pengeskab, der optager
en masse plads, tænker du nok: Lad os købe et mindre
med nye funktioner,” siger Andy.
Mange producenter fremstiller luksuspengeskabe, der
er ergonomiske og ser moderne, ja, faktisk stilfulde, ud.
De mere velbeslåede ønsker måske et skab af høj kvalitet
til deres værdigenstande eller måske blot for at skille sig
lidt ud.
”Det er, som med mange andre produkter. Folk begynder med en basismodel, men ønsker senere et bedre/
dyrere produkt,” siger Andy.
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ANDY RYMILL
Andy Rymill har næsten 20 års erfaring fra
sikkerhedsbranchen. Han har arbejdet med
både fabriksledelse, service, salg, it, logistik og
marketing. I dag er Andy koncernproduktchef
for certificerede skabe og låse hos Gunnebo.
KONTAKT MIG PÅ

andy.rymill@gunnebo.com
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BEGRÆNSNINGER VED
KONTANTHÅNDTERING:

Tre metoder
til at øge salget

Kontanter har været et centralt element i detailhandlen så længe, at
 man let kommer til
at overse de måder, hvorpå det former ens virksomhed. Detailhandlen er dog begyndt at
indse, at der er måder at omgå disse begrænsninger på. Det giver medarbejderne mere
frihed og forandrer kundeoplevelsen.
Jorge Rami, der er ekspert i kontanthåndtering fra Barcelona, forklarer Global, at kontanthåndteringsteknologien kan gøre meget mere end at håndtere kontanter.
David Crouch

Fjerner stress

Frigør plads i butikken

Forestil dig, at du er ung, lavtlønnet og ikke specielt
talkyndig. Her ved kassen er du ikke desto mindre under
pres og skal håndtere store summer, holde udkig efter
falske penge, sikre kontanterne og sørge for, at alting
stemmer. Hvis der sker fejl, får du ballade.
”Det pres, disse opgaver lægger på personalet, minimerer den tid og energi, de har at bruge på kunden,” siger
Jorge.
Når mønter og sedler i stedet deponeres i en maskine,
fritages personen ved kassen for ansvaret, og det fjerner
en konstant kilde til stress.
”I stedet for at holde øje med pengene, holder de nu
øje med kunderne og hjælper dem til rette. Der bliver
tid til smalltalk, så der etableres et tillidsforhold, der får
kunderne til at komme igen,” siger Jorge.
Pengene bliver i maskinen, beskyttet og i sikkerhed,
falske pengesedler afvises automatisk, og alt er optalt og
i orden til fyraften.
Sikkerhed mod tyveri betaler sig altså på flere måder
end blot i form af mængden af kontanter, der kunne
forsvinde fra kassen.
”Tænk på sidegevinsterne,” siger Jorge. ”Tænk for
eksempel på det traume, medarbejderne udsættes for
under et røveri, og den følelse af usikkerhed, kunderne
oplever, når det rygtes, at butikken er mål for kriminelle.”

Når kontanterne ligger i maskinen og ikke er tilgængelige, kan butikkens indretning ændres.
”I stedet for den traditionelle kasse med sluser og
barrierer, der skal lukke kunden ude, kan kasseområdet
gøres langt mere åbent og butikkens indretning ændres,”
siger Jorge.
Kontanthåndteringsmaskiner kan også skræddersys
med logo på, så de passer til butikken og afspejler den i
farver og design.
”Personalet i supermarkedet siger, at de føler sig mere
frie, når de ikke længere behøver at fokusere på kontanthåndteringen. Nu kan de komme ud og tale med kunden,
selvom det er langt fra kassen, uden at være bange for at
pengene forsvinder,” siger han.
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OPSUMMERING

Kontanthåndteringsteknologi kan
gøre meget mere end at håndtere
kontanter
• D
 et fjerner byrden fra personalet, så de ikke læn
gere er ansvarlige for store, kontante summer
• Det giver mulighed for en friere, mere åben
butiksindretning
• Det giver personalet mere tid til at fokusere på
kunden

Fokus på salg
På den måde bliver medarbejderen ved kassen en ekstra
salgsperson i stedet for kun at tage sig af transaktionen.
”’Kunne du tænke dig at prøve det her? Har du set, at
vi kører kampagne på den her lige nu? Dét her er et godt
tilbud ...’ Den tid, der før blev brugt på byttepenge, er nu
fokuseret på at sælge,” siger Jorge.
Medarbejderne ved kassen begynder deres skift ved at
logge ind i kontanthåndteringsmaskinen og logger ud igen
til fyraften. De rører knap nok ved kontanter i mellemtiden.
”Butikkerne fortæller os, at maskinerne har øget deres
gennemsnitlige salg med omkring 1-2 euro pr. transaktion, fordi personalet nu kan udføre salg.”
Det er en smule ironisk, at maskinerne er populære
her i de skandinaviske lande, hvor tiltag med ”pengeløse”
transaktioner ved hjælp af tap-and-pay kreditkort og
mobiltelefoner er længst fremme. Men Jorge påpeger,
at medmindre der er tale om mikroskopiske beløb, er
det ligegyldigt, hvor mange penge du har med at gøre –
udgifterne til håndtering er stort set de samme. Under
alle omstændigheder viser statistikken, at mængden af
kontante transaktioner stadig stiger.
”Detailhandlen er ved at indse, at kontanthåndtering
er tidskrævende og distraherende, og at det ikke er en
del af deres kerneforretning,” siger Jorge. ”De ønsker at
fokusere på kunden, på detailsalg – og ikke på indsamling
og optælling af penge.”

JORGE RAMI
Jorge bor i Barcelona og har udviklet produkter
og serviceydelser inden for it og sikkerhed i
over ti år. Nu har han ansvaret for detailhandlens kontanthåndtering hos Gunnebo.

KONTAKT MIG PÅ

jorge.rami@gunnebo.com
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Sådan kommer passagererne
hurtigere gennem lufthavnene
Mens processen med at få passagererne sluset igennem selve lufthavnen er blevet
forbedret meget de senere år, kan dét at komme om bord på et fly stadig være en
virkelig kompleks og tidskrævende proces.
Global talte med Mark Geering, der er ekspert i sikkerhed inden for offentlig
transport, om, hvad der sinker ombordstigningen i lufthavne, og hvordan
hastigheden i passagerbehandlingen kan øges.

OPSUMMERING

Utilstrækkelige og uklare instruktio
ner til passagerer, der sjældent flyver,
sinker ombordstigningen. Hvad kan
man gøre for at modvirke dette?
•	Standardisere processerne fra lufthavn til
lufthavn
• Samarbejde mere
• Kigge på eksempler fra andre brancher
• Undlade at fjerne al menneskelig kontakt
• Allokere personale til at yde målrettet støtte
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Standardisering
bringer klarhed

Se det fra
passagerernes synspunkt
Folk, der flyver ofte, er bekendt med alle indtjeknings- og
boardingprocesser og ønsker bare at komme fra A til B så
hurtigt som muligt. Det samme gælder dog ikke folk, der
flyver sjældnere.
”Luftfartsindustrien har virkelig forsøgt at gøre processen så smertefri som muligt ved at udstede enkle
instruktioner, der fortæller passagererne, hvad de skal,”
siger Mark. ”Men jeg tror stadig, der er stor forskel på
dem, der er i branchen og selv forstår processerne til
bunds, og de passagerer, der ikke rejser så meget og har
mest brug for hjælp. Udfordringen for branchen er at
sætte sig i passagerernes sted og sørge for, at al skiltning
og vejledning er klar og entydig.”

Med så mange forskellige aktører i branchen, lige fra den
enkelte lufthavn til flyselskaber og tredjepartsleverandører, findes der vel næppe to lufthavne, hvor passagererne
gennemgår den samme indtjeknings- eller boardingprocedure.
”Her har IATA, International Air Transport Association,
en vigtig rolle at spille,” siger Mark. ”Med IATA til at
fastlægge retningslinjer for, hvilke standarder alle bør
følge, er der en større chance for, at brugeroplevelsen,
sikkerhedsprocedurerne og passagerinstruktionerne
bliver mere genkendelige fra lufthavn til lufthavn.”
”Det skulle gerne hjælpe folk til at blive mere fortrolige med procedurerne og dermed fremme processen
med at få dem på flyet.”
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Reducér – men fjern ikke
– den menneskelige kontakt
At fjerne den menneskelige kontakt helt er det ideelle
for mange rejsende, mens andre passagerer stadig gerne
vil have nogen at bede om hjælp i de situationer, hvor de
ikke er sikre på, hvad de skal gøre.
Skiftet til mest muligt automatiserede processer er
med til at få dette til at ske – og det har også mange fordele for lufthavnene og flyselskaberne. Hvis en lufthavn
eksempelvis har otte skranker – seks automatiserede og
to med bemanding til passagerer, der behøver hjælp og
hurtig betjening – ville skrankerne før have været bemandet med otte personer. Hvis lufthavnen har treholdsskift,
betyder det, at den havde 24 mennesker på arbejde i
døgnet i dette område.
Hvis dette ændres, så kun to skranker nu er bemandede, kræver et treholdsskift kun seks mennesker i døgnet.
Det vil sige, at personale kan allokeres til andre poster,
hvor de kan yde mere målrettet og effektiv støtte til dem,
der virkelig har behov for det.
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Væn kunderne til
automatiserede processer
Som ovenfor anført er en del af grunden til, at flypassagerer ikke altid kommer specielt hurtigt om bord på flyet,
at de ikke er vant til at bruge den teknologi, der anvendes
i lufthavnene, til daglig. Men der kan godt være en ændring på vej.
Mark hentyder til et eksempel fra den offentlige transport, hvor Londons undergrundsbane planlægger at gå
over til stregkodebillettering, så et stort antal pendlere
vænner sig til at bruge en QR-kodescanner på deres
smartphone til daglig.
”I lufthavnene anvendes samme teknologi til boardingkort. Processen er identisk, så hvis folk bliver trygge
ved at bruge systemet i undergrundsbanerne, må man
forvente, at de tager langt mindre afstand fra det, når de
skal om bord på et fly. Hvis også tog-, bus- og sporvognsoperatørerne fulgte trop, ville de gøre luftfartsbranchen
en stor tjeneste!”
De fleste kunder har allerede gjort det klart, at de
ønsker mere selvbetjening, og de, der ikke gør, er tilfredse, hvis bare der er medarbejdere i nærheden til at løse
eventuelle problemer eller afklare spørgsmål.
Hvis lufthavne og flyselskaber finder den rette balance,
der passer til kundernes ønsker og behov, vil de være godt
rustet til at se positive resultater.

MARK GEERING
Mark bor i England og har arbejdet med
adgangssikkerhed siden midten af 90’erne.

I de sidste ti år har han specialiseret sig i at
levere systemløsninger til lufthavne, offentlig transport og stadioner.
KONTAKT MIG PÅ

mark.geering@gunnebo.com
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