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Lynguide

EMP-beskyttelse
til servere og vitalt
elektronisk udstyr
Stråling fra elektromagnetisk puls (EMP) kan have katastrofale
konsekvenser for it-systemer. Men et særligt certificeret serverskab
kan beskytte mod denne trussel.

Kilder til EMP'er
Naturlige EMP'er

Menneskeskabte EMP’er

• Lyn

• Kernevåben — som følge af en
atombombe eller et nukleart EMP-våben
konstrueret til at maksimere EMPeffekterne som det primære middel til
at forårsage skader. Kan også forekomme
som højtflyvende sprænghoveder
designede til at detonere langt over
jordens overflade med det formål at
producere EMP'er.

• Elektrostatiske afladninger —
som følge af to opladede objekter,
der kommer i berøring med eller
tæt på hinanden.
• Meteorer — kan medføre en EMP
ved kollision med et rumfartøj,
eller når de passerer gennem
jordens atmosfære.
• Udstødning af korona-masse
— en kæmpe udstødning af
magnetiseret plasma fra det
yderste af solens atmosfære.
(Solstorm)

• Ikke-nukleare EMP-våben – udstyr, der
skaber EMP’er uden brug af nuklear
teknologi.
• Højspændingsledningsstrømstød –
relativt svage, men de vil beskadige
elektronisk udstyr med utilstrækkelig
beskyttelse
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SKADER PÅ ELEKTRONISK UDSTYR
OG DATASYSTEMER
EMP’er har en ødelæggende effekt på de strømkredse, vi er så afhængige af med moderne
elektronisk udstyr.
Alle former for elektronisk udstyr – faktisk
alt, der forsynes via elektricitet – som ikke er
beskyttet korrekt, bliver hurtigt gjort ubrugeligt
af en EMP.
Idet den kraftfulde impuls passerer et metalobjekt, såsom en telefon, computer eller server,
produceres en ”defekt strøm”, der forstyrrer
eller ødelægger netværkene indefra.
Ifølge Business Insider gælder det desuden,
at ”strømnettet, telefon- og internetlinjer og
anden infrastruktur, der anvender metalledere,
også kan være sårbare over for effekterne, der
ligner dem, man ser i en katastrofal geomagnetisk storm”.
Her kan en elektromagnetisk impuls medføre, at energioverførslen og telekommunikationsudstyr overbelastes og svigter.
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SÅDAN BESKYTTER SERVER-SKABE MOD EMP’ER
Det er muligt at installere it-skabe eller serverskabe, der beskytter
servere mod de uoprettelige skader, som en EMP medfører.
Disse fungerer effektivt som et Faraday-bur. Et Faraday-bur, opkaldt efter den engelske videnskabsmand fra 1800-tallet, Michael
Faraday, er ganske enkelt en afskærmning, der blokerer elektromagnetiske felter.
Når et sådant serverskab installeres, skal man sørge for, at det er
certificeret officielt med garanteret EMP-beskyttelse fra uafhængig
instans. Det betyder, at det er konstrueret på en sådan måde, at
effekten af EMP-felterne elimineres, og tilsluttede elektriske kabler
ikke leder EMP ind, der ødelægger udstyret i kabinettet.

YDERLIGERE FORDELE VED EMP-SKABE
Skabe, der ophæver effekterne af udefrakommende EMP, rummer
en ekstra fordel. De forhindrer også at oplysninger kan slippe ud via
elektromagnetiske signaler, der skabes af uautoriserede personer..
Det er en hjælp i kampen mod industrispionage og såkaldte
signalefterretninger, der er en måde at stjæle information på, hvor
man på afstand opsnapper de elektromagnetiske signaler, som en
server udsender.
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Lufthavnssluse
Hvad betyder det for rejseoplevelsen?
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HVAD ER EN PRESECURITY SLUSE?
Med en automatisk PreSecurity sluse scanner passagerne selv
deres boardingkort, inden de går videre til sikkerhedskontrollen.
De selvbetjente adgangssluser er intuitive at bruge og fungerer,
uanset om boardingkortet er printet eller digitalt. Den rejsende skal
blot holde stregkoden på boardingkortet op foran en stregkodelæser.
Når koden er aflæst, og passageren dermed er registreret i systemet,
åbner slusen.
Slusen har en gennemstrømningshastighed på op til 40 personer i
minuttet, og indikerer en tydelig trafikretning for brugerne.
Med automatiserede sluser undgås flaskehalse og stressede
situationer for de rejsende samt personalet.
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NY SLUSE GIVER MINDRE STRESS FØR AFREJSE
Udfordringen

Resultatet

Selvom Billund Airport til en vis grad kan
forudsige passagernes rejsemønster fra
dag til dag, sker det, at der kommer større
ryk af passagerer ind på uforudsete
tidspunkter. Dette uensartede flow af
afrejsende passagerer kan nemt føre til
flaskehalse i forbindelse med kontrol af
boardingkort. Det er en udfordring, fordi
kødannelse og øget ventetid i mange
tilfælde udløser stressede situationer for
såvel medarbejderne i lufthavnen som
for de rejsende. Uden varsel kan det være
svært at følge med presset.

Med automatiserede PreSecurity sluser
har Billund Airport fået en jævn, øget
gennemstrømning af afrejsende passagerer.
Den samlede løsning betyder, at Billund
Airport kan tilbyde sine passagerer et bedre
rejseprodukt med det samme mandskab
som før.
Der er ingen flaskehalse, og risikoen for
stressede situationer er nærmest ikke
eksisterende. Det giver glade passagerer,
hvilket igen påvirker lufthavnspersonalet
positivt. Desuden fører den hurtigere
gennemstrømning til, at passagerne har
mere tid til at nyde butikker, lounge og
spisesteder.

” Vi har opnået en mere ensartet, hurtig
og effektiv passagergennemstrømning,
samtidig med at sikkerheden er i top.
Det giver en tryg og ukompliceret
rejseoplevelse”
Jan Skov, Afdelingsleder for Security hos Billund Airport
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Billund Airport
Danmarks næststørste lufthavn ligger i
Billund. Ni ud af ti passagerer bruger lufthavnen i forbindelse med en udlandsrejse,
og i højsæsonen ekspederer Billund Airport
henved 50.000 passagerer om ugen.
De rejsende tager derfra med rute- eller
charterfly til massevis af direkte
destinationer eller rejser videre ud i verden
via en af de hundredevis af one-stop
forbindelser, som Billund Airport tilbyder.
Billund Airport har oplevet en bemærkelsesværdig vækst, siden lufthavnen blev etableret i 1964. Passagerterminalen er i dag på
40.000 m2, og i 2016 kom passagertallet op
over milepælen på 3 mio.
Strategien er fortsat vækst og udvikling
med konstant fokus på sikkerhed, så alle
rejsende får en god, tryg og stressfri
oplevelse, både når de skal til og fra Billund
Airport.
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INDGANGSSIKKERHED OG DESIGN
– EN VIGTIG BALANCE
Både arkitekter og sikkerhedsspecialister er nødt til at undersøge hvordan de effektivt
styrer menneskestrømmen ind og ud af en bygning. Men er det også muligt at finde
balancen mellem sikkerhed og design?
Indgangen er i dag ikke blot en funktion, men en del af det arkitektoniske udtryk!

En imødekommende
indgang vil give en langt
bedre oplevelse for gæsten
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4 gode råd når sikkerhed og design skal kombineres

Gennemtænk både funktion
og det visuelle udtryk

Tænk sikkerhed allerede
i design fasen

Mange steder forventes det nu, at
indgangen passer ind i det overordnede arkitektoniske design. Det skal
passe til alt lige fra bygningen,
møblerne og det samlede visuelle
udtryk.

For nybyggeri eller renovering, bør
adgangssystemer ved indgangene og
de forskellige områder indenfor, være
en del af det arkitektoniske koncept.
Kontakt Gunnebo for BIM modeller og
3D konfigurationsværktøjer.

Vælg løsning ud fra brugernes
adfærd

Overvej det visuelle udtryk
ud fra et brugerperspektiv

Bygningens brug, forventet flow samt
adfærd for ankomst/udgang af bygningen, er med til at opbygge et billede
af det sikkerhedsbehov, der passer til
brugernes adfærd. Dette er afgørende,
når der skal vælges en løsning, der
opretholder sikkerheden, men ikke
skaber flaskehalse og forsinkelser.

Undgå at installere skræmmende
og komplekse løsninger, hvis det ikke
er nødvendigt. En løsning, der ikke
er imødekommende vil bremse flowet
af besøgende, samt antyde, at risikoen
er højere, end den i virkeligheden er.

GLOBAL
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INDGANGSSIKKERHED

Tjekliste

Sådan sikres det rette niveau
af indgangssikkerhed
En reception eller indgangsområde skaber ikke
blot det afgørende første indtryk, men spiller også
en vigtig rolle for sikkerheden på kontoret og i
bygningen.

For de fleste gæster samt medarbejdere er receptionen det første de
møder, når de skal have adgang til en bygning. Derfor skal den både
byde velkommen samt give det nødvendige sikkerhedsniveau og
indgangskontrol, som der er passende for bygningen.
Her er en tjekliste over punkter, der skal overvejes, hvis du ønsker at
yde den rette indgangssikkerhed i din reception.
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Tjekliste til sikkerhed i receptionen

Sørg for, at der er et område, hvor besøgende kan
registrere sig og få deres identifikation kontrolleret,
inden de får adgang til bygningen
Brug automatiske indgangslåger for at forhindre, at
uautoriserede personer kommer videre fra receptionen
og ind i bygningen
Sørg for, at indgangslågerne er tilpasset og konfigureret
så de accepterer den form for identifikation, der
anvendes i bygningen
Nogle gange kan ekstra sikkerhedsudstyr være
nødvendigt – ofte som en midlertidig foranstaltning
– så sørg for, at der er plads til dette
Vælg indgangslåger, der har et udseende, der
komplementerer arkitekturen i receptionsområdet
– de bør trække op og ikke ned i det overordnede design
Begræns elementer i receptionsområdet, der blokerer
udsynet
Sørg for, at der altid er nogen synligt til stede, når
receptionen er åben
Hold receptionsområdet pænt og ryddeligt, så det er
nemt at se gæster eller uvedkommende
Sørg for, at alle i receptionspersonalet forstår sikkerheds
procedurerne og ved, hvad de skal gøre, hvis der
indtræffer en nødsituation

GLOBAL

13

14 GLOBAL Sikkerhed, der gør en forskel #7

SIKKERHED
I DETAILHANDLEN

Interne tyverier

og hjælp til at forebygge det
Tyveri, der begås af medarbejdere i detailbranchen, er et problem der til tider undervurderes
eller overses. Men der er en række enkle metoder til at forebygge internt tyveri.

I mange lande ser vi en vækst i internt tyveri i detailhandlen.
Eksperter peger på en række faktorer, der bidrager til denne
vækst.
- Dårlig økonomi, der fører til afskedigelser, nedskæringer
eller outsourcing af arbejdskraft
- Udskiftning af medarbejdere med lang anciennitet med
billigere arbejdskraft uden samme tilknytning til
virksomheden
- Nedskæring af personalefordele og goder
-Manglende overholdelse af interne sikkerhedsprocedurer
”Der er også andre faktorer, der bidrager til denne
udvikling som fx. manglende opbakning fra ledelsen eller hvis
ledelsen ikke er synlig nok i det daglige”, udtaler John Ravn,
Sikkerhedsrådgiver i Gunnebo.
”En blanding af faste rammer, kontrol og tilhørsforhold, er
den bedste opskrift til forebyggelse af internt tyveri”

ÅRSAGER TIL STIGNINGEN I INTERNE
TYVERIER I DETAILHANDLEN
• Dårlig økonomi der fører til
afskedigelser og nedskæringer
• Udskiftning af medarbejdere
• Nedskæring af personalegoder
• Manglende fokus på
sikkerhedsprocedurer
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Detailforretningerne kan håndtere personalets ulovlige
adfærd ved hjælp af disse tre taktikker:

for
loyalitet hos
2 Sørg
1 Opbyg
opfølgning
personalet
En måde til at forebygge internt tyveri
er ved at skabe et arbejdsmiljø og en
kultur, hvor medarbejderne føler tilhør,
loyalitet og at de er en del af et hold.
En åben kommunikation og klare mål
er ofte nøglen til at skabe ejerskab for
rutiner, da alle medarbejdere føler de
arbejder mod samme mål.
At arbejde et sted, hvor du er del af et
fællesskab, øger medarbejdernes moral
og vil sandsynligvis forhindre internt
tyveri - det er bedre at belønne end at
straffe.

de rette
3 Ansat
medarbejdere
Overvej ikke kun en kandidats faglige
evner, men se også på vedkommendes
tidligere ansættelsesforhold.
Derudover skal man sørge for at alle
medarbejdere får den rette og tilstrækkelige oplæring samt give en gennemgang
af sikkerhedsrutinerne og vise at tyveri
bliver opdaget og får konsekvenser.

Udtalelser fra tidligere medarbejdere, der
stjal, viser at manglende kontrol med interne
rutiner, kan være en medvirkende faktor til
tyveri, da risikoen for at blive opdaget, vurderes
at være mindre.
Hvis fx. videoovervågning eller alarmer på
produkter ikke virker, kan de sagtens afskrække
butikstyve, men medarbejderne ved hvornår
systemerne ikke virker og udnytter måske
dette.
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KONTAKT OG INFO

A/S GUNNEBO NORDIC
Gunnebo er førende i verden inden for sikkerhedsprodukter, -ydelser og
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høj risiko.
Vi gør verden mere sikker.
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