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– stort behov i forbindelse med offentlig transport
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En vigtig del af Gunnebos strategi er gradvist at flytte
virksomhedens fokus uden for Europa til markeder med 
stort vækstpotentiale.
Per Borgvall, President og CEO Gunnebo
 

Vi er i øjeblikket 
den eneste bank i 
Paris, som tilbyder 
kundebokse med 
så høj kapacitet

Der findes kun én Champs-Élysées. Og der 
findes kun én bank, som kan tilbyde sine 
kunder en kundeboks med plads nok til et 
stort, værdifuldt maleri.

“Ud over at kræve den højeste grad af 
sikkerhed lægger vores kunder også stor 
vægt på størrelsen af deres kundeboks”, 
udtaler Patrick Iskin fra HSBC France.

M ed sin beliggenhed på champs-
Élysées er HSBc’s filial omgivet af en 
lang række luksusbutikker. Og i disse 

omgivelser er kun det største og det bedste godt 
nok. Så ved udgangen af 2011 besluttede HSBc 
sig for at opgradere filialens 4.000 kundebokse 
og samtidigt øge sikkerheden.

Det var meget vigtigt at forsyne HSBc med 
moderne teknologi, som kunne anvendes til et 
specialanlæg og dermed optimere det aktuelle 
serviceområde. Som den udvalgte leverandør 
skulle Gunnebo klare to bestemte udfordringer: 
Kundeboksene skulle være større end standard, 
og der kunne ikke foretages strukturelle 
ændringer af bygningen. Derudover skulle hele 
anlægget være i overensstemmelse med meget 
strenge sikkerhedsbestemmelser.

“For at kunne optimere antallet af kundebokse 

i den eksisterende bygning skulle støttesøjlerne 
mellem rummene have en bestemt højde. Vi 
ville også have en række kundebokse, som skulle 
være store nok til at give vores kunder mulighed 
for at opbevare større genstande, såsom 
kunstgenstande”, udtaler patrick Iskin, leder af 
filialen champs-Élysées Balzac, HSBc France.

For at gøre det muligt at udnytte den 
tilgængelige plads var det nødvendigt at designe 
særlige støttesøjler med en højde på 2,4 m, og tre 
forskellige boksstørrelser blev kombineret. 

Hver boks blev udstyret med et dobbelt 
låsesystem for at leve op til de højeste 
sikkerhedsstandarder. De største kundebokse 
er 1,2 m høje, 606 mm brede og 547 mm dybe. 
De er udviklet og afprøvet til at kunne modstå 
belastninger på op til 300 kg.

“Vi er i øjeblikket den eneste bank i paris, som 
tilbyder kundebokse med så høj kapacitet. Vi 
håber, at vi kan bruge dem til at skabe større 
loyalitet hos vores luksuskunder og til at tiltrække 
nye kunder”, udtaler patrick Iskin.

De nye kundebokse blev installeret på 
rekordtid og uden at blokere adgangen til den 
pansrede boks.

“Service på højeste niveau er en af de vigtigste 
prioriteter hos HSBc. Gunnebo overholdt de 
fastsatte frister og udførte installationen på 
effektiv vis.”   ■ 
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Kun det største er godt nok i Paris
StrategiSk poSition. I Frankrig har banken HSBc en filial på den berømte gade champs-Élysées. Ud over at kræve den højeste grad af sikkerhed lægger deres kunder også stor 
vægt på størrelsen af deres kundebokse.   Foto: aximage

TEKST  I  Amel Loukal

StørrelSen betyder ikke noget. Kunderne har 
plads til malerier og andre store værdigenstande i de 
ekstra store kundebokse fra Gunnebo.

OM GUNNEBO
Gunnebo er et brand, der stammer
tilbage fra 1764. Virksomheden produ-
cerede oprindeligt søm og solgte senere
desuden kæder og hejsesystemer. Siden
1995 er mere end 40 virksomheder
blevet opkøbt på verdensplan. I 2006–
2007 blev alle disse virksomheder
integreret i én fælles struktur under et
enkelt handelsnavn – Gunnebo.
Visionen er at gøre Gunnebo til den
førende globale udbyder af en sikrere
fremtid for kunder inden for banksikker-
hed og kontanthåndtering, sikker
opbevaring, globale serviceydelser og
indgangskontrol.
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B illetprisen er den største indtjeningskilde 
i forbindelse med offentlig transport, og 
nøjagtig opkrævning deraf har en direkte 

indflydelse på et projekts investeringsafkast og 
bæredygtighed.

Og på samme tid ønsker brugerne stadigt 
større bevægelsesfrihed, så adgangskontrol 
og billetopkrævningsløsninger skal give 
mulighed for høj gennemstrømning og 
sikre nøjagtigheden. Intermodaliteten 

stiger i de udviklede lande med henblik på 
at øge mobiliteten og brugen af offentlige 
transportmidler.

Intermodalitet er baseret på brugen af flere typer 
offentlige transportmidler i forbindelse med rejsen. 
Der er behov for nye teknologier til at forbinde 
systemerne samt for at øge brugervenligheden 
og sikre en problemfri gennemstrømning 
ved at give adgangskontrolløsningerne ens 
brugergrænseflader .

Der er metrostationer i lufthavne, motorveje 
under landingsbanerne og indbyrdes forbundne 
lufthavne.

Udviklingen inden for identifikations-
teknologier og scannere har ført til en udvikling 
på markedet fra langtrækkende, motoriserede 
scannere baseret på magnetstribeteknologi til 
RFID-scannere (radiofrekvensidentifikation), 
som er meget mindre.

Ændrede behov
For nylig er der opstået et behov for indføring 
af mobilteknologi med NFc – near field 
communication – hvor brugerne kan anvende 
deres mobiltelefon uden at skulle købe en billet 
eller et kort og bestille online.

Det vil sige, at adgangsslusedelen 

Gunnebo leverede adgangsløsninger til 
metrosystemet i New Delhi. Vores datter-
selskab i Indien har nu også vundet en 
kontrakt om barrierekomponenter til det  
nye metrosystem i Chennai.

M etropolen chennai (tidligere Madras) 
vokser konstant. For at dække det 
enorme behov for passagertransport 

bygger byen et nyt metrosystem med sektioner 
både over og under jorden.

Valget er faldet på et komfortabelt metro-
system, fordi det er en bæredygtig løsning til 
fremtiden, som nedsætter luftforureningen og 
samtidigt er mere modstandsdygtigt over for 
monsuner end busser. Løsningen vil selvfølgelig 
også nedsætte transporttiderne i byen og sikre, 
at busserne ikke er så overfyldte, som det aktuelt 
er tilfældet. Et metrosystem vil også kunne 
redde menneskeliv, eftersom det nedsætter 
biltrafikken.

alt i alt vil det nye metrosystem komme til at 
bestå af 35 stationer med 150 adgangssluser. I 

den første fase vil Gunnebo levere 67 todelte 
klapslusemekanismer til otte stationer.

“Hovedårsagen til, at vi blev udvalgt af 
chennai Metro corporation, var, at vores 
adgangsteknologi er kendt for at være pålidelig 
og robust”, chetanya Vali, Vice president 
Institutional Sales hos Gunnebo India.

Kontrakten bringer Gunnebo tilbage på 
metrosporet efter leverancerne til New Delhi-
metroprojektet for et par år siden.

Ifølge miljøorganisationen parisar forventes 
det, at Indien vil investere 40 milliarder dollar 
i nye metrolinjer inden for de næste ti år. Så 
adgangsløsninger er helt sikkert et område med 
potentiale.

“Denne kontrakt er af stor strategisk 
vigtighed for os, idet den etablerer Gunnebo 
som leverandør af indgangskontrolløsninger til 
den indiske metrobranche”, udtaler per Borgvall, 
Gunnebos president og cEO.
    Udstyret fremstilles på Gunnebos kinesiske 
produktionsanlæg i Kunshan, og derefter 
integreres det i adgangssluserne af Nippon 
Signals japan.   ■

Bytransport inden for eU:
 �  I EU (27 lande) transporteres over 60 milliarder passagerer 
om året. Det er ca. 120 rejser pr. indbygger årligt, med en 
spidsbelastning på over 300 rejser i storbyerne.

 � I EU ligger stigningen i brugen på > 3 procent årligt med 
den største stigning på over 6 procent årligt i visse byer. 
Større byområder fortsætter med at have den største 
stigning.

 � Offentlig transport udgør ca. 1,2 procent af Europas BNp.

På sporet igen i Indien Stor metroudvidelse i Kina
oM klapslUser

 � De fleste Gunnebo-
produkter til de kinesiske 
metroer sælges som sæt, 
inklusive mekanismen til 
automatisk billetopkrævning, 
som derefter installeres i 
indgangskontrolrummet af den 
virksomhed, der er ansvarlig for 
at integrere systemet. Sættet 
omfatter altid logisk software 
(pc-grænseflade). Her er nogle 
eksempler på vores sæt:

 � Standard klapsæt 300 mm 
og bredt klapsæt 300 mm til 
metroen i Xi’an.

 � Standard klapsæt 250 mm til 
metroen i Guangzhou.

 � Bredt klapsæt 310 mm til 
metroen i Hongkong.

Hvert metroprojekt har en 
klart defineret købsproces, 
hvor kvaliteten er det vigtigste 
aspekt med henblik på at vinde 
kontrakten.

TEKST  I  Emma Sheldon

TEKST  I  Mats Ekendahl
TEKST  I  Mats Ekendahl

Byernes vækst kræver effe ktive sikkerhedssystemer
af pakken udgør en større del af de 
samlede omkostninger i forbindelse med 
billetopkrævningsløsningen og at der 
sættes større fokus på adgangsslusen. Dette 
omfatter blandt andet indføring af LcD-
display til vejledning af brugerne, hvilket 
gør det nødvendigt for producenterne af 
adgangssluserne at integrere mere og mere 
teknologi i adgangssluserne.

forbedret detektionsteknologi
Derudover har øgede sikkerhedskrav til 
forebyggelse af sammenstød mellem 
porten og passagererne og nye krav, 
såsom mulighed for at lade børn eller 
børn ledsaget af en voksen gennem 
adgangsslusen og samtidigt sikre, at 

den korrekte billetpris opkræves, ført til 
udvikling af forbedret detektionsteknologi.

Og øgede behov for mere pålidelige 
produkter med lave driftsomkostninger og 
længere driftslevetid har ført til udviklingen 
af mekanisme- og elektronikteknologier.   ■ 

BefolkningstilvÆkst i Byerne:

 � Gennemsnitligt 1,5 procent årligt, hvilket mindst vil 
fortsætte til 2050 med ≥ 60 mio. årligt.

 � Den største tilvækst sker i mindre udviklede lande: afrika 
ligger tæt på 5 procent årligt.

 � I Indien og Kina er tilvæksten 2,4 procent.

 � De udviklede områder, såsom Europa og USa, har en 
tilvækst på ca. 1 procent.

kÆMper. indien og kina har 
et stort behov for effektive 
offentlige transportløsninger – 
såsom den afbildede metro – og 
derfor også for hurtige, sikre 
adgangskontrolsystemer.

Efter den vellykkede installation af 
indgangskontrolløsninger til metro-
systemer i en række storbyer i Kina har 
Gunnebo modtaget fem nye ordrer 
fra Guangzhou, Harbin, Hongkong, 
Shenzhen  og Xi’an.

d e nye ordrer beløber sig til over 
to millioner euro og omfatter ca. 
et tusinde metroklapsluser, en 

indgangskontrolløsning som er beregnet til 
store gennemstrømninger.

“Gunnebo er fortsat den førende 
leverandør af pålidelige og effektive 
adgangskontrolløsninger til den hurtigt-
voksende kinesiske metrobranche”, udtaler 
Gunnebos president og cEO, per Borgvall.

alle sluserne vil blive fremstillet på 
Gunnebos  kinesiske fabrik i Kunshan lige 
uden for Shanghai. Det selvstændige 
produktionsanlæg i Kina gør det muligt 
at leve op til de strenge krav, som stilles i 
forbindelse med denne type projekter, både 

med henblik på kvalitet og leveringsfrister .
“Og dette er vigtigt, idet det styrker 

vores konkurrencedygtighed yderligere”, 
udtaler per Borgvall.

De sluser, som Gunnebo leverer til 
det kinesiske metromarked, har ry for 
pålidelighed, robusthed og for at kunne 
klare en meget stor gennemstrømning.

“Kunderne vælger normalt vores 
produkter, fordi Gunnebo er et velkendt 
mærke i denne branche. Vi har også mange 
referenceprojekter i de største byer i Kina. 
Og sidst, men ikke mindst, har vi fået gode 
tilbagemeldinger fra metroselskaberne 
med henblik på den høje produktkvalitet 
baseret på mange års erfaring med 
pålidelige indgangssystemer”, udtaler Davis 
Zhang, Sales Director, Gunnebo china.

Til dags dato har Gunnebo leveret 
indgangskontrolsystemer til tolv byer, 
herunder Beijing og Shanghai. I øjeblikket 
planlægger 21 andre kinesiske byer at 
bygge metrosystemer i den nærmeste 
fremtid. 17 deraf er allerede under 
konstruktion .   ■ 

I Kina og Indien er befolkningstilvæksten i byerne 2,4 procent. Og den er endnu større i 
mindre udviklede lande. I takt med at brugen af offentlige transportmidler stiger i byer med 
veludviklede netværk, er der et stadigt stigende krav om effektive sikkerhedssystemer på 
tværs af transportnetværkene.

Udviklingen inden 
for identifikations
teknologier og 
scannere har 
skabt udvikling på 
markedet
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TEKST  I  Mats Ekendahl

oM sikkerhedsslUser
afprøvet og godkendt i henhold til 
forskellige standarder med henblik på 
indtrængen, skydevåben og eksplosioner:

 � SkySas EV (tidligere cristal II) – den 
eneste firkantede sikkerhedssluse 
på markedet, som er godkendt 
med henblik på indtrængen og 
skydevåben. Den er også godkendt 
af den australske regering.

 � SkySas cU (tidligere Transit) – ideel 
når der er behov for forskellige 
design og mål.

 � UniSas Ba (tidligere 
Escort) sikkerhedssluse – 
omkostningseffektivitet og højt 
sikkerhedsniveau i ét system.

oM sikkerhedsportaler
 � compacSas EV (tidligere 
compact-Save) – kombinerer 
stor gennemstrømning med høj 
sikkerhed, når der ikke er megen 
plads.

 � compacSas Ba (tidligere HiSec) – 
autorisation af ind- og udgående 
trafik sker på to trin for at opnå 
maksimal sikkerhed. Kompakt design 
i tre versioner. Ekstraudstyr omfatter 
indbruds- og skudsikkert glas og 
metaldetektorer.

 � SkySas Ba (tidligere Transloc) – 
består af to hængslede døre, som 
kan modstå manuelle angreb. 

Låsemekanismen forbedrer 
kontrolfunktionen ved adgang til 
områder med ekstra høj sikkerhed.

oM anlÆggene i fÆngslerne:
 � De fleste valgte Gunnebos cristal 
II i kombination med cEIa-metal-
detektorer.

 � Der findes nu 27 cristal-enheder i 
australske fængsler.

 � Der er blevet installeret 15 HiSec-
enheder med vægtsensorer, som 
øger portalernes sikkerhed yderligere. 
Vægtsensorerne anvendes til to 
formål: Detektion af enkeltpersoner 
og efterladte genstande. Hvis f.eks. et 
skydevåben efterlades inde i HiSec, 
lukker portalen ned og alarmerer 
sikkerheds personalet.

 � Fængselsvæsenet har også købt 

aluminiumssikkerhedsdøre og 
afskærmninger af typerne Magtek 
(modstandsdygtig over for manuelle 
angreb) og Dartek (modstandsdygtig 
over for skydevåben), der kan 
specialfremstilles som “current loop 
cut” for at forebygge, at de forårsager 
interferens på metaldetektorernes 
elektromagnetiske felter.

Et fængsel skal være flugtsikkert. Og på 
samme tid må uautoriserede personer eller 
kontrabande ikke komme ind i det.

Løsningen er sikkerhedssluser og 
sikkerhedsportaler.

  

i løbet af de sidste syv år har Gunnebo 
installeret indgangskontrolsystemer i 20 
australske fængsler – med fremragende 

resultater. De mest populære løsninger er 
sikkerhedssluser og sikkerhedsportaler.

“De er så velansete, at vi nu er den foretrukne 
leverandør af indgangskontrolsystemer i høj-
sikkerhedssegmentet til nye fængselsinstitutioner 
i australien”, udtaler Laurie Mugridge fra Gunnebo.

Sikkerhedsportaler er ideelle, hvis målet er et 
mellemstort sikkerhedsniveau, og sikkerheds-

sluser bruges, når der er behov for et 
højt sikkerhedsniveau. 

Sidstnævnte kan modstå forsøg på indbrud samt 
angreb med skydevåben.

“De kan også modstå trykbølger fra 
eksplosioner”, udtaler Laurie Mugridge.

Det unikke ved Gunnebos teknologi er, at 
sikkerhedsslusen omkring metaldetektoren 
forårsager minimal interferens, hvilket gør det 
muligt for systemet at registrere mindre 
genstande end tilsvarende produkter på markedet.

“Og derudover er vores automatiske 
detektionssystem i sluserne mere pålideligt end 
andre afsøgningsmetoder.”

Han hentyder til, at menneskelige fejl 
elimineres. Menneskelige felj kan ikke udelukkes, 
når for eksempel håndholdte metaldetektorer 
anvendes.

Det samlede produktsortiment omfatter 
ideelle løsninger til forebyggelse af, at uønskede 
personer tiltvinger sig adgang eller sniger sig ind 
bag andre autoriserede personer. Systemerne 
fås også i forskellige design, så den passende 

balance mellem det ønskede sikkerhedsniveau og 
gennemstrømning kan opnås.

Fængslerne er yderst tilfredse med anlæggene. 
De valgte Gunnebo på grund af virksomhedens 
gode omdømme, de mange referenceprojekter 
og det veludviklede servicenetværk.

“Men det er vigtigt at huske på, at 
fængselsvæsenet hele tiden er på udkig efter 
nye løsninger, som giver endnu større sikkerhed 
og bedre mulighed for at opdage kontrabande.

Og det gør, at vi hele tiden er på forkant med 
udviklingen”, konkluderer Laurie Mugridges.   ■

Sikkerhedssystem holder 
fængsler fri for smuglergods

f ingeraftryksløsningerne gør det hurtigere og 
lettere for bankpersonalet at udføre deres arbejde, 
og samtidigt giver det større sikkerhed i forhold til 

kontantbeholdningen. 

Gunnebo har leveret i alt 22 Safepoint TT plus-
pengeskabe til brug i dagtimerne som en del af en større 
ordre fra Sparkasse Hochfranken.

Der blev desuden installeret fire SafeGate-systemer i 
Sparkasse-filialer sidste år. Yderligere otte portsystemer 
er planlagt i de kommende måneder. Gunnebo 
havde tidligere udstyret tre af bankens filialer med 
sikkerhedsporte, og under omstruktureringen vil disse 
blive opdateret med den nyeste hardware og software 
og integreret i et overordnet optimeret koncept.

sikkert – ganske enkelt
De vigtigste innovationer i kompletløsningen er den 
biometriske identifikation og sammenkobling af alle 
individuelle løsninger via en central styringsplatform. 

Sparkasse Hochfranken sætter  sin lid til biometri
enkel, hurtig og sikker kundeservice ved  hjælp af fingeraftryk 

Resultatet er, at kontanthåndteringen ikke blot 
er lettere, men også hurtigere og mere effektiv.

Bankpersonalet identificerer sig direkte ved 
hjælp af fingeraftryk på pengeskabet eller 
porten via scanneren. Dermed er de fri for at 
skulle opretholde øjenkontakt. For at bekræfte 
deres tilstedeværelse under transaktionen skal 
personalet blot anbringe en finger på scanneren.

Central fleksibilitet
Bankkonsulenten kan bruge tidsbesparelsen til 
diskret og personlig kontakt med kunden. Og 
identifikationskravet opfyldes alligevel. processen 
er enkel og hurtig både for kunden og personalet, 
og det højeste sikkerhedsniveau opretholdes.

Hvis medarbejdere hos Sparkasse 
Hochfranken arbejder i mere end én filial, kan 
de stadigvæk identificere sig biometrisk i de 
forskellige filialers individuelle systemer.

alle medarbejderes fingeraftryk gemmes i en 
central database. alle Gunnebos pengeskabe 
og porte integreres og sammenkobles via 
styringssoftware.

Derfor er der ikke behov for kompleks 
styring af adgangsmedier eller ny tildeling 
af pinkoder i forbindelse med filialskifte. 
adgangsgodkendelsen kan tildeles, udvides 
eller slettes centralt via styringsplatformen. Og 
dermed bidrager sikkerhedsløsningen til effektiv 
personalestyring.    ■

Vores automatiske 
detektionssystem 
i sluserne er mere 
pålideligt end andre 
afsøgningsmetoder.

TEKST  I  Claudia Reitz

Udbetaling af store kontantbeløb er en af de 
tjenester, der regelmæssigt udføres i bankerne.
    For fortsat at kunne tilbyde denne service på 
effektiv vis var Sparkasse Hochfranken i Tyskland på 
udkig efter løsninger til optimering af kontanthånd-
terings processerne. Siden oktober 2012 har banken 
derfor anvendt biometriske pengeskabe i dagtimerne 
og sikkerhedsportsystemer fra Gunnebo i mere end 
30 filialer.

bevogtet af gunnebo.  Billedet viser Gunnebos SkySas EV, 
som er en sikkerhedssluse, der anvendes i australske fængsler.

oM sparkasse hoChfranken
 � Den største bank i regionen Hochfranken med en 
markedsandel på 50 procent.

 � 60 filialer i regionen Hochfranken (som dækker 
administrationsområderne Hof og Wunsiedel i 
Oberfranken/Bayern).

 � Kreditinstitut i henhold til offentlig ret med næsten 900 
medarbejdere i markeds- og administrationsafdelingen.

 � Vandt titlen “winner of the bank test in Hof” i 2011 og 
2012 i erhvervsmagasinet FOcUS MONEY. 

oM BioMetriske kontanthåndteringssysteMer
 � Safepoint TT plus-pengeskabe til brug i dagtimerne og 
SafeGate-sikkerhedsporte.

 � Løsninger til effektive filialkoncepter.
 � adgang til kontanter i serviceområde i overensstemmelse 
med bestemmelser om ulykkesforebyggelse og 
forsikringsselskabernes krav.

 � Biometrisk identifikation afskaffer behovet for øjenkontakt.
 � Størst mulig fleksibilitet med henblik på personalestyring.
 � Sammenkobling via styringsplatformen Safecontrol IDentry® 2.0.
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Su Butcher er interesseret i forholdet 
mellem en bygnings funktion og dens 
udseende.

“Hvis jeg skulle designe bygninger nu til 
dags, ville jeg være meget frustreret. Der 
sættes for stor fokus på æstetik og ikke nok 
på funktion”, udtaler hun. Nu arbejder hun i 
stedet på at hjælpe byggebranchen med at 
knytte profitable bånd på internettet.

i 1980’erne og 1990’erne underviste Su 
Butcher i arkitektur ved University of 
Liverpool School of architecture and 

Building Engineering.
“For mig drejer arkitektur sig om at forbinde 

de mange komplekse facetter af moderne 
bebyggede miljøer – struktur, ergonomi og service 
– til et sammenhængende hele”, udtaler hun.

Normalt skal arkitekter træffe beslutninger 
på baggrund af tre ting – æstetik, funktion og 
omkostninger.

“Den besøgendes oplevelse, når 
vedkommende træder ind i en bygning, er 
af allerstørste betydning, så hardwarets 
udseende er vigtigt i forbindelse med denne 
oplevelse.”

Et indgangskontrolsystems funktion er 
naturligvis vigtig, og en arkitekt har normalt 
ikke den nødvendige ekspertise, så her er der 
brug for specialister. De arbejder sammen om 
at opnå det ønskede designresultat til kunden.

“Derfor er en god arkitekt efter min mening 
også nødt til at være en god projektleder”, 
udtaler Su.

I 1997 forlod hun den akademiske verden 
og tog til London, hvor hun blev kontorleder 
hos arkitektfirmaet Maap, som er specialiseret 
i bygninger til medicinske formål. Hun har 
også været leder af Inkpen Downie architects 
i colchester, som er specialiseret i historiske 
bygninger og kirker.

I 2006 tog hendes karriere en drejning, og 
Su blev kontorleder hos et stort kommercielt 
arkitektfirma i Ipswich ved navn Barefoot & Gilles.

“jeg åbnede et nyt kontor for firmaet 

i chelmsford og stod for marketing og 
generering af kundeemner, hvilket blandt 
andet omfattede et nyt website og at sikre 
firmaet en høj profil på nationalt plan i de 
sociale medier.” 

I 2010 hjalp Barefoot & Gilles en kunde 
med at indsamle tre millioner pund til et nyt 
børnehospice ved hjælp af Sus evne til at 
oprette netværk via internettet for at opfordre 
byggebranchens medlemmer til at hjælpe med 
indsamlingen.

Hun er særligt stolt af dette projekt.
Su begyndte tidligt at bruge både LinkedIn og 

Twitter. I løbet af årene blev hun i stigende grad 
bedt om at holde foredrag og give interviews 
om sit arbejde med sociale medier i forbindelse 
med byggebranchen, og hun 
syntes det var meget lønnende.

For lidt mindre end to 
år siden bevægede hun sig 
væk fra kontorledelse og blev 
fuldtidskonsulent inden for sociale 
medier med egen virksomhed, just 
practising.

“jeg har fundet ud af, at 
internettet og i særdeleshed de sociale 
medier, kan være med til at generere 
forretning på mange forskellige måder.”

Men byggebranchen har været langsom 
til at starte med at bruge internettet, til dels 
fordi det er sådan en konservativ branche. 
I dag vokser antallet af arkitekter, som 
anvender Twitter, og Twitter er på vej til at 
blive et anerkendt værktøj til opbygning af 
professionelle netværk.

“Byggebranchen kommer ikke til at have 
det let i de næste par år, men idet jeg har ført 
flere arkitektfirmaer gennem recessioner, ved 
jeg, at de firmaer, som er i stand til at finde 
muligheder, vil opnå succes”, forklarer Su.

Selv arbejder Su sammen med Gunnebo om 
at lancere et nyt produkt i 2013.

Vil det blive omtalt i de sociale medier?
Sandsynligvis.
Vil det være en god blanding af design og 

funktion?
Helt sikkert!   ■ 

TEKST  I  Hanna Lindahl

Byggebranchen 
kommer på nettet

Kulturen følger i 
fritidscentrenes fodspor
Efter mange års succes i Nordeuropa udvides 
samarbejdet mellem Gunnebo og Syx 
Automations til Storbritannien.

“Vi har åbnet en afdeling i Barlaston, 
Staffordshire, med henblik på bedre 
kundeservice og salg”, udtaler Robbert 
Vermazen, Operations Manager hos Syx 
Automations.

s yx automations er den 
førende virksomhed 
på det nordeuropæiske 

marked inden for software- og 
hardwareprodukter til fritidssek-
toren, og den har været aktiv på 
fritidsmarkedet i mere end 25 år.

Virksomheden tilbyder kompletløsninger, og 
ud over dens egen RecreateX-softwareplatform 
tilbyder den IT-infrastruktur, netværksstyring, 
adgangskontrolsystemer og kameraovervågning.

Gunnebo og Syx har arbejdet sammen i mange 
år i Holland og Belgien, og indtil videre har Syx 
installeret Gunnebos indgangskontrolløsninger i 
mere end 200 fritidscentre.

Til at starte med blev Gunnebos produkter 
primært installeret i sportscentre og svømmehaller, 
men nu har Syx udvidet sit marked til også at 
omfatte teatre, museer, forlystelsesparker og 
lignende, hvor de leverer indgangsløsninger.

“Ved hjælp af det udvidede produktsortiment 
fra Gunnebo giver 
samarbejdet os mulighed 
for at tilbyde vores 
kunder den bedste 
løsning svarende til deres 
behov med garanti for 
uovertruffen kvalitet”, 
udtaler Robbert Vermazen.

Et af de nyeste 
samarbejdsprojekter 
er med Sorghvliedt, 
et fritidscenter med 
svømmehal i Hobok-

en, antwerpen, hvor Syx automations har 
installeret en række SpeedStiles og GlasStiles. 
Løsningens styrke er sammenkoblingen af 
softwareprogrammet RecreateX og Gunnebos 
løsninger.

Der anvendes kodede pvc-kort til at kontrollere 
kundernes adgang til fritidscentret. En kortlæser, 

der er placeret nær indgangen, scanner kortet.
afdelingen i Storbritannien vil tilbyde 

de samme kompletløsninger som de andre 
afdelinger, herunder også adgangskontrol.

Derudover er softwaren skræddersyet til at 
opfylde de individuelle behov på hvert marked, 
såsom Gift aid i Storbritannien.   ■  

TEKST  I  Hanna Lindahl

Robbert Vermazen

syx  
aUtoMations
grundlagt: 
1985.
Medarbejdere: 
Over 80.
afdelinger: 
Ypres (Belgien), 
Nijkerk (Holland) 
og Barlaston, 
Staffordshire 
(Storbritannien).

Syx automations har installeret en række SpeedStiles og GlasStiles i Sorghvliedt-fritidscentret i Hoboken, antwerpen.

sU BUtCher
alder: 46.
familie: Gift og har en 8-årig søn.
Bor: Frinton on Sea, Essex, Storbritannien.
Beskæftigelse: Konsulent med fokus på sociale 
medier og byggebranchen.
interesser: Madlavning og Lego Star Wars (med 
sønnen).
yndlingsbygning: Boots Wets Factory i Beeston, 
Nottingham, fordi det var den første bygning, jeg 
besøgte i forbindelse med min arkitektuddannelse, 
som fik mig til at sige WOW! Eller Willis Faber 
Dumas, Ipswich af Foster associates, 1975. Det 
var en banebrydende 
bæredygtig bygning, 
en af de første 
kontorbygninger, som 
tog højde for
brugernes sociale liv
i forbindelse med 
arbejdet.



UDG er Storbritanniens største 
forsyningskædespecialist 
inden for medicinalvare- og 
sundhedsbranchen. På grund af den 
store vækst inden for disse sektorer 
har UDG været nødsaget til at øge 
sine lagerfaciliteter med pansrede 
bokse.

s om en del af UGD’s service til 
kunderne i sundhedsbranchen 
skal virksomheden stille 

pansrede bokse til rådighed, som lever 
op til den britiske regerings (Home 
Office) Medicine Licensing Laws og 
MRHa-bestemmelser.

Der har været stor vækst i den 
britiske medicinalvarebranches behov 
for sikre lagerfaciliteter i de seneste 
år, hovedsagligt på grund af at den 
britiske regering har tilføjet en række 
lægemidler til dens sikkerhedsliste. 

Flere lægemidler medfører øget 
omsætning, men det øger ligeledes 
behovet for sikre lagerfaciliteter.

UDG stod i en situation, hvor 
virksomhedens lagerfaciliteter med 
pansrede bokse var opbrugt, hvilket 
begrænsede mulighederne for 
fremtidig kundetilvækst. UDG valgte 
at lade Gunnebo løse problemet.

“Vi har et godt forhold til Gunnebo, 
som er baseret på kendskab til vores 
forretningsbehov og levering af praktiske 
løsninger”, udtaler Mark Langton, 
Director of Operations hos UDG.

Den britiske regering har god-
kendt Gunnebo som leverandør og 
installatør af pansrede bokse. Og i de 
seneste år er dette kommet til udtryk 
i form af bygningen af nogle af de 
største pansrede bokse nogensinde i 
Storbritannien.

UDG havde behov for pansret 
opbevaringsplads til yderligere 1.000 
europaller, som skulle opfylde følgende krav:
■  Den øgede størrelse af lagerfacili-

TEKST  I  Mats Ekendahl

Udg (UnidrUg 
distriBUtion 
groUp)

 � Leverer 
specialiserede lager-/
distributionstjenester 
til virksomheder 
inden for 
medicinalvare-, 
sundheds-, veterinær- 
og forbrugerprodukt-
fremstillings-
brancherne.

 � UDG opbevarer i 
øjeblikket 2.250 
sikrede paller (en 
markedsandel på 63 
procent).

Udvidelsen af den 
pansrede Boks

 � Der blev brugt 
25 trailere til at 
transportere 
stålkonstruktionen 
og de pansrede 
bokspaneler af typen 
centurion Grade 
VI fra Gunnebo 
Markersdorf (Tyskland) 
til opstillingsstedet i 
Storbritannien.

 � Der blev anvendt 694 
pansrede bokspaneler 
af typen centurion 
Grade VI.

 � Den udvidede boks er 
10,5 meter høj, 16,5 
meter bred og 52 
meter lang.

 � Installationen blev 
gennemført på otte 
uger af et team på fem 
mænd.

 � Investeringen beløb 
sig til 1,1 millioner 
pund.

 � UDG forventer, at 
investeringen vil være 
tjent ind igen i løbet 
af tre år.

B anco de portugals hovedkontor ligger i 
et af hovedstadens historiske kvarterer 
– pombaline. Området er gradvist 

blevet opkøbt af banken i løbet af de sidste to 
århundreder. Det seneste køb var kirken, Igreja 
de S. julião, som blev bygget på ruinerne efter 
jordskælvet i 1755. 

Hovedkontoret blev renoveret over de samme 
historiske levn. Det tog fem år at gennemføre 
projektet, som beløb sig til en investering på 34 
millioner euro.

Formålet med renoveringen var at tilpasse 
den eksisterende bygning til moderne 
bankfunktioner i henhold til moderne 

europæiske direktiver. Sikkerheden var 
naturligvis et hovedpunkt, fordi det er en 
bank, men det var også meget vigtigt at 
beskytte bygningen mod jordskælv. Over 130 
virksomheder var involveret i gennemførelsen 
af projektet. Gunnebo vandt en stor kontrakt og 
fik til opgave at levere en kompletløsning til den 
fysiske sikkerhed.

Naturligvis skulle sikkerhedssystemet 
beskytte de vigtige områder i bankens nye 
hovedkontor. Men det var også baseret på 
arkitektoniske specifikationer for at sikre, at 
udstyret passede perfekt ind i bygningens 
stil.   ■   

TEKST  I  Mats Ekendahl

Sikkerhed I overensstemmelse med arkitektur

Storbritanniens 
største pansrede boks

fingerSpidSfornemmelSe.  Banco de portugal har renoveret sit hovedkontor i det historiske kvarter i 
Lissabon uden at forstyrre de fine bygningers karakter.

teterne med de pansrede bokse skulle 
placeres samme sted som de eksi-
sterende faciliteter og gøre brug af 
pladsen rundt om den eksisterende boks.

■   Den foreslåede installation af den nye, 
udvidede pansrede boks måtte ikke 
forstyrre den daglige drift.

■   Udvidelsen af den eksisterende pansrede 
boks kunne være i overens stemmelse med 
regeringens licenseringslove, således at 
integriteten af den eksisterende boks til 
enhver tid skulle opretholdes.
Gunnebo leverede en løsning til 

forankring af de pansrede boks paneler 
for at udvide den eksisterende pansrede 
boks. Konstruktionsprocessen havde 
ikke nogen indflydelse på sikkerheden i 
den eksisterende boks. Da de udvidede 

vægge og loftet var blevet fastgjort, 
blev der skabt åbninger til personer og 
gaffeltrucks mellem den oprindelige og den 
udvidede boks for at give UDG mulighed 
for at fortsætte den daglige drift. En anden 
fordel ved løsningen var, at driften kunne 
fortsætte i de samme lagerfaciliteter 
som tidligere. pladsen til de ekstra 1.000 
europaller har gjort det muligt for UDG at 
dække de eksisterende kunders behov og 
samtidigt skabe kapacitet med henblik til 
fremtidig vækst.

UDG er meget tilfreds med den nye 
pansrede boks.

“projektet blev gennemført uden 
forstyrrelser af vores daglige drift og 
en uge forud for den planlagte frist!”, 
konkluderer Mark Langton.   ■   
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Da Banco de Portugal renoverede sit hovedkontor i Lissabon, var det vigtigt at få de fysiske 
sikkerhedsløsninger til at smelte sammen med den fine bygning.

forbløffende højde. Den britiske virksomhed UDG havde behov for større lagerfaciliteter i form 
af en pansret boks for at kunne øge sin omsætning. Gunnebo leverede en udvidet pansret boks med 
ekstremt store døre.
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Der vil blive installeret mere end 100 
SafePay™-enheder ved kasserne i 16 CONAD 
Pac2000a-butikker inden udgangen af 2014. 
Dette sker i henhold til en toårig aftale, 
som blev indgået med en større italiensk 
supermarkedskæde, CONAD Pac2000a, med 
henblik på installation af Gunnebos lukkede 
kontanthåndteringsløsning, SafePay Secure.

afepay-løsningen ændrer og 
forbedrer vores arbejdsmetoder, 
hvilket medfører en positiv ændring 

i vores butikker, hvor kontanter ikke længere vil 
være et problem”, udtaler paolo coletti, Group 
pOS Manager hos cONaD pac2000a.

Som et led i aftalen vil 16 butikker blive 

udstyret med en Safepay ScL-kontanthånd-
teringsløsning, hvor personalet deponerer 
kontanterne fra kassen i sikre, blækbeskyttede 
kassetter, som er klar til afhentning af 
detailhandlerens valutahåndteringspartner. 
Kontanterne er aldrig ubeskyttede – og de skal 
aldrig tælles manuelt – hvilket skaber en helt 
lukket kontanthåndteringsproces fra start til slut.

“Vi leverer også en række tilknyttede tjenester 
til cONaD pac2000a, herunder afprøvning, 
ibrugtagning, professionel support til fjernstyret 
vedligeholdelse og fejlafhjælpning”, udtaler Marco 
Depaoli, country Manager hos Gunnebo Italy.

“Gunnebo har samarbejdet med førende 
europæiske detailhandelsvirksomheder om at 
udvikle Safepay for at kunne levere et lukket 
kontanthåndteringssystem, som er pålideligt og 
sikkert.”   ■

Är på språkkoll

Sikring af kontante betalinger

TEKST  I  Linda Gårdlöv
Conad paC2000a

 � Grundlagt i Bologna i 1962
 � Drives af otte større kooperativer, 
indkøbscentre og distributører: Nordiconad, 
conad centre og North Dealers Independent 
associates, conad del Tirreno, pac2000a, 
conad adriatico, Sicilconad Mercury og 
conad Sicily.

 � 1.100 supermarkeder og andre butikker i 
Italien.

Sikre betalinger. Den italienske supermarkedskæde cONaD har installeret en lang række Safepay-enheder.

I starten af året underskrev Gunnebo en aftale 
med det new zealandske Z Energy om 80 
Intelli-Safes. Derudover vil der også blive udført 
opgraderinger af deres 120 eksisterende Intelli-
Safes, som blev leveret af Gunnebo i 2002. De vil 
blive forsynet med Gen-10-styringselektronik.

f orud for udbudsprocessen evaluerede og 
gennemgik Z Energy en række konkurrerende 
produkter fra andre leverandører, og de 

udførte prøver med disse produkter for at få en 
praksisnær sammenligning med Gunnebos Intelli-
Safe. Og Intelli-Safe viste sig at være det bedste 
produkt til Z Energys behov.

Gunnebo leverede og installerede Intelli-Safes 
af typerne Gen-2 og Gen-5 på 205 steder i New 
Zealand i 2002, og sidenhen har virksomheden 
løbende opgraderet til Intelli-Safes af typen Gen-5 
siden 2007.

“Z Energy har anvendt Gunnebos produkter 
i mange år, så jeg er glad for, at vi efter 
konkurrenceprocessen vil få installeret den tredje 
generation Intelli-Safes. Og det jeg virkeligt sætter 
pris på er, at Gunnebo lytter til vores behov, har 
kendskab til vores forretningsområde og samarbejder 
med os om at udvikle deres produkter og leverer de 
rette resultater til vores virksomhed”, udtaler Vance 
anderson, Site Systems Manager hos Z Energy.   ■

Perfekt sammenføring 
i New Zealand

Z energy
 � Leverer brændstof til detailhandelskunder 
og større erhvervskunder, såsom 
flyselskaber, vognmænd, miner, 
transportvirksomheder og speditører.

 � Leverer bitumen til bygge- og 
anlægsbranchen og fremstiller 
indholdsstoffer, som anvendes 
i vaskemidler og andre 
husholdningsartikler.

 � Har 209 tankstationer, 
74 rastepladser og 45 
flyvepladser.

Intelli-Safe dækker behovene hos den new zealandske 
virksomhed Z Energy.

Gunnebo lytter til vores 
behov, har kendskab til 
vores forretningsområde og 
samarbejder med os om at 
udvikle deres produkter og 
leverer de rette resultater til 
vores virksomhed

s“
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Absolut ro i sindet, hvem vil ikke gerne have det? Af den 
grund har Gunnebo udviklet en førsteklasses service
– Performance Maintenance.

“Denne service er unik på sikkerhedsmarkedet. Ved 
hjælp af fjernovervågning identificeres fejl, inden de 
bliver til et problem”, udtaler Hugo Balaguer, Global 
Services, Gunnebo.

M ange organisationer, såsom banker, er i høj 
grad afhængige af optimal driftseffektivitet 
og -tilgængelighed. Gunnebo er nu i stand til 

at hjælpe dem med at mindske nedetiden til et absolut 
minimum ved hjælp af performance Maintenance.

“Ud over overvågning og fejlfinding online i realtid kan vi 
om nødvendigt også nå ud på installationsstedet på næsten 
ingen tid med henblik på reparationer”, udtaler Hugo Balaguer.

pålidelig support
Global Services-teamet, som består af over 1.500 
velkvalificerede specialister, engagerer sig i at levere 
pålidelig support – når som helst og hvor som helst – så 
kunderne kan have ro i sindet.

“Det betyder hjælp, før du overhovedet vidste, at du 
havde brug for det...”

praktiske problemer løses primært enten via en 
fjernforbindelse mellem kundens system og Gunnebo eller 
via fejlfinding med vejledning fra virksomhedens personale.

hjælp når behovet opstår
Kunderne kan også vælge om, og hvornår, de ønsker 
teknisk assistance på installationsstedet: Otte timer hver 
arbejdsdag, hverdage og weekender, døgnet rundt eller 
i henhold til deres egen 
skræddersyede tidsplan.

“Vi ønsker at give kunderne 
maksimal driftstid i forhold 
til deres sikkerhedsudstyr”, 
udtaler Hugo Balaguer.

Hovedkunderne er i 
banksektoren.

“Og servicen er 
fremragende i kombination 
med andre Gunnebo-
produkter – SafeStore auto,  
Safepay og Safecash.”   ■  

TEKST  I  Mats Ekendahl

Problemløsning 
på forhånd

Hvordan overvåger I driften og driftstiderne i 
realtid?

“dette er et meget vigtigt element, og idet 
vi har mange transaktioner, opdager brugerne 
eventuelle fejl i realtid. i tilfælde af, at der registreres 
et tilbagevendende problem, overvåger vi den 
pågældende situation sammen med gunnebos 
serviceorganisation.”

Hvordan reagerer Gunnebo, når problemet er 
blevet identificeret og løst?

“hvis der opstår en fejl eller et problem, der ligger 
uden for de normale parametre, udfærdiger gunnebo 
en omfattende og detaljeret hændelsesrapport, som 
fastlægger mulige forebyggende foranstaltninger, 
der kan implementeres på andre faciliteter. der 
udfærdiges også regelmæssigt dybdegående 
rapporter om alle de installerede anlæg, hvor alle 
hændelser, der måtte være opstået i et bestemt 
tidsrum, analyseres.”   ■   

Hvorfor valgte I Gunnebo som leverandør af 
Performance Maintenance?

“gunnebo er producenten bag de systemer, vi 
har installeret, og derfor mener vi også, at de er 
bedst kvalificeret til at levere vedligeholdelses
service. det giver os ro i sindet.”

Hvad dækker Gunnebos aftale om 
Performance Maintenance? Hvor mange filialer?

“Serviceaftalen for de robotstyrede kundebokse 
omfatter en aftale om et serviceniveau, der er 
baseret på en systemtilgængelighed på 98 %. 
aftalen dækker også alle 15 filialer, hvor vi har 
installeret en Safe Store autoløsning (robot
styrede kundebokse).”

Hovedformålet med aftalen er at levere et 
fremragende serviceniveau til “la Caixa” og deres 
kunder. Lever Gunnebo op til dette mål?

“Selvfølgelig, det er af afgørende betydning 
for os at levere et højt serviceniveau til vores 
kunder, som lejer en kundeboks. manglende 
tilgængelighed kan til enhver tid forrette stor 
skade på forholdet til kunderne.”

Hvad er fordelene ved at anvende Performance 
Maintenance med en tilgængelighedsforpligtelse?

“Sikring af maksimal driftstid, hurtig 
reaktionstid i nødstilfælde og ro i sindet med 
viden om, at gunnebos personale er meget 
velkvalificeret.”

Er I tilfredse med driftstiden?
“i øjeblikket ligger robotternes gennemsnitlige 

tilgængelighed på 99,43 procent, hvilket er 
over det niveau på 98 procent, som vi har aftalt 
med gunnebo, så vi er meget tilfredse med 
serviceniveauet. og vi vil gerne gøre særligt 
opmærksom på gunneboteknikernes hurtige 
reaktionstid i tilfælde af fejl.”

Hvor mange transaktioner/handlinger udfører 
I årligt?

“ud af de 15 anlæg har vi et, der ligger på mere 
end 4.000 transaktioner årligt, og fem andre ligger 
på mere end 1.000. resten varierer mellem 500 og 
800 årligt.”

“Maksimal driftstid med  
Performance Maintenance”
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TEKST  I  Deirdre Doyle

den spanske sparekasse “la Caixa” har anvendt performance maintenance, som 
er den mest omfattende vedligeholdelsesaftale på markedet, i de sidste ti år.

global magazine mødte miguel angel fernandez rancaño, director of Security 
hos “la Caixa”, og vi spurgte ham om hans erfaringer med konceptet.

Om “la Caixa”
 � “la Caixa” – Caja de 
ahorros y pensiones de 
barcelona – er resultatet 
af fusionen i 1990 mellem 
Caja de pensiones, som 
blev grundlagt i 1904, og 
Caja de barcelona, som blev 
grundlagt i 1844.

 � udviser stort socialt 
engagement og arbejder 
gerne i offentlighedens 
interesse, både i form 
af bankens økonomiske 
aktiviteter og dens 
velfærdsprojekter, 
som sponserer sociale, 
kulturelle og videnskabelige 
aktiviteter.

 � har mere end 10,4 millioner 
kunder og et netværk af 
mere end 5.100 filialer.

I øjeblikket ligger robotternes 
gennemsnitlige tilgængelighed på 
99,43 procent, hvilket er over det 
niveau på 98 procent, som vi har 
aftalt med Gunnebo, så vi er meget 

tilfredse med serviceniveauet.

fordelene ved 
perforManCe 
MaintenanCe

 � Den unikke fordel 
ved at have maksimal 
synlighed og tillid til den 
strategiske drift.

 � Risikofri. Gunnebo 
påtager sig ansvaret 
for styringen af 
sikkerhedsprocesserne.

 � Kunderne ved, hvor 
hurtigt deres systemer 
er klar til drift igen efter 
en hændelse.

 � absolut ro i sindet.
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 italien. For nylig bekræftede BppB sin tiltro 

til Gunnebo Italia ved at forny deres treårige 

serviceaftale i Italien som omhandler på alle 

bankens sikkerhedssystemer – også de systemer, 

som ikke er blevet leveret af Gunnebo.

Det har været et fremragende valg, som 

Donato Maino, Technical Services Manager 

hos BppB, siger: “Vi har arbejdet sammen med 

Gunnebo i mange år til gensidig 

tilfredshed, idet vi har været på 

forkant med problemerne og 

udviklet innovative løsninger. 

Kompetente, hjælpsomme og 

hurtige teknikere, som udfører 

deres arbejde regelmæssigt og 

rettidigt, er et vigtigt behov for 

BppB.”

Banca popolare di puglia e 

Basilicata har sit hovedkontor i 

altamura (BaRI) og findes i 12 

italienske regioner.

Bankens historie går tilbage 

til 1883: 129 års erfaring, professionalisme og 

kundeforhold. Lige siden begyndelsen har BppB 

opfyldt kundernes krav i hele Italien, som er et 

land, der er forskelligt fra region til region. Banken 

kan sætte sig ind i kundernes forhold og gør sit 

bedste for at løse deres problemer. Dette er BppB’s 

mission i alle 146 filialer på tværs af Italien.

Samarbejdet med en stor multinational 

virksomhed har den store 

fordel, at der er et omfattende 

servicenetværk, som kan handle 

hurtigt overalt i Italien. Som Donato 

Maino bekræfter, er dette vigtigt 

og et aspekt, som passer godt 

ind i bankens tilstedeværelse i 12 

italienske regioner.

“Ved at opbygge et samarbejde 

med Gunnebo har BppB’s 

sikkerhedssystemer opnået det 

højeste kapacitetsniveau og den 

bedste ydelse”, udtaler han.

oM  
serviCepakken 
■  Omfatter tjenester 
til elektroniske 
systemer 
(indbruds-, ccTV- og 
adgangskontrol), 
sikringsskabe og 
elektroniske låse.
■  Gunnebo har 
personale på stedet 
otte timer om dagen 
fra mandag til 
fredag.

 holland. Et nyt logistikcenter er blevet åbnet 

med henblik på central distribution af reservedele til 

serviceorganisationerne i alle Gunnebos salgsvirksomheder. 

De første reservedele er allerede blevet leveret til forskellige 

europæiske lande fra Spares Service centre (SSc), som 

er beliggende i Holland. SSc har kapacitet til at levere 

alle produkter, lige fra små fjedre til store motorer eller 

skabsskuffer. Målet med dette projekt er at reducere 

leveringstiderne og forbedre det aktuelle serviceniveau 

gennem effektive processer og lagerstyring, hvilket vil have 

en positiv indflydelse på den generelle serviceydelse. Dette 

vil øge kvaliteten af den service, der ydes til vores værdsatte 

kunder. De største fordele for kunderne:
■   Hurtigere afhjælpnings- og reaktionstider i forbindelse 

med hændelser
■   Øget afhjælpningsrate i første forsøg, hvilket fjerner 

behovet for endnu et besøg hos kunderne 

De aktuelle produktserier, som dette projekt omfatter, 

er SafeStore auto og Safepay, hvor det er af afgørende 

betydning for alle kunderne at opnå et optimalt 

serviceniveau.

Nyt servicecenter  
for reservedele

Bank udvider servicepakke

S-S-S-SIkrIngSSkaBe…
… nu med ekstra bid
  cobra pro er en forbedring af den eksisterende cobra G1 skabsserie, som blev lanceret 

i 2011. Skabsserien er altid blevet leveret med enten nøglelås eller elektronisk kodelås, og 

med et par nye funktioner kan man nu få skabet leveret med enten to nøglelåse, nøglelås 

eller elektronisk kodelås, eller to elektroniske kodelåse på samme skab for endnu større 

sikkerhed. alle tre cobra pro modeller leveres med elektronisk kodelås eller dobbelt 

aflåsning med indvendig LED belysning, som automatisk tændes når skabsdøren åbnes.

“Udvidelsen af cobra-serien er baseret på tilbagemeldinger fra 

markedet”, forklarer andy Rymill, product Manager hos Gunnebo.

“De forbedringer, vi har foretaget, vil styrke produktets position 

som det perfekte indgangsskab blandt vores distributører og 

slutbrugere.”

Bank installerer SafeStore Auto  
 kaSakhStan.Der udføres intensivt salgsarbejde i Kasakhstan i Østeuropa. 

Det har blandt andet udmøntet sig i to installationer i en Eurasian bank – en 

aktiv deltager på finansmarkedet i 

Republikken Kasakhstan.

"Forhandlingerne startede i marts 

2011. Til at starte med ville banken købe 

traditionelle kundebokse, men efter 

flere måneders forhandlinger besluttede 

kunden sig for en mere moderne løsning: 

SafeStore auto MaXI", udtaler alexander 

Żywuszko hos Gunnebo Eastern Europe.

Installationen blev udført i sommeren 

2012, og den officielle åbning fandt sted 

ved udgangen af samme år.

Den anden SafeStore auto Maxi blev 

installeret i første kvartal af 2013. Denne gang 

besluttede banken sig for 323 kundebokse. 

Den samlede værdi af installationerne beløb 

sig til ca. 400.000 euro.

 indoneSien. De seneste fire årtier har 

Gunnebos indonesiske datterselskab pT Indolok 

Bakti Utama leveret produkter, tjenesteydelser og 

sikkerhedsløsninger af høj kvalitet.

Ved at tage aktiv del i udviklingen af det indonesiske 

sikkerhedsmarked og levere formålsegnede 

produkter, løsninger og tjenesteydelser til indonesiske 

virksomheder har Gunnebo hurtigt udbygget sit 

netværk i Indonesien. I dag har virksomheden 22 

kontorer og 25 forhandlere af sikre lagerfaciliteter og 

brandbeskyttelsesprodukter i hele Indonesien.

"Som officiel repræsentant fra Sverige er jeg 

stolt over at se, at en svensk virksomhed bidrager 

til at gøre det indonesiske erhvervsliv mere sikkert, 

mens det samtidigt forbedrer effektiviteten af den 

daglige drift i forbindelse med sikre lagerfaciliteter, 

kontanthåndtering, indgangskontrol og brandsikkerhed", 

udtaler Sveriges ambassadør i Indonesien, Ewa polani.

"Gunnebos virksomhed i Indonesien er vokset 

hurtigere end det indonesiske marked med en årlig 

vækst på ca. 15 procent. I 2012 var Indonesien gruppens 

ottendestørste marked", udtaler Gunnebos president og 

cEO, per Borgvall.

Fyrre års succes

eUrasian Bank i kasakhstan
■   Har 18 filialer og 49 afdelinger.
■   Sætter fokus på innovative 
løsninger inden for 
bankautomatisering.

Bank installerer 
højsikkerhedslåse
 indien. En global, multinational bank i Indien har besluttet sig for 

at opgradere sine aktuelle sikringsskabe og få helt nye skabe leveret 

med den elektroniske højsikkerhedslås GSL 1000 fra Gunnebo. Den 

internationale banks nye initiativ er en del af et globalt projekt, 

som begyndte i Mellemøsten og nu er blevet udvidet til Indien. Den 

indiske bank vil få installeret den elektroniske lås i 93 filialer i løbet af 

de næste to år. projektet udgør den første kommercielle installation 

af GSL 1000 i Indien.

Låsen giver mulighed for fjernovervågning af en hel række 

låse, hvilket giver sikkerhedscheferne øjeblikkelig kontrol over 

sikkerhedsprotokollerne uafhængigt af installationsstedet.

Installationerne på tværs af Indien vil blive udført af Gunnebos 

Business area Global Services. alle nye sikringsskabe vil blive leveret 

med GSL 1000 monteret fra fabrikken.

"Denne udenlandske multinationale 

bank har givet os mulighed for at 

træde ind i en ny æra med henblik på 

banksikkerhedsbranchen", udtaler Sandeep 

Deshpande, country Manager hos 

Gunnebo India.
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 polen. Shell polen valgte igen Gunnebo til at 

sikre indgangene i sit hovedkontor lige uden for 

Kraków.

Efter vellykket levering og installation af 

indgangskontrolsystemer i de seneste år har Shell 

polen igen valgt Gunnebo til at sikre indgangene 

i sit hovedkontor i Krakowski park Biznesu i 

Zabierzów lige uden for Kraków.

"Én kontorbygning er allerede sikret fra top til 

bund. Og vi fortsætter nu, hvor Shell vokser og 

flytter ind i den næste bygning", udtaler Karol 

Gorzkiewicz, Key account Manager Business area 

Entrance control.

Den nylige installation af fem baner Fp1800 

SpeedStiles er et supplement til de eksisterende 

baner SpeedStiles, GlasStiles og RotaSecs.

Ordren havde en værdi af 100.000 euro.

 polen. Det nyåbnede IBM Delivery center 

i Wroclaw valgte Gunnebo til sikring af 

indgangene i to ud af tre bygninger.

IBM Delivery center, som er beliggende i 

Wojdyła Business park i den hurtigtudviklende 

by Wrocław, har valgt Gunnebo til sikring 

af indgangene i to ud af tre bygninger. SS 

Fp1800 SpeedStiles vil give mere end 2.000 

medarbejdere sikker adgang til virksomheden, 

som er verdens førende inden for IT-service og 

outsourcing af forretningsprocesser. Ordren 

havde en værdi af 120.000 euro.

"En meget vigtig installation, som blev 

vundet efter hård konkurrence med lokale 

producenter, som ikke kunne overgå vores 

design", udtaler Karol Gorzkiewicz, Key 

account Manager Business area Entrance 

control.

Han ser nu frem til at gå et skridt videre 

med IBM, når virksomheden når sin fulde 

funktionalitet med det nye Delivery center.

Design charmerede IBM

Shell sikrer polsk hovedkontor
  Det fuldautomatiske, selvbetjente 

system med robotstyrede kundebokse, 

SafeStore auto, er nået op på et helt nyt 

niveau med henblik på tyverisikring og 

er blevet godkendt i henhold til Grade 

VIII og X.

Der er sket en ændring på markedet, 

idet værdien af de genstande, der lagres i 

kundeboksene, er blevet større og større. 

af denne grund stiller bankkunderne 

og deres forsikringsselskaber krav om 

bedre tyverisikring, især i Tyskland. For 

at kunne leve op til disse krav blev en 

godkendelsesproces påbegyndt i 2012.

To versioner af SafeStore Maxi er nu 

blevet godkendt med bedre tyverisikring. 

Kælderudgangsversionen er godkendt 

i henhold til VdS 2344 og 2450 i Grade 

VIII, og tårnudgangsversionen i Grade X, 

cD-EX. Godkendelse i henhold til cD og 

EX omfatter beskyttelse mod boring og 

eksplosioner.

De nye godkendte versioner af 

SafeStore auto Maxi omfatter også 

funktionen "indbygget vejning".

Denne funktion kontrollerer vægten 

af SafeStore auto-boksene. Ved hver 

deponering kontrollerer systemet 

automatisk vægten af boksen, og hvis 

den overstiger den godkendte vægt, som 

banken har fastsat, bliver boksen ikke 

transporteret.

Kunden informeres derefter via en 

meddelelse på berøringsskærmen. 

Når vægten er blevet korrigeret, bliver 

boksen automatisk transporteret, uden 

at kunden behøver at foretage sig noget. 

Denne nye funktion forebygger tekniske 

fejl eller manglende bæredygtighed på 

grund af overbelastning i boksene.

SafeStore auto Midi i Grade VII er nu 

også godkendt med denne funktion.

Denne nye godkendelse vil styrke 

Gunnebos position som førende på 

markedet inden for automatiske 

kundebokse.

Bedre tyverisikring
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   En ny, fuldautomatisk sikkerhedssluse, compacSas 

EV, er nu kommet på markedet. Den har to døre, 

som kan anvendes samtidigt, hvilket sikrer en 

gennemstrømningshastighed på op til otte personer 

i minuttet. Det patenterede system sikrer denne 

uovertrufne gennemstrømning og forebygger samtidigt, at 

uvedkommende opnår adgang.

Sikkerhedsslusen giver mulighed for at fjerne den yderste 

dør, hvilket muliggør integration af en eksisterende dør og 

indretning af en halv sluse.

"Der fås modeller til øget sikkerhed, som forhindrer 

manuelle angreb eller yder brandbeskyttelse, og de er 

godkendt i henhold til europæiske standarder", udtaler 

patrick Dhérot, product Line Manager hos Gunnebo.

Ny automatisk sikkerhedssluse



I takt med at brugen af offentlige 
transportsystemer stiger, og netværkene 
i byerne bliver mere komplekse, er der 
et stigende behov for mere effektive 
sikkerhedssystemer.

Billetprisen er den største 
indtjeningskilde i forbindelse med 
offentlig transport. adgangskontrol- og 
billetopkrævningsløsninger skal muliggøre 
en høj gennemstrømning og yde nøjagtig 

kontrol af billetternes gyldighed. Brugen 
af flere forskellige typer transport i løbet 
af en rejse stiger, og der er behov for nye 
teknologier til at sammenkoble de forskellige 
billetsystemer.

Udviklingen af RFID-scannere 
(radiofrekvensidentifikation) har erstattet 
langtrækkende motoriserede scannere 
baseret på magnetstribeteknologi. Der er 
også et behov for NFc-teknologi (near field 

communication), hvor passagererne kan 
bruge deres mobiltelefoner til at bestille 
online, hvorved behovet for køb af en billet 
eller et kort afskaffes.

I denne udgave af Global Magazine kan 
du læse om den vellykkede installation af 
indgangskontrolløsninger til metrosystemer i 
en række storbyer i Kina.

Læs mere på  www.gunnebo.com 

Mere effektive metroløsninger med ny teknologi

Bemærk venligst: De løsninger og tjenesteydelser, som Gunnebo præsenterer i dette blad, kan variere fra marked til marked.


