ET KUN DEMAGASI N FRA GUN N EBO SECURITY GROUP

#2 2013

Kongelig
hofleverandør
3

Bedre overvågning
af forhandlernetværk
12

Avanceret sikkerhed
på hospital
15

Feature

GUNNEBO
TAGER ANSVAR FOR
Bæredygtighed

2

GLOBAL

#2 2013

Global

INDHOLD

Royal Warrant – et kvalitetsstempel....................... 3

4

Artikel: BÆREDYGTIG VIRKSOMHED
For en mere sikker verden

7
14

”Stigende krav fra kunderne om bæredygtighed”. . .... 6
Samarbejde om mindre miljøpåvirkning . . ............... 7
Krav om certificering

16

.. ................................... 4.

.. ......................................... 8

Mere tilfredse kunder gennem dialog og
nye arbejdsmetoder . . ........................................... 9

8

Take-off for automatisk grænsekontrol .............. 10
Beijings lufthavn forbedrer passagermobiliteten .11
BEDRE OVERVÅGNING AF FORHANDLERNETVÆRK. . ......... 12
Majestætiske hurtigsluser, der er en prins værdig .13
Praktisk kontanthåndtering
Et godt beskyttet hospital

.. ............................ 14

.. ................................ 15

Guldet er sikret hos Guardian Vaults
STORT GENNEMBRUD I BRASILIEN

.................. 16

. . ........................... 17

Globalt.............................................................. 18

BESØG OS ONLINE
AUSTRALIEN, NEW ZEALAND
www.gunnebo.com.au
BELGIEN, LUXEMBOURG
www.gunnebo.be
BRASILIEN
www.gunnebo.com.br
CANADA
www.gunnebo.ca
DANMARK
www.gunnebo.dk
FINLAND
www.gunnebo.fi
FRANKRIG
www.gunnebo.fr
HOLLAND
www.gunnebo.nl

INDIEN
www.gunnebo.in
INDONESIEN
www.gunnebo.com/id
ITALIEN
www.gunnebo.it
KINA
www.gunnebo.cn
MALAYSIA
www.gunnebo.com.my
MELLEMØSTEN
www.gunnebo.ae
MEXICO
www.gunnebo.com
NORGE
www.gunnebo.no

POLEN
www.gunnebo.pl
PORTUGAL
www.gunnebo.pt
SCHWEIZ
www.gunnebo.ch
SINGAPORE, VIETNAM
www.gunnebo.sg
SPANIEN
www.gunnebo.es
STORBRITANNIEN, IRLAND
www.gunnebo.co.uk
SVERIGE
www.gunnebo.se
SYDAFRIKA
www.gunnebo.co.za

TJEKKIET
www.gunnebo.cz
TYSKLAND
www.gunnebo.de
UNGARN
www.gunnebo.hu
USA
www.gunnebo.us
ØSTRIG
www.gunnebo.at

Øvrige markeder:
www.gunnebo.com

”Vi er stolte over at kunne tilbyde løsninger og ydelser, der
bidrager til et mere sikkert samfund. Vi styrker løbende vores
forretning ved at investere i kvalitet, viden og innovation.
Resultatet er konkurrencedygtige tilbud, der hjælper med til
at skabe en mere sikker fremtid.”
Per Borgvall, koncernchef og administrerende direktør for Gunnebo
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Det kongelige hof. Gunnebo har leveret sikkerhedsløsninger til Buckingham Palace og virksomhedens
anstrengelser er nu blevet belønnet med en Royal Warrant.
Foto: Michael og Christa Richert

Royal Warrant – et kvalitetsstempel
Gunnebo UK skabte for nylig forsidestof, da
selskabet modtog en prestigefyldt Royal Warrant som anerkendelse for den høje kvalitet
af de produkter og ydelser, selskabet leverer.
TEKST I Anne Adams

M

ed modtagelsen af Royal Warrant
optages Gunnebo UK i den udvalgte
gruppe på cirka 680 enkeltpersoner
og virksomheder, der er godkendte leverandører
af produkter og ydelser til kongelige hoffer.
”Jeg er beæret og meget stolt over, at Gunnebo er blevet tildelt denne Royal Warrant. Det er
yderst glædeligt at blive anerkendt for kvaliteten
af de ydelser, vi leverer,” udtaler Gunnebo UK’s
administrerende direktør, Paul Hutchinson.
Og tilføjer: ”Denne ansete æresbevisning er
et stort øjeblik i Gunnebo UK’s udvikling og vi er
stolte over at blive anerkendt på linje med andre
velrenommerede prismodtagere som Jaguar og
Aston Martin.”
Virksomheden har leveret sikkerhedsskabe og
sikkerhedsydelser til kongelige hoffer i flere årtier
og til Buckingham Palace i de sidste ti år.
Traditionelt tildeles Royal Warrants kun til
enkeltpersoner eller virksomheder, der leverer
produkter eller tjenesteydelser til det
kongelige hof. Tildelingen er et tegn
på anerkendelse af høj kvalitet.
Udnævnelsen er styret af strikse

bestemmelser, som giver modtageren eller
virksomheden lov til at bruge formuleringen
’By Appointment to HM The Queen’ og vise det
kongelige våbenskjold.
Tony Wortley, Service Manager for Secure
Storage, har været den drivende kraft inden for
Gunnebo og har styret virksomheden gennem
den skrappe ansøgningsproces:
”Vi er markedsførende på specialområdet
Secure Solutions Service. Det er et forretningsområde, vi har tredoblet størrelsen i løbet af de
seneste seks år, og denne udnævnelse kommer
som en stor belønning for det hårde arbejde,
vores engagerede team af teknikere har udført.”
”Det har været en ret krævende ansøgningsproces, vi har været igennem i de sidste to år. Vi
har skullet påvise vores konsekvente levering af
produkter og ydelser af høj kvalitet i mindst fem
år,” fortæller han.
Virksomheden er også blevet medlem af The
Association of Warrant Holders, hvilket inkluderer en invitation til en eksklusiv royal festival,
som holdes i Buckingham Palaces haveanlæg i
juli.
Den fire dage lange festival fejrer 60-årsdagen
for dronningens kroning ved at invitere toppen af
britisk forretningsliv til at deltage i en sammenkomst for dygtighed og innovation.
”Vi er glade for at være blevet inviteret til en så prestigefyldt begivenhed,
hvor Gunnebo vil indtage sin plads

En stolt duo. Tony Wortley og Paul Hutchinson hos
Gunnebo glæder sig over den prestigefyldte udnævnelse.

Foto: Wolverhampton Express & Star

ved siden af noget af det bedste, Storbritanninen
kan præstere,” udtaler Tony Wortley.
Gunnebo UK vil være blandt de selskaber, der
er spot på under festivalen. Omkring 200 Royal
Warrant-indehavere, der repræsenterer et bredt
udsnit af britisk handel og industri, fra traditionelle håndværk til multinationale selskaber som
Jaguar, Land Rover og den globale medicinalgigant GlaxoSmithKline deltager på festivalen. ■
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Gunnebos sikkerhedsløsninger og serviceydelser skaber en sikrere verden. Gennem
innovative koncepter og tæt samarbejde med kunder og andre interessenter opbygger Gunnebo et enestående, globalt tilbud, der leverer sikkerhed for enkeltpersoner.

For en sikrere verden
Forretningsvilkårene varierer fra den ene
del af verden til den anden. Fællesnævneren er dog forventningen om at være en
god partner for ens interessenter.
Et selskab, som ikke plejer sine forbindelser, overlever ikke – hverken lokalt eller
globalt.
TEKST I Malin Serrander

S

pørgsmålet om selskabers ansvarlighed
er blevet en naturlig del af den daglige
forretning i en global virksomhed. Ved
at tage ansvar for forretning, mennesker og
miljø at en virksomhed bidrager til at bygge
et bæredygtigt samfund. Ved at tage ansvar
reducerer selskaberne deres forretningsrisici
og styrker deres konkurrenceevne.

Den maksimale ansvarlighed udvises af
virksomheder, som fører god forretning – profitabelt og etisk – til gavn for mennesker, med
minimal eller måske endda positiv påvirkning
af miljøet.

Dialog skaber værdi
En ansvarlig virksomhed har fokus på fremtiden. Ved at bygge sin forretning på innovative, ressourceeffektive produkter, ydelser og
processer, som i lige høj grad tager hensyn til
mennesker og miljø, kan en virksomhed skabe
langvarige bæredygtige gevinster.
Dialog er nøgleordet, når det drejer sig
om bæredygtig virksomhed. Ved at benytte
dialogen til at lære kunder, medarbejdere
og andre interessenter at kende opnås
der et grundlag for at forstå den værdi, en

virksomhed kan skabe, både på kort og på
langt sigt.

Mangfoldighed giver tilfredse kunder
Gunnebos medarbejdere bør afspejle koncernens kunder og have en forståelse af
lokale kulturer og vilkår. Evnen til at forstå
kundebehov øges ved lokal tilstædeværelse.
Med medarbejdere, der er tæt på kunderne, opnår Gunnebo bedre og stærkere
kunderelationer.

Adfærdskodeks hjælper os med at gøre det rigtige
Vores adfærdskodeks giver medarbejderne
retningslinjer og støtte til at optræde korrekt
og ansvarligt i alle dele af forretningsprocessen. Det er frivilligt for en virksomhed at følge
et adfærdskodeks. For kunder og andre inte-

Hensyn til forretningen, samfundet og miljøet.
Illustration: Emma Agnred

ressenter fungerer kodekset som en forsikring
om, at forretningsprocessen styres ansvarligt.

Ansvarlig global aktør
Koncernen har produktion på tolv fabrikker i ti
lande og samlefabrikker i to. Nærhed til markedet
er fundamentalt for vores bestræbelser på at opfylde kundernes behov med konkurrencedygtige

globale tilbud. Som en international virksomhed
og arbejdsgiver er det vigtigt, at Gunnebo overholder menneskerettighedsprincipperne i alle
aspekter af sin forretning.

Tilskynd forretningspartnere
Koncernens adfærdskodeks er baseret på
følgende internationale principper: FN’s men-

neskerettighedserklæring, FN’s Global Compactinitiativ, den internationale arbejdsorganisations
principper for arbejdstagerrettigheder og OECD’s
retningslinjer for multinationale virksomheder.
Ud over at danne grundlag for vores medarbejderes tilstræbte adfærd, opfordres alle koncernens
leverandører ligeledes til at følge kodekset og de
standarder, det fastlægger. ■

			 Gunnebo beskytter mennesker i ...

Kina: Vendekors beskytter
det største atomkraftværk

I 2013 sættes et nyt atomkraftværk i drift i
Yangjiang i Kina. Gunnebo leverer ca. 44 sæt

Danmark og Tyskland:
SpeedStile muliggør
bedre hygiejne

personkarruseller samt forskellige slusetyper til

Offentlige toiletter lider under et konstant dårligt ry. Gun-

kraftværket, der bliver det største i Kina. Med

nebos SpeedStile-sensorbarrierer til adgangskontrol er både

en markedsandel på over 90 procent har Gun-

så hygiejniske og så brugervenlige som muligt gennem berø-

nebo en meget stærk position på markedet for

ringsfri ind- og udgang.

personkarruseller til kinesiske kraftværker.

Banegårde i byer som København, Berlin, München, Hamborg og Stuttgart har disse hygiejniske løsninger til bedre

Gunnebos produkter beskytter mennesker i offentlige rum.

oplevelse af toiletfaciliteterne.
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”Stigende krav om bæredygtighed”

				

”Bedre kvalitet, fornuftig
logistik og koordinerede
indkøb øger effektiviteten og reducerer ressourceforbruget – til stor gavn for miljøet,
kunderne og interessenterne.”

Kundekrav om bæredygtighed og ansvarlighed
er stigende på flere og flere markeder. Rolf
Kjällgren, seniorvicedirektør for Kvalitet, Miljø
og Indkøb hos Gunnebo, oplever større krav til
kvalitet, miljø, sundhed og sikkerhed fra både
kunder og interessenter.
TEKST I Malin Serrander
Hvor mener du, forretningen drager fordel af arbejdet

”I 2012 øgede vi vores andel af direkte leveringer med

med bæredygtighed?

11 procent, og vi ser potentialet til at øge dette tal

”Kunder og andre interessenter stiller krav til os om at

yderligere gennem bedre samarbejde om effektiv

være langsigtede og tage ansvar for miljøet, forbrugerne

logistik. Ud over lavere transport- og lageromkostninger

og samfundet. Arbejdet med bæredygtighed reduce-

koblet sammen med mindre miljøpåvirkning har direkte

rer Gunnebos eksponeringsrisici. Bestræbelser på at

leveringer en mindre risiko for beskadigede varer. Det

opnå øget effektivitet, kvalitet og mindre påvirkning af

giver større kundetilfredshed, eftersom leveringspræ-

miljøet har kort- og langsigtet effekt for vores forretning

cisionen bliver bedre. Direkte leveringer kræver mere

og økonomiske resultater. Bedre kvalitet, mere fornuftig

planlægning, og vi har implementeret en central lager-

logistik og koordinerede indkøb øger effektiviteten og

og transportstyringsproces for at muliggøre direkte

reducerer ressourceforbruget.”

leveringer.”

Hvordan ved du, at bestræbelserne på at mindske
miljøpåvirkningen skaber resultater?

Hvor er Gunnebos fokus i 2013?

”Vi har KPI’er til at overvåge udviklingen og ved udgangen

vores forsyninger med hensyn til kvalitet, miljø, sundhed

af 2012 har vi nået tre af fire miljømål. Men vi stiller os ikke

og sikkerhed. Vi har særligt fokus på en bedre styring af

tilfredse med det. I stedet udvider vi målsætningerne og

vores stigende indkøb fra lavomkostningslande. I 2012

arbejder hårdere på et reducere energiforbruget og mil-

har vi arbejdet med kvalitetskontrol i Kina. Vi implemen-

jøpåvirkningen endnu mere. Vi har ikke nået vores tredje

terede mere end 100 forbedringstiltag. Resultaterne er

miljømål for håndtering af affald. Ved at kommunikere

tydelige mht. lavere indkøbsudgifter, højere kvalitet og

den rette optræden og opmuntre innovation håber vi på

derfor bedre udnyttelse af ressourcerne. Derudover har vi

at nå målet allerede i 2013.”

øget fokus på vores leverandørers indsats med hensyn til

og samarbejde
Formålet med at arbejde hen imod miljømålsætninger er at reducere koncernens negative
påvirkning af miljøet. Målsætningerne beskriver,
på hvilke områder koncernens miljøindsats
primært skal forbedres. Gunnebo har nået tre af
fire miljømålsætninger. Den tredje målsætning
opnås i løbet af 2013.
Illustration: Emma Agnred

som Indien, Kina og Indonesien.”

■

1) Optimering af energiforbruget og minimering af koncernens aktiviteters indflydelse på
klimaforandringer.

Samarbejde reducering
af miljøpåvirkningen

2) Effektiv udnyttelse af råmaterialer og
naturressourcer.
3) Opretholde effektiv sortering ved kilden og
genanvendelse af materialer for at minimere
mængden af ikke-genanvendt affald.
4) Videreudbygge Gunnebos strategi for produktudvikling, EcoDesign, så koncernen tager
miljømæssige aspekter som energiforbrug og
brugen af naturressourcer i betragtning gennem
hele et produkts livscyklus.

På Gunnebos fabrik i Doetinchem i Holland er det lykkedes at reducere affaldsmængden med
75 procent ved at udvikle en ny, stærkere – og derfor genanvendelig – produktemballage. Den
stærkere emballage har medført, at fabrikken har kunnet optimere transporten ved at øge
antallet af læssede enheder pr. trailer med 12 procent.

”Vi har fokus på vores egen produktion, men også på

miljø, sundhed og sikkerhed – med særligt fokus på lande

Kan du beskrive dit arbejde for mere effektiv
transport?

Fælles mål, langsigtet perspektiv

TEKST I Malin Serrander

B
rolf kjällgren bekræfter, at en effektiv
produktion giver en lang række fordele.

estræbelser på at nedbringe omkostninger og reducere miljøpåvirkningen er ofte
sammenfaldende, idet målet er at begrænse behovet for ressourcer – uanset om dette
relaterer til penge eller energi.
At finde frem til nye løsninger kræver nye
ideer. Derfor øger samarbejdet mellem forskellige ekspertise- og arbejdsområder sandsynlig-

heden for at finde den bedste løsning.
I 2012 implementerede Andy Puhl, fabrikschef i Doetinchem, et projekt, der gik ud på at
nedbringe emballageomkostningerne og evaluere påvirkningen af miljøet. I samarbejde med
kunder og logistikpartnere og gennem teknisk
support og tests viste det sig, at genanvendelse
af emballagematerialer af høj kvalitet og optim-

eret transport havde større effekt på økonomien
og miljøet end udgifterne til sammenpresning af
materiale alene.
”Nøglen til projektets succes var fælles mål,
samarbejde og kommunikation med kunder og
logistikpartnere,” fortæller Andy Puhl. ■

Gunnebo beskytter mennesker i ...

Spanien: Sikre evakueringsveje i
højhastighedstunneller

Kina: Behov for passagekontrol
til den voksende metrosektor
Efter vellykket installation af passagekontrolløsninger til

nistrerende direktør for Gunnebo, Per Borgvall. ”Med vores

Barcelona via højhastighedstog. På en del af strækningen med en lang tunnel var der

metrosystemer i flere større byer i Kina har Gunnebo fået

eget produktionssted er vi i stand til at imødekomme de

brug for nødudgange. Udgangene skulle kunne modstå ild i 120 minutter og desuden

nye ordrer fra Guangzhou, Xi’an, Shenzhen og Hong Kong.

skrappe krav, denne type projekter stiller, både med hensyn

holde til de kraftige trykbølger, højhastighedstogene skaber. Løsningen var Gunnebos

De nye ordrer er på tilsammen 940 sæt passagesluser, en

til kvalitet og leveringstider. Dette er væsentligt, da det

TunTek S-døre, der er specielt udviklet til sikre service- og evakueringsveje på trods af

kontrolløsning, der er beregnet til en stor menneskestrøm.

styrker vores konkurrenceevne.”

de farlige betingelser, ild og meget stort tryk kan forårsage i tunneler som benyttes af

Alt produceres på Gunnebos fabrik i Kunshan i Kina.

I 2020 vil stort set alle provinshovedstæder i Spanien have forbindelse til Madrid og

metrotog, vejtrafik, tog eller højhastighedstog. De 16 døre, Gunnebo opsatte i tunnelen,

”Gunnebo er forsat den førende leverandør af pålidelige

er forsynet med panikbeslag og muliggør sikker evakuering og adgang i forbindelse med

og effektive passageløsninger til den hastigt voksende

vedligeholdelse af transportmateriel og nødsituationer.

kinesiske metrosektor,” konstaterer koncernchef og admi-

De passageløsninger, Gunnebo leverer til den kinesiske
metro, blev oprindeligt udviklet til KCRC-metrosystemet i
Hong Kong og er blevet benchmark i regionen.
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Efterspørgsel på
certificering

				

Certificering af et produkt, en service eller en proces er
en anerkendt metode til at garantere en struktureret,
systematisk arbejdsmåde. Mange interessenter betragter
certificering som et bevis på kvalitet og effektivitet.
TEKST I Malin Serrander

M

ange af koncernens produkter og systemløsninger
gennemgår omfattende eksterne testforløb. De
er certificeret af førende testinstitutioner over
hele verden. De certifikater, der opnås efter beståede tests, er
stærkt efterspurgte blandt koncernens kunder.

Arbejde med miljøet gør en forskel
Gunnebo har implementeret et fælles, globalt miljømanagementsystem, som bygger på fælles målsætninger. Hver fabrik
har et lokalt system, der er certificeret i henhold til den internationale standard ISO 14001, hvilket sikrer, at koncernen
udfører miljøarbejde på systematisk og struktureret vis. Ud
over certificering af fabrikkerne vælger mange af Gunnebos
salgsvirksomheder også at blive certificeret.
Storbritannien godkendt til 14001-certificering
Ønsker fra kunderne har tilskyndet Gunnebo i Storbritannien
til at tage skridt hen imod ISO 14001-certificering. Ian Dodd,
kontraktchef hos Gunnebo UK, ledede det vellykkede projekt
til opnåelse af certificeringen. ”Vi har lyttet til vores kunder –
de ønsker en miljøbevidst forsyningskæde. Opnåelse af certificering adskiller os fra vores konkurrenter.”
Ian understreger vigtigheden af at dele viden, især når det
drejer sig om certificering. ”Selvom der er et enormt bjerg af lokale love og bestemmelser at tage højde for, forbliver kravene i
ISO 14001 uændrede – der er absolut ingen grund til, at vi inden
for selskabet skal klatre over det samme bjerg igen og igen.”

Tilfredse kunder
Med sin kvalitetsmålsætning – det rette
produkt til rette tid – bestræber Gunnebo sig
på at levere den størst mulige værdi til sine
kunder. I 2012 styrkede koncernen sin kvalitetskontrol og øgede procenten af fejlfri leveringer
med hele 19 procent.

Der holdes møder hvert kvartal med alle miljøansvarlige
fra produktionen og fra de største salgsselskaber med det
hovedformål at dele ”best practice” og inspirere til stadige
forbedringer. ”Kommunikation er en vital nøgle til succes,”
fortsætter Ian, ”Og for at beholde certificeringen skal vi sikre,
at vores folk er uddannede og bevidste.”

TEKST I Malin Serrander

K

valitet er en af Gunnebos kerneværdier. Det
betyder, at alt, hvad vi gør, skal være rigtigt
fra starten. Koncernens kvalitetsarbejde
tager udgangspunkt i kundernes forventninger og
kræver viden, engagement og ansvarlighed hos alle
medarbejdere og forretningspartnere.
En af hjørnestenene i kvalitetsarbejdet er arbejdet
med stadige forbedringer. Processen med forbedringer er baseret på samarbejde, dialog og evaluering –
internt og med koncernens kunder.

Kontinuerlige forbedringer
Gunnebos kvalitetssikringssystem er baseret på ISO 9001,
der er et værktøj til at opnå kontinuerlige forbedringer
i alle processer og større kundetilfredshed. Gunnebo
bestræber sig på at harmonisere kvalitetsprocessen for
alle produktionsenheder.
Alle produktions- og udviklingsenheder inden for Gunnebo
er certificeret efter ISO 9001.
Sikkert arbejdsmiljø
Fem af Gunnebos produktionsfaciliteter – Bazancourt,
Doetinchem, Jakarta, Markersdorf og Trier – har et OHSAS
18001-certificeret managementsystem til kontrol og udvikling af arbejdsmiljøet og til opdagelse og forebyggelse af risici
på fabrikkerne.
Målet med systemet er at opnå et bedre arbejdsmiljø og
bidrage til at mindske udgifterne til f.eks. sygedage.
Gunnebos fokus på bæredygtighed omfatter også forsyningskæden med hensyn til udvælgelse og udvikling af
leverandører, specielt i lande som Indien, Indonesien og Kina.
Virksomheden har specifikke krav vedrørende sundhed og sikkerhed hos vores leverandører, som benyttes ved udvælgelse,
godkendelse og udvikling af leverandører.
Gunnebo gennemfører ikke blot intern undervisning,
men hjælper også med at undervise leverandører i bæredygtighed. ■

Kvalitetsforbedringerne
på fabrikken
i Jakarta har
nedbragt antallet
af kundereklamationer markant.
Foto: Petrus Kanisius
Purnama

Kundedialog for bedre produkter
Et vigtigt værktøj til opfølgning på kvalitetsniveauer er Non-Conformance Notes-systemet (NCN), der
er et hjælpemiddel til registrering af kundereklamationer. Systemet leverer et oversigtsbillede over
kvaliteten i produktion, installation og eftersalgsydelser. Det danner grundlag for den kontinuerlige
forbedring af produkter og processer. I 2012 blev
antallet af kundereklamationer reduceret med 48
procent.

Fælles anstrengelser
Kvalitet er, hvad kunden bemærker. Derfor arbejder
Gunnebo for øget kundetilfredshed gennem en
central QDC-struktur (Quality, Delivery and Cost)
og fælles standarder. På den måde decentraliserer

Gunnebo beskytter mennesker i ...

Australien: Fremragende inden for sundhed og sikkerhed
Hvert år gennemfører BP fire revisioner af Gunnebo Australien for at vurdere sikkerhedsledelsessystemet og dokumentationen af processer. Disse revisioner gennemføres for New Zeeland,
New South Wales, Victoria og Queensland. I år opnående afdelingen i Victoria en score på 96,77
procent, staternes højeste. Som resultat af dette modtog lederen for HR og Compliance, Kim
Calabria, Gunnebos første Certificate of High Achievement af BP som anerkendelse for en høj
standard inden for ledelsessystemer for sundhed, sikkerhed og miljø i 2012 under BP’s program
for akkrediterede entreprenører.
”Dette er en begyndelse for Gunnebo. Vi har arbejdet for at blive dygtige mht. sundhed og sikkerhed og føler nu, at vi høster resultatet af det hårde arbejde”, siger Kim Calabria.

#2 2013

”Gennem højere kapacitetsudnyttelse og bedre
materialeplanlægning har
vi kunnet halvere antallet
af produktionsstop”

koncernen ansvarsområder og implementering.
”Vi opfordrer til samarbejde for videndeling og “best practice”. At dele kollegers ideer
og forbedringer er både motiverende og
stimulerende,” fortæller Rolf Kjällgren, seniorvicedirektør for Kvalitet, Miljø og Indkøb.
”I 2012 implementerede vi tværfunktionelle
programmer af betydning for mange dele af organisationen, og som forbedrer effektiviteten og
rentabiliteten. Fabrikscheferne har haft et kraftigt
fokus på fælles forbedringer, og det glæder mig at
se, at arbejdet har givet så gode resultater.”

Skærpede kvalitetskontrolforanstaltninger i Jakarta
Takket være vidtrækkende kvalitetskontrolforanstaltninger, som blev indført i 2012, lykkedes det
Gunnebos fabrik i Jakarta at reducere kundereklamationer med 74 procent.
”Den højere kvalitet i vores produktion beror på
vores rekonstruktion. I dag er samme enhed ansvarlig for kundesupport, produktionsplanlægning
og lagerstyring. Gennem højere kapacitetsudnyttelse og bedre materialeplanlægning har vi kunnet halvere antallet af produktionsstop”, beretter
fabrikschef Uwe Sträter.
Alle leveringer tjekket
De største forbedringer er et resultat af skærpede
kvalitetskontrolforanstaltninger, hvor alle modtagne materialer og alle leveringer fra fabrikken
kontrolleres. Med bedre anvisninger for kvalitetseftersynet og en direkte, systematisk procedure
på baggrund af kontrolresultaterne fortsætter Uwe
Sträter og hans kolleger deres stræben efter bedre
produkter og mere tilfredse kunder. ■
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Take-off for automatisk grænsekontrol

Biometriske sikkerhedssluser optimerer adgangen i lufthavne i Bulgarien
Grænsekontrollen er automatiseret i Sofia lufthavn, Bulgarien. Med
avancerede immigrationssluser øger lufthavnen sin kapacitet med
hensyn til sikkerhed og effektivitet.
Først og fremmest tilpasser lufthavnen sig til den nye situation, hvor
elektroniske biometiske pas kan bruges til automatisk grænsekontrol.
TEKST I Mats Ekendahl

S

trengere kontrol kombineret med en
stigende strøm af passagerer giver nye
udfordringer for sikkerhed og effektivitet
i passagertrafikken. Med ImmSec-immigrations-

sluser fra Gunnebo øger lufthavnen sin kapacitet
på begge områder. Screening foretages automatisk og to-trins identitetskontrollen giver ekstra
sikkerhed.

Sådan virker det
automatiske system

kontrolsoftware. Den muliggør integration af
biometrisk udstyr samt slutintegration af sortlistesystemer, biometrisk veriﬁkation og procesforløb. Med dette system positionerer Gunnebo
sig i forhold til fremtidens krav til sikkerheden ved
lufttraﬁk, idet alle borgere i EU, EØS og Schweiz
senest 2016 vil have elektroniske pas, der som
minimum har biometriske ansigtsdata gemt på
en chip.

Installationen i Sofia lufthavn er det første
skridt i retning af moderne passagerscreening.
”Den bekræfter fleksibiliteten ved modulopbygning. Det er noget, vi vil bruge som
udgangspunkt for kommende produktudviklinger. I fremtiden ønsker vi at øge passagertallet og samtidig bevare de samme sikkerhedsstandarder,” udtaler Albert Schürstedt,
områdechef for bygninger og infrastruktur hos
Gunnebo i Tyskland.
Andre internationale lufthavne i Bulgarien
planlægger nu at indsætte automatiserede
grænsekontrolsystemer. ■

EFFEKTIV ADGANG. Gunnebo SpeedStile FP/FPW installeret i Beijing Capital International Airport T3 kan generelt
slippe 40 personer igennem i minuttet.

Beijings lufthavn forbedrer
passagermobiliteten
I terminal 3 i Beijing Capital International
Airport er passagerstrømmen på cirka 56
millioner om året. Denne store passagergennemstrømning kræver hurtig og
velordnet kontrol og vejledning. Løsningen
er SpeedGates.

Det identificerer passagerer
ved hjælp af ansigtsgenkendelse/
irisscanning og/eller fingeraftryk.
Før man kommer ind i slusen
læser en scanningsenhed de data,
der er gemt i rejsedokumentet,
og biometriske oplysninger. Når
man bevæger sig gennem slusen,
registrerer et kamera automatisk
ansigtstrækkene. Blot et kort kig
ind i kameraet genererer et brugbart billede, mens hverken passagerens kropsholdning eller højde
er afgørende for identifikationen.

■

TEKST I Mats Ekendahl

B

Et intuitivt brugervenligt display
vejleder ved fingeraftryksproceduren. Bare en kort berøring med
fingeren på enheden er tilstrækkeligt til verifikation af identiteten.
Det betyder, at identifikationsprocessen kan udføres hurtigt og
enkelt for såvel passagerer som
grænsefunktionærer.
■

■ Under ideelle forhold er den nødvendige maksimumbehandlingstid
pr. passager 25 sekunder. Dermed
kan ca. 140 personer passere
gennem en enkelt ImmSec i timen
og mere end 570 personer i timen
gennem rækken på 4 sluser.

ImmSec er modulopbygget og er konfigureret
i samarbejde med hovedentreprenøren Atos i Bulgarien til at omfatte de biometriske komponenter, der kræves specielt i lufthavnen i Sofia.
Softwaren bygger på Atos Homeland Security
Suite eGate-produktserien og omfatter ImmSec-

Dobbeltfunktion. ImmSecs opbygning i to trin
med robuste konstruktionsblokke og sikkerhedsfunktioner var afgørende for Sofia lufthavn, da valget
faldt på Gunnebo som leverandør af automatiserede
immigrationssluser.

eijing Capital International Airport (BCIA)
er den største og travleste internationale
lufthavn i Kina, hvis årlige passagerstrøm
har været oppe over 80 millioner. Næsten 70 procent er afhængige af terminal 3 (T3), den største
terminal i verden. Denne enorme passagerstrøm
stiller konstant nye krav til udnyttelsen af infrastrukturen, lufthavnssikkerheden og vejledning af passagerene.
Derfor valgte lufthavnen at installere tolv
SpeedGates – Gunnebo SpeedStile FP/FPW – i T3.
Og for nylig fuldførte Gunnebo Security Group
med succes sin nye, intelligente, separate kontrolløsning for BCIA.
”Denne nye og effektive installation hjælper
med til at opgradere lufthavnens kontrolsystem
og accelererer passagen betydeligt. Effektiviteten

varierer afhængigt af kortlæsermetoder, men
når generelt op på 40 personer i minuttet. Hele
anlægget forventes at betjene op til 76 millioner
personer om året fra 2015,” udtaler Chris Dai,
landechef for Gunnebo i Kina.
BCIA valgte Gunnebo som leverandør på grund
af løsningens individorienterede udformning
og høje sikkerhedsydelse. Derudover passede
SpeedStile FP/FPW’s elegante og stilfulde design
perfekt til T3’s design.
”Denne løsning er også yderst vigtig for en
effektiv drift af lufthavnen. Den hjælper med at
beregne passagerstrømmen gennem realtidsregistrering og reducering af arbejdsudgifterne,”
konstaterer Chris Dai.
Med indsættelsen af SpeedStile FP/FPW behøver
passagerne kun at scanne deres boardingpass – 2Dstregkode på e-ticket eller billetudskrift fra netværket – ved hurtigslusens scanningsport, inden de
kommer ind til lufthavnens check-in. Derefter kan
de få adgang til det korrekte boardingområde ud
fra svaret og klarmeldingen fra hurtigslusen.
”I øjeblikket etablerer vi et tæt samarbejde
med andre større lufthavne i Kina for at betjene
passagererne bedre og mere hensynsfuldt,” slutter Chris Dai. ■
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Bedre overvågning af forhandlernetværk
Catwalk er et førende kvalitetsmærke inden
for eksklusive damesko. Kæden har 180 butikker i 17 byer i Indien. 49 butikker drives direkte
af Catwalk, mens de øvrige er på franchisebasis. Kæden ekspanderer i øjeblikket kraftigt
med 100 nye butikker planlagt inden udgangen af 2013.
TEKST I Deirdre Doyle

C

atwalk stod foran at skulle forbedre
kvaliteten af deres eksisterende butiksovervågningssystemer i bevidstheden om,
at en opgradering med så mange steder havde
potentiale til ikke blot at blive kostbar, men også
forstyrrende for kunderne.
Det var meget vigtigt for Catwalk, at de ikke kun
bevarede helheden i deres kvalitetsbrand, men at
de også fik en økonomisk og effektiv løsning.
Efter en gennemgang og vurdering af Catwalks
overvågningssystemer forestod Gunnebo installationen af opgraderinger og tekniske moderniseringer af overvågningskameraerne i alle de butikker,
Catwalk selv driver. Gunnebo oplærte desuden
Catwalks teknikere i tilsyn med butikkerne. Installationen i hele butikskæden blev klaret på en
måned.

”Der var minimal forstyrrelse af vores forretning.”
Den hastighed og effektivitet, hvormed installationen blev udført og koordineret, overbeviste
Catwalk om, at de kunne opgradere deres butiksovervågning, uden at det ville få konsekvenser for
kundernes indkøbsoplevelse.
”Indien er et meget stort land og afstandene
er ofte et problem for serviceydelser. Gunnebo
var en af de få virksomheder, der kunne klare
installation i alle butikker med det samme, med
der var minimale forstyrrelser i vores forretning,”
udtaler Ubaid Kathiwala, Operations Director hos
Catwalk.
”Når vi fortætter ekspansionen af vore forretning og brand, vil Gunnebo som vores sikkerhedspartner hjælpe os i vores bestræbelser på at blive
markedsledende.” ■

Hans Kongelige Højhed, prinsen af Asturien.
Ubaid Kathiwala
Operations Director,
Catwalk, Indien.

Asif Merchant
Managing Director,
Catwalk, Worldwide.

Majestætiske hurtigsluser,
der er en prins værdig
Hans Kongelige Højhed, prinsen af Asturien deltog i den
storslåede åbning af Repsols nye hovedkvarter i Madrid. Prinsen og de andre berømtheder passerede let igennem de mange
SpeedStile FP-passager ind i den elegante bygning.
TEKST I Manuel Latorre Marin

H

ans Kongelige Højhed, prinsen af Asturien var ledsaget af
bestyrelsesformand og administrerende direktør for Repsol,
Antonio Brufau, den spanske industriminister, José Manuel
Soria, præsidenten for Madrid-regionen, Ignacio González og Madrids borgmester, Ana Botella.
Under åbningsceremonien passerede prinsen af Asturien og dignitarerne gennem de SpeedStile FP-passager, der er installeret af
Gunnebo ved hovedindgangen til hovedkvarteret og andre steder i
bygningen.
Hurtigsluserne blev leveret til systemintegrationsvirksomheden Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS) og installeret i sidste kvartal af 2012.
Der blev installeret 12 passager ved hovedindgangen suppleret
af yderligere enheder ved parkeringsindgangene, sportscentret og
indgangen til restauranten.
Selskabets nye hovedkvarter i Madrids centrum er en milepæl
med hensyn til innovation, bæredygtighed og imødekommenhed.
Det er det eneste selskabsområde, der er placeret i centrum af
Madrid det huser 4.000 medarbejdere. Etagearealet er 123.000
kvadratmeter. Det er opdelt i fire bygninger, der danner en buegang
omkring en stor, central have. Dette frodige område er halvanden
gange så stort som en fodboldbane og rummer 100 træer.
Bygningen er tegnet af arkitekten Rafael de La-Hoz, der arbejder
sammen med Gunnebo i forbindelse med promoveringen af SpeedStiles- og GlasStiles-serierne.
I tråd med Repsols bestræbelser på at integrere handicapfaciliteter, er deres nye hovedkvarter indrettet til at kunne benyttes sikkert,
selvstændigt og nemt af alle.
SpeedStile FP-passagerne underbygger denne filosofi med deres
fikse mærkatsystem, der giver handicappede nem adgang uden
fysiske forhindringer. ■
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Praktisk kontanthåndtering
– Vellykket roadshow hvor kunder testede SafePay
1.400 personer besøgte Tokheims iberiske
roadshow. Formålet var at præsentere de
nye løsninger til det spanske og portugisiske
benzinmarked. Den lukkede kontanthåndteringsløsning, “SafePay”, var et af de indslag, der tiltrak flest interesserede tilskuere.
TEKST I Mats Ekendahl

T

okheim er en af verdens største leverandører
af løsninger for brændstofsalg, herunder
brændstofpumper, betalingsterminaler,
flådeløsninger og serviceydelser. Gunnebo har
et partnerskab med Tokheim omkring salg og
markedsføring af SafePay til de benzinstationer i
Europa, som benytter Tokheims FuelPOS-system.
”En af årsagerne til at vi har valgt Gunnebo
som leverandør er ligheden mellem vores organisationer. Vi optræder begge globalt med lokal
tilstedeværelse. Gunnebo er blevet en strategisk
partner, der leverer en kvalitet, der passer med
Tokheims høje standarder,” fortæller Fergus
Heading, marketingchef for nye produkter hos
Tokheim.
I oktober og november 2012 afholdt Tokheim
et ’roadshow’-arrangement, som besøgte 14
regioner i Spanien og Portugal.

”Hos Tokheim sigter vi
altid efter at tilbyde vores
kunder kvalitetsløsninger,
der bidrager til at skabe større overskud, nedbringe omkostninger og
forbedre investeringsafkastet. SafePay-løsningen og partnerskabet med
Gunnebo passer godt til vores organisation. De er globale leverandører af
kontanthåndteringsløsninger, som
opfylder Tokheims høje standarder.”

EKSPERTISE. Gunnebos teknikerstab (t.v.) programmerer SMI-serveren.

Turen var beregnet til at præsentere nye løsninger til benzinmarkedet for hele det iberiske
marked. Roadshowet skulle give alle besøgende
mulighed for at teste de konkrete løsninger i
praksis og selv opleve fordelene. For at opnå det
blev alt udstyr, inklusive SafePay, installeret i et
mobilt showroom på en lastbil, som kørte fra by
til by.
Som ledende inden for kontanthåndteringsløsninger blev Gunnebo inviteret til at deltage i
turen med SafePay-løsningen. De præsenterede,
hvordan kontanthåndteringsprocesser i den daglige arbejdsgang på en benzinstation kan optime-

Route 1

Barcelona
Porto

Route 4
Madrid

Route 2

SPAIN

Lisbon

PORTUGAL
Route 3

PÅ DISPLAY. Grafisk visning via SMI-server (øverst).

SafePay i BRUG.

res væsentligt og gøres meget mere sikre.
”Tokheim har i mange år tilbudt deres kunder
sikre systemer til brændstofsalg. Med SafePay fra
Gunnebo tilføjer vi nu et sikkert miljø til håndtering af kontanter for både forhandlere og kunder”, beretter Kurt Dillen, General Manager for
Systems Electronic Business Unit hos Tokheim.
Og SafePay fangede publikums opmærksomhed i alle byer. Gæsterne testede, hvor hurtigt,
let og sikkert kontanthåndteringen bliver, når
man arbejder med det ved kassen hver dag.
”Der var mange gæster, der prøvede vores
SafePay-maskiner. Vores kunder synes, det er et
godt koncept og oplever det som uproblematisk,”
tilføjer Kurt Dillen.
Som et resultat af turen er 2013 begyndt med
rigtig gode udsigter for SafePay i Spanien. De
første enkeltordrer er allerede indgået og der er
modtaget forespørgsler om yderligere oplysninger fra nogle af de større olieselskaber.
”SafePay er en proaktiv løsning til bekæmpelse
af bedrageri og forbedring af sikkerheden og effektiviteten på stedet. Mange andre europæiske
Tokheim-kunder har også vist interesse for det.
Vi har også udført installationer i Tyskland og
Østrig,” fortæller Fergus Heading.
Tokheim-roadshowet var en virkelig succes
med mere end 1.400 besøgende fra større olieselskaber og store supermarkeder helt ned til lokale olieselskaber og uafhængige forhandlere. ■

MODERNE PLEJE. Hospital de Amarante-bygningen i Portugal (nederst).

Et godt beskyttet hospital
Det nye Amarante-hospital i Portugal er
udstyret med den nyeste teknologi, en følge
af en ny centraliseret hospitalsmodel baseret
på patientnærhed. Sikkerheden er naturligvis
også topmoderne. En integreret sikkerhedsløsning beskytter mod uvedkommende
adgang, indbrud, brand og kulilterisici.
TEKST I Mats Ekendahl

A

marante-hospitalet, beliggende i det
nordlige Portugal 63 km fra Portos
centrum, har installeret en integreret sikkerhedsløsning. Den er baseret på
Gunnebos SMI-serverplatform. Udstyret vil
varetage alle hospitalets sikkerhedsbehov og
beskytte det mod uvedkommende adgang,

indbrud, brand og kulilterisici.
SMI-serveren er forbundet med et brandalarmsystem med 915 kombinerede røg- og varmedetektorer, et IP CCTV-overvågningssystem med
91 kameraer, et adgangskontrolsystem med 12
biometriske læsere og et indbrudsalarmsystem
med 80 registreringspunkter.
Den væsentligste innovation i dette system er
integreringen af brandalarmsystemet i SMI-serverplatformen ved hjælp af software. Det tillader
interaktion mellem systemerne og anvendelse af
platformens grafiske egenskaber til informationer
fra brandalarmerne. Det gør det muligt at have et
enkelt grafisk interface for hospitalets sikkerhed.
Det har åbenlyse fordele for overvågningsoperatørerne. Hvert system arbejder imidlertid selvstændigt og garanterer derfor en høj grad af

sikkerhed og pålidelighed. Installationen af udstyret blev udført under tilsyn af Gunnebo Portugals
tekniske team, der også havde ansvaret for idrifttagningen og implementeringen af hele systemet,
herunder det grafiske interface, og oplæring af
hospitalets sikkerhedsstab.
Gunnebo leverede også sygeplejekald-systemet,
Visiocall IP, selv om dette ikke er integreret i SMIserveren. Visiocall IP blev installeret i alle vagtstuer og sengestuer, operationsstuer, laboratorier
og konsultationsrum med i alt 90 kaldeterminaler,
der kan ses fra sygeplejepersonalets rum.
Dette system fungerer via et ip-netværk, som
muliggør hurtig og effektiv formidling af informationer. ■
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Guldet er sikret hos Guardian Vaults

Stort gennembrud i Brasilien

– Både i Melbourne og Sydney

Riachuelo er en af Brasiliens største detailhandelskæder med
over 150 butikker fordelt over hele landet. I mere end 10 år
har Gunnebo Brasilien hjulpet Riachuelo med at forebygge
tab. Den nye portefølje af kontanthåndteringsløsninger,
der blev introduceret i Brasilien, passer perfekt til Riachuelos kontanthåndteringsstrategi.

At købe guld er én ting. At opbevare guld er
som regel en helt anden. Guardian Vaults i
Australien kombinerer de to til én forretning.
”Vi fandt ud af, at næsten 98 % af
køberne af barrer også ønsker opbevaring”,
fortæller Neil Tremaine, Joint Managing
Director hos Guardian Vaults.
TEXT I Mats Ekendahl

F

or at sikre, at
Guardian Vaults altid
er et topsikret område
24 timer i døgnet syv dage om ugen
– og giver kunderne ro i sindet i viden om, at
deres værdier er sikre – har Guardian Vaults
valgt at installere to modulboksanlæg, 2500
Chubbsafes kundebokse og 50 guldbarrerum
fra Gunnebo.
”Det sikkerhedsniveau, vores medarbejdere
og kunder har, er essentielt i vores forretning.

Vi havde brug for at sikre, at de elementbokse
og panserdøre, vi bruger, opfylder de høje standarder, vi har sat. Chubbsafes-kundebokse er
blevet godt modtaget af kunderne, da mange
af dem kender produkterne og brugen af dem,”
oplyser Neil Tremaine.
Elementboksene yder den nødvendige beskyttelse (AS/NZS3809 grad XII) for kundeboksanlægget og barreopbevaringen. Og Gunnebos
første installation af en Hamilton-dør,
klassificeret UL3, er også i tråd
med Guardian Vaults’ sikkerhedskrav. Styrket af den positive
start for virksomheden, ser Neil
Tremaine en lys fremtid.
”Med den stigende efterspørgsel efter den
service, vi tilbyder, vil der sandsynligvis blive
åbnet andre underafdelinger, som vil kræve
det samme høje sikkerhedsniveau leveret
af Gunnebo i vores eksisterende filialer,”
mener han. ■

Om Guardian Vaults
Privatejet virksomhed for
kundeboksfaciliteter.
■

■ Efter succes inden for bankforretning og ejendomsudvikling
åbnede Neil Tremaine Guardian
Vaults, før forretningen ekspanderede
i guldhandel via Guardian Gold. På grund
af den øgede interesse for opbevaring af
guld begyndte Guardian Vaults at tilbyde
opbevaring af barrer.
■ Melbourne-kontoret åbnede i
2002 og var det første af sin slags
i Australien (Sydney åbnede
2013).

”Løsningen til sikker opbevaring af
guld har fungeret fint og er blevet
godt modtaget af Guardian Vaults’
kunder.”

Tekst I Helder Horikawa

O

rdren gælder “Intelisafe”, en intelligent sikkerhedsskabsløsning til deponering af kontanter fra kasseapparater.
Intelisafe giver detailhandleren kontrol, afstemning,
transparente transaktioner, realtidsovervågning, forbedret sporing, opfølgningsydelser samt kreditering samme dag.

Stor kapacitet og smart design
”Tidligere arbejdede vi med et team specielt til håndtering af
kontanter, men med Intelisafe giver vi nu alle kasseassistenter
ansvaret for at deponere penge direkte i sikkerhedsskabet. På
den måde får vi mest muligt ud af vores ressourcer,” udtaler
Lenivaldo Barros, revisor for Riachuelo.
”Intelisafe har et meget gennemtænkt design. Eftersom
det arbejder med en pc forbundet med sikkerhedsskabet,
kan man foretage en systemdækkende betjening og vedligeholdelse uden at skulle åbne det, eller have adgang til det
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”Tidligere arbejdede vi med et team specielt til
håndtering af kontanter, men med Intelisafe giver
vi nu alle kasseassistenter ansvaret for at deponere
penge direkte i sikkerhedsskabet. På den måde
får vi mest muligt ud af vores ressourcer.”
rum, hvor pengene er deponeret. En anden funktion er dets brug af pengeposer med kapacitet til
at tage en stor mængde pengesedler, så detailhandleren ikke skal veksle dem løbende,”
forklarer Barros.
Et globalt tilbud med lokale tilpasninger
Systemet er blevet testet i to forretninger
med flotte resultater. Planen er at rulle installationen ud i næsten hele koncernen.
”Vores strategi for at skabe vækst for forretningen i Brasilien er at tage det bedste fra
vores velgennemprøvede succesrige globale
tilbud og tilpasse det til det lokale marked.
Vores samarbejde med Riachuelo er et bevis
på, at vi er på rette vej,” kommenterer Gunnebos koncernchef og administrerende direktør,
Per Borgvall. ■

17

18

GLOBAL

#2 2013

Global

Størst i Surinam. Hovedkvarteret for
De Surinaamsche Bank i Paramaribo,
med Sankt Peter og Paul-katedralen i
baggrunden. Til højre ses bankens nye
kundeboksanlæg.

3.000 bokse opfylder
de nye standarder

deres ejendele over i de nye kundebokse.

Bedre beskyttelse for de ansatte
i spanske vejafgiftskabiner

Møblerne omkring skabene er designet af Gunnebo og

SPANIEN: Motorvejsadministrationsselskabet Abertis har valgt Gunnebo i Spanien

harmonerer perfekt med SafeStore 2000C-løsningen.

til at forestå levering og installation af sikkerhedsdøre ved flere af deres motorvejs-

type SafeStore 2000C og kunderne flyttede problemfrit

Som en del af dette projekt blev der desuden installeret

afgiftskabiner i Katalonien-regionen. Behovet for at forbedre beskyttelsesniveauet

et højsikkerheds-SafeLock-låsesystem på panserdø-

for medarbejderne i afgiftskabinerne er opstået på grund af at selskabet har været

SURINAM: ”De Surinaamsche Bank” er den største

ligger i landets hovedstad Paramaribo. De eksisterende

ren. Det nye låsesystem er højt værdsat af banken og

udsat for en serie af røverier samt på baggrund af deres nylige investering i nye

kommercielle bank i Surinam. I 2012 installerede Gun-

kundebokse opfyldte ikke længere bankens standarder

har resulteret i nye SafeLock-systemer på alle døre til

afgiftsbetalingssystemer.

nebo 3.000 kundebokse i bankens hovedkontor, der

og blev derfor udskiftet med Gunnebos kundebokse

hovedboksrummene i adskillige andre filialer.

”Jeg er meget glad for at se ordren på motorvejssikkerhedsdøre. Det er et forretningsområde, hvor vi traditionelt har stået stærkt i Spanien, men i de sidste par
år har der været stille på dette marked. At vi er på plads, når forretningsområdet
kommer tilbage på sporet, er den bedste måde at beskytte vores markedsposition
på og opdyrke fremtidige forretningsmuligheder,” kommenterer Gunnebos koncer-

Standard Bank vælger bedre
selvbetjeningseffektivitet
SYDAFRIKA: Standard Bank er en førende organisation for

finansielle ydelser med en 150 år lang historie i Sydafrika

nchef og administrerende direktør, Per Borgvall.

Hvor tilfreds er du?

Luksushotel installerer skabe
til beskyttelse af gæsternes
værdigenstande

og med mere end 1.200 filialer over hele det afrikanske

INTERNATIONALT: Administration af

dække og identificere de vigtigste

kontinent.

kunderelationer er nøglen til at sikre virk-

drivkræfter, som motiverer kunderne.

Standard Bank konstaterede for kort tid siden et behov for

somhedens vækst. Kvantificering, orga-

Desuden skal den afdække de styrker og

ASERBAJDSJAN: JW Marriott Absheron Baku Hotel er et skyskraberhotel i

et innovativt kundeboksanlæg.

nisering, registrering og sporing af disse

svagheder som Gunnebos serviceydelser

Baku i Aserbajdsjan, beliggende på Azadliq-torvet lige ved Pushkin-parken

En omkostningseffektiv og mere sikker løsning kombineret

relationer muliggør implementering af

og produkter anses for at have samt

og i nærheden af regeringsbygningen lige ud til Det Kaspiske Hav.

med en bedre kundeoplevelse fik Standard Bank til at skifte væk fra de tradi-

vigtige handlinger, som er tilpasset til

graden af engagement over for brandet.

Det tidligere Absheron Hotel blev opført i 1985. Det oprindelige hotel
havde 343 værelser fordelt på 16 etager. Hotellet blev købt, nedrevet

tionelle mekaniske kundebokse. Til det formål valgte Standard Bank SafeStore

kundernes reelle behov og problemer.

Målet er fortsat forbedring af produkter

Auto, Gunnebos løsning for et fuldautomatisk robotstyret kundeboksanlæg.

Gunnebo stræber altid efter at leve op

og serviceydelser ved at lytte til hvad, der

og genopbygget af JW Marriot i 2009. Med 243 værelser på 20 etager

De første installationer blev foretaget i fire filialer, herunder i bankens flagskib

til og overstige kundernes forventninger.

er virkeligt vigtigt for kunderne. Derefter

beskrives det som et ”imponerende hotel” med en ”storslået udsigt ud

i Sandton, Johannesburg i Sydafrika, med 5.000 kundebokse i et kælderboks-

Deres feedback er uvurderlig når længe-

skal de foreslåede ændringer implemen-

over byens torv og de solglitrende vande i verdens største sø”. Navnet

rum. Kunderne kan nu selv få adgang til deres sikre værdier i kundeboksene

revarende relationer skal opbygges.

teres. Den anden udgave af den globale

”Absheron” er taget fra den halvø i Det Kaspiske Hav, hvor hovedsta-

undersøgelse gennemføres i samarbejde

den Baku ligger.

fra en terminal, hvilket passer ind i Standard Banks vision om mere moderne

Af denne grund udfører Gunnebo sin

selvbetjeningstilbud.

anden globale kundetilfredshedsunder-

med TNS, som er en af verdens førende

Trevor Dean, Senior Manager for Design & Configuration hos Standard Bank,

søgelse. I år er den udvidet til at omfatte

virksomheder inden for markedsun-

til at yde sikkerhed for gæsternes vigtige dokumenter, smykker og andre

rejsende vil komme til at forvente” udtaler Alexander Zhyvushko, der er

udtaler: ”En af de store fordele er, at vi kan udnytte vores vigtigste kontorom-

alle produkter og serviceydelser i forskel-

dersøgelser. Nærmere oplysninger om

værdigenstande under deres ophold. Deponeringsskabene fra serien

eksportchef for Asien CIS hos Gunnebo Østeuropa. ”Det er en effektiv sik-

råder meget mere effektivt og automatiserede processer giver bedre medar-

lige lande.

denne undersøgelse fås ved henvendelse

SafeStore 2000C blev installeret i samarbejde med Gunnebos partner,

kerhedsløsning for både gæsterne og hotellet.”

bejdereffektivitet og i den sidste ende besparelser i driftsomkostningerne.”

Undersøgelsen skræddersys til at

til det lokale Gunnebo-kontor.

Luksushotellet besluttede sig for at investere i 45 deponeringsskabe

Strabag Company. ”Deponeringsskabe er noget, enhver kvalitetsbevidst
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Opbygning af et
enestående globalt tilbud
Gunnebos sikkerhedsløsninger skaber en sikrere
verden. Gennem innovative koncepter og tæt
samarbejde med kunder og interessenter har
Gunnebo opbygget et enestående, globalt tilbud,
der leverer sikkerhed for alle.
Gunnebo tager ansvar ved at skabe værdi i
de samfund, hvor koncernen er aktiv. Gunnebos
ansvarlighed måles i tilfredse kunder, motiverede
medarbejdere, langsigtet afkast og reduceret
påvirkning af miljøet.
Ved at være ansvarlig vinder Gunnebo sine
interessenters tillid og bliver et stærkere globalt
brand.
Læs mere på www.gunnebo.com

Bemærk: De løsninger og ydelser, Gunnebo
præsenterer i denne publikation, kan
variere fra marked til marked.

