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KREATIV LØSNING GIVER HANDICAPPEDE
ADGANG TIL BOKSE ....................................................................................3

AUSTRALIEN • gunnebo.com.au
BELGIEN • gunnebo.be
CANADA • gunnebo.ca
DANMARK • gunnebo.dk
FINLAND • gunnebo.fi
FRANKRIG • gunnebo.fr
HOLLAND • gunnebo.nl
INDIEN • gunnebo.co.in
INDONESIEN • gunnebo.com/id
ITALIEN • gunnebo.it
LUXEMBOURG • gunnebo.be
KINA • gunnebo.cn
MELLEMØSTEN • gunnebo.com/uae
NORGE • gunnebo.no
POLEN • gunnebo.pl
PORTUGAL • gunnebo.pt
SCHWEIZ • gunnebo.ch
SINGAPORE • gunnebo.sg
SNG • gunnebo.ru
SPANIEN • gunnebo.es
STORBRITANNIEN
OG IRLAND • gunnebo.co.uk
SVERIGE • gunnebo.se
SYDAFRIKA • gunnebo.co.za
TJEKKIET • gunnebo.cz
TYSKLAND • gunnebo.de
UNGARN • gunnebo.hu
ØSTRIG • gunnebo.at
Øvrige markeder • gunnebo.com
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Sikkerhed er en global forretning, og sikkerhedsrelaterede spørgsmål
bliver et mere og mere vigtigt punkt på virksomhedernes dagsorden.
I dag oplever vi efterspørgsel på vores produkter, serviceydelser og
løsninger i alle dele af verden, og efterspørgslen stiger mest i Asien og
Amerika. Det er derfor en vigtig del af vores strategi at udvikle vores
forretning i overensstemmelse hermed.
Per Borgvall, President og CEO for Gunnebo

ANSVARSHAVENDE UDGIVER
Per Borgvall
per.borgvall@gunnebo.com
BIDRAG INDSENDES
TIL FØLGENDE ADRESSE
Gunnebo AB, Att: Gunnebo Global
Box 5181, SE-402 26 Göteborg
KOORDINERING OG
GRAFISK DESIGN
Mats Ekendahl, Tommy Apelqvist
mats.ekendahl@newsroom.se
OVERSÆTTELSE: Comactiva
Language Partner AB
TRYK: Ineko AB

OM GUNNEBO
Gunnebo er et brand, der kan dateres helt tilbage til 1764. Virksomheden producerede oprindeligt søm og solgte
senere hen også 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 ét enkelt brand – Gunnebo. Visionen
er at gøre Gunnebo til den førende globale udbyder af en sikrere fremtid for kunder inden for Bank Security & Cash
Handling, Secure Storage, Global Services og Entrance Control.

PAPIR, OMSLAG: Cocoon Silk 250 g,
100 % genbrugsfiber
PAPIR, INDLÆG
Tom&Otto Silk. Denne publikation
kan genbruges som papir.

Fransk lovgivning kræver, at alle skal kunne få adgang til offentlige bygninger, butikker og banker inden 2015. Men hvordan gør en bank det
muligt for handicappede at få adgang til bokse i kælderen?
”Vi har skabt en form for mobilt skab”, fortæller Frank Parouffe, der er
ansvarlig for fysiske sikkerhedsprodukter hos Société Générale.

Kreativ løsning giver
handicappede adgang
til bokse
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TEKST I Aurelia Gilbert

I

henhold til en lov fra 2005 skal alle, heriblandt handicappede, kunne opnå adgang
til offentlige steder fra den 1. januar 2015.
Både boliger og offentlige bygninger, men
også butikker, skal derfor finde løsninger til at
imødekomme disse nye bestemmelser.

Bankerne går forrest
I 2007 lancerede den franske bank Société
Générale en standardisering af dens 2.300
filialer. Det var dog en svær, og i nogle tilfælde endda umulig, opgave at skabe adgang
til boksen, der i de fleste tilfælde er placeret
i bankens kælder. For at gøre det muligt for
kunder med nedsat mobilitet at nyde godt af
bankens serviceydelser var det nødvendigt at
bringe kundeboksene op til kunden.
”Vi henvendte os til vores sædvanlige leverandører og bad dem om at udvikle en ”mobil
boks”, der kunne opfylde alle de nødvendige
sikkerhedsgarantier, vi giver vores kunder, og
vi valgte Gunnebos løsning EasyBox”, forklarer Frank Parouffe, der er ansvarlig for fysiske
sikkerhedsprodukter hos Société Générale.

Alle har adgang til boksen
Gunnebo har i høj grad udviklet en specialtilpasset løsning i samarbejde med Société

Générale, som også opfylder det generelle
behov for tilgængelighed i banksektoren.
EasyBox opbevares i et specielt udstyret
skab i boksen i kælderen. Det giver kunden
det samme niveau af sikkerhed som almindelige sikkerhedsskabe. Når en kunde ønsker at
få adgang hertil, skal han eller hun fremvise
to nøgler til bankens personale; en til åbning
af skabet og entil frigørelse af boksen. Personalet henter og transporterer boksen til et
sikret mødelokale på stueetagen. Når kunden
er blevet overladt til sig selv, kan vedkommende åbne boksen med en tredje nøgle
– kontrolnøglen – som kun han eller hun har
adgang til. Et Gunnebo-patenteret identifikationssystem, som sikrer, at boksen og skabet
stemmer overens, frigør kontrolnøglen.
Denne afleveres tilbage til kunden sammen
med nøglen til skabet hvilket gør, at kunden
kan have tillid til, at værdigenstandene er
kommet sikkert tilbage til boksen i kælderen.

Et godt partnerskab
Banken og Gunnebo har et win-win-partnerskab. Partnerskabet gør Gunnebo i stand til
at tilbyde banksektoren en omkostningseffektiv løsning, der overholder lovgivningen og
samtidig er effektiv, hvad angår sikkerhed. ■
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Foto: Stéphane Mora
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SÅDAN FUNGERER DET: 1) Kunden fremviser to nøgler; en
til åbning af skabet og en til frigørelse af boksen.
2) Personalet henter og transporterer boksen til et sikret
mødelokale på stueetagen. 3) Kunden åbner sin boks ved
hjælp af en tredje nøgle. 4) Denne afleveres tilbage til
kunden sammen med nøglen til skabet. 5) EasyBox sættes
derefter tilbage i hovedboksen, og værdigenstandene er
i sikkerhed.
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Gunnebo er i gang med at etablere et stærkt grundlag på de verdensmarkeder, der er i
rivende udvikling. Vi investerer i vækstmarkederne i Asien og Amerika. Gennem opkøb og
salgskanalpartnere er kernevirksomheden og den geografiske rækkevidde blevet styrket.
Koncernen har salgsvirksomheder i 33 lande samt salgskanalpartnere på yderligere 100
markeder.

GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE
LOKAL VIDEN

TEKST I Karin Wallström

Forretningen udvides
I

PER BORGVALL,
PRESIDENT OG CEO.

løbet af de sidste fire år har en vigtig
del af Gunnebos strategi været at
udvide koncernens globale rækkevidde.
Med en blanding af opkøb af eksisterende
enheder og igangsættelse af helt nye
projekter er der blevet etableret salgsvirksomheder i Malaysia, Brasilien, Kina,
USA, Korea, Mexico, Thailand og Burma.
Herudover har Gunnebo udviklet en
global strategi for administration af salgskanaler, som understøtter koncernens
ekspansion på områder, hvor
der findes en stigende
efterspørgsel på sikkerhedsprodukter, -serviceydelser og -løsninger.
Blot nogle få år tilbage i tiden kom under
20 % af koncernens omsætning fra lande uden
for Europa. I slutningen
af andet kvartal 2013
nåede dette tal næsten
over 40 %.
Global har mødt Per
Borgvall, President og
CEO for Gunnebo, til
en snak om Gunnebos
strategi i forhold til at
ekspandere til endnu
flere nye områder.
De seneste år har det
været en afgørende del af
Gunnebos strategi at få virksomheden til at vokse på markeder i Asien og Amerika. Hvorfor?
”Sikkerhed er en global forretning, og sikkerhedsrelaterede
spørgsmål bliver et mere og mere
vigtigt punkt på alle virksomhe-

ders dagsorden. I dag oplever vi efterspørgsel på
vores produkter, serviceydelser og løsninger i alle
dele af verden, og efterspørgslen er særligt stigende i Asien og Amerika. Det er derfor en vigtig del af
vores strategi at udvikle vores forretning i overensstemmelse hermed.”
Hvordan arbejder Gunnebo aktivt på at gøre koncernens produkter tilgængelige i hele verden?
”Primært på to måder: Gennem etableringen af
nye salgsvirksomheder eller ved fortsat at udvide
vores solide netværk af salgskanalpartnere. Nogle
af de salgsvirksomheder, vi har etableret i løbet af
de seneste år, er helt nye projekter, hvor vi mere
eller mindre har startet virksomheden op helt fra
bunden. Dette foregår som regel ved, at vi indgår
et endnu tættere samarbejde med en eksisterende
salgskanalpartner. Vores virksomhed i Kina er et
godt eksempel på dette.
Når vi udvider gennem opkøb, går vi som regel
efter en virksomhed, der allerede driver forretning
inden for et af de kerneområder, hvor vi har vores
ekspertise. Efter opkøbet introducerer og integrerer vi således en udvalgt del af vores globale portefølje i den opkøbte virksomheds portefølje. Denne
model har vi eksempelvis fulgt i Brasilien og USA.”
På hvilke måder har de seneste opkøb styrket
Gunnebos forretning?
”Når vi foretager opkøb, går vi efter virksomheder med en sund økonomi, som mere eller mindre
fra dag et kan bidrage til at skabe gode resultater
både i forhold til de samlede indtægter og på
bundlinjen. Vi kigger selvfølgelig også efter virksomheder, der er repræsenteret på markeder, hvor
Gunnebo kun er til stede i mindre omfang eller slet
ikke findes. Opkøbet af Gunnebo Gateway i Brasilien er et glimrende eksempel på dette. Herudover
gør vi udvalgte dele af deres nuværende portefølje
til en del af vores globale produktudbud. Et eksempel herpå er vores opkøb af Hamilton Safes i USA,
hvor vi tilføjede et fuldt sortiment af UL-klassifice-

Gunnebo har egne salgsvirksomheder på 33 markeder
i hele verden. De er inddelt
i tre regioner: EMEA, Asien
og Stillehavsområdet samt
Amerika. Gunnebos produkter, serviceydelser og
løsninger sælges herudover
på yderligere 100 markeder
gennem et netværk af forhandlere og distributører.
Læs mere om Gunnebos
salgskanalpartnere på
side 6-8.

rede* sikkerhedsskabe til vores portefølje.”
Hvad er Gunnebos syn på at udvide netværket af
salgskanalpartnere?
”Det er en af de vigtigste dele af vores strategi. Vores salgskanalpartnere er meget vigtige, idet de giver os mulighed for at nå ud på

markeder, hvor vi ikke har vores egne salgsvirksomheder. De er også med til at give os en høj
markedsandel på store markeder som Indien,
Indonesien, USA, Canada og Frankrig.”
Hvordan kan salgskanalpartnerne bidrage til
Gunnebos vækst?

Ny salgsvirksomhed i Sydkorea
Sydkoreas økonomi er en
af de mest veludviklede
i hele Asien, og det er
et særdeles interessant
marked for os

Som del af koncernens fortsatte ekspansion på det
asiatiske marked har Gunnebo etableret en salgsvirksomhed i Sydkorea gennem opkøbet af ATG Entrance
Corporation, der er distributør af Gunnebos produktsortiment inden for personkarruseller.
ATG har opnået gode referencer for sine passagekontrolprodukter fra nogle af Sydkoreas førende
virksomheder, bl.a. LG, Samsung og Hyundai. Gunnebo kan nu også tilbyde kunderne løsninger fra

marked for os”, siger President og CEO for Gunnebo,

koncernens øvrige sortimenter, herunder kontant-

Per Borgvall. ”Det udgør en god platform, hvorfra

håndtering og sikkerhedsskabe.

vi kan udvide produktudbuddet til de sydkorean-

”Sydkoreas økonomi er en af de mest veludvik-

* Testet, bedømt og certificeret af Underwriters Laboratories (UL), en uafhængig virksomhed inden for sikkerhedsvidenskab, hvis standarder har høj status i USA.

EMEA
Asien og Stillehavsområdet
Amerika
Distributører

lede i hele Asien, og det er et særdeles interessant

ske kunder, og til kunderne i de omkringliggende
lande.”

■

”Vi har for nylig lanceret Gunnebos program
for salgskanalpartnere. Det indeholder værktøjer til de bedste fremgangsmåder inden for
indirekte salg og service, og implementeringen
heraf vil hjælpe os med at udvikle vores salgskanalvirksomhed på en profitabel måde.” ■
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Høj værdi for salgskanalpartnere
FSalg via forretningspartnere har altid været
en af hjørnestenene i Gunnebos succes, og
koncernen introducerer nu et nyt program
for salgskanalpartnere med en ensartet,
professionel tilgang til at øge værdien af
partnerskabet med Gunnebo.

Ud over de 33 lande, hvor Gunnebo har egne salgsvirksomheder, har koncernen
salgskanalpartnere på yderligere 100 markeder. Global har mødt fem af disse – fra
Colombia, Saudi-Arabien, USA, Frankrig og Thailand – til en snak om de udfordringer, deres forretning står overfor.

7

Mød vores salgskanalpartnere
Fichet Colombia

Et langvarigt samarbejde på et marked i vækst

TEKST I Rob Suddaby

E

n central del af programmet er anerkendelse af salgskanalpartnere i henhold
til en model med tre niveauer – Silver,
Gold og Platinum. Niveauerne er baseret på
omsætningsvolumen samt andre kvalitative
og kvantitative indikatorer for virksomhedens
præstation.
Gunnebo opererer med et mangfoldigt produktsortiment på globalt plan og erkender, at
det hverken vil være muligt eller passende at
udarbejde én universel løsning til administration af salgskanaler. Tilgangen afspejler derfor
behovet for lokal tilpasning og fleksibilitet i
beslutningstagningsprocessen. ■

#3 2013

F

GODT SAMARBEJDE. Gunnebo arbejder hårdt for at støtte sine salgskanalpartnere både teknisk og kommercielt.

Syv fordele ved at være akkrediteret salgskanalpartner

3. Uddannelse og udvikling

Gunnebo stræber efter at gøre sine salgskanalpartnere endnu mere
effektive, m.h.t. markedsføring og salg af koncernens produkter og
løsninger. Virksomheden arbejder tæt sammen med salgskanalpartnerne og stiller al den nødvendige salgsmæssige, tekniske og administrative support til rådighed. De forretningsmæssige fordele for
salgskanalpartnere, som kan afhænge af at opnå et bestemt niveau,
omfatter:

Salgskanalpartnernes serviceteknikere og salgspersonale får teknisk og
kommerciel uddannelse samt adgang til Gunnebos online uddannelsesressource, Gunnebo Training Centre.

1. Akkreditering som salgskanalpartner

5. Salgs- og markedsføringssupport

Alle akkrediterede partnere modtager certificering som bevis på deres
partnerniveau og validitet. Kontaktoplysningerne til salgskanalpartnerne
lægges desuden ud på Gunnebos websteder.

4. Adgang til partnerportal
Gunnebos akkrediterede salgskanalpartnere får adgang til information,
herunder produktlitteratur, tekniske specifikationer, salgsværktøjer og
de seneste nyheder, gennem en partnerportal, hvortil der uddeles en
adgangskode.
Salgskanalpartnere modtager markedsføringsmateriale, såsom brochurer, grafisk materiale og billeder i høj opløsning, helt gratis. Når det er
relevant, arbejder Gunnebo sammen med salgskanalpartnerne omkring
målrettede salgsfremstød og kampagner.

6. Salgs- og licitationssupport
Gunnebo arbejder hårdt på at støtte sine salgskanalpartnere både teknisk
og kommercielt i forhold til at udarbejde licitationstilbud samt indgå kontrakter og salgsordrer.

7. Adgang til globale serviceydelser

2. Adgang til det største udvalg af kvalitetscertificerede produkter
Gunnebos produkter er anerkendt på verdensplan for deres kvalitet og pålidelighed. Koncernens katalog byder på et omfattende udvalg af produkter,
der dækker alle behov på markedet.

Gunnebos udbud af serviceydelser er opdelt i Lifecycle Care og Business
Care. Lifecycle Care beskæftiger sig med design, implementering, vedligeholdelse og udvikling af produkter og løsninger. Business Care vedrører
administrerede serviceydelser med tilknytning til henholdsvis sikkerhed,
sikkerhedsrådgivning og sikkerhedssoftware. Gunnebo yder support ved
at tilbyde og levere disse serviceydelser til salgspartnernes kunder og ved
hurtigt at stille reservedele og teknisk service til rådighed.

ichet Colombia blev grundlagt for 20 år
siden og har været en af Gunnebos salgskanalpartnere siden 1995. Virksomheden
dækker det colombianske marked og den nordlige
del af Sydamerika. Med hovedkvarter i Bogotá
og tilstedeværelse i alle større byer kan Fichet
Colombia garantere fuld kundesupport i hele
landet. Virksomhedens primære kundesegmenter findes inden for massetransport og offentlig
transport, banker, privatejede bygninger, rekreative områder og forlystelsesparker, stadioner, lufthavne, offentlig administration samt
olieselskaber.
Fichet Colombia introducerede Fichets og Gunnebos brands på det colombianske marked og er i dag
førende på markedet inden for alle de valgte segmenter. Virksomheden er blevet en strategisk partner for landets primære systemintegrationsaktører.
”Vi tilbyder høje standarder af teknologi og maskinteknik, og derfor er vi involveret i de fleste nationale
adgangssikkerhedsprojekter”, fortæller Carlos Ballen
Montoya, President for Fichet Colombia.
Colombia er et land i udvikling med et højt

Gloria Lucia Castaneda Zota, Vice President Projects, og Carlos Ballen Montoya, President Fichet Colombia.

niveau af direkte, udenlandske investeringer og
lave inflationsrater. Investeringsprojekter i forhold til infrastruktur til transport, byggeri, energi
og olie skaber gode muligheder for Gunnebo.
Colombias beliggenhed gør det desuden ideelt til
distribution til det caribiske og andre sydamerikanske markeder.

”Vores samarbejde med Gunnebo er baseret
på et gensidigt engagement i forhold til at udvikle, udvide og opretholde det colombianske marked ved at gøre den bedst mulige indsats inden
for det tekniske, kommercielle og økonomiske
område”, sammenfatter Gloria Lucia Castaneda
Zota, Vice President Projects. ■

Yusuf Bin Ahmed Kanoo Company

Et verdensførende brand med troværdighed

Y

usuf Bin Ahmed Kanoo Company har
været i branchen i 123 år. Dets division
for sikkerhedssystemer har været en
af Gunnebos salgskanalpartnere siden 2000.
Kanoo står for distributionen af alle Chubbsafesprodukter i Saudi-Arabien og sælger produkter til
adgangskontrol og markedsfører aktivt løsninger
til kontanthåndtering. Det opererer på det saudiarabiske marked og servicerer kunder inden for
bank- og detailsegmenterne og offentlig administration gennem tre hovedkontorer, ét centralt
showroom og en salgsstyrke på otte.
Saudi-Arabien er et af de største markeder i
regionen, og der er planlagt en massiv vækst på

tværs af den kommercielle sektor og den offentlige administrationssektor, herunder betydelige
investeringer i store infrastruktur- og transportsystemer, som forventes at fortsætte mindst ti år
frem i tiden.

Jeg er sikker på, at vi
vil opleve fremragende
resultater på dette
marked i fremtiden.
”Der er mange udfordringer forbundet med
at gøre forretning i Saudi-Arabien”, siger Jamie
Donald fra Gunnebo. ”Jeg er dog sikker på, at vi vil

opleve fremragende resultater på dette marked
i fremtiden, takket være en øget tilstedeværelse
på markedet og opmærksomhed omkring brandet samt gennem samarbejde med de rigtige
partnere.”
Kanoo ser store fordele i at repræsentere et
verdensførende brand: ”Den support, vi får fra
den regionale afdeling og ledelse, er virkelig god,
og de forstår vores behov og støtter os i forhold
til vores krav. Gunnebo et velkendt brand, så det
nyder allerede en høj grad af troværdighed, og
man behøver ikke at presse på for at introducere
produktet”, fortæller Sameer Khan, Operations
Manager hos Kanoo Security. ■
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Post Browning
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Vi skaber muligheder for begge organisationer

P

ost Browning blev grundlagt
i 1978 i Cincinnati, Ohio.
Virksomheden startede med
at levere udstyr og serviceydelser til
bankverdenen i det sydlige Ohio og
det nordlige Kentucky. Siden da har
virksomheden leveret løsninger til
mere end 1.500 kunder, heriblandt
over 13.000 forskellige bankfilialer. I
løbet af de sidste 30 år har Hamilton
Safe indgået et partnerskab med
Post. Virksomheden kan bryste sig
af at være en af de mest langtidsholdbare forhandlere af Hamilton
Safe i hele USA.
Post Browning dækker de sydøstlige markeder i USA og har kunder
inden for finans-, detail- og handels-

verdenen. De anvendte salgskanaler
er hovedkontoret i Cincinnati og
afdelinger i Indianapolis, Charlotte
og Atlanta. Post er den største leverandør af fysiske sikkerhedssystemer og pneumatiske rørsystemer
til Fifth Third Bancorps 1.300 filialer.
Post Browning ser mange fordele
i at være Gunnebos salgskanalpartner: ”Vi sætter stor pris på vores
langvarige samarbejde med Hamilton Safe, som virkelig har været en
god partner for os i mere end 30 år.
Hamiltons villighed til at lytte og
være fleksibel har skabt muligheder
for begge vores organisationer”,
siger Kevin Sheridan, President for
Post Browning. ■

EURO 8 SÉCURITÉ (et medlem af Point Fort Fichet)

En vigtig partner i Fichet-Bauches
netværk af autoriserede forhandlere
I 1992, efter 23 år hos Fichet-Bauche SA, startede Jean-Luc Ridé
sin egen virksomhed som en af
Fichets autoriserede installatører.
Han er medlem af et banebrydende netværk af autoriserede detailforhandlere, der specialiserer
sig i sikkerhedsskabe. Han er også
medlem – og har været det lige
siden dens oprettelse – af FichetBauche Club har samlet de 20
bedst sælgende detailhandlere i
Frankrig. Med ti medarbejdere på
området kommer 25 % af omsætningen hos Euro 8 Sécurité nu fra
salget af sikkerhedsskabe.
En del af Ridés daglige arbejde

25 % af omsætningen hos
Euro 8 Sécurité kommer fra
salget af sikkerhedsskabe.

består i at fokusere
på, hvordan hele
netværkets brandimage kan styrkes.
Et netværk, hvori
hvert enkelt lokale
”Point Fort Fichet” Jean-Luc Ridé.
bidrager til Fichet-Bauches dynamiske tilstedeværelse i hele Frankrig.
Virksomhedens udbud omfatter
primært intelligente løsninger,
såsom sikkerhedsskabe med alarm
og systemer til fjernovervågning,
til et bredt klientel (enkeltpersoner
samt mindre kontorer/hjemmekontorer), og specialdesignede løsninger henvendt til større kunder med
mere avancerede behov.
”Jobbet består i at besøge kunder, rådgive dem og følge op på
deres behov”, forklarer Jean-Luc
Ridé. ”Det er sådan, du opbygger
tillid – og sikrer, at kunderne vender
tilbage.” ■

En løsning i konstant udvikling
 Gunnebos portefølje af løsninger til
opgradering og teknisk modernisering er
i konstant udvikling,
i takt med at flere og
flere produkter bliver
Mario Draghi,
forældede, eller nye
præsident for
lovgivninger træder
ECB.
i kraft. Et eksempel
herpå er indførelsen
af nye pengesedler i eurosystemet. Disse
vil have indvirkning på alt eksisterende
udstyr til kontanthåndtering, der har en
funktion til validering af pengesedler. Det
vil ikke være muligt at validere de nye
pengesedler uden at opgradere firmwaren til det nye system, og i nogle tilfælde
også valideringshardwaren.
 Hugo Balaguer, Portfolio Director hos
BA Global Services, siger: ”Gunnebo er i
konstant kontakt med den Europæiske
Centralbank (ECB) og har udviklet en
problemfri opgraderingsproces, der har
som målsætning at få denne overgang til
at forløbe så gnidningsfrit som muligt for
din virksomhed.”

Brian Strautman, National Dealer Sales Manager hos Hamilton Safe, og
Kevin Sheridan, President for Post Browning.

Products World Safety Co

God støtte
– i en svær tid

En kontanthåndteringsløsning fra SafeCash.

P

roducts World Safety Co
(PWS) blev etableret i
2002 og har været en af
Gunnebos salgskanalpartnere
siden 2003. PWS distribuerer
det komplette Chubbsafes-sortiment i Thailand til segmenter
inden for bank-, centralbank-,
detail- og handelsverdenen.
Virksomheden fungerer
som den primære leverandør i
Bangkok og har et netværk af
underleverandører fordelt andre
steder i landet. PWS ejer desuden tre butikker, der udstiller
Chubbsafes-produkter. Udbuddet imødekommer behovene på
det lokale marked ved at tilbyde
flere forskellige sortimenter af
sikkerhedsskabe med et mellemhøjt eller højt sikkerhedsniveau.
Ifølge PWS, er der store fordele forbundet med at være
Gunnebos salgskanalpartner.
”Gunnebo kan tilbyde et godt

Produktlevetid på eksisterende
udstyr kan nemt forlænges
Thamnoon Sethi.

produktsortiment, høj kvalitet
og et godt brand-navn”, siger
Thamnoon Sethi hos PWS, der
synes, at Gunnebo giver god
støtte. ”I løbet af 2011, da hele
Thailand havde store problemer
med oversvømmelser, gav Gunnebo Singapore os den bedst
mulige støtte i den svære tid,
med hurtig levering og nye, forbedrede produkter til at sætte
gang i markederne. Der blev
gjort en hurtig indsats for at få
os på benene igen!” ■

Serviceydelsen til administration af
opgradering og teknisk modernisering
udgør et effektivt, bæredygtigt og
omkostningsbesparende alternativ til
en komplet udskiftning af alt udstyr.
”Det sikrer, at sikkerhedssystemerne får
en bedre ydeevne og har de allernyeste
funktioner og en forlænget produktlevetid”, siger Ricard Tomé, Service Product
Manager hos Gunnebo Global Services.
TEKST I Deirdre Doyle

A

lle sikkerhedssystemer skal være
driftsikre og have de nyeste funktioner for at kunne understøtte
virksomhederne bedst muligt i dagligdagen.
Efterhånden som udstyr bliver ældre, kan
driften forringes, og funktionaliteten forældes, hvilket lægger pres på ressourcerne.
Gunnebos serviceydelse til administration af

opgradering og teknisk modernisering er et
effektivt, bæredygtigt og omkostningsbesparende alternativ til en komplet udskiftning af
alt udstyr.
Ordet ”sustainability” (bæredygtighed)
kommer af det latinske ord sustinere, som
betyder ”at opretholde”. På moderne sprog
kan oversættes med ”at vedligeholde eller
udholde”.
Ved at opgradere ældre systemer kan
Gunnebo ikke alene reducere de samlede
ejeromkostninger, men også holde sikkerhedssystemet kørende i længere tid.
Ricard Tomé, Service Product Manager
hos Gunnebo Global Services, der er ansvarlig for denne serviceydelse, bemærker:
”I nutidens hårde økonomiske klima ønsker
kunderne omkostningseffektive løsninger,
der kan forlænge deres ældre udstyrs levetid, samtidig med at opgraderingsprocessen

Primære
fordele for
kunden:
• Reduktion
af sikkerhedssystemets
samlede ejeromkostninger.
• Opdateret
funktionalitet.
• Nøglefærdig
løsning (”turn
key solution”)
fra Gunnebo.
• Gnidningsfri
opgradering.

 Løsningen kan tilpasses særlige
behov inden for den nuværende installerede basisenhed til kontanthåndtering,
og udstyret installeres og testes af
Gunnebos eksperter i henhold til ECB’s
specifikationer.

helst skal foregå så gnidningsfrit som
muligt for deres virksomhed.”
Gunnebo ønsker at imødekomme
dette specifikke ønske fra kunderne . Vi
har derfor udviklet en løsning, der har
maksimal kompatibilitet med den eksisterende installerede basisenhed fra den
svenske sikkerhedsvirksomhed.
”Og vores erfarne teknikere kender
Gunnebos systemer særdeles god. Det
sikrer hurtig og problemfri implementering”, siger Ricard.
En klar, effektiv proces starter med, at
vores kvalificerede ingeniører besøger
stedet for at kunne vurdere den eksisterende sikkerhedsløsning og verificere den
aktuelle ydeevne.
”Sammen skaber vi en løsning, skræddersyet til imødekommelse dine behov”,
konkluderer Ricard. ■
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Total tiltro.
Gunnebo driver et
integreret in-housealarmovervågningscenter for Banc
Sabadell i deres imponerende lokaler i
Sant Cugat del Vallés,
Barcelona. Løsningen
er resultatet af et tæt
samarbejde baseret
på bankens reelle
behov og strenge
sikkerhedskrav.

#3 2013



Foto: Deirdre Doyle

Global

#3 2013

Færre hænder involveret i kontanthåndtering
– Stor biografkæde i Singapore installerer effektive løsninger
Da biografkæden Golden Village i Singapore
pludselig oplevede et overvældende antal
gæster i dens største biograf, var det tid til at
finde en bedre måde at håndtere den store
mængde kontanter på. I jagten på effektivitet indledte Golden Village et samarbejde
med Gunnebo og implementerede Gunnebos
Intelli-Safe- og Intelli-Vend-løsninger til kontanthåndtering i alle kædens store biografer.
TEKST I Peter van ’t Westende

Gennemsigtighed og tillid
– Afgørende kvaliteter hos en sikkerhedspartner

Det er altafgørende for driften i enhver bank
at føre en streng og effektiv kontrol med sikkerhedsprocesserne. Gunnebos Professional
Monitoring Services har udviklet et integreret
in-house-alarmovervågningscenter til Banc
Sabadell i San Cugat Del Vallés, Barcelona.
”Gennemsigtighed og tillid er de kvaliteter,
vi vægter højest hos en sikkerhedspartner”,
fortæller Xavier Rebollo Pizarro, Installation
Security Director hos Banc Sabadell.

Om Banc Sabadell
 Spaniens fjerdestørste pri vate bankkoncern.
 17.000 medarbejdere
 25 erhvervscentre.
 2.541 filialer og eksterne
hæveautomater, som er
forbundet til Gunnebos
alarmovervågningscenter.
 112.000 steder forbundet
til Gunnebos alarm overvågningscenter.

TEKST I Deirdre Doyle

E

t fuldt integreret alarmovervågningscenter
på stedet gør banken i stand til at reagere
centralt på alle sikkerhedsrisici, lige fra alarmer til kameraovervågning, der kommer fra dens
filialer og eksterne hæveautomater.
”Vi kan styre vores egne alarmer og hændelser
in-house. Det giver os mulighed for at være mere
fleksible og behændige i forhold til at indføre præventive foranstaltninger, løse ethvert sikkerhedsproblem og prioritere de korrigerende handlinger. Vi
kan herefter bygge videre på disse erfaringer sammen med vores sikkerhedspartner, således at vi hele
tiden forbedrer vores sikkerhedsforanstaltninger og
minimerer de fremtidige risici”, siger Xavier Rebollo

SIKKERHEDSCHEFER. Alfons Lorenzo I Rus, ansvarlig for administration og udvikling
af alarmcentret hos Banc Sabadell, og Xavier Rebollo Pizarro, Installation Security
Director.
Foto: Deirdre Doyle

Pizarro fra Banc Sabadell.
Daglig kontakt og konstant analyse er vigtigt, og
Banc Sabadell har arbejdet sammen med Gunnebo
i mere end 30 år. Dette samarbejde ville ikke være
muligt, uden et helt igennem symbiotisk forhold.
”Vi har valgt denne model, fordi vi får en fuldstændig specialtilpasset service med ressourcer
fra Gunnebo, der udelukkende er tilknyttet vores
koncern. Dette, i kombination med Banc Sabadellkoncernens teknologiske virkeområde og eksperter

inden for sikkerhedsstyring, gør, at vi bliver betragtet som foregangsmænd i det spanske banksystems
sikkerhedssektor. Det er et kvalitetsstempel, vi er
ekstremt stolte af”, fortæller Xavier.
Systemet er en banebrydende overvågningsløsning i Spanien, eftersom dets design er baseret på
specifikke kundebehov og den nyeste teknologi. Det
er med til at sikre effektiv drift med mest mulig tilgængelighed. Banken er i stand til hurtigt at kunne
migrere og tilpasse nye bankafdelinger til deres

overvågningssystem, hvilket giver mulighed
for integration af den fulde proces, øjeblikkelig protokolanvendelse og ligeværdige reaktionskriterier uanset beliggenhed.
En anden fordel er, at der altid er medarbejdere fra Gunnebo til stede på bankens
område, og disse arbejder tæt sammen med
sikkerhedsafdelingen, så man minimerer
personaleudskiftning og -udgifter. På denne
måde er man ikke nødt til hele tiden at oplære nyt personale, og man risikerer ikke at
miste den viden, som Gunnebo-personalet
besidder.
”Fortrolighed er altafgørende for os og
vores kunder. Vi er nødt til at kunne stole
fuldstændigt på vores partnere. Den valgte
model sikrer os en høj grad af effektivitet i
forhold til vores kernemission, der består i
at beskytte vores vigtigste aktiver i form af
mennesker, varer og bankens omdømme.”
Banc Sabadell samarbejder kun med partnere, der ikke skaber unødigt arbejde.
”Vi har total tiltro til teamet hos Gunnebo
og ser frem til at samarbejde om at udvikle
virksomheden yderligere i fremtiden”, siger
Xavier. ■

G

olden Village er den førende markedsaktør inden for biografsektoren i Singapore
Det således også den første biografkæde
i østaten, der indfører Gunnebos løsninger til
kontanthåndtering. Golden Village åbnede dørene
til kædens første biograf i Singapore i 1992 og
tilbyder et stort udvalg af biografoplevelser med
alt fra fin middag under filmen til særlige sale med
væg-til-væg-skærme. Golden Village er i øjeblikket Singapores største biografkæde med omkring
16.000 pladser, 11 cinemacentre og 87 skærme
fordelt på hele øen.

Kassemedarbejder i færd med at bruge løsningen til
kontanthåndtering.

tanter, veksle penge og tage imod deponeringer i
henhold til kassemedarbejderens ønsker.

En løsning på problemet
I et land, hvor det at se film er på listen over de tre
Den helt store forskel
mest populære fritidsbeskæftigelser, kan det ikke
Den er særdeles effektiv og sparer tid, idet kaskomme som nogen overraskelse, at biograferne
semedarbejderne ikke er nødt til at opsøge deres
ofte er proppet med mennesker. Raj Giri, Training
overordnede for at veksle penge. Det kan gøre
& Operations Manager hos Golden Village, fordet direkte ved hjælp af Intelli-Vend. Intelli-Safe
tæller om de problemstillinger, de stod overfor:
fokuserer derimod på deponeringer. Dette sparer
”I vores største biograf oplevede vi et stort antal
mange timers arbejdskraft. Den kan udnyttes
gæster, og vores personale skulle bruge lang tid på
mere effektivt andre steder, da kassemedarbejderat tælle kontanter, som desuden skiftede hænder
ne ikke selv skal tælle kassen op og afstemme den.
mange gange. Vi syntes, at det var meget ineffektivt”, siger han.
Raj Giri bemærker i denne forbindelse: ”Da vi lige
Selvom ledelsen hurtigt fandt ud af, at de var
var begyndt at bruge disse løsninger, skulle vores
nødt til at arbejde mere effektivt, tog det noget
personale vænne sig til dem. Det tog noget tid
tid, før de fandt frem til Gunnebo.
at tilpasse vores processer, således at vi kunne få
”Vi overvejede forskellige løsninger; en af
størst muligt udbytte af de funktioner, løsningerne
dem var en maskine, der kunne
tilbyder. Vi har arbejdet sammen med
adskille værdienheder og derefter
Gunnebos Cash Handling-team for at
bestemme den rette værdi ud fra
skabe de optimale omstændigheder, hvor
mønternes vægt”, fortæller Raj Giri.
vi opnår et højere niveau af produktivitet,
Til sidst så de endelig lyset for enden
sikkerhed og effektivitet”, siger han.
af tunnellen. Gunnebo udviklede og
I øjeblikket er Gunnebos løsninger til
Bernard Soh og Raj Giri.
implementerede løsninger til konkontanthåndtering kun implementeret i
tanthåndtering med indførelsen af Intelli-Vend og
Golden Villages største biografer. Men man forudIntelli-Safe hos Golden Village i Singapore.
ser, at de også skal indføres i de øvrige biografer i
Intelli-Vend er en løsning, der kan udbetale konden nærmeste fremtid. ■
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Ergonomiske sikkerhedsskabe
sparer tid og forhindrer skader
I årtier har designet af sikkerhedsskabe stort set ikke ændret sig.
Gunnebo står således bag det
første sikkerhedsskab i ergonomisk
design med et automatisk åbne- og
låsesystem, som er blevet tildelt en
EN 1143-1-certificering.
TEKST I Amel Loukal

H

vert år oplever et stort antal
mennesker at få skader ved
at åbne og lukke sikkerhedsskabe manuelt og som følge af at
bøje sig ned og række ud efter ting.
Det er alt sammen forbundet med
den daglige anvendelse af skabene.
Et sikkerhedsskabs design har
stor betydning for
risikoen for at få
en skade – dette er
især med tanke på,
at det i visse kommercielle miljøer er helt normalt, at
et sikkerhedsskab åbnes og lukkes op
til 40 gange på en dag!

merer personskader. Skabets intelligente og elegante design er udarbejdet med stor omtanke. Det findes
i en plug-in-version med et batteridrevet backupsystem. Designet uden
håndtag giver hurtig og nem adgang
til værdigenstande. Låsens tastatur
sidder højt nok til at give optimal
komfort under den daglige brug. Brugere kan se og indtaste koden, mens
de står op, og de er således ikke nødt
til at bøje sig ned. Herefter åbnes
døren helt automatisk.

Sikkert og smukt
Sikkerhedsskabets ergonomiske
design betyder ikke, at der er gået
på kompromis med
æstetikken. Det har
en højkvalitetsfinish
i polyurethanmaling
med satintekstur,
hvilket giver skabet
et knivskarpt, elegant
look. De afrundede
og skråslebne kanter
tilføjer et smukt touch, så skabet
nemt kan integreres i ethvert miljø.
Ud over de ergonomiske egenskaber og det lette format er sikkerhedsskabet Klasse 1 ECB-S- og A2P-certificeret. Dets elektroniske lås med et
højt niveau af sikkerhed opfylder EN
1300-standarden.
Sikkerhedsskabet fås i tre funktionelle størrelser med en række
forskellige tilpasningsmuligheder i
forhold til bl.a. montering, for optimal
kundetilfredshed. ■

Verdensomspændende
nyhed!

Innovativ sikkerhedsskabsløsning
Gunnebos brede og omfattende erfaring med sikkerhedsskabe har gjort
os i stand til at adskille sig fra sine
konkurrenter ved at udvikle et fuldstændig innovativt og banebrydende
system – det FØRSTE sikkerhedsskab på markedet med automatisk
åbne- og låsefunktion, der har Klasse
1-certificering.
Dette nye sikkerhedsskab er udviklet med tanke på brugeren. Det har et
effektivt design, sparer tid og mini-

Ergonomisk lancering. Sikkerhedsskabet
sælges under Chubbsafes-brandet Evolve og
Fichet-Bauche-brandet Nevo. Det blev officielt
præsenteret – som del af en international
markedsføringskampagne – under en række
lanceringsevents, der samlede et særligt håndplukket udvalg af Gunnebos medarbejdere og
hoveddistributører.
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Banebrydende
saml-selvsikkerhedsskab
Saml det, skil det ad: Her, der...
hvor end du måtte ønske.
Mekanno-skabet kombinerer gør
det selv-metoden med dokumenteret sikkerhed for ultimativ
brugervenlighed, fleksibilitet og
bevægelighed.
TEKST I Amel Loukal

I

mange år har traditionelle,
svejsede skabe ydet uigennemtrængelig beskyttelse imod
tyveri, med styrke af højeste kvalitet og integritet på højeste niveau.
Nu til dags efterspørger stadigt
flere kunder dog en løsning, der er
fleksibel nok til at kunne anvendes
i flere forskellige miljøer, så de ikke
skal bruge betydelige summer på
installation.
Mekanno-skabet er udarbejdet
med henblik på brugervenlighed,
fleksibilitet og bevægelighed. Det
består i et saml-selv-sikkerhedsskab,
der tilbyder det samme beskyttelsesniveau som traditionelle, svejsede
skabe, og med en ekstra fordel i
form af at være nemt at installere på
sværttilgængelige steder.

Lige så tilgængeligt som du er
Sikkerhedsskabe er udarbejdet til at
være store, tunge og ubevægelige.
Disse egenskaber gør det ofte svært
at flytte dem fra ét sted til et andet.
Det er så godt som umuligt at klemme dem ind på trange områder.
Mekanno-modellen kan installeres på svært tilgængelige steder,
hvor traditionelle, svejsede skabe
normalt ville passe dårligt ind, f.eks.
i en kælder eller på et loft, hvortil

man kun kan opnå adgang via trapper. Den enkle, forsendelsesvenlige
kasse gør levering og transport i en
mindre varevogn eller lastbil meget
nemmere.

Spar tid og penge
Dette banebrydende gør det selvsystem betyder, at du kan samle,
adskille og flytte dit sikkerhedsskab hvor som helst, når som helst.
Mekanno er helt unikt på nutidens
marked; to personer skal kun bruge
ca. 45 minutter og simpelt værktøj
til at samle det på stedet. Det kan
skilles ad, flyttes eller transporteres
lige så nemt til præcis det sted, du
ønsker. ■
DEN SAMME SIKKERHED SOM
ALTID. Mekanno-skabet yder
det samme sikkerhedsniveau
som et traditionelt, svejst skab.
Det er udstyret med en EN 1300
Klasse A-certificeret nøglelås med
dobbeltkam, to ’magic module’låse som valgfrit ekstraudstyr og
plader på låsen, der forhindrer
gennemboring. Tilsammen giver
det et højere beskyttelsesniveau.
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Moderne indgang til oldgammelt forum
Det arkæologiske udgravningssted Forum Romanum
har bygninger og monumenter fra slutningen af det
7. århundrede før vores tidsregning. Stedet nyder
stor historisk interesse. Det kræver en kæmpe indsats at beskytte og bevare de gamle ruiner, samtidig
med at offentligheden skal have nem adgang.

Gunnebo Security Group har åbnet nye
afdelinger i Bangkok, Thailand og i Rangoon,
Burma.
TEKST I Rob Suddaby

D

TEKST I Cristina Zanotti

et nye kontor i Thailand forbedrer Gunnebos tilstedeværelse i en region, der
fortsat er i hurtig vækst. Dette betyder hurtigere responstider med henblik på at
kunne drage større fordel af muligheder under
udvikling og yde bedre support til eksisterende
kunder.
”Vi har store forventninger til udviklingen
inden for sikkerhedssektoren i Thailand. Hovedsaligt på grund af en øget velstand og de
forbedringer, der er foretaget i infrastrukturen”,
forklarer President og CEO for Gunnebo, Per
Borgvall. ”Vores udvidede serviceudbud her gør,
at vi bedre kan imødekomme de kundebehov,
der opstår.”
Den anden nye afdeling, en filial af
Gunnebo Singapore, er beliggende i Rangoon,
Burma. Den giver Gunnebo direkte adgang til
det lokale marked. Afdelingen vil præsentere de
lokale kunder for Gunnebos sikkerhedsløsninger
og yde den nødvendige tekniske support og
service.
”Ved at øge vores tilstedeværelse i Sydøstasien vi benytte os endnu mere af regionens
spirende muligheder”, tilføjer Per Borgvall.
”Disse områder har stor strategisk betydning for
koncernen.” ■

E

urosistemi, med base i Rom, har arbejdet med
sikkerhedsløsninger på dette område i mere end
30 år. Virksomheden blev bedt om at levere en
løsning, der kunne minimere kødannelse og store menneskemængder ved billetkontoret. Man valgte at gøre
dette til den eneste indgang langs med bygningsværket,
der også har udgangsdøre. På denne måde er stedet
beskyttet imod, at uautoriserede personer opnår adgang,
samtidig med at man sikrer en kontrolleret gennemstrømning af besøgende fra flere punkter.
Det var nødvendigt for Eurosistemi at skabe udgangsfaciliteter, der kunne rumme mere end 10.000 besøgende om dagen. Virksomheden valgte derfor Gunnebos
personkarruseller i fuld højde. Brugervenlige adgangskontrolbarrierer var nødvendige for at skabe hurtig gennemstrømning, og de skulle desuden kunne holde til den
almindelige slitage, der opstår som følge af konstant
brug og påvirkning fra vind og vejr.
Herudover måtte det ikke være muligt at kravle over
barriererne. På grund af deres placering ved siden af nogle ekstraordinært smukke monu-menter skulle de være
pæne at se på rent æstetisk – en række kriterier, som alle
blev opfyldt af Gunnebos personkarruseller. ■
Bemærk: Forum Romanum er stedets latinske navn.
På italiensk hedder det Foro Romano/Foro Romano-Palatino.

Hurtige SpeedStiles i Madrids nye skyskraber
Torre Titania er den seneste skyskraber, bygget i Madrid. Det er den tolvte højeste bygning
i den spanske hovedstad. Torre Titania er udstyret med ti effektive SpeedStile BP’er, der er
specialfremstillet i sort for at matche hovedindgangen.
TEKST I Manuel Latorre Marin

S

kyskraberen blev designet og bygget,
efter den tidligere bygning, Windsor
Tower, gik op i flammer i 2005.

Opførelsen af den nye bygning gik i gang i
2007 og var færdiggjort i starten af 2013. Det
tog fem års arbejde, og skyskraberen indehol-

Nye afdelinger i
Sydøstasien giver
større rækkevidde

der bl.a. Spaniens største shoppingcenter.
Herudover byder den på en enorm mængde
kontorlokaler. For at kunne give medarbejdere og besøgende adgang til disse kontorer,
og samtidigt kontrollere, hvem der får adgang
til etagerne, har man installeret ti passager.
Gunnebo-sluserne er desuden fremstillet i
sort for at matche bygningens hovedindgang.

Projektet blev udført i samarbejde med sikkerhedsvirksomheden Mega2, der er en af de
største leverandører af sikkerhedsudstyr til ”El
Corte In-gles”, bygningens indehaver og det
førende stormagasin i Spanien. ■
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Værdiopbevaring
– the Mint way

Sikkerhedsskab
intakt efter oversvømmelsesskader

Gunnebo leverede og specialfremstillede både hardware og software til Mint Securities’ værdiopbevaringscentre i Storbritannien. Centrene tilbyder værdiopbevaring af højeste kvalitet til en lang
række kunder, fra enkeltpersoner, der ønsker at opbevare deres værdigenstande, til virksomheder
som f.eks. guldsmedeforretninger.

Gunnebo viste for nylig sit værd, da
virksomheden blev tilkaldt for at åbne et
sikkerhedsskab på ét ton to måneder efter
en række ødelæggende oversvømmelser i
Indien.

TEKST I Andrew Willdig

U

d over at have tilføjet den første installation af sin slags af SafeStore 2000C SDLkundebokssystemet (Safe Deposit Locker)
til Gunnebos produktsortiment i Storbritannien, gør
virksomheden sig i at levere samlede sikkerhedsløsninger til sine kunder. Gunnebo UK’s ekspertise
i forhold til strategiske partnerskaber har bidraget
til lanceringen af denne nye virksomhed, der tippes
gode muligheder for hurtig ekspansion.
De administrerende direktører Surekha Chouhan og
John Connell var hurtige til at starte Mint Securities,
da nogle banker stoppede med at udbyde kundebokse.
”Der er i øjeblikket ikke andre virksomheder i
Storbritannien, der tilbyder en service som vores. Vi
hjælper kunder, som står over for tårnhøje forsikringspræmier til dækning af indbo og større risiko for
tyveri, efterhånden som det bliver kendt i kriminelle
kredse, at der er værdifulde ting at komme efter i
visse hjem”, fortæller Surekha Chouhan.

TEKST I Rasika Joshi

”Det har været et utroligt vellykket samarbejde,
som har introduceret nye produkter i Storbritannien”, siger Andrew Willdig, Service Director hos
Gunnebo UK.
Softwaren blev også skræddersyet til kunden.
”Den avancerede elektroniske lås til hver enkelt
kundeboks er forbundet med SafeControl-softwaren, der straks sætter en alarm i gang, hvis nogen
forsøger at manipulere med boksen eller åbne den
med vold og magt. Herudover bliver alle hændelser
registreret af et komplet revisions- og sporingssystem”, forklarer Andy Hodgson, Technical Manager
Cash Handling hos Gunnebo UK.

I

juni blev den nordlige indiske stat Uttarakhand udsat for et skybrud, der varede
flere dage og forårsagede altødelæggende
oversvømmelser og jordskred. Det var den
værste naturkatastrofe i landets historie siden
tsunamien i 2004.
Blandt de steder, der blev hårdest ramt af
de oversvømmelser, som hærgede det nordlige Indien, var Kedarnath. Kedarnath er et af
de helligste hindu-templer og er beliggende i
4.400 meters højde i Uttarakhand.

Kontante millionbeløb blev reddet

”En værdifuld partner”

Gunnebos bud på en totalløsning var, ifølge Mint Securities, afgørende for, at man endte med at vælge denne
virksomhed. Og Mint Securities har da også allerede
fundet ti byer, hvor de næste centre skal opføres.
Herudover kunne Gunnebo levere en fuldstænSkræddersyet software
dig gennemført kvalitetskontrol, fra fremstilling af
Centrene tilbyder værdiopbevaring af højeste kvalitet
produktet til installation og opfølgende salgssertil en lang række kunder, fra enkeltpersoner, der ønvice, som blev foretaget af den britiske Gunnebosker at opbevare deres værdigenstande,
afdelings egne ekspertteams.
til virksomheder som f.eks.
”Vi foretog grundige analyser af
Vi er fuld af lovord
guldsmedeforretninger.
udbuddet på markedet, og Gunnebo
omkring Gunnebos
Gunnebo leverede 1.100
var helt klart overlegen på denne
service og hvor værSafeStore 2000C SDL’er til
front på grund af virksomhedens
difuld en partner, de totalløsning. Vi er fuld af lovord
virksomhedens flagskib og
er blevet for os
er i gang med at installere
omkring deres service. Gunnebo
en Klasse 6-boks på 13x13 meter med
er en værdifuld partner for os. Det er en stor
kapacitet til yderligere 12.000 kundebokse i den
international virksomhed, og den personlige service
næststørste afdeling i Leicester.
er helt i top. Det er en utrolig venlig virksomhed,
Det britiske team samarbejdede med kolleger i
ligesom vores. Vi lægger begge stor vægt på kundeMarkersdorf, Tyskland med henblik på at skræddersy
service”, siger Surekha Chouhan.
produkterne til Mints behov.
”Fra starten havde vi tre forskellige leverandører
Gunnebo, som tog folk fra Mint med til Tyskland
oppe til overvejelse, men Gunnebo imponerede os
for at vise dem, hvordan boksene fremstilles, har
mest. Vi var også vildt imponerede over fremstilogså stået for arbejdet i forbindelse med bygninlingsanlægget i Tyskland, hvor det specialiserede
gens sikkerhed og opsætningen af kameraovervågpersonale virkelig gjorde en dyd ud af deres arbejde”,
ning og alarmer.
tilføjer John Connell. ■
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BESØG PÅ VÆRDIOPBEVARINGSCENTRET. Tom Rochford, Sales Director hos Gunnebo; Adam Watts, New Business Manager hos Ellerton Knight Insurance; Leicesters borgmester og byrådsmedlem Mustafa Kamal; Andrew Willdig, Service Director hos Gunnebo; Surekha Chouhan, Director for Mint og John Connell, Director for Mint.

EN HELT SÆRLIG SERVICE. Mint Securities tilbyder en serviceydelse til kunder i Storbritannien, som står over for tårnhøje forsikringspræmier til dækning af indbo og større risiko for tyveri, efterhånden som det bliver kendt i kriminelle
kredse, at der er værdifulde ting at komme efter i visse hjem.

Under oversvømmelserne rev et Gunnebosikkerhedsskab tilhørende Standard Bank of
India (SBI) sig løs fra Kedarnath-templet og
blev begravet i murbrokker.
Efter to måneders intens søgen fandt man
sikkerhedsskabet, der havde taget betydelig
skade. Gunnebos serviceteknikere blev transporteret til stedet i en af hærens helikoptere
for at åbne skabet.
Oversvømmelserne havde båret det et ton
tunge sikkerhedsskab ca. 50 meter. Der var
intet spor af skabets originale nøgler. Alle de
tekniske mekanismer var yderst beskadiget, så
teknikerne måtte trække på al deres erfaring
og tekniske ekspertise for at få de forskudte
dele til at passe sammen og åbne skabet med
en kopi af nøglerne.
Hvad der måske er mere interessant, er, at
alle pengene blev fundet i intakt stand i sikkerhedsskabet. Dette er et uomtvisteligt bevis på
Gunnebo-sikkerhedsskabenes høje kvalitet og
teknikernes ekspertise, en ekspertise de altid
er klar til at benytte for at hjælpe kunder i en
vanskelig situation. ■
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BBVA Bancomer
moderniserer i Mexico
SafeStore Auto til
eksklusivt klientel

MEXICO Finanskoncernen BBVA

vedligeholdelsesservice til bank-

Bancomer har indgået en tre-årig

afdelinger i det centrale Mexico

kontrakt med Gunnebo om at

og sikkerhedssystemer til største-

opgradere og vedligeholde sikker-

delen af Bancomers filialer.

heden i mange af dens mexicanske

”Med denne ordre erklærer

filialer. Gunnebo skal levere komplet

BBVA Bancomer sin tillid til Gunnebo Mexico og understreger sin

MALAYSIA G7 Safety Lockers er et ma-

forpligtelse i forhold til hele tiden

laysisk aktieselskab med investeringer i

at forbedre banksikkerheden, i takt

hurtigt voksende og innovative virk-

med at koncernen konsoliderer og
udvider sin forretning”, siger Carlos

somheder i hele Asien. Virksomheden
er involveret i bioteknologi og kultivering, guldminebrug og -forarbejdning,
hotel og turisme, byggeri, olie og gas,
underholdning og kundebokse til
værdiopbevaring.
G7 råder over mere end 3.000 mekaniske kundebokse, der er installeret i

IDEEL TIL TANKSTATIONER. Det svenske olieselskab Preem AB har indgået en rammeaftale med Gunnebo omkring
SafePay – et fuldstændig lukket system til kontanthåndtering.	
Foto: Preem

Fuldstændig lukket system
højner sikkerheden hos Preem

Sanroma, Institutional Security Manager hos BBVA Bancomer i Mexico.
Gunnebo Mexico blev etableret
i 2010 og har allerede opbygget et
stærkt omdømme blandt de fleste
banker af mexicansk eller spansk
KONTRAKTEN UNDERSKRIVES. Jordi
Riart, General Director for Gunnebo
Mexico, og Carlos Sanroma, Institutional Security Manager hos BBVA
Bancomer.

oprindelse. Denne kontrakt konso-

SIKKERHEDSARBEJDE. En ingeniør fra Gunnebo Portugal programmerer
den vægmonterede kontrolenhed til brandalarmen.

SVERIGE Gunnebo Nordic AB har

Sverige og påtænker at indføre sy-

cashflowet, fra betaling til optæl-

Da virksomheden skulle finde en

indgået en rammeaftale med det

stemet på ca. 20 stationer om året.

lingscenter. SafePays CashControl-

måde, hvorpå den kunne adskille sig fra

svenske olieselskab Preem AB om

”Vi vurderede SafePay og fandt

andre privatejede udbydere af kunde-

at levere, installere og yde service

et lukket system til kontanthånd-

oplysninger om cashflow til rådig-

på SafePay, et fuldstændig lukket

tering, der er nemt at bruge og

hed centralt hos Preem og lokalt på

system til kontanthåndtering, på

opfylder Preems sikkerhedskrav.

stationerne.

Preems tankstationer. Aftalen om-

Leverandøren skulle også bevise, at

fatter SafePay-systemets enheder

de kunne tænke innovativt og være

stændig lukket kontanthåndtering

i en af de største Intermarché-lagerbygninger.

til recirkulation af mønter og penge-

på forkant med fremtidens udfor-

er ideelt til tankstationer”, siger Tom

Den europæiske supermarkedskæde Intermarché er en af Gunnebo Portugals

sedler, enheder til kontantoverførsel,

dringer”, fortæller Magnus Rehn,

Christensen, Regional Manager hos

vigtigste kunder på detailmarkedet, og alle kædens 230 butikker er beskyttet med

software, installation, uddannelse,

byggeri- og vedligeholdelseschef

Gunnebo Nordic.

Gunnebos fysiske og elektroniske sikkerhedsløsninger.

kundeservice og teknisk service.

hos Preem.

Løsningen er også klar til de
nye svenske mønter og pengesedler, der kommer i 2015.

Systemet, der blev installeret i Alcanena, anvender en avanceret brandkontrolenhed

Sibu i det østlige Malaysia.

Preem har omkring 100 bemanbokse, fandt man ud af, at Gunnebos

dede tankstationer fordelt i hele

Systemet giver kontrol og beskyttelse mod tyveri gennem hele

program stiller på effektiv vis

liderer Gunnebos position som den
foretrukne sikkerhedspartner for
bankerne i regionen.

Gigantisk lagerbygning
beskyttes imod brand
Portugal I sidste kvartal gennemførte Gunnebo Portugal installationen af et brand-

”Preems investering viser, at fuld-

alarmsystem for Mosquetaires-koncernen i Alcanena, Portugal. Løsningen blev opsat

med fem punkter fordelt i bygningen, 120 stråledetektorer, 350 præcise branddetektorer og 35 manuelle brandknapper og -sirener. Alt er forbundet til bygningens admi-

SafeStore Auto var den rigtige løsning

nistrationssystem, der modtager kommandoer og alarmoplysninger. Herudover er der

til det eksklusive klientel. Kunderne

monteret et system til detektion af H2-udslip i batterirummet.

begyndte endda at leje bokse allerede
inden, den nye service officielt var
blevet lanceret.
SafeStore Auto er en selvbetje-

Senere i år forventer man at installere en grafisk platform for at integrere lagerbyg-

Indiens største shoppingcenter gør sikkerheden endnu bedre
INDIEN High Street Phoenix-shop-

sesaftale til også at omfatte mere

pingcentret (HSP) i Mumbai er

sikkerhedsudstyr.

ningen i kontorbygningen, der blev udstyret med et brandalarmsystem fra Gunnebo

Ny sportsarena i Saudi-Arabien
vælger personkarruseller

ningsløsning, der anvender robotter

det første af sin slags i Indien. Det

”I løbet af 2013 er der givet

til automatisk at udlevere en kundes

strækker sig over et imponerende

bevilling til projekter til udvidelse

sikkerhedsboks, når vedkommendes

areal på 3,3 millioner kvadratfod

af den elektroniske sikkerhed i

Saudi-arabien Kong Saud ’s Universitetets stadion, der står over for at skulle

identitet er blevet verificeret.

(over 300.000 kvadratmeter). Det

shoppingcentret, hvilket indbefat-

åbne i slutningen af 2013, bliver en arena med 25.000 siddepladser, som skal

Den vellykkede installation blev

huser mere end 500 varemærker,

ter brandalarmer og kameraover-

lægge græs til universitetets kampe mod andre universitetshold. For at gøre det

udført, og G7 har allerede afgivet den

herunder et stort udvalg af spise-

vågning. Ordren er et resultat af

trygt og sikkert for tilskuerne at ankomme til og forlade stadionet vil det blive

næste ordre, der skal installeres i Kuala

steder, underholdning, forretnin-

det upåklagelige serviceniveau,

udstyret med 32 RotaTech-personkarruseller i fuld højde fra Gunnebo. Herud-

Lumpur. Virksomheden går desuden

ger og boligkomplekser.

der leveres af det indiske team”, si-

over vil stadionet benytte sig af to personsluser fra Gunnebo. De skal beskytte

ger Sanjeev Nigam, Vice President

imod uautoriseret adgang og skabe adgang for handicappede. ABM Olayan

for Global Services i Indien.

leverer og installerer personkarrusellerne og -sluserne gennem en kontrakt med

med planer om at installere flere SafeStore Auto’s til næste år.

HSP har overladt dets sikkerhed
i Gunnebos varetægt og har valgt
at udvide centrets vedligeholdel-

projektets hovedentreprenør.

for fem år siden.
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Global tilstedeværelse
133 steder
Gunnebo er en global sikkerhedskoncern, der tilbyder et stort udvalg af serviceydelser, produkter
og løsninger. Koncernen har salgsvirksomheder
i 33 lande samt salgskanalpartnere på yderligere
100 markeder.
Gunnebos produktudbud inden for kontanthåndtering, sikkerhedsskabe og -bokse, passage
kontrol, elektronisk sikkerhed og sikkerhedsserviceydelser er udviklet i tæt samarbejde med
kunder og forretningspartnere over hele verden.
Læs mere på www.gunnebo.com

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

