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TEKST  I aurelia Gilbert, linda Gårdlöv

Om GuNNebO 
Gunnebo er en førende global leveran-
dør af sikkerhedsprodukter, -serviceydel-
ser og -løsninger med et bredt varesorti-
ment inden for kontanthåndtering, 
sikkerhedsskabe og -bokse, passagekon-
trol og elektronisk sikkerhed til banker, 
detailvirksomheder, pengetransport, 
massetransport, offentlige og kommer-
cielle bygninger samt steder med 
industri og høj risiko. koncernen har en 
årlig omsætning på 610 millioner euro, 
5.600 medarbejdere og salgsvirksomhe-
der i 33 lande på tværs af emea, asien 
og Stillehavsområdet samt amerika, 
plus salgskanalpartnere på mere end 
yderligere 100 markeder.

aNSVarShaVeNde udGiVer  
per borgvall 
telefon +46 10-20 95 000 
per.borgvall@gunnebo.com 
 
redaktiON  
karin Wallström 
karin.wallstrom@gunnebo.com 
linda Gårdlöv  
linda.gardlov@gunnebo.com 
jocelyne benisri 
jocelyne.benisri@gunnebo.com
aurelia Gilbert
aurelia.gilbert@gunnebo.com
amel loukal
amel.loukal@gunnebo.com
louise harper
louise.harper@gunnebo.com
claudia reitz
claudia.reitz@gunnebo.com
rob Suddaby 
rob.suddaby@gunnebo.com
emma Sheldon
emma.sheldon@gunnebo.com
janne pedersen
janne.pedersen@gunnebo.com
åsa tjörngren
asa.tjorngren@gunnebo.com
myriam bevillon
myriam.bevillon@gunnebo.com
malin Serrander
malin.serrander@gunnebo.com

bidraG iNdSeNdeS til fØlGeNde 
adreSSe 
Gunnebo ab, att.: Gunnebo Global  
box 5181, Se-402 26 Göteborg

prOjektleder 
mats ekendahl 
mats.ekendahl@newsroom.se

GrafiSk deSiGN OG prOduktiON 
tommy apelqvist, helena fogelberg 
Newsroom 

OVerSættelSe 
comactiva language partner ab, 
Xplanation language Services 
 
tryk 
ineko ab 
papir, OmSlaG 
cocoon Silk 250 g, 100 % genbrugsfiber 
papir, iNdlæG 
tom&Otto Silk  
GeNbruG 
denne publikation kan genbruges som 
papir.  
 
fOrSide 
jasbinder Singh, Vice president manu-
facturing, Gunnebo india.  
her ses han på fabrikken i halol.  
foto: anders eliasson 

Gunnebo ønsker at skabe yderligere merværdi i forhold til 
sit varesortiment, og det omfatter overordnet set at bevæge 
sig fra at levere enkelte produkter til at levere fuldstændige 
løsninger.
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For 25 år siden etablerede Antoine 
De Macedo sin urmagerforretning 
i luksusklassen – en branche, der 
er særligt sårbar over for røveri og 
indbrud. I løbet af de sidste mange 
årtier har Gunnebo været en vel-
etableret leverandør af sikkerheds-
produkter på det franske marked. 

I jagten på en sikkerhedspartner var 
Gunnebo det oplagte valg. produk-
ternes tiltalende design og høje 

kvalitetsstandard spillede en vigtig 
rolle under beslutningsprocessen.

Gunnebo er et kendt navn blandt 
guldsmedeforretninger og forhand-
lere af luksusure, primært som produ-
cent af sikkerhedsskabe, og nu også 
som leverandør af komplette sikker-
hedsløsninger grundet et øget behov 
for sikkerhed.

 ”forsikringsselskaberne stiller hele 
tiden højere krav i forhold til, at vi skal 
være veludrustede, når det kommer til 
sikkerhed”, fortæller antoine de ma-
cedo, indehaveren bag virksomheden 
af samme navn, som sælger vintage 
og nye luksusure i paris, frankrig.

”Sikkerhedsdøren, en løsning til 
passagekontrol, som forsikrings-
selskaberne har gjort obligatorisk, 
har afgørende betydning for os. den 
kontrollerer, hvem der får adgang, og 

styrer gennemstrømningen af men-
nesker.  Vi befinder os i en risikofyldt 
branche med særlig fare for væbnede 
røverier. derfor er det meget vigtigt at 
udvælge eller ”filtrere” de mennesker, 
der kommer ind i vores forretninger”, 
siger antoine. 

”rent æstetisk er det ikke nemt at 
integrere en sikkerhedsdør i en luk-
susforretning. i dette tilfælde var vi i 
stand til at integrere den i ret ukon-
ventionelle omgivelser.”

efter at have installeret sikker-
hedsdøren har antoine fået særdeles 
positive reaktioner fra både kunder og 
forretningens ti medarbejdere. 

”det er meget vigtigt for mig, at 
medarbejderne føler sig trygge, når de 
er på arbejde. hele udgangspunktet 
for min tilgang var at sikre varer, med-
arbejdere og kunder”, tilføjer han.

det var ikke kun på grund af pris, 
kvalitet, service og forsikringskrav, at 
antoine valgte Gunnebo som partner. 
et andet vigtigt aspekt var, at dette 
partnerskab gav ham mulighed for at 
arbejde sammen med én enkelt part-
ner i forhold til hans sikkerhedsbehov. 
Gunnebo kan levere løsninger, hvor 
elektronisk sikkerhed er integreret i 
fysisk beskyttelse, og det har konkur-
renternes produktudbud svært ved at 
hamle op med, ifølge antoine.  

”elektronisk sikkerhed er en vigtig 
del af løsningen, og det har gjort 

urmager antoine de 
macedo 

 �  Vintage og nye luk-
susure: rolex, car-
tier, patek philippe, 
chopard.

 �  Grundlagt i 2000.
 �  fire forretninger 
i paris, hvoraf én 
indeholder et 
restaureringsværk-
sted til vintage luk-
susarmbåndsure.

mit liv en hel del lettere at få hele 
løsningen integreret af den samme 
leverandør. Vi regner med, at Gun-
nebo vil fortsætte med at levere 
god service og nye sikkerhedspro-
dukter til os langt ud i fremtiden”, 
fortæller han.   ■

Sikkerhed med et  
strejf af luksus

antallet af røverier begået mod franske 
guldsmede- og urmagerforretninger i 
luksusklassen er mere end fordoblet i 
løbet af de sidste tre år. en af årsagerne 
er den kraftigt stigende pris på guld. 
branchen er derfor tvunget til at udru-
ste sig med sofistikerede sikkerhedsløs-
ninger som værn imod overfald, som 
sker oftere, foregår mere voldeligt og 
hurtigere. løsninger, der også skal leve 
op til forsikringsselskabernes krav. Gun-

nebo er en anerkendt ekspert, når det 
gælder sikring af mennesker, værdier 
og varer, og har været en af branchens 
foretrukne partnere i en årrække. Som 
producent, installatør og leverandør 
af vedligeholdelsesservices tilbyder 
Gunnebo skræddersyede sikkerhedsløs-
ninger, der overholder de standarder og 
klassificeringer, som forsikringsselska-
berne kræver.

SkrædderSyede lØSNiNGer bekæmper iNdbrudStyVe i fraNkriG

2 GLOBAL      #1 2014 3GLOBAL       #1 2014



SI
KK

ER
H

ED
 D

ER
 G

Ø
R 

EN
 F

O
RS

KE
L

Gunnebo gav dette koncept/produkt navnet Speed-
Stile, og det blev hurtigt et ikonisk produkt inden 
for entrance control, som gjorde Gunnebo førende 

på markedet. 
tiden gik, og i 2012 var det igen tid til at vende lidt op og 

ned på markedet, selvom Gunnebo stadig havde stor succes 
med sine SpeedStiles og bevarede sin førende position.

efter at have kigget nærmere på tendenserne og mu-
lighederne på markedet identificerede Gunnebo følgende 
vigtige krav i forhold til udvikling af nye produkter:

det, der egentlig blot skulle have været en produktfor-
nyelse, endte med en massiv udvidelse af SpeedStile-sorti-
mentet. resultatet blev hele SpeedGate-produktudbuddet, 
som bevirkede, at Gunnebo endnu en gang kunne opfylde 
alle krav og behov og samtidigt introducerede banebry-
dende koncepter.  

det nye SpeedStile-sortiment blev til med større fokus på 
forbedret tilgængelighed og fleksibilitet og er i øjeblikket 
ved at blive introduceret på markedet.

En ny dimension
efter at have gjort produktudbuddet næsten dobbelt så 
stort besluttede Gunnebo at omstrukturere sortimentet for 
at hjælpe folk med at vælge det rigtige produkt i forhold til 
deres anvendelsesområde. 

TEKST  I  mats ekendahl

Vi former fremtiden 
inden for sikkerhed

Sidst i 1990'erne lancerede Gunnebo et banebrydende 
koncept inden for sluser til passagekontrol med elektro-
nisk detektion og kontaktfri passageteknologi. 
    På dette tidspunkt ændrede virksomheden også mar-
kedet ved at lancere dette nye sortiment i et moderne 
design, hvor kunderne havde mulighed for at vælge et 
sluseudseende, der matchede omgivelserne. Dette var 
et visionært skridt i retning af, hvad der senere ville 
blive efterspurgt. 

Hvis man vil opnå succes inden for sikkerhedssektoren, er det 
altafgørende at have en kreativ og effektiv forsknings- og 
udviklingsafdeling (r&d).

en succesrig virksomhed skal hele tiden udvikle eksisterende pro-
dukter samt skabe nye produkter og løsninger. disse skal anvende 
den mest avancerede teknologi og være brugervenlige, pålidelige, 
sikre, omkostningseffektive og meget andet. 

r&d-arbejdet med at udforme og fremstille produkter er en 
vedvarende proces inden for Gunnebos organisation, som først og 
fremmest tager afsæt i kundernes behov.

”kunderne forventer at få – og er villige til at betale for – det, de 
virkelig har brug for, hverken mere eller mindre. dette tvinger os i 
høj grad til at forstå, og nogle gange hjælpe kunderne med at de-
finere, hvad disse behov består i. herudover er det vigtigt at holde 
fokus på, hvad der er vigtigst og allermest nødvendigt, og gøre 
dette så effektivt som muligt”, fortæller myriam bevillon, Operati-
ons r&d market Support center director hos Gunnebo.

temaet i denne udgave af magasinet Global er ”Sikkerhed, der 
gør en forskel”, og på de følgende sider kan du få mere at vide om 
de idéer og processer hos Gunnebo, der er med til at skabe nye, 
exceptionelle sikkerhedsløsninger – globalt såvel som lokalt.

  

Tilpasning af  
passagekontrol gøres lettere

 �æstetisk fornyelse
 � Nye materialer og finishmuligheder
 �modulopbygning med henblik på fleksible størrelser
 �maksimal gennemsigtighed – konstruktionsglas
 � Sikkerhed kombineret med tryghed
 � begrænset pladsbehov

Sortimentet er derfor struktureret ud fra den 
type panel eller bevægelse, der tilbydes i kategori-
erne flaps (fl), bi-parting (bp) og full panels (fp). 
hver enkelt tilbyder specifikke fordele i forhold 
til pladsbehov, sikkerhed, gennemstrømningsha-
stighed osv. for at kunne imødekomme forskellige 
markedsbehov.

Gunnebo har desuden introduceret en ny 
dimension, der har til formål at specificere det 
fulde sortiments mulighed for tilpasning og posi-
tionering. SpeedStile-sortimentet begynder med 
basic models (ba) efterfulgt af evolution models 
(eV), der tilbyder et større udvalg af tilpasnings-
muligheder, og på højeste niveau finder man 
den eksklusive dS-serie, som tilbyder endeløse 
tilpasningsmuligheder.

 
Eksklusiv DS-serie
Gunnebo lancerede den eksklusive dS-serie, som 
giver endeløse muligheder for tilpasning og er 

specifikt udarbejdet med henblik på at appellere 
til de allermest krævende arkitekter og indret-
ningsarkitekter. Virksomheden ønskede at finde 
et alternativ til finishen i rustfrit stål, som var 
dominerende på de fleste sluser på markedet. 
herudover skulle det give arkitekter og indret-
ningsarkitekter mulighed for nemt at integrere 
slusen i deres design. 

 
Materiale af høj kvalitet
Gunnebo har valgt nogle af de foretrukne ma-
terialer blandt arkitekter og designere til de nye 
finishmuligheder, især:  
corian, dupont, treSpa, 3m og di-NOc-film.

de valgte materialer besidder følgende fordele:
 � finish- og grafikvalgmuligheder, der nemt kan 
udskiftes uafhængigt af hinanden

 �adgang til fremstillingsmateriale på globalt 
plan 

 � ensartet kvalitet

 � bæredygtige materialer

 �Global og lokal support fra leverandører

 � begrænset miljøpåvirkning 

50.000 sluser installeret på verdensplan
med disse nye produkter konsoliderer Gunnebo 
sin førende markedsposition og kan endnu en 
gang tilbyde det største og mest innovative sorti-
ment af løsninger inden for entrance control.  

Succeshistorien om Gunnebos SpeedStile indtil 
nu: 

 � 50.000 sluser installeret på verdensplan 

 �daglig gennemstrømning af 90 millioner 
mennesker

 � tilstedeværelse i nogle af verdens mest ikoniske 
bygninger     ■

Kunderne forventer at få – og er 
villige til at betale for – det, de 
virkelig har brug for, hverken mere 
eller mindre. 

TEKST  I emma Sheldon
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UTROLIGE RESSOURCER. for at 
kunne håndtere arbejdet med 
produktudvikling inden for en 
virksomhed, som er udfordret 
af geografiske afstande og 
kulturelle forskelle, har Gun-
nebo skabt et meget stærkt 
r&d-netværk bestående af 
mennesker, der kender og 
stoler på hinanden: ”jeg har 
altid opfattet kulturelle for-
skelle som værende et utroligt 
aktiv med stor værdi. personer 
med forskellig oprindelse eller 
tankegang får forskellige idéer, 
og hvis de deles på den rigtige 
måde, kan det give os 
utrolige ressourcer i forhold  
til innovation”, siger 
myriam bevillon. 
foto: régis bevillon

Strategien hos Gunnebo består i hele tiden 
at forbedre eksisterende produkter og 
skabe nye løsninger, der kan imødekomme 
markedsbehovene så effektivt som muligt. 

Gunnebo-koncernen har indsamlet res-
sourcer til forskning og udvikling samt 
udnævnt en r&d manager. 

”dette sender et stærkt signal om, at vi læg-
ger stor vægt på r&d og ønsker at have endnu 
mere fokus på dette område”, siger myriam 
bevillon, Operations r&d market Support 
center director hos Gunnebo.

 Én måde at opnå konstante forbedringer 
på er ved at slå teams sammen, fremme 
udveksling af bedste fremgangsmåder, dele 
ekspertviden og skabe flere muligheder for, at 
de forskellige r&d-teams kan arbejde sam-

men. Vi skal også udvikle de rigtige evner og 
kompetencer, da dette er en nøglefaktor i 
forhold til at opnå succes inden for forskning 
og udvikling. 

en af vores største udfordringer er at udvikle 
globale produkter og løsninger, der kan imøde-
komme lokale behov. i praksis er dette lettere 
sagt end gjort på grund af forskellige vaner, 
processer og lokale love.

”Vi har globale løsninger, som rent faktisk 
bliver solgt overalt, f.eks. Safecash r-depone-
ringsenheder til recirkulation af pengesedler, 
det robotstyrede SafeStore auto-kundeboksan-
læg og den elektroniske lås GSl1000. for andre 
produkter forsøger vi at udvikle platforme, 
hvorfra vi kan skabe lokale tilpasninger”, for-
tæller myriam bevillon.

”herudover udvikler vi også produkter, der er 
særligt tilpasset specifikke markeder.” 

det er også nødvendigt at opdatere og op-

gradere vores produkter. dette gøres ved hjælp 
af systematisk, teknisk arbejde og forslag til 
forbedringer, der kommer fra folk, som er invol-
veret i installation eller service osv.

”Sikkerhedsprodukters levetid er som regel 
relativ kort, især når det gælder højteknologi-
ske og softwarebaserede løsninger. derfor er vi 
nødt til at forny og opdatere oftere”, forklarer 
myriam bevillon.

konkurrence er en anden faktor, hvor virk-
somheden virkelig skal kunne følge med. Når 
konkurrenter lancerer noget smart, skal Gun-
nebo være i stand til at tage ved lære af dette 
og implementere endnu bedre nye funktioner 
– det er et konstant kapløb!

hvis man vil lykkes med dette, og med at 
være kreativ, kan man samle alle vigtige eks-
perter, internt og eksternt, for at finde den 
bedst mulige løsning. altid for kundernes 
skyld.

”de er vores vigtigste drivkraft. Nu til dags 
forventer kunderne at få – og er villige til at 
betale for – det, de har bruG fOr, hverken 
mere eller mindre.”

lovgivningsændringer er en anden vigtig 
drivkraft. Gunnebo kommer med forslag til 
løsninger, der overholder lovgivningen, som da 
der eksempelvis kom nye dekreter vedrørende 
pengetransport i flere forskellige lande.   ■
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Udvikling af kreative løsninger  

TEKST  I mats ekendahl

PROdUkTTEST i forbindelse med r&d-proces.

Døre med høj ydeevne  
tilbyder dobbelt beskyttelse 

Magtek-sortimentet i aluminium er 
udviklet til at beskytte mennesker, 
bygninger og ejendomme ved at 

levere maksimal sikkerhed til arbejdspladser, 
personale og kunder. ud over døre indeholder 
sortimentet i aluminium også vinduer og 
afskærmninger med høj ydeevne til fysisk be-
skyttelse, der kan modstå manuelle overfald og 
indbrud.

Området inden for europæiske standarder og 
bestemmelser har været i stærk udvikling siden 
2011 og har gjort standarden eN 1627 til den 
primære reference i europæiske lande. efter lan-
ceringen af enkeltdøre har Gunnebo fuldendt 
sortimentet i aluminium med dobbeltdøre, der 
alle er testet og certificeret af uafhængige orga-
nisationer og laboratorier i overensstemmelse 
med europæiske standarder og bestemmelser, 
op til rc5-niveau (se bemærkning).

de nye dobbeltdøre fås med massiv fyld-
ning, glasfyldning eller delvis glasfyldning, 
hvilket giver et elegant udseende og alsidighed. 
magtek-døre er således den bedste løsning til 
beskyttelse af offentlige administrationsbygnin-
ger, banker, pengetransporter, detailforretninger 
og ambassader. 

de tekniske funktioner er også blevet forbed-
ret. dørene fås blandt andet i flere størrelser og 
med forskelligt tilbehør, såsom et nyt låsesy-
stem med nødåbningsfunktion og automatisk 
genlåsning. herudover kan disse døre leveres 
med kombinerede modstandskræfter som f.eks. 
ballistisk modstandskraft med beskyttelse mod 
manuelle overfald.

med de nye dobbeltdøre kan Gunnebo tilbyde 
det størst mulige sortiment i aluminium bestå-
ende af døre, afskærmninger og vinduer, der kan 
opfylde selv de mest specialiserede krav på det 
moderne marked.   ■

Gunnebos sortiment af sikkerhedsdøre, der fremstilles på fabrikken i 
Baldenheim og er kendt for sit høje niveau, hvad angår sikkerhed, mod-
standskraft, design og ydeevne, er nu blevet yderligere forbedret med nye, 
elegante dobbeltdøre i aluminium.

bemærk: en dørs modstandskraft over for ind-
brud (dørkarm og dørfyldning) bestemmes i 
henhold til standarden eN 1627, som tester alle 
konstruktionens følsomme punkter.  beskyttelse 
mod indtrængen klassificeres fra rc1 til rc6 (rc = 
resistance class): 

 � rc3: tyven forsøger at bryde ind ved hjælp af en 
ekstra skruetrækker og en løftestang. 

 �  rc4: den erfarne tyv anvender, herudover, save, 
hamre, en økse, en mejsel og bærbare, batteri-
drevne bor.

 �  rc5: den erfarne tyv anvender, ud over elektrisk 
værktøj, eksempelvis bor og rundsave med en 
maksimal klingediameter på 125 mm.

 �  de nye funktioner er tilføjet til niveau rc3 og 
rc4.

TEKST  I  amel loukal

Mulig fremtidig udvikling
 � Gunnebo vil benytte sig af de ”tek-
nologiske trends”, såsom: hvorfor 
ikke tjekke dit sikkerhedsprodukts 
status via din smartphone? hvor-
for ikke gøre det muligt at tjekke, 
hvilke løsninger der er tilgæn-
gelige, via din ipad? hvorfor ikke 
modtage en alarm på din telefon, 
hvis noget går galt? 

 � Nye værktøjer med touch-funktion 
og forbindelser med høj hastig-
hed – alle disse ting har ændret 
Gunnebos vaner på meget kort tid, 
men det føles som en helt naturlig 
udvikling. 

 � det, at banker bevæger sig i en 
mere serviceorienteret retning 
med direkte fokus på kunderne, 
og mange steder har outsourcet 
kontanthåndtering, er også med 

til at lede Gunnebo i retning af nye 
løsninger.

 � Når det kommer til store ændrin-
ger inden for banksektoren – uan-
set om der er tale om ekspansion 
eller nedskæring – vil Gunnebo 
være med hele vejen, og nogle løs-
ninger er blevet installeret i mange 
forskellige lande takket være disse 
omvæltninger.

 � terrorisme er også et tema, der 
skal tages med i overvejelserne, 
og det har været med til at skærpe 
sikkerheden på blandt andet trans-
portområdet og vigtige steder i det 
offentlige rum. 

 � både eksplosions- og skudfaren 
er steget inden for de seneste år, 
hvilket medfører, at Gunnebo skal 
varetage disse risici ud over risi-
koen for indtrængen.
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Ifølge den civile luftfartsmyndighed i Storbritannien, Civil Aviation 
Authority, forventes antallet af flypassagerer at stige med 5 procent i 
de kommende år. De driftsansvarlige i Hamborg Lufthavn er allerede i 
fuld gang med at forberede sig på denne udvikling med udvidelsen og 
moderniseringen af det centrale sikkerhedskontrolpunkt i Terminal 2.  

Installationen i terminal 2 i hamborgs internationale lufthavn består af to 
enkelte, automatiserede boardingsluser – boardSec. brugen af Gunnebos 
automatiserede boardingsluser optimerer gennemstrømningen af passage-

rer og yder sikkerhed på højeste niveau. 
den administrerende direktør for hamborg lufthavn, michael eggenschwi-

ler, betegner projektet som en ”bragende succes”. 
”den nye ”overhalingsbane” i terminal 2, hvor Gunnebos boardingsluser 

fungerer i kombination med automatiserede systemer til kontrol af boarding-
kort, sætter skub under processerne ved kontrolpunkter og bidrager til en 
hurtigere og mere bekvem håndtering af de 19.000 passagerer, der bevæger 
sig gennem lufthavnen til afgangshallen hver dag”, siger michael. 

Når passagererne bruger Gunnebos boardSec, skal de blot scanne deres 
boardingkort. herefter kontrollerer it-systemet kortets gyldighed og overens-
stemmelse med flydatabasen (lufthavnens cute-system). irriterende ventetid 
minimeres, og lufthavnspersonalet kan bruges mere effektivt andre steder.

Gunnebo Germany sikrede sig kontrakten ved at tilbyde en attraktiv pakke-
løsning med sluser, installation og vedligeholdelse.

begge de enkelte boardingsluser vil blive udvidet med endnu en bane inden 
udgangen af indeværende år. i 2014 bliver der desuden installeret yderligere 
to dobbeltbaner. der er mulighed for at integrere biometriske genkendelses-
systemer efter behov.

”adgangskontrol er fortsat et af de vigtigste elementer i opbygningen af 
sikkerhedsforanstaltninger i lufthavne”, forklarer albert Schürstedt, head of 
building & infrastructure Gunnebo Germany Gmbh.

tysklands ældste lufthavn er klar til morgendagens udfordringer.   ■

Flypassagerer indtager  
overhalingsbanen

TEKST  I emma Sheldon
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L  O’Marché Frais er en del af en fransk detail-

koncern, der blev etableret i 1984, og som 
driver 20 forretninger i Paris-området. Siden 
2010 har virksomheden anvendt SafePay™-
løsninger i alle dens store butikker.

”Vi valgte SafePay-systemet på grund 
af dets ergonomiske design og brugerven-
lighed”, fortæller Guillaume Charpentier, 
IT-direktør hos O’Marché Frais.

Guillaume charpentier siger: ”inden for 
vores felt finder der stadig et stort antal 
kontante transaktioner sted (25 % af 

den samlede volumen). det var derfor særdeles 
vigtigt at mindske den fysiske kontanthåndte-
ring i vores forretninger af fem primære 
årsager.”

årsagerne er:
 � eliminering af kontante kassebeløb, der ikke 
stemmer
 �mere tid til kassemedarbejderne (mere effek-
tiv arbejdstid uden faste rutiner ved arbejds-

dagens start og med mindre administration)

 �automatisk bekræftelse af pengesedlers 
ægthed 

 � facilitering af betalingstransaktioner ved at 
øge tilgængeligheden blandt kassemedarbej-
dere, især på tidspunkter med mange kunder

 � bedre sikring af forretningerne – et yderst 
vigtigt tema efter en række overfald, der har 
traumatiseret både personale og kunder

implementeringen af et automatiseret sy-
stem til kontanthåndtering skete med henblik 
på at tage fat i disse emner og handle i forhold 
til at holde kriminelle væk – nøjagtigt det, Safe-
pay er udviklet til at gøre. 

”Omfattende løsning til opfyldelse af vores 
behov”

O’marché frais valgte Safepay-systemet på 
grund af dets ergonomiske design og bruger-
venlighed.

”Sammenlignet med konkurrenterne udgjor-
de det en vigtig forskel, at integrationen fandt 
sted, uden at vi skulle ændre vores kasselinje. 

Særligt Safepay-deponeringsmodulet til penge-
sedler virkede til at være yderst praktisk for os, 
da det var muligt at opbevare det under disken, 
således at kassemedarbejderen nemt kunne 
indføre pengesedlerne. denne løsning var des-
uden den, der bød på det allerhøjeste niveau af 
sikkerhed”, forklarer Guillaume charpentier.

 alle forretningerne var allerede udstyret 
med sikkerhedsskabe fra fichet-bauche – et af 
Gunnebos varemærker – og O’marché frais var 
særdeles tilfreds med disse produkters kvalitet 
og relaterede serviceydelser.

Tre år med positive resultater
der blev oprindeligt installeret 16 enheder i 
den første forretning. resultaterne levede op 
til forventningerne, og det efterfølgende år 
blev udstyret implementeret i yderligere syv 
forretninger – heriblandt i brétigny-sur-Orge, 
der nu har 24 stationer. et samlet antal på 139 
Safepay-produkter fordelt på hele koncernen.

”under implementeringen brugte teamet fra 
Gunnebo france meget tid på stedet og handle-
de yderst proaktivt.  der blev oprettet en spe-

Forenklet kontanthåndtering 
giver forbedret kundeservice

cialtilpasset grænseflade med vores pOS-software.   
i dag laver vores projektleder fra Gunnebo opfølg-
ning på nye installationer og hjælper os også med at 
optimere processer”, tilføjer Guillaume charpentier.

medarbejderne hos O’marché frais er glade, fordi 
processerne til kontanthåndtering er blevet meget 
enklere.  det har elimineret de fleste 
kundeklager og giver dem tid til vir-
kelig at fokusere på at byde kunderne 
velkommen. en anden umiskendelig 
fordel er, at medarbejderne ikke læn-
gere behøver at stresse over risikoen 
for at blive udsat for overfald.

Tilfredse kunder
kunderne finder det også meget 
lettere at foretage betalinger udeluk-
kende med kontanter eller kontanter 
kombineret med andre betalings-
midler.

”efter en periode med tilvænning og naturlig 
skepsis har de nu taget denne løsning til sig og stoler 
på dens evne til at give dem den rette mængde byt-
tepenge tilbage. herudover giver denne løsning dem 
en følelse af større sikkerhed, når de besøger forret-
ningen”, forklarer Guillaume charpentier.

i de fleste tilfælde udruster detailkoncernen hele 
kasselinjen for kun at have én enkelt proces til kon-
tanthåndtering at skulle administrere, hvilket gør 
driften enklere og således sparer penge. Gunnebo 
har desuden integreret et sikkerhedsskab til overfør-
sel af kontanter i administrationen.

”dette fjerner behovet for manuel kontanthånd-
tering fuldstændigt. i dag tager 
selv pengetransportfolkene kon-
tanterne direkte fra sikkerheds-
skabet uden rent faktisk at være 
i fysisk kontant med pengene.”

Et langsigtet partnerskab
efter initiativerne foretaget i forretningerne er næste 
skridt at implementere et centralt overvågnings-
værktøj, cashcontrol, til it-afdelingen. formålet 
er at skabe et overblik i realtid over indgående og 
udgående kontanter for hver forretning og for hele 
koncernen – samtidig med at man forbedrer kontrol-
procedurerne i den centrale revision. 

”på lang sigt er vores endelige målsætning at 
kunne kreditere konti direkte til banken, så snart 
pengene er hentet i forretningen – endda før penge-
transportvirksomheden starter sin!”, fortæller Guil-
laume charpentier.    ■

SLUT mEd OvERfaLd. catherine fernandes fra den franske 
detailkoncern O’marché frais’ forretning i brétigny-sur-Orge er 
ansvarlig for implementeringen af Safepay i samarbejde med 
it-afdelingen. hun siger: ”Siden Safepay blev implementeret, har 
vi ikke haft et eneste overfald i vores forretninger. ikke engang i 
dem, der ligger i såkaldt udsatte områder.”  foto: O’marché frais

...integrationen 
fandt sted, uden  
at vi skulle ændre 

vores kasselinje...

TEKST  I  laurence delecroix
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Detailsektoren ønsker at tage imod sine kunder med åbne 
arme. Indgangspartier skal være imødekommende og en for-
nøjelse at gå igennem. Maxi Ica Stormarknad Partille i Sverige 
besluttede at overlade den vanskelige opgave til Gunnebos 
hurtigsluser.

Thomas Strindeborn ejer supermarkedet og arbejder også i 
andre detailvirksomheder.

”jeg havde derfor set Gunnebos adgangsløsning i andre 
detailforretninger. den er ikke blot tiltalende og imødekommende, 
men giver også indtryk af at være meget sikker”, siger han.  

Selvom det moderne design og følelsen af åbenhed var tilta-
lende, skal en passageløsning også kunne forhindre butikstyve i at 
komme ud gennem indgangen. 

”Vi havde døjet en del med butikstyveri, men kunne jo ikke bare 
lukke butikken... det, vi ønskede, var en 
sikrere løsning, som stadig var yderst 
tilgængelig. Gunnebos hurtigsluser var 
det oplagte valg, idet de opfyldte begge 
disse krav”, fortæller Strindeborn.

de nye sluser fylder også mindre 
end den tidligere model. før skulle 
kunderne gå ret langt for at komme ind 
i supermarkedet, gennem to roterende 
sluser. den nye løsning gør det meget 
nemmere at komme ind, og forretnin-
gens udseende udadtil har også fået 
en ansigtsløftning. Synet af de relativt 
høje hurtigsluser kan desuden have en 
mere afskrækkende effekt på butiks-
tyve end de gamle, lavere sluser. 

thomas Strindeborn er yderst til-
freds med de nye hurtigsluser, både på 
grund af deres store tilgængelighed og 
deres præventive egenskaber over for 
kriminelle.

”jeg er meget begejstret for alle de 
tekniske og æstetiske aspekter, og det 

hele fungerer uden problemer. Gunnebos salgsfolk og servicetek-
nikere er desuden meget nemme at arbejde sammen med”, siger 
han.

rygtet har spredt sig, og andre folk i branchen og interesse-
rede parter har været forbi supermarkedet for at se Gunnebos 
hurtigsluser.

”alle, der kommer forbi, er vilde med dem. det kan godt være, at 
det ikke er den billigste løsning, men den er virkelig helt enestå-
ende!”, afslutter thomas Strindeborn.   ■

Åbent for kunder – Lukket  for tyve

TEKST  I mats ekendahl

Pladsbesparende  
løsning til  
detailhandlen

Per Geijer er sikker-
hedschef hos Svensk 
Handel. Her er hans 
synspunkter i forhold 
til forretningers ind-
gangspartier og adgangsløsninger nu 
og i fremtiden:

”Når detailhandlere investerer i en sikker 
løsning til deres indgangspartier, kan 
de ikke nøjes med at tænke på, hvordan 
de bedst muligt holder butikstyve væk. 
det skal også være let for kunderne at 
komme ind. de besøgende skal føle sig 
velkomne, og der skal være nem adgang 
for barnevogne og kørestole. derfor 
foretrækker mange detailhandlere en 

løsning, der er så åben og imødekom-
mende som muligt. dette betyder til 
gengæld, at mange er skeptiske over 
for meget store – og måske højtekno-
logiske og yderst sikre – passagesluser. 
Når det gælder hurtigsluser, kommer 
størstedelen af interessen primært fra 
større forretninger med meget store 
indgangspartier. mindre forretninger er 
ofte tilfredse med at have enkle sluser, 
der svinger til siden, når kunden går 
ind. dette er ofte tilstrækkeligt, fordi 
de fleste mennesker opfatter det som 
værende forkert at gå imod strømmen 
– og hvis de gør det, bliver det som regel 
bemærket. hvis indgangspartiet deri-
mod ikke er direkte synligt fra kasselin-

”Kunderne åbner sluserne  med deres kvittering”

BydER kUndERnE 
vELkOmmEn.
hurtigsluser 
udgør en åben og 
imødekommende 
passageløsning, 
der samtidigt gør 
livet svært for 
butikstyve.

foto: åsa tjörngren

Hemköp Skanstull er et supermarked beliggende ved en af 
indgangene til metroen i Stockholm. Det er et sted med mange 
mennesker, og butikkens indgang er ikke synlig fra kasselinjen.

”Beskyttelse mod tyveri er meget vigtigt, så vi installerede 
en SpeedStile med en sikkerhedssluse fra Gunnebo”, fortæller 
Fredrik Camitz, butikschef.

Designet er neutralt; en stålgrå ramme med ternede paneler 
i børstet aluminium. passagesluserne har et elegant udtryk, 
samtidig med at de holder butiks-

tyve væk på effektiv vis. hertil kommer 180 
cm høje glaspaneler, som det ikke er nemt 
at løfte varer over...

”Vi har kun haft vores SpeedStile i gan-
ske kort tid, men vi oplever faktisk mindre 
tyveri og spild. jeg tror, at det mentalt set 
kræver meget mere at forsøge at gå den 
gale vej gennem en SpeedStile, end det 
gjorde i de gamle svingsluser, vi havde før”, 
siger fredrik camitz. 

han glæder sig også over, at den nye ad-
gangsløsning er pladsbesparende, specielt 
fordi installationsområdet var begrænset.

”installationen har faktisk skabt mere 
plads ved indgangen, og det er rigtig godt, 
da det er et fremragende salgsområde, 
som vi selvfølgelig gerne vil udnytte mest 
muligt.”

Siden installationen har Gunnebos tek-
nikere finjusteret sluserne. det er vigtigt, at 
de er åbne tilstrækkeligt længe.

”i starten var de lidt for langsomme til 
at lukke, så vi ønskede at sætte farten en 
smule op. Nu kører de snart helt optimalt”, 
forklarer fredrik.

hemköp Skanstull har ikke haft en eneste driftsforstyrrelse, siden 
supermarkedet begyndte at bruge SpeedStile.  

”det er en særdeles pålidelig konstruktion i forhold til driften.” 
fredrik camitz valgte Gunnebo som leverandør efter at have set 

SpeedStile-adgangsløsninger i to andre hemköp-forretninger i Stock-
holm.   ■

jen, kan det være mere hensigtsmæssigt 
med eksempelvis en teknisk set mere 
avanceret sluse, som det er sværere at 
passere igennem. dette gør sig især 
gældende, hvis forretningen ikke har 
personale lige inden for indgangspartiet, 
hvilket dog ofte er ønskværdigt, fordi et 
tidligt møde med kunden og god service 
genererer salg.

uanset hvilken løsning man vælger, 
skal den være driftsmæssigt pålidelig. 
Sluserne må ikke sætte sig fast i lukket 
tilstand, så kunderne ikke kan komme 
ind, og heller ikke i åben tilstand, da 
dette vil friste svage sjæle...       

Overordnet set er det meget få detail-
handlere, der er interesseret i sikkerheds-

sluser med den mest avancerede teknik. 
de er ikke på jagt efter futuristiske løs-
ninger, fordi de har en traditionel tilgang 
til tingene, og som tidligere nævnt 
ønsker de på ingen måde driftsmæssige 
problemer, der forstyrrer gennemstrøm-
ningen af kunder.

man er dog begyndt at tale om mere 
moderne løsninger i fremtiden, med 
så få betjente kasser som muligt og 
selvbetjeningskasser, hvor kunderne 
selv scanner deres varer og betaler med 
kort. Når kunderne har betalt for deres 
varer, åbner de sluserne med deres 
kvittering.  dette vil selvfølgelig kræve 
en lukket indgangs- og udgangsløs-
ning.”   ■

TEKST  I mats ekendahl

Thomas Strindeborn.

Fredrik Camitz.
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Foto: Cia Lindkvist

Hvem er Björn Eriksson?
Baggrund:  chef for det svenske toldvæ-
sen og den svenske kystvagt, rigspoliti-
chef, præsident for interpol, landshøvding 
i Östergötlands län, bestyrelsesmedlem 
hos Gunnebo ab, den svenske regerings 
koordinator med henblik på bekæmpelse 
af sportsrelateret kriminalitet. 
Nuværende poster i sikkerhedssekto-
ren: bestyrelsesformand i den svenske 

brancheorganisation Säkerhets-
branschen, sikkerhedsrådgiver 
for Saab Security, formand for 
sikkerhedsvirksomheden brm’s 
rådgivningskomité, konsulent for 
bya (sikkerhedsbranchens uddan-
nelses- og arbejdsmiljøorganisa-
tion) og bestyrelsesmedlem hos det 
svenske idrætsforbund med ansvar 
for sikkerhedsanliggender.  

Sikkerhedseksperten om indgangsløsninger til
steder og arenaer med høj risiko:

det vigtigste er interaktion mellem mennesker og teknologi, og netop dette sam-
arbejde mellem, lad os sige, elektroniske løsninger og mennesker af kød og blod, 
er stigende. der vil altid være behov for folk til at tænde, kontrollere, vedligeholde 

og slukke sikkerhedssystemerne. derfor vil eksempelvis Gunnebos sikkerhedsløsninger 
til indgangspartier altid være vigtige, fordi mennesker skal kunne anvende forskellige 
indgange og udgange på sikker og effektiv vis.  at operere med én enkelt sikkerhedsvagt er 
ikke vejen frem... 

der arbejdes mere og mere med logistik og sikkerhed, for eksempel når det gælder om 
at få mennesker ind og ud ved store begivenheder. et af disse arbejdsområder består i 
at finde tekniske metoder, som kan bruges i forskellige lande til at kontrollere, hvem der 
kommer ind. løsningerne omfatter scanning af iris, personlige billetter og kameraer til 
ansigtsgenkendelse. man vil først og fremmest se, at der skabes en større tilknytning mel-
lem person og billet. herudover vil der være fokus på, hvordan en arena tømmes hurtigt og sikkert 
for mennesker.

Globalisering skaber større sårbarhed

Björn eriksson fortæller, at sikkerhedssekto-
ren har overtaget flere og flere af politiets 
opgaver, og derfor er sikkerhedsbranchen 

i fremgang. Sektorens fokus har imidlertid æn-
dret sig, og de involverede parter har ændret 
deres produktudbud betydeligt i de senere år. de 
har for eksempel tilføjet risikoanalyser til deres 

produktportefølje. 
”Virksomheder som Gunnebo er gået fra at 

sælge individuelle produkter, såsom sikker-
hedsskabe, til at tilbyde sofistikerede totalløs-
ninger med hardware og software på områder 
som eksempelvis adgangskontrol og kontant-
håndtering. Niveauet af videreudvikling er 
også steget, hvilket til gengæld kræver større 
ekspertise blandt medarbejderne og en højere 
grad af specialisering inden for forskellige 
produktområder”, siger eriksson.

i fremtiden vil de enkelte samfund rundt 
omkring i verden generelt blive mere kom-

plekse, og det øger samtidigt trussels- og 
risikoniveauet for mennesker og ejendom.

”Større mobilitet i forhold til mennesker 
og teknologi går hånd i hånd med øget 
globalisering. på den ene side gør dette 
samfundet bedre og mere effektivt, men 
det gør det også mere udsat og sårbart”, 
forklarer eriksson. 

Som følge heraf er antallet af specia-
liserede virksomheder stigende, hvilket 
delvist skyldes, at børsnoterede selskabers 
interne og eksterne sikkerhedskrav bliver 
mere og mere omfattende. Som nævnt 

TEKST  I mats ekendahl

tidligere, er dette med til at mindske den offent-
lige sektors monopol på sikkerhedsforanstaltnin-
ger, hvilket er til gavn for sikkerhedsbranchen.

eriksson mener ikke, at man kan se helt bort 
fra menneskelig arbejdskraft i alle sikkerheds-
systemer, selvom graden af teknologi i sådanne 
systemer hele tiden vokser. derimod får folk nu 
nye roller i forbindelse med deres arbejde. 

”Vigtigheden af at indsamle oplysninger for at 
kunne opretholde et højt sikkerhedsniveau bliver 
mere og mere fremtrædende. derfor er der behov 
for personer, som kan analysere data og viden, 
i takt med at sikkerhedssystemerne hele tiden 
bliver mere komplekse.”

uanset hvor kraftigt et beskyttelsesværn man 
måtte benytte, vil der altid være nogen med et 
tilstrækkeligt stærkt motiv til at bryde igennem 
eller omgå det. 

”en kæde er aldrig stærkere end dens svageste 
led, og det er i både den indtrængende og den 
forsvarende parts interesse at finde dette svage 
punkt og udnytte det til egen fordel. i militæret 
taler man om strategi og modstrategi, en kamp på 
viden”, siger eriksson.

i fremtiden tror han på, at foranstaltninger 
som eksempelvis sikkerhedspatruljering i højere 
og højere grad vil blive erstattet af menneskelig 
arbejdskraft kombineret med ny teknologi i form 
af kameraer, der anvendes i realtid. 

”prisen på nye sikkerhedsløsninger er faldende 
i forhold til omkostningerne til lønninger. det er 
ikke blevet billigere at have folk ansat, og derfor 
anskaffes der mere og mere teknologi.”

herudover skal man hele tiden tage højde for 
nye faktorer, såsom internettet med dets sociale 
medier, der betyder, at kommunikation i realtid på 
tværs af grænser ikke er noget problem. 

”Svindel kan gå hen og blive mere raffineret, 
og kriminelle i ét land kan bruge internettet til 
hurtigt at planlægge en forbrydelse i et helt andet 
land.  til gengæld kan vidner til en forbrydelse 
også nemt tage billeder af eller filme beviser på 
deres mobiltelefoner, så fordelene går begge 
veje...”  ■

Björn Eriksson, Sveriges tidligere rigspolitichef, har en lang kar-
riere på det sikkerhedsmæssige felt bag sig. Global interviewede 
ham omkring sikkerhedssektorens rolle nu og i fremtiden.  

”En af tendenserne er, at prisen på ny sikkerhedsteknologi er 
faldende i forhold til omkostningerne til lønninger. Det er ikke 
blevet billigere at have folk ansat, og derfor anskaffes der mere 
og mere teknologi, selvom menneskelig arbejdskraft selvfølgelig 
ikke kan undværes fuldstændigt”, forklarer han. 

Sikkerhedssektor vigtigere i et stadigt mere komplekst samfund

 Vigtigheden af at indsamle 
oplysninger for at kunne 
opretholde et højt sikker-
hedsniveau bliver mere og 
mere fremtrædende 

Sikkerhedseksperten om  
kontanthåndtering:

Opfattelsen i samfundet er, at brugen af kredit- og hæve-
kort mindsker risikoen for røveri, og at betalinger er sikrere, 
når de foretages elektronisk. men den reelle årsag til, at 

denne form for betalingsmidler vinder mere og mere indpas er, at bankerne ikke kan håndtere den 
store mængde kontanter. flere kort betyder naturligvis også mere kortsvindel – og der sker meget 
mere af den slags online, end der sker kontantrelateret kriminalitet i forretninger. herudover er der 
selvfølgelig de mennesker, der stadig ønsker at have mulighed for at benytte kontanter. måske for at 
sikre, at deres transaktioner ikke kan spores, så tredjeparter ikke kan kontakte dem med økonomiske 
tilbud. Én af Gunnebos kerneforretninger består i at værne om kontanthåndtering, således at kon-
tanter fortsat vil være et levedygtigt betalingsmiddel.  personligt tror jeg ikke, at den niche er specielt 
truet; kontanter er kommet for at blive. Og hvis kort var den eneste mulighed, kunne bankerne bare 
hæve kortgebyrerne. Så alt i alt tror jeg ikke, at man bare kan sige, at én metode er bedre end den 
anden. forskellige problemstillinger kræver forskellige metoder til kontanthåndtering.
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Udskiftning af pengesedlerne i en stor union 
som EU betyder store omvæltninger for både 
lande, nationalbanker, banker, butikker og 
virksomheder, der fremstiller systemer til 
kontanter. De nye sedler vil komme i cirkula-
tion den 23. september 2014, hvilket skulle 
give alle parter tilstrækkelig tid til at blive 
klar til en problemfri introduktion. 

Den første pengeseddel i den nye serie, 
5-eurosedlen, kom i cirkulation den 2. maj 
2013, og den nye 10-euroseddel, hvis spe-

cifikationer blev offentliggjort i starten af januar, 
kommer i cirkulation den 23. september 2014. 

 ”det kan være en stor udfordring at skulle 
opdatere både hardwaren og softwaren i ældre 
systemer”, siger jorge rami duesca, Global  

product manager Services hos Gunnebo. 
det nye design indbefatter teknologiske frem-

skridt i forhold til pengesedler, hvilket gør det 
sværere at forfalske dem. de nye og mere hold-
bare pengesedler er udstyret med et beskyttel-
seslag og adskillige nye, forbedrede sikkerheds-
egenskaber.  det bliver meget nemt at kontrollere 
de nye eurosedler manuelt og visuelt ved hjælp 
af ”føl-se-vip”-metoden. ud over portrættet af 
europa i hologrammet og vandmærket indehol-
der sedlerne et smaragdgrønt tal, der skifter farve 
fra smaragdgrøn til dybblå, når sedlen vippes. 

Reduceret miljøpåvirkning

eftersom de nye pengesedler er mere holdbare, 
skal de ikke udskiftes så ofte, hvilket sænker 
omkostningerne og reducerer miljøpåvirkningen. 
med tiden vil eurosystemet gradvist opgradere 
alle eurosedlerne i stigende rækkefølge. på euro 

cash academy på den euro-
pæiske centralbanks (ecb) 
websted kan du få mere at 

vide om eurosedlerne og 
deres sikkerhed-

segen-

skaber. eurosystemet træffer foranstaltninger 
med henblik på at understøtte tilpasningen af 
maskiner til kontanthåndtering og enheder til be-
kræftelse af ægthed forud for lanceringsdatoen 
til september. indehavere af sådant udstyr rådes 
til at kontakte deres leverandører eller producen-
ter så hurtigt som muligt for at kunne være klar 
til den nye 10-euroseddel. 

Tilpasning til de nye sedler

eurozonens nationalbanker har taget kontakt til 
producenter af udstyr til pengesedler, banker og 
detailhandlere, som enten fremstiller eller an-
vender enheder til håndtering eller bekræftelse 
af ægthed. de bliver tilbudt hjælp til at tilpasse 
deres maskiner til den nye 10-euroseddel.

Gunnebo, der er certificeret som producent af 
udstyr til kontanthåndtering af den europæiske 
centralbank, tilbyder en opgraderings- og teknisk 
moderniseringsservice til de kunder, der ønsker, 
at driften af deres virksomhed skal fortsætte så 
uforstyrret som muligt, og som vil sikre en pro-
blemfri overgang til de nye pengesedler. 

”Vi tilbyder en fuldstændig nøglefærdig løs-
ning til opgradering af enheder til bekræftelse af 
ægthed, i henhold til ecb's specifikationer. løs-

Forud for den største udskiftning af pengesedler i Sverige i moderne tid har den svenske natio-
nalbank, Riksbanken, bedt sikkerhedsvirksomheder, der specialiserer sig i kontanthåndtering, 
om hjælp.
     I løbet af processen er virksomhederne blevet opfordret til at give deres mening til kende 
omkring de nye pengesedler og mønters design og funktion. 

Gunnebo er en af de eksterne virksomhe-
der, som riksbanken har valgt at samar-
bejde med. 

”Vi har en god kontakt med riksbanken og er 
beærede over at være involveret i en så tidlig fase 
af fremstillingen af nye pengesedler”, siger frank 
engqvist, product manager cash handling hos 
Gunnebo.   Gunnebo og nogle få udvalgte virk-
somheder inden for kontanthåndtering i bank- og 

sorteringssegmentet arbejder sammen med 
riksbanken i forbindelse med fremstillingen af 
nye mønter og pengesedler.

Når de nye pengesedler udstedes, bliver 
maskiner til kontanthåndtering tilpasset til 
at kunne håndtere de nye sedler, som vil have 
en anden størrelse og være udstyret med nye 
sikkerhedsdetaljer.

”Vi fik adgang til de første prægede mønter 

til intern afprøvning tilbage i starten af 2013.  
i november 2012 testede vi de ”funktionelle 
prøvetryk”, sedler uden tryk, hvor kun papirets 
størrelse overholdt specifikationerne, og de sik-
kerhedsegenskaber, der ikke er synlige for øjet, 
blev testet. herefter justerede riksbanken visse 
funktioner. i september 2013 modtog vi de første 
fortrykte pengesedler til afprøvning. de var des-
uden udstyret med sikkerhedsforbedringer, som 
var foretaget på baggrund af vores observationer 
fra den første testrunde. i april 2014 får vi de 
endelige sedler”, fortæller frank engqvist.

Nye 20-, 50-, 200- og 1.000-kronesedler bliver 
introduceret i Sverige i oktober 2015, mens de 
nye 100- og 500-kronesedler samt 1-, 2- og 5-kro-
nemønter kommer ud i oktober 2016.   ■

udskiftningen af pengesedler og mønter i Sverige
 � riksbanken, den svenske nationalbank, har taget 
den endelige beslutning omkring mønter og sed-
lers værdienheder og fundet frem til et design. 
prototyper, såkaldte substrater, er under udvikling. 

 � i den første fase kunne der foretages test med 
ikke-prægede mønter, hvor man afprøvede lege-
ring, størrelse og vægt. 

 � Sedlerne er helt hvide i den første testfase og har 
kun et serienummer og infrarøde sikkerhedsegen-
skaber. det er størrelsen og sikkerhedsegenskaber-
ne, såsom de infrarøde signaturers placering og 
seddelpapirets uV-modstand, der testes. testene 
udføres delvist af eksterne parter.

 � Når der er foretaget justeringer på baggrund af 
den første testrunde, er det tid til at teste præ-
gede mønter og trykte pengesedler. 

 � Sedlerne skal testes for at kontrollere, at de pla-
cerede infrarøde signaturer fungerer korrekt efter 
tryk, og at der kan anvendes hvidt lys til at læse 
synligt blæk. til sidst tjekkes også uV-signaturer 
og disses holdbarhed.

Nye pengesedler fremmer sikkerhed 

TEKST  I malin Serrander

TEKST  I malin Serrander

ningen inkluderer den opgradering af hardware 
og firmware som sikrer kompatibilitet med de 
nye pengesedler. de ændrede dele får desuden 
en ny garantiperiode. Opgraderingsløsningen er 
udarbejdet med henblik på at mindske antallet af 

fremtidige indgreb i forbindelse med introduktio-
nen af de nye pengesedler fra europa-serien i de 
kommende år. det vil således kun være nødven-
digt at opdatere firmwaren”, siger jorge.

Opgraderingerne implementeres, før de nye 

pengesedler offentliggøres på markedet. hermed 
sikres den fortsatte kompatibilitet med Gunne-
bos løsninger til kontanthåndtering.  

alle indgreb udføres af certificerede teknikere 
fra Gunnebo.   ■

 foto: © den europæiske centralbank

SvEnSk SIkkERHEd. 
Nye 20-, 50-, 200- og 

1.000-kronesedler bliver in-
troduceret i Sverige i oktober 

2015, mens de nye 100- og 
500-kronesedler kommer ud i 
oktober 2016.

GamLE OG nyE. i begyndelsen vil de ældre pengesedler være i 
cirkulation sammen med de nye sedler. de ældre sedler vil med 
tiden blive ugyldige. den europæiske centralbank offentliggør 
datoen for, hvornår de bliver ugyldige, god tid i forvejen. de 
ældre pengesedler kan altid veksles hos en af nationalbankerne 
i eurozonen. 

Sikkerhed kræver fælles indsats
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Lagkagehuset blev stiftet i 2008 ved en sammenlægning af Skallebæk 
bageren og Lagkagehuset ud fra en vision om at revolutionere oplevel-
sen af brød. Siden har konceptet vokset sig større og større, og kæden 
består i dag af 30 butikker. På nuværende tidspunkt har 11 af dem 
SafePay™ – og der er planer om flere.

Lagkagekagehuset var i markedet efter kontanthåndteringssystemer og 
henvendte sig efter grundig undersøgelse til Gunnebo dk.

”hos Gunnebo var muligheden for at rOi optimere åbenbar. Samtidig 
var processen med installation og personaletilvænning ikke uoverstigelig ift. 
den investering, der skulle foretages. – ”Safepay design passede perfekt ind 
i lagkagehusets idé og dets interiør” – udtaler peter bruun, lagkagehusets 
adm. direktør. ”Samarbejdet imellem leverandørerne og os har været forbil-
ledligt. pOS-installatørerne har haft stor forståelse for hvordan integratio-
nen skulle foretages. Og vi er særdeles tilfredse med resultatet” slutter peter 
bruun.

”med Safepay er der ikke længere noget for en røver at komme efter”, siger 
mette kjærgaard, der er butiksbestyrer hos lagkagehuset, i Ny Østergade i 
det indre københavn. –”Safepay med det lukkede system, gør at personalet 
ikke længere har adgang til kontanter, fordi byttepengene automatisk kom-
mer ud for sig, mens resten havner i en deponeringsboks. Safepay har gjort, 

at vores medarbejdere føler sig tryggere. Og Safepay har også den fordel, at 
betalingen går hurtigere og lettere. det betyder mere tid til vores kunder. 
med systemet behøver personalet heller ikke at røre ved penge, som jo er 
fyldt med bakterier. Når man handler med næringsmidler, er det et stort 
ekstra plus” – slutter mette kjærgaard. ■

TEKST  I janne pedersen 

Ingen kompromis i forhold til design
POLEn  et finansinstituts omdømme og rentabilitet 

afhænger af dets evne til at bevise over for kunderne, at 

det tager beskyttelse af disses aktiver og investeringer 

meget seriøst. dette var medvirkende til, at arkitekterne 

bag meritum banks nye polske hovedkvarter i Gdańsk 

valgte fire baner med SpeedStile fl.

”de hurtige glaslåger gav det sikkerhedsniveau og 

den hurtige gennemstrømning, som var nødvendig, 

uden at gå på kompromis med designet”, forklarer tho-

masz krulak, manager entrance control hos Gunnebo 

eastern europe.

IndIEn  den indiske organisation association 

of business communicators of india (abci) har 

belønnet exceptionelt gode marketingpublika-

tioner i over 50 år, og i år gik prisen for bedste 

online-magasin til Global.

Sandeep deshpande, country manager hos 

Gunnebo india, var i mumbai for at modtage 

bronzeprisen, som blev uddelt på baggrund 

af bedømmelsen fra et panel bestående af 24 

eksperter. Global blev udråbt som værende 

et af de bedste online-magasiner i forhold til 

både indhold og design.

abci-priserne uddeles inden for 32 kategorier, 

som dækker alle trykte og digitale medier, der 

publiceres på enten engelsk eller hindi. kate-

gorien for online-magasiner, som er relativt ny, 

dækker alle magasiner, der er tilgængelige online.  

SPanIEn  i 2013 stod Gunnebo for leverin-
gen af sikkerhedsdøre til en række beta-
lingsanlæg på motorvejene i den spanske 
region catalonien.  
    efter installationen heraf, som har ført til 
bedre beskyttelse af betalingsanlæggenes 
medarbejdere, modtog Gunnebo en ny 
ordre på yderligere 97 forstærkede døre til 
motorveje forskellige steder i hele Spanien.

Magasinet Global vinder pris
A  C U STO M E R  M A G A Z I N E  F R O M  T H E  G U N N E B O  S E C U R I T Y  G R O U P        #1   2013

– strong demand from public transportation

ENTRANCE CONTROL

Total peace 
of mind with 
unique service

Feature

Supersized 
safe deposit 
lockers in Paris

Even the smallest 
items stay  
out of prison ...
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A  C U STO M E R  M A G A Z I N E  F R O M  T H E  G U N N E B O  S E C U R I T Y  G R O U P      #2   2013

GUNNEBO TAKES 
RESPONSIBILITY

FOR SUSTAINABLE 
BUSINESS

Supplier to the 
Royal Household
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Improved Surveillance

of Retail Network

State-of-the-Art
Hospital Security
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Bedre sikkerhed  
på motorvejene

Medarbejdere føler sig tryggere
lagkagehusets vision: at tilbyde kunderne en kompromisløs oplevelse. foto: janne pedersen
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Nyt websted for investorrelationer lanceret
GLOBaLT  med dets effektive søgemaskine og intuitive navigationsstruktur gør webstedet det nemmere end 

nogensinde før for brugerne at finde de oplysninger, de behøver.

Webstedet er til for aktionærer, potentielle investorer, økonomiske analytikere og journalister, der behøver 

adgang til koncernens økonomiske data som f.eks. kvartals- og årsregnskaber samt oplysninger om arrangemen-

ter for investorer, såsom årlige generalforsamlinger og kapitalmarkedsdage.

www.gunnebogroup.com 

Massivt beskyttet olievirksomhed
aSERBaJdSJan  Statens oliefond i republikken aserbajd-

sjan (SOfaZ) flytter sit hovedkvarter til en ny skyskraber 

– SOfaZ tower – i baku. det to-årige projekt var gen-

nemført ved udgangen af 2013, og Gunnebo har leveret 

en stor del af sikkerhedsprodukterne. det nye tårn er 

registreret som værende en ”grøn bygning” i henhold 

til breeam, verdens ældste og mest anvendte metode 

til vurdering, bedømmelse og certificering af bygnin-

gers bæredygtighed. bygningen har solcelleanlæg på 

ydermurene og et energieffektivt design. hvad angår 

sikkerheden, har Gunnebo leveret et udvalg af forskellige 

produkter og systemer til den nye skyskraber, heriblandt 

en sprængsikker dør til sikkerhedsboksen, sprængsikre 

garageporte samt skudsikre døre og vinduer.

Dollar Financial i vækst med fleksibel leverandør
STORBRITannIEn  en af de førende internationale 

virksomheder inden for finansielle serviceydelser, dollar 

financial Group, har planer om at udbygge sin seneste 

succes i europa ved at udvide yderligere i denne region 

samt i asien. Virksomhedens ekspansionsplaner er både 

ambitiøse og spændende.  Gunnebo har samarbejdet 

med dfG i efterhånden mange år, oprindeligt som 

eneleverandør af sikkerhedsskabe til et af virksomhe-

dens datterselskaber i Storbritannien, the money Shop. i 

takt med dfG's større fokus på ekspansion har Gunnebo 

også fået en vigtig rolle i forhold til at støtte virksom-

hedens vækst.   paul Stickly er Global lead key account 

manager hos dfG og koordinerer med lokale key ac-

count managers i mange andre lande.

 ”dette fungerer virkelig godt, fordi vi kan sikre, at vi 

dækker så godt som alle kundepositioner inden for alle 

dfG's forretningsområder”, forklarer paul.

 dfG's strategi er baseret på at finde eksisterende lig-

nende virksomheder i nye lande, opkøbe dem og forme 

dem, så de passer til forretningsmodellen i dfG. de har 

dog også planer om at gå ind på nye markeder med helt 

nye forretningsområder, men i første omgang i mindre 

omfang for at afprøve modellens bæredygtighed.

 ”dfG har brug for og ønsker leverandører, der kan rea-

gere hurtigt, tilbyde fleksibilitet inden for deres produkt-

udbud og levere produkter af høj kvalitet”, tilføjer paul. 

”Og de anser Gunnebo for at være en værdifuld rejsepart-

ner på deres færd mod nye markeder, der skal erobres.”

danmaRk  Shells benzinstationer i danmark installe-

rer Safepay, den lukkede løsning til kontanthåndtering.  

Safepay er Gunnebos løsning til en kontrolleret, sikker 

og effektiv kontanthåndteringsproces i detailforret-

ninger. den gør forretninger sikrere, eliminerer proble-

met med kontante kassebeløb, der ikke stemmer, og 

mindsker mængden af administrativt arbejde.

”danmark er et af de mest udviklede markeder 

i verden, når det gælder lukket kontanthåndtering. 

Ordren konsoliderer vores position som den førende 

leverandør af denne type løsninger. Vi har haft et godt 

samarbejde med Shell i mange år, og jeg er utrolig 

glad for den fortsatte tillid, som Shell viser Gunnebo 

gennem denne ordre”, siger morten andreasen, SVp 

region europe, middle east & africa hos Gunnebo.

”Vi afprøvede systemet i 2013 med gode 

resultater. løsningen vil hjælpe os med at øge 

sikkerheden og effektiviteten i forhold til vores 

kontanthåndteringsproces”, siger maria beck-

tange, direktør for retail hos dansk Shell. 

”Vores personale har reageret yderst posi-

tivt på initiativet. det er en vigtig milepæl for 

Shell i forhold til at højne sikkerheden.”

levering af produktet sker i løbet af 2014, 

og aftalen omfatter også service i en fem-årig 

periode. 

Voldelige røverier  
bekæmpes 
USa  amerikanske banker har i mange år været 

udsat for voldelige røverier med brug af skyde-

våben, og i visse stater, såsom florida og texas, 

har antallet på det seneste været stigende. for at 

forhindre disse forbrydelser har mange banker 

installeret sikkerhedsdøre fra Gunnebo, der er 

udstyret med en metaldetektor.  

   Når en besøgende går ind i banken, lukker 

udgangsdøren bag dem. indgangsdøren åbner 

derefter automatisk, medmindre der registreres et 

våben. hvis der registreres et våben, låses begge 

døre.

SHELL INDGÅR PARTNERSKAB
OM KONTANTHÅNDTERING  

Vigtigt at overvåge folks færden

you-Sun Lee,  
sikkerhedschef 
hos LIX nex1.

kANARIEØERNE  Seguridad Integral Canaria (SIC) er 

den første pengetransportvirksomhed, der har inve-

steret i Gunnebos automatiserede kundeboksløsning 

SafeStore Auto.

SIC er den største pengetransportvirksomhed på 

Kanarieøerne med mere end 5.000 medarbejdere og 

en omsætning på 400 millioner euro i 2012.

Orlando Hernandez, teknisk chef hos SIC, fortæl-

ler om grunden til investeringen: ”Vi har været på 

jagt efter en kundeboksløsning til vores VIP-kunder. 

Tidligere har vi afvist mange andre løsninger på 

grund af den mængde plads, de krævede, og van-

skeligheden forbundet med at opbygge en Klasse 

VII-sikkerhedsboks.”

SafeStore Auto løser pladsproblemet og overhol-

der sikkerhedsbestemmelserne. ”Herudover vil vi 

have mulighed for at tilbyde vores kunder en mere 

privat døgnservice og dermed skabe en premium 

service”, siger Orlando Hernandez. 

Løsning på pengetransportfirmas pladsproblemer

POLEn Offentlige administrationsenheder og udbydere 

af offentlige serviceydelser har et stort ansvar for at 

beskytte borgernes data. det, at de oplysninger, der 

håndteres af organer i den offentlige sektor, i mange 

tilfælde er af følsom karakter, bevirker dog, at disse 

offentlige institutioner ofte er mere udsatte i forhold til 

sikkerhedsrisici end mange virksomheder i den private 

sektor. hvis disse data ender i de forkerte hænder, går 

tabt eller bliver beskadiget, har det som regel meget 

alvorlige konsekvenser.

i polen har en af de regionale myndigheder, provins-

bestyrelsen i Święty krzyżs, kørt et projekt med henblik 

på at forbedre sikkerheden i dens it-netværk og skabe et 

digitalt forvaltningssystem, der anvender de sidste nye 

oplysninger.

Som del af projektet, der er finansieret af den euro-

pæiske regionale udviklingsfond, blev 84 lokale afde-

linger moderniseret fra ende til anden og udstyret med 

dataGuard-datasikkerhedsskabe fra Gunnebo.

ud over at yde fysisk beskyttelse mod indbrud er 

dataGuard-

sikkerhedsskabene 

certificeret til at 

beskytte digitale 

medier, såsom dvd'er, harddiske og kassetter til sikker-

hedskopier, mod brand i op til to timer.

”Vi havde kun fem uger til at levere produkterne til 

alle 84 afdelinger, og vi nåede det!”, fortæller tomasz 

derbich, key account manager hos Gunnebo poland. ”Vi 

er meget tilfredse med vores indsats.”

Datasikkerhedsskabe beskytter fortrolige oplysninger

SydkOREa liG Nex1 er en sydkoreansk 

forsknings- og udviklingsvirksomhed samt 

våbenproducent. 

”Vores målsætning er at have mindst det 

samme sikkerhedsniveau og den samme 

sikkerhedsfilosofi som en international luft-

havn”, siger you-Sun lee, sikkerhedschef.

den sydkoreanske regering er liG Nex1s 

største kunde og lægger naturligvis et stort 

pres på sine leverandører i forhold til at opret-

holde ekstremt høje standarder for sikkerhed. 

der udføres årlige kontroller for at sikre, at 

disse strenge standarder overholdes. 

for to år siden byggede virksomheden et 

nyt forsknings- og udviklingscenter og hen-

vendte sig til Gunnebo, da den skulle bruge 

en løsning til passagesikkerhed.

”Vi ville have den bedste, mest effektive og 

pålidelige løsning til passagesikkerhed i vores 

lobby, og Gunnebo har et godt ry i Sydkorea, 

når det gælder avancerede løsninger”, forkla-

rer you-Sun lee.

hver dag passerer 1.500 personer igennem 

sluserne, så det er altafgørende, at passage-

systemet fungerer og gør liG Nex1 i stand til 

at kontrollere, hvem der får adgang til hvilke 

steder i bygningen.

”Og det virker! jeg er meget imponeret 

over holdbarheden af Gunnebos løsning.  det 

er også meget vigtigt for os at have fysisk 

sikkerhed, der giver os mulighed for at over-

våge folks færden inden for vores faciliteter”, 

afslutter you-Sun lee.
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denne udgave af Global har haft fokus på ”Sikkerhed, 

der gør en forskel”. Og det er præcist det, Gunnebos 

forsknings- og udviklingsafdeling (r&d) sigter mod  

i fremtiden.

en succesrig virksomhed skal hele tiden udvikle 

eksisterende produkter samt skabe nye produkter og 

løsninger. disse skal anvende den mest avancerede 

teknologi og være brugervenlige, pålidelige, sikre og 

omkostningseffektive. 

Og når dette mål er nået, vil alle typer kunder være 

i stand til at sikre deres værdigenstande og kontanter, 

sætte en stopper for uønsket indtrængen og tyve, 

fjernovervåge deres sikkerhedsdatasystemer og 

meget mere.

derfor gør veludviklede sikkerhedsløsninger 

virkelig en forskel. 

Sikkerhed gør  
virkelig en forskel

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


