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BESØG OS ONLINE
AUSTRALIEN, NEW ZEALAND
www.gunnebo.com.au

FINLAND
www.gunnebo.fi

MEXICO
www.gunnebo.com

SPANIEN
www.gunnebo.es

ØSTRIG
www.gunnebo.at

FRANKRIG
www.gunnebo.fr

MELLEMØSTEN
www.gunnebo.ae

SVERIGE
www.gunnebo.se

BELGIEN, LUXEMBOURG
www.gunnebo.be

TYSKLAND
www.gunnebo.de

HOLLAND
www.gunnebo.nl

SCHWEIZ
www.gunnebo.ch

BRASILIEN

UNGARN
www.gunnebo.hu

NORGE
www.gunnebo.no

STORBRITANNIEN/IRLAND
www.gunnebo.co.uk

INDIEN
www.gunnebo.in

POLEN
www.gunnebo.pl

USA
www.gunnebo.us

INDONESIEN
www.gunnebo.com/id

PORTUGAL
www.gunnebo.pt

ITALIEN
www.gunnebo.it
MALAYSIA
www.gunnebo.com.my

SINGAPORE, VIETNAM
www.gunnebo.sg

www.gunnebo.com.br
CANADA
www.gunnebo.ca
KINA
www.gunnebo.cn
TJEKKIET
www.gunnebo.cz
DANMARK
www.gunnebo.dk

SYDAFRIKA
www.gunnebo.co.za

Øvrige markeder:
www.gunnebo.com

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.
Per Borgvall, President og CEO for Gunnebo
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Sikkerhed med et
strejf af luksus
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 veletableret leverandør af sikkerhedsprodukter på det franske marked.
TEKST I Aurelia Gilbert, Linda Gårdlöv

I

jagten på en sikkerhedspartner var
Gunnebo det oplagte valg. Produkternes tiltalende design og høje
kvalitetsstandard spillede en vigtig
rolle under beslutningsprocessen.
Gunnebo er et kendt navn blandt
guldsmedeforretninger og forhandlere af luksusure, primært som producent af sikkerhedsskabe, og nu også
som leverandør af komplette sikkerhedsløsninger 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 Macedo, indehaveren bag virksomheden
af samme navn, som sælger vintage
og nye luksusure i Paris, Frankrig.
”Sikkerhedsdøren, en løsning til
passagekontrol, som forsikringsselskaberne har gjort obligatorisk,
har afgørende betydning for os. Den
kontrollerer, hvem der får adgang, og

styrer gennemstrømningen af mennesker. 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 luksusforretning. I dette tilfælde var vi i
stand til at integrere den i ret ukonventionelle omgivelser.”
Efter at have installeret sikkerhedsdøren 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, medarbejdere 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 partner i forhold til hans sikkerhedsbehov.
Gunnebo kan levere løsninger, hvor
elektronisk sikkerhed er integreret i
fysisk beskyttelse, og det har konkurrenternes produktudbud svært ved at
hamle op med, ifølge Antoine.
”Elektronisk sikkerhed er en vigtig
del af løsningen, og det har gjort

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER BEKÆMPER INDBRUDSTYVE I FRANKRIG
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 udruste sig med sofistikerede sikkerhedsløsninger 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 sikkerhedsløsninger, der overholder de standarder og
klassificeringer, som forsikringsselskaberne kræver.

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

Urmager Antoine De
Macedo
Vintage og nye luksusure: Rolex, Cartier, Patek Philippe,
Chopard.
Grundlagt i 2000.
	Fire forretninger
i Paris, hvoraf én
indeholder et
restaureringsværksted til vintage luksusarmbåndsure.
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Vi former fremtiden
inden for sikkerhed

H

vis 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 produkter 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 definere, 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, Operations 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.



TEKST I Mats Ekendahl

Global

Tilpasning af
passagekontrol gøres lettere
Sidst i 1990'erne lancerede Gunnebo et banebrydende
koncept inden for sluser til passagekontrol med elektronisk detektion og kontaktfri passageteknologi.
På dette tidspunkt ændrede virksomheden også markedet 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.
TEKST I Emma Sheldon

G

unnebo gav dette koncept/produkt navnet SpeedStile, 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 mulighederne på markedet identificerede Gunnebo følgende
vigtige krav i forhold til udvikling af nye produkter:

Æstetisk fornyelse
Nye materialer og finishmuligheder

Kunderne forventer at få – og er
villige til at betale for – det, de
virkelig har brug for, hverken mere
eller mindre.
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Modulopbygning med henblik på fleksible størrelser
Maksimal gennemsigtighed – Konstruktionsglas
Sikkerhed kombineret med tryghed
Begrænset pladsbehov

Det, der egentlig blot skulle have været en produktfornyelse, endte med en massiv udvidelse af SpeedStile-sortimentet. Resultatet blev hele SpeedGate-produktudbuddet,
som bevirkede, at Gunnebo endnu en gang kunne opfylde
alle krav og behov og samtidigt introducerede banebrydende 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.

Sortimentet er derfor struktureret ud fra den
type panel eller bevægelse, der tilbydes i kategorierne Flaps (FL), Bi-parting (BP) og Full Panels (FP).
Hver enkelt tilbyder specifikke fordele i forhold
til pladsbehov, sikkerhed, gennemstrømningshastighed 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 positionering. SpeedStile-sortimentet begynder med
Basic Models (BA) efterfulgt af Evolution Models
(EV), der tilbyder et større udvalg af tilpasningsmuligheder, og på højeste niveau finder man
den eksklusive DS-serie, som tilbyder endeløse
tilpasningsmuligheder.

specifikt udarbejdet med henblik på at appellere
til de allermest krævende arkitekter og indretningsarkitekter. Virksomheden ønskede at finde

Ensartet kvalitet

et alternativ til finishen i rustfrit stål, som var
dominerende på de fleste sluser på markedet.
Herudover skulle det give arkitekter og indretningsarkitekter mulighed for nemt at integrere
slusen i deres design.

Begrænset miljøpåvirkning

Eksklusiv DS-serie

Adgang til fremstillingsmateriale på globalt
plan

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

Materiale af høj kvalitet
Gunnebo har valgt nogle af de foretrukne materialer 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

Bæredygtige materialer
Global og lokal support fra leverandører

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 sortiment 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 ■
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Udvikling af kreative løsninger
Strategien hos Gunnebo består i hele tiden
at forbedre eksisterende produkter og
skabe nye løsninger, der kan imødekomme
markedsbehovene så effektivt som muligt.
TEKST I Mats Ekendahl

G

unnebo-koncernen har indsamlet ressourcer til forskning og udvikling samt
udnævnt en R&D Manager.
”Dette sender et stærkt signal om, at vi lægger 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 imødekomme 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-deponeringsenheder til recirkulation af pengesedler,
det robotstyrede SafeStore Auto-kundeboksanlæg og den elektroniske lås GSL1000. For andre
produkter forsøger vi at udvikle platforme,
hvorfra vi kan skabe lokale tilpasninger”, fortæller Myriam Bevillon.
”Herudover udvikler vi også produkter, der er
særligt tilpasset specifikke markeder.”
Det er også nødvendigt at opdatere og op-

UTROLIGE RESSOURCER. For at
kunne håndtere arbejdet med
produktudvikling inden for en
virksomhed, som er udfordret
af geografiske afstande og
kulturelle forskelle, har Gunnebo skabt et meget stærkt
R&D-netværk bestående af
mennesker, der kender og
stoler på hinanden: ”Jeg har
altid opfattet kulturelle forskelle 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

Mulig fremtidig udvikling
Gunnebo vil benytte sig af de ”teknologiske trends”, såsom: Hvorfor
ikke tjekke dit sikkerhedsprodukts
status via din smartphone? Hvorfor ikke gøre det muligt at tjekke,
hvilke løsninger der er tilgængelige, via din iPad? Hvorfor ikke
modtage en alarm på din telefon,
hvis noget går galt?

Nye værktøjer med touch-funktion
og forbindelser med høj hastighed – 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

Produkttest i forbindelse med R&D-proces.

Døre med høj ydeevne
tilbyder dobbelt beskyttelse
Gunnebos sortiment af sikkerhedsdøre, der fremstilles på fabrikken i
Baldenheim og er kendt for sit høje niveau, hvad angår sikkerhed, modstandskraft, design og ydeevne, er nu blevet yderligere forbedret med nye,
TEKST I Amel Loukal
elegante dobbeltdøre i aluminium.

gradere vores produkter. Dette gøres ved hjælp
af systematisk, teknisk arbejde og forslag til
forbedringer, der kommer fra folk, som er involveret i installation eller service osv.
”Sikkerhedsprodukters levetid er som regel
relativ kort, især når det gælder højteknologiske og softwarebaserede løsninger. Derfor er vi
nødt til at forny og opdatere oftere”, forklarer
Myriam Bevillon.
Konkurrence er en anden faktor, hvor virksomheden virkelig skal kunne følge med. Når
konkurrenter lancerer noget smart, skal Gunnebo 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 eksperter, 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. ■

til at lede Gunnebo i retning af nye
løsninger.
Når det kommer til store ændringer inden for banksektoren – uanset om der er tale om ekspansion
eller nedskæring – vil Gunnebo
være med hele vejen, og nogle løsninger 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 transportområdet 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 risikoen for indtrængen.

#1 2014

Bemærk: En dørs modstandskraft over for indbrud (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, batteridrevne bor.

M

agTek-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 beskyttelse, 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 lanceringen af enkeltdøre har Gunnebo fuldendt
sortimentet i aluminium med dobbeltdøre, der
alle er testet og certificeret af uafhængige organisationer og laboratorier i overensstemmelse
med europæiske standarder og bestemmelser,
op til RC5-niveau (se bemærkning).
De nye dobbeltdøre fås med massiv fyldning, glasfyldning eller delvis glasfyldning,
hvilket giver et elegant udseende og alsidighed.
MagTek-døre er således den bedste løsning til
beskyttelse af offentlige administrationsbygninger, banker, pengetransporter, detailforretninger
og ambassader.
De tekniske funktioner er også blevet forbedret. Dørene fås blandt andet i flere størrelser og
med forskelligt tilbehør, såsom et nyt låsesystem 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 bestående af døre, afskærmninger og vinduer, der kan
opfylde selv de mest specialiserede krav på det
moderne marked. ■

 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.
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Forenklet kontanthåndtering
giver forbedret kundeservice
O’Marché Frais er en del af en fransk detailkoncern, 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 brugervenlighed”, fortæller Guillaume Charpentier,
IT-direktør hos O’Marché Frais.
TEKST I Laurence Delecroix

G

uillaume 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 kontanthåndtering i vores forretninger af fem primære
årsager.”
Årsagerne er:
Eliminering af kontante kassebeløb, der ikke
stemmer
Mere tid til kassemedarbejderne (mere effektiv 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 kassemedarbejdere, 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 system til kontanthåndtering skete med henblik
på at tage fat i disse emner og handle i forhold
til at holde kriminelle væk – nøjagtigt det, SafePay 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 brugervenlighed.
”Sammenlignet med konkurrenterne udgjorde det en vigtig forskel, at integrationen fandt
sted, uden at vi skulle ændre vores kasselinje.

Særligt SafePay-deponeringsmodulet til pengesedler 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 desuden 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 handlede yderst proaktivt. Der blev oprettet en spe-

cialtilpasset grænseflade med vores POS-software.
I dag laver vores projektleder fra Gunnebo opfølgning 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 virkelig at fokusere på at byde kunderne
velkommen. En anden umiskendelig
fordel er, at medarbejderne ikke længere behøver at stresse over risikoen
for at blive udsat for overfald.

Tilfredse kunder
Kunderne finder det også meget
lettere at foretage betalinger udelukkende med kontanter eller kontanter
kombineret med andre betalingsmidler.
”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 byttepenge tilbage. Herudover giver denne løsning dem
en følelse af større sikkerhed, når de besøger forretningen”, forklarer Guillaume Charpentier.
I de fleste tilfælde udruster detailkoncernen hele
kasselinjen for kun at have én enkelt proces til kontanthåndtering at skulle administrere, hvilket gør
driften enklere og således sparer penge. Gunnebo
har desuden integreret et sikkerhedsskab til overførsel af kontanter i administrationen.
”Dette fjerner behovet for manuel kontanthåndtering fuldstændigt. I dag tager
selv pengetransportfolkene kon...integrationen
tanterne direkte fra sikkerhedsfandt sted, uden
skabet uden rent faktisk at være
at vi skulle ændre
i fysisk kontant med pengene.”

vores kasselinje...

Et langsigtet partnerskab

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
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Efter initiativerne foretaget i forretningerne er næste
skridt at implementere et centralt overvågningsværktøj, 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 kontrolprocedurerne 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 pengetransportvirksomheden starter sin!”, fortæller Guillaume Charpentier. ■

Flypassagerer indtager
overhalingsbanen
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.
TEKST I Emma Sheldon

I

nstallationen i Terminal 2 i Hamborgs internationale lufthavn består af to
enkelte, automatiserede boardingsluser – BoardSec. Brugen af Gunnebos
automatiserede boardingsluser optimerer gennemstrømningen af passagerer og yder sikkerhed på højeste niveau.
Den administrerende direktør for Hamborg Lufthavn, Michael Eggenschwiler, betegner projektet som en ”bragende succes”.
”Den nye ”overhalingsbane” i Terminal 2, hvor Gunnebos boardingsluser
fungerer i kombination med automatiserede systemer til kontrol af boardingkort, 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 overensstemmelse 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 pakkeløsning 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 genkendelsessystemer 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. ■
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Åbent for kunder – Lukket for tyve

Pladsbesparende
løsning til
detailhandlen

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

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.

TEKST I Mats Ekendahl

T

homas 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 tiltalende, 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 forretningens udseende udadtil har også fået
en ansigtsløftning. Synet af de relativt
høje hurtigsluser kan desuden have en
mere afskrækkende effekt på butikstyve end de gamle, lavere sluser.
Thomas Strindeborn er yderst tilfreds 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
Thomas Strindeborn.
tekniske og æstetiske aspekter, og det
hele fungerer uden problemer. Gunnebos salgsfolk og serviceteknikere er desuden meget nemme at arbejde sammen med”, siger
han.
Rygtet har spredt sig, og andre folk i branchen og interesserede 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 enestående!”, afslutter Thomas Strindeborn. ■
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TEKST I Mats Ekendahl

D
Byder kunderne
velkommen.
Hurtigsluser
udgør en åben og
imødekommende
passageløsning,
der samtidigt gør
livet svært for
butikstyve.
Foto: Åsa Tjörngren

”Kunderne åbner sluserne med deres kvittering”
Per Geijer er sikkerhedschef hos Svensk
Handel. Her er hans
synspunkter i forhold
til forretningers indgangspartier 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 imødekommende som muligt. Dette betyder til
gengæld, at mange er skeptiske over
for meget store – og måske højteknologiske 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 derimod ikke er direkte synligt fra kasselin-

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 detailhandlere, der er interesseret i sikkerheds-

sluser med den mest avancerede teknik.
De er ikke på jagt efter futuristiske løsninger, fordi de har en traditionel tilgang
til tingene, og som tidligere nævnt
ønsker de på ingen måde driftsmæssige
problemer, der forstyrrer gennemstrømningen 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 udgangsløsning.” ■

esignet er neutralt; en stålgrå ramme med ternede paneler
i børstet aluminium. Passagesluserne har et elegant udtryk,
samtidig med at de holder butikstyve 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 ganske 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 adgangsløsning 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 teknikere 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
Fredrik Camitz.
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 Stockholm. ■
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Globalisering skaber større sårbarhed
Sikkerhedssektor vigtigere i et stadigt mere komplekst samfund
Björn Eriksson, Sveriges tidligere rigspolitichef, har en lang karriere 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.
TEKST I Mats Ekendahl

B

Vigtigheden af at indsamle
oplysninger for at kunne
opretholde et højt sikkerhedsniveau bliver mere og
mere fremtrædende
Foto: Cia Lindkvist

jörn Eriksson fortæller, at sikkerhedssektoren har overtaget flere og flere af politiets
opgaver, og derfor er sikkerhedsbranchen
i fremgang. Sektorens fokus har imidlertid ændret 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 sikkerhedsskabe, til at tilbyde sofistikerede totalløsninger med hardware og software på områder
som eksempelvis adgangskontrol og kontanthåndtering. 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 komplekse, 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 specialiserede virksomheder stigende, hvilket
delvist skyldes, at børsnoterede selskabers
interne og eksterne sikkerhedskrav bliver
mere og mere omfattende. Som nævnt

tidligere, er dette med til at mindske den offentlige sektors monopol på sikkerhedsforanstaltninger, hvilket er til gavn for sikkerhedsbranchen.
Eriksson mener ikke, at man kan se helt bort
fra menneskelig arbejdskraft i alle sikkerhedssystemer, 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...” ■

Sikkerhedseksperten om
kontanthåndtering:
Opfattelsen i samfundet er, at brugen af kredit- og hævekort 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 kontanter 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.

Sikkerhedseksperten om indgangsløsninger til
steder og arenaer med høj risiko:

Det vigtigste er interaktion mellem mennesker og teknologi, og netop dette samarbejde 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 mellem person og billet. Herudover vil der være fokus på, hvordan en arena tømmes hurtigt og sikkert
for mennesker.

Hvem er Björn Eriksson?

brancheorganisation SäkerhetsBranschen, sikkerhedsrådgiver
Baggrund: Chef for det svenske toldvæfor Saab Security, formand for
sen og den svenske kystvagt, rigspolitisikkerhedsvirksomheden BRM’s
chef, præsident for Interpol, landshøvding rådgivningskomité, konsulent for
i Östergötlands län, bestyrelsesmedlem
BYA (sikkerhedsbranchens uddanhos Gunnebo AB, den svenske regerings
nelses- og arbejdsmiljøorganisakoordinator med henblik på bekæmpelse tion) og bestyrelsesmedlem hos det
af sportsrelateret kriminalitet.
svenske idrætsforbund med ansvar
Nuværende poster i sikkerhedssektofor sikkerhedsanliggender.
ren: Bestyrelsesformand i den svenske
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Nye pengesedler fremmer sikkerhed
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 cirkulation den 23. september 2014, hvilket skulle
give alle parter tilstrækkelig tid til at blive
klar til en problemfri introduktion.
TEKST I Malin Serrander

D

en første pengeseddel i den nye serie,
5-eurosedlen, kom i cirkulation den 2. maj
2013, og den nye 10-euroseddel, hvis specifikationer 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 fremskridt i forhold til pengesedler, hvilket gør det
sværere at forfalske dem. De nye og mere holdbare pengesedler er udstyret med et beskyttelseslag og adskillige nye, forbedrede sikkerhedsegenskaber. 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 indeholder 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 Europæiske Centralbanks (ECB)
websted kan du få mere at
vide om eurosedlerne og
deres sikkerhedsegen-

skaber. Eurosystemet træffer foranstaltninger
med henblik på at understøtte tilpasningen af
maskiner til kontanthåndtering og enheder til bekræftelse af ægthed forud for lanceringsdatoen
til september. Indehavere af sådant udstyr rådes
til at kontakte deres leverandører eller producenter 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 anvender 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 problemfri overgang til de nye pengesedler.
”Vi tilbyder en fuldstændig nøglefærdig løsning til opgradering af enheder til bekræftelse af
ægthed, i henhold til ECB's specifikationer. Løs-

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.

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 introduktionen af de nye pengesedler fra Europa-serien i de
kommende år. Det vil således kun være nødvendigt at opdatere firmwaren”, siger Jorge.
Opgraderingerne implementeres, før de nye

pengesedler offentliggøres på markedet. Hermed
sikres den fortsatte kompatibilitet med Gunnebos løsninger til kontanthåndtering.
Alle indgreb udføres af certificerede teknikere
fra Gunnebo. ■

Foto: © Den Europæiske Centralbank

Udskiftningen af pengesedler og mønter i Sverige
Riksbanken, den svenske nationalbank, har taget
den endelige beslutning omkring mønter og sedlers 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 legering, størrelse og vægt.
Sedlerne er helt hvide i den første testfase og har
kun et serienummer og infrarøde sikkerhedsegenskaber. Det er størrelsen og sikkerhedsegenskaberne, såsom de infrarøde signaturers placering og
seddelpapirets UV-modstand, der testes. Testene
udføres delvist af eksterne parter.
SVENSK SIKKERHED.
Nye 20-, 50-, 200- og
1.000-kronesedler bliver introduceret i Sverige i oktober
2015, mens de nye 100- og
500-kronesedler kommer ud i
oktober 2016.

Når der er foretaget justeringer på baggrund af
den første testrunde, er det tid til at teste prægede mønter og trykte pengesedler.
Sedlerne skal testes for at kontrollere, at de placerede 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.

Sikkerhed kræver fælles indsats
Forud for den største udskiftning af pengesedler i Sverige i moderne tid har den svenske nationalbank, 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.
TEKST I Malin Serrander

G

unnebo er en af de eksterne virksomheder, som Riksbanken har valgt at samarbejde 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 virksomheder 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 sikkerhedsegenskaber, 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 desuden 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-kronemønter kommer ud i oktober 2016. ■
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Bedre sikkerhed
på motorvejene

SPANIEN I 2013 stod Gunnebo for leveringen af sikkerhedsdøre til en række betalingsanlæg 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.

Lagkagehusets vision: at tilbyde kunderne en kompromisløs oplevelse.Foto: Janne Pedersen

Medarbejdere føler sig tryggere

Ingen kompromis i forhold til design
POLEN Et finansinstituts omdømme og rentabilitet

den hurtige gennemstrømning, som var nødvendig,

det tager beskyttelse af disses aktiver og investeringer

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

meget seriøst. Dette var medvirkende til, at arkitekterne

masz Krulak, Manager Entrance Control hos Gunnebo

bag Meritum Banks nye polske hovedkvarter i Gdańsk

Eastern Europe.

valgte fire baner med SpeedStile FL.

Lagkagehuset blev stiftet i 2008 ved en sammenlægning af Skallebæk
bageren og Lagkagehuset ud fra en vision om at revolutionere oplevelsen 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.

Magasinet Global vinder pris
A C U STO M E R M A G A Z I N E F R
OM THE GUNNEBO SECURI
TY GROUP

TEKST I Janne Pedersen

Supersized
3
safe deposit
GROUP
EBO SECURITY
OM THE GUNN
in Paris
MAGAZI N E FR
lockers
A C U STO M E R

L

agkagekagehuset 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 forbilledligt. POS-installatørerne har haft stor forståelse for hvordan integrationen 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 kommer ud for sig, mens resten havner i en deponeringsboks. SafePay har gjort,

”De hurtige glaslåger gav det sikkerhedsniveau og

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

#1 2013

#2 2013

belønnet exceptionelt gode marketingpublikationer i over 50 år, og i år gik prisen for bedste
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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. ■
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bronzeprisen, som blev uddelt på baggrund
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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. Kategorien for online-magasiner, som er relativt ny,
dækker alle magasiner, der er tilgængelige online.
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Vigtigt at overvåge folks færden

Nyt websted for investorrelationer lanceret

”Vi ville have den bedste, mest effektive og

Sydkorea LIG Nex1 er en sydkoreansk

#1 2014

GLOBALT Med dets effektive søgemaskine og intuitive navigationsstruktur gør webstedet det nemmere end

forsknings- og udviklingsvirksomhed samt

pålidelige løsning til passagesikkerhed i vores

våbenproducent.

lobby, og Gunnebo har et godt ry i Sydkorea,

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

når det gælder avancerede løsninger”, forkla-

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

rer You-Sun Lee.

ter for investorer, såsom årlige generalforsamlinger og kapitalmarkedsdage.

”Vores målsætning er at have mindst det
samme sikkerhedsniveau og den samme

Hver dag passerer 1.500 personer igennem

sikkerhedsfilosofi som en international lufthavn”, siger You-Sun Lee, sikkerhedschef.

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

www.gunnebogroup.com

sluserne, så det er altafgørende, at passage-

Den sydkoreanske regering er LIG Nex1s

systemet fungerer og gør LIG Nex1 i stand til

største kunde og lægger naturligvis et stort

at kontrollere, hvem der får adgang til hvilke

pres på sine leverandører i forhold til at opret-

steder i bygningen.

Dollar Financial i vækst med fleksibel leverandør
STORBRITANNIEN En af de førende internationale

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

”Og det virker! Jeg er meget imponeret

virksomheder inden for finansielle serviceydelser, Dollar

dækker så godt som alle kundepositioner inden for alle

Der udføres årlige kontroller for at sikre, at

over holdbarheden af Gunnebos løsning. Det

Financial Group, har planer om at udbygge sin seneste

DFG's forretningsområder”, forklarer Paul.

disse strenge standarder overholdes.

er også meget vigtigt for os at have fysisk

succes i Europa ved at udvide yderligere i denne region

sikkerhed, der giver os mulighed for at over-

samt i Asien. Virksomhedens ekspansionsplaner er både

nende virksomheder i nye lande, opkøbe dem og forme

ambitiøse og spændende. Gunnebo har samarbejdet

dem, så de passer til forretningsmodellen i DFG. De har

med DFG i efterhånden mange år, oprindeligt som

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

eneleverandør af sikkerhedsskabe til et af virksomhe-

nye forretningsområder, men i første omgang i mindre

dens datterselskaber i Storbritannien, The Money Shop. I

omfang for at afprøve modellens bæredygtighed.

holde ekstremt høje standarder for sikkerhed.

For to år siden byggede virksomheden et
nyt forsknings- og udviklingscenter og hen-

våge folks færden inden for vores faciliteter”,

vendte sig til Gunnebo, da den skulle bruge

afslutter You-Sun Lee.

You-Sun Lee,
sikkerhedschef
hos LIX Nex1.

en løsning til passagesikkerhed.

hedens vækst. Paul Stickly er Global Lead Key Account

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

Voldelige røverier
bekæmpes

DataGuard-

Manager hos DFG og koordinerer med lokale Key Ac-

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

USA Amerikanske banker har i mange år været

count Managers i mange andre lande.

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

udsat for voldelige røverier med brug af skyde-

takt med DFG's større fokus på ekspansion har Gunnebo

Datasikkerhedsskabe beskytter fortrolige oplysninger
Polen Offentlige administrationsenheder og udbydere

I Polen har en af de regionale myndigheder, provins-

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

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

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

gere hurtigt, tilbyde fleksibilitet inden for deres produkt-

af offentlige serviceydelser har et stort ansvar for at

bestyrelsen i Święty Krzyżs, kørt et projekt med henblik

sikkerhedsskabene

beskytte borgernes data. Det, at de oplysninger, der

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

certificeret til at

våben, og i visse stater, såsom Florida og Texas,

håndteres af organer i den offentlige sektor, i mange

digitalt forvaltningssystem, der anvender de sidste nye

beskytte digitale

har antallet på det seneste været stigende. For at

tilfælde er af følsom karakter, bevirker dog, at disse

oplysninger.

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

offentlige institutioner ofte er mere udsatte i forhold til

Som del af projektet, der er finansieret af Den Euro-

hedskopier, mod brand i op til to timer.
”Vi havde kun fem uger til at levere produkterne til

Massivt beskyttet olievirksomhed

forhindre disse forbrydelser har mange banker

ASERBAJDSJAN Statens oliefond i republikken Aserbajd-

til vurdering, bedømmelse og certificering af bygnin-

installeret sikkerhedsdøre fra Gunnebo, der er

sjan (SOFAZ) flytter sit hovedkvarter til en ny skyskraber

gers bæredygtighed. Bygningen har solcelleanlæg på

udstyret med en metaldetektor.

sikkerhedsrisici end mange virksomheder i den private

pæiske Regionale Udviklingsfond, blev 84 lokale afde-

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

linger moderniseret fra ende til anden og udstyret med

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

– SOFAZ Tower – i Baku. Det to-årige projekt var gen-

ydermurene og et energieffektivt design. Hvad angår

tabt eller bliver beskadiget, har det som regel meget

DataGuard-datasikkerhedsskabe fra Gunnebo.

Derbich, Key Account Manager hos Gunnebo Poland. ”Vi

nemført ved udgangen af 2013, og Gunnebo har leveret

sikkerheden, har Gunnebo leveret et udvalg af forskellige

udgangsdøren bag dem. Indgangsdøren åbner

er meget tilfredse med vores indsats.”

en stor del af sikkerhedsprodukterne. Det nye tårn er

produkter og systemer til den nye skyskraber, heriblandt

derefter automatisk, medmindre der registreres et

registreret som værende en ”grøn bygning” i henhold

en sprængsikker dør til sikkerhedsboksen, sprængsikre

våben. Hvis der registreres et våben, låses begge

til BREEAM, verdens ældste og mest anvendte metode

garageporte samt skudsikre døre og vinduer.

døre.

alvorlige konsekvenser.

Ud over at yde fysisk beskyttelse mod indbrud er

Løsning på pengetransportfirmas pladsproblemer
KANARIEØERNE Seguridad Integral Canaria (SIC) er

Orlando Hernandez, teknisk chef hos SIC, fortæl-

SafeStore Auto løser pladsproblemet og overhol-

Shell indgår partnerskab
om kontanthåndtering

den første pengetransportvirksomhed, der har inve-

ler om grunden til investeringen: ”Vi har været på

der sikkerhedsbestemmelserne. ”Herudover vil vi

steret i Gunnebos automatiserede kundeboksløsning

jagt efter en kundeboksløsning til vores VIP-kunder.

have mulighed for at tilbyde vores kunder en mere

SafeStore Auto.

Tidligere har vi afvist mange andre løsninger på

privat døgnservice og dermed skabe en premium

DANMARK Shells benzinstationer i Danmark installe-

gennem denne ordre”, siger Morten Andreasen, SVP

service”, siger Orlando Hernandez.

rer SafePay, den lukkede løsning til kontanthåndtering.

Region Europe, Middle East & Africa hos Gunnebo.

SIC er den største pengetransportvirksomhed på
Kanarieøerne med mere end 5.000 medarbejdere og
en omsætning på 400 millioner euro i 2012.

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

”Vi afprøvede systemet i 2013 med gode

skeligheden forbundet med at opbygge en Klasse

SafePay er Gunnebos løsning til en kontrolleret, sikker

VII-sikkerhedsboks.”

og effektiv kontanthåndteringsproces i detailforret-

resultater. Løsningen vil hjælpe os med at øge

ninger. Den gør forretninger sikrere, eliminerer proble-

sikkerheden og effektiviteten i forhold til vores

met med kontante kassebeløb, der ikke stemmer, og

kontanthåndteringsproces”, siger Maria Beck-

mindsker mængden af administrativt arbejde.

Tange, Direktør for Retail hos Dansk Shell.

”Danmark er et af de mest udviklede markeder

”Vores personale har reageret yderst posi-

i verden, når det gælder lukket kontanthåndtering.

tivt på initiativet. Det er en vigtig milepæl for

Ordren konsoliderer vores position som den førende

Shell i forhold til at højne sikkerheden.”

leverandør af denne type løsninger. Vi har haft et godt

Levering af produktet sker i løbet af 2014,

samarbejde med Shell i mange år, og jeg er utrolig

og aftalen omfatter også service i en fem-årig

glad for den fortsatte tillid, som Shell viser Gunnebo

periode.

Når en besøgende går ind i banken, lukker
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Sikkerhed gør
virkelig en forskel
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.

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

