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BESØG OS ONLINE
AUSTRALIEN, NEW ZEALAND
www.gunnebo.com.au
ØSTRIG
www.gunnebo.at
BELGIEN, LUXEMBOURG
www.gunnebo.be
BRASILIEN
www.gunnebo.com.br
CANADA
www.gunnebo.ca
KINA
www.gunnebo.cn
TJEKKIET
www.gunnebo.cz
DANMARK
www.gunnebo.dk
FINLAND

www.gunnebo.fi
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www.gunnebo.fr
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ITALIEN
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www.gunnebo.com
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www.gunnebo.nl
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www.gunnebo.se
SCHWEIZ
www.gunnebo.ch
STORBRITANNIEN/IRLAND
www.gunnebo.co.uk
USA
www.gunnebo.us

Øvrige markeder:
www.gunnebo.com

“Gunnebos globale tilstedeværelse sætter os i stand til bedre
at kunne servicere vores kunder – hvad enten det er lokale
organisationer eller multinationale koncerner. Vi udvider
konstant vores internationale tilstedeværelse, og det bringer
os tættere på kunderne på stadig flere markeder.”
Per Borgvall, President og CEO, Gunnebo

OM GUNNEBO
Gunnebo er en førende global leverandør af sikkerhedsprodukter, -serviceydelser og -løsninger med et bredt varesortiment inden for kontanthåndtering,
pengeskabe og bokse, passagekontrol og
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Sikret museum
i Kinas
højeste bygning
Guanfu er Kinas første privatejede museum og
indeholder over 1.000 kunstværker, hovedsagelig fra de tidligere Ming- og Qing-dynastier.
Det ligger i Shanghai Tower, der med sine 632
meter er Kinas hidtil højeste bygning og et nyt
vartegn for byen.
TEKST I Judy Tang

G

unnebo Security Group har modtaget en
ordre på over 2 millioner euro på levering
af 16.888 sikkerhedsbokse og 15 boksdøre til Guanfu-museet i Shanghai i Kina.
”Ordren er en milepæl for Gunnebo på det kinesiske marked for pengeskabe og bokse. Gunnebo
er blevet anerkendt af en prestigefyldt kunde og
er trådt ind i et helt nyt markedssegment,” siger
Per Borgvall, President & CEO for Gunnebo.

Guanfu-museet har til hensigt at udleje sikkerhedsboksene til deres medlemmer til
opbevaring af værdifulde kunstværker.
”Det er første gang, vi har leveret
sikkerhedsbokse produceret i Kina under Chubbsafes-brandet,” tilføjer Per
Borgvall.
En af årsagerne til at Guanfu-museet
afgav ordren, var Chubbsafes-boksenes
gode ry som højkvalitetsprodukter. Et så
anerkendt brand gør det lettere at tegne
en international forsikring og er samtidig
et godt salgsargument, når boksene skal
lejes ud.
Levering og installation blev udført i
2014 i samarbejde med systemintegrator
Airlink. ■

Det er første gang, Gunnebo leverer sikkerhedsbokse
produceret i Kina under Chubbsafes-brandet
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GUANFU-MUSEET
Guanfu-museet har været succesfuldt i drift i over 17 år.
Museet har over tusind fantastiske
kunstværker, hovedsagelig fra de
tidligere Ming- og Qing-dynastier.
Blandt dem er der

kunstværker doneret af museets
grundlægger Ma Weidu, der er en
velkendt antikvitetssamler.
Museets navn – ”Guanfu” –
betyder direkte oversat: ”se det
igen og igen.”
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En monumental udfordring i Brasilien
Tusindvis af installationer på tværs af et gigantisk land

CITIES

Brasil Pharma skulle have 6.656 sæt antenner
til elektronisk varesikring (EAS) og tv-overvågningskameraer leveret og installeret på otte
måneder i 119 byer. Så stort et projekt på så
kort tid syntes at være en umulighed.
”Vi må bevise, at vi har den nødvendige
effektivitet og servicekapacitet. Det var min
første tanke, da jeg modtog beskrivelsen af
Brasil Pharma-projektet,” siger Hector Becerra,
Director of Engineering for Gunnebo Brazil.

fra de store metropoler. Det var en udfordring af kontinentale proportioner.

Integrerede teams
Projektet involverede flere afdelinger, der
skulle samarbejde i perfekt harmoni.
”Vi oprettede et projekt med handlingsplaner, tidsfrister og ansvarsfordeling.
Hvert trin blev nøje overvåget, lige fra
plantegninger med placering af udstyret til
salgssupport, fakturering, levering, tilrettelæggelse, installation og undervisning på
de regionale centre,” forklarer Becerra.
”Med tidsrammen for øje udarbejdede vi kurver
og nøgletal til overvågning af installationerne. På
den måde kunne vi overholde tidsfristerne og korrigere eventuelle afvigelser.”
Et andet vigtigt element var den koordinerede
tidsplan, som infrastruktur-teamet og teknikerne
tog til sig. De arbejdede, som var de en del af et
olympisk stafethold. De gennemførte lynhurtige
installationer i butikker, der ofte lå mere end 2.600
kilometer fra Gunnebo Brazil-hovedkontoret i São
Paulo.

TEKST I Fernanda Vasconcelos

B

rasil Pharma er Brasiliens største apotekskæde, målt på antal filialer. Kæden har
egne butikker under følgende brands: Big
Ben, Drogaria Rosário, Sant’Ana og Mais Econômica samt franchise-brandet Farmais.
I juli 2013 indgik Gunnebo og Brasil Pharma en
projektaftale om levering af elektroniske varesikringssystemer (EAS) og tv-overvågning til alle
Brasil Pharmas egne butikker. Aftalen omfattede
betaling via FINAME, et langsigtet finansieringsprogram etableret af Brazilian Development
Bank til opkøb af lokalt producerede maskiner og
udstyr.
På blot otte måneder blev 6.656 sæt EASantenner og tv-overvågningskameraer leveret
og installeret i 465 butikker i 119 byer. Opgaven
blev ikke lettere af, at de fleste af byerne lå langt

Gennemsigtighed og dialog

landsdækkende installationer. Mais Econômica, beliggende i den brasilianske by Canoas – Rio Grande do Sul –

er et af projektets 465 salgssteder.

Afstanden var en stor udfordring, hvad transporten af medarbejdere og produkter angik, og det var
nødvendigt med både flytransport, lastbiltransport og i visse tilfælde også skibstransport.
Det partnerskab, der blev etableret mellem

M
O
N
T
H
S

STORES

PRODUCTS

Gunnebo og Brasil Pharma, var en anden positiv
ting, der kom ud af projektet. I perioden har der
været diverse møder med ledere fra begge virksomheder, hvor nøgletal har været gennemgået og
analyseret.
”Der opstod naturligvis mange problemer, der
skulle løses. Man kan sikkert godt forestille sig det
store arbejde, det er, blot at koordinere tidsplaner,
lagerbeholdning og varelevering i så stort et projekt. Dialog og gennemsigtighed i forhold til kunden betød dog, at vi var sikre på, at projektet nok
skulle lykkes,” bemærker Becerra.
Det gode samarbejde blev yderligere cementeret, da virksomhederne indgik endnu en kontrakt
med hinanden – et sikkerhedsprojekt i et fordelingscenter i byen
São Leopoldo i staten Rio Grande do Sul, der omfattede installering af over 120 EAS-systemer. ■

Forventning om fortsat vækst på det brasilianske sikkerhedsmarked
Som sikkerhedsvirksomhed forventer Gunnebo at opleve
vækst på det brasilianske marked, både på mellemlangt
og langt sigt. Det er der følgende grunde til:
Landet har 200 millioner indbyggere. Sikkerhed prioriteres højt og er noget, både virksomheder og borgere
bekymrer sig om. Brasilien er eksempelvis det næststørste marked i verden for pansrede køretøjer.

Kontanter bruges i stor udstrækning i det daglige – 55
% af befolkningen får deres løn udbetalt i kontanter.
Banksektoren er en enormt stor, økonomisk stærk og
stadig voksende industri.
Brasilien er et af de lande i verden, der har flest kontantautomater – hele 200.000 af slagsen – og flere på vej.
Gunnebos styrker består i vores landsdæk-

kende servicenetværk og skalérbarheden i vores

håndteringsløsninger, men den vigtigste målgruppe

mulighederne er yderst vigtige tiltag, hvis pengetransport-

produktportefølje.

er helt sikkert pengetransportfirmaer. Her har

firmaerne skal vælge Gunnebo,” tilføjer Rubens.

”Gennem det seneste år har vi iværksat en

Gunnebo taget et stort skridt fremad ved at opbygge

Gunnebo er allerede i vækst på kontanthåndte-

masse tiltag for at blive endnu mere konkurren-

stærke partnerskaber verden over med flere nøgle-

ringsmarkedet i Brasilien, så næste skridt bliver elek-

cedygtige og udvikle lokale kilder,” siger Rubens

virksomheder, som Prosegur, Brinks og Loomis.

tronisk sikkerhed. Målet er at opnå succes, som den vi

Bulgarelli, Country Manager for Gunnebo Brazil.
Detailhandlen er en vigtig målgruppe for kontant-

”Testinstallationer, softwaretilpasning og besøg hos
vores salgsselskaber for at opnå en bedre forståelse for

har haft på markeder som Frankrig, Spanien, Belgien,
Italien og Portugal.

RUBENS BULGARELLI
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Kundetilpassede løsninger
Kedron-Wavell Services Club er et af de
største spillemiljøer i Australien, hvis
indtægter stammer fra autoriserede barer,
restauranter, spillemaskiner og shows – et
miljø med en høj grad af kontanthåndtering. Gunnebo Australia har vurderet,
analyseret og håndteret alle trin i processen og leveret en rigtig god kontanthåndteringsløsning.

Gunnebo har overgået
vores forventninger
Trudi Towers, økonomichef hos Kedron-Wavell

TEKST I Rebecca Hunt

E

STOR, MEN SIKKER PENGESTRØM. Kedron-Wavell Services Club Inc. er et moderne boligkompleks i millionklassen i det pulserende Chermside-distrikt, kun 15 minutters
kørsel nord for Brisbanes centrale forretningsdistrikt.

t effektivt kontanthåndteringssystem er et nødvendigt element for et
spillested. Hos Kedron-Wavell var det
eksisterende system langsomt og arbejdstungt med over tredive kasserere, der kom og
gik i to skift hver dag.
”Kedron havde behov
for en skræddersyet løsning, der kunne håndtere
deres kontanter hurtigt
og effektivt,” forklarer
Greg Wallis, National
GREG WALLIS
Sales Manager for Cash
Handling hos Gunnebo Australia.
Løsningen skulle desuden fungere let og
problemfrit fra tidspunktet for installationen.
”For at kunne opnå det, var vi nødt til fuldt
ud at forstå deres behov. Vi gennemførte derfor en komplet behovsanalyse, hvor vi tilbragte
mange timer på stedet med at kortlægge alle
Kedrons krav. Det var en tidskrævende opgave,
men vi vidste, at hvis vi til fulde forstod deres

behov, kunne vi levere den perfekte løsning og
opfylde deres forventninger,” tilføjer han.
Udviklingen af et produkt, der levede op
til alle Kedrons forventninger, var kun første
skridt på vejen. Den egentlige løsningsudvikling lå i evalueringen, konstruktionen og
afprøvningerne, der lå forud for installation og

”Vi udviklede et program med involvering
af kunden og sikrede os, at personalet på alle
niveauer modtog relevant undervisning og
forstod det nye kontanthåndteringssystem til
bunds.”
Det nye system blev sat i drift i maj 2014.
Siden installationen og ibrugtagningen har

indkøring.
”At kunne levere en komplet kundetilpasset
enhed, der opfyldte alle Kedron-Wavells behov,
kostede mange timers afprøvning og stor
omhu,” fortsætter Greg Wallis.

Kedron-Wavell kun kigget fremad. Alle medarbejdere er blevet oplært, og Gunnebo Australia
har været på stedet konstant for at afhjælpe
eventuelle indkøringsproblemer.
”Gunnebo har overgået vores forventninger
til systemet,” siger Trudi Towers, økonomichef
hos Kedron-Wavell. ”De har også overgået
vores forventninger til support og har bevist
deres engagement i spilleindustrien med deres
holdninger og serviceniveau.”

Hurtigt og sikkert
Vores SafeCash Retail Station udgjorde fundamentet i Kedron-Wavell-løsningen. Systemet
er en komplet kontantoptællingsløsning, hvor
kassererne hurtigt og sikkert kan fylde, genopfylde og tømme deres kasser – det er med
til at strømline kontanthåndteringsprocessen.
Af yderligere fordele kan nævnes: Mindre
administration i bagkontoret, overvågning af
kontantbeholdninger i realtid, fuldstændig
gennemsigtighed ved transaktioner, ingen
uoverensstemmelser og et bagkontor, der
matcher salgsstedet.
”Så snart det stod klart, at produktet overgik
Kedron-Wavells forventninger, begyndte vi at
fokusere på eftersalgssupport,” siger Greg.
Gunnebo skulle supplere de bedste
produkter med undervisning og support i
topklasse for så vidt muligt at undgå driftsforstyrrelser på stedet.

Enestående mulighed
I Australien beløber indtægterne fra spilleautomater sig til over 10 milliarder dollars
(2013) om året.
”Med denne højprofilerede installation har
vi nu en enestående mulighed for at levere
Gunnebos kontanthåndteringsløsninger til
den australske spilleindustri,” siger Greg Wallis.
Udfordringen var at komme ind på markedet og succesfuldt demonstrere den effektivitet og de besparelser, Gunnebos produktportefølje kan give spilleindustrien.
”Og med Kedron-Wavell har vi nu en platform, der kan bære fremtidens muligheder,”
slutter Greg. ■

Fremtiden for australske pengespil i sikre hænder
alle spillesteder ”down under”.

lation, indkøring og uddannelse. Vores salgsteam under-

Spilleautomater står for en stor del af indtægterne i den

proces. Desuden er der risiko for uoverensstemmelser

mange medarbejdere på en vagt må tælle og

australske spilleindustri. Over 60 % af al fortjeneste fra

i kontantbeholdningen, og overvågning i realtid er ikke

afstemme deres kasser og kontanter fysisk på

pengespil stammer fra spilleautomater. Spilleautoma-

mulig.

stedet. Optællingen foretages flere gange pr. vagt

enorme. Vi har en løsning, der kan tilpasses det enkelte

erfarne teknikere, der er i front, hvad angår kundetilpas-

og af flere forskellige medarbejdere. De fleste spille-

spillested, så den opfylder kundens specifikke behov.

set installation og uddannelse.

terne har videoskærme med spil, der normalt kører med

John Rohan, der er Cash Handling Sales Manager hos

”Mulighederne i Australien, især på østkysten, er

fem roterende tromler. I Australien beløber indtægterne

Gunnebo Australia, har stor erfaring fra spilleindustrien

steder ville kunne drage stor nytte af en integreret

Vores team har kompetencen til at udnytte dette marked

fra spilleautomater sig til over 10 milliarder dollars (2013)

og forstår spillestedernes behov for kontanthåndtering.

kontanthåndteringsløsning,” siger han.

og virkelig skille sig ud fra konkurrenterne,” siger John.

om året. Som det er nu, er administreringen af kontanter
på spillestederne en meget arbejdstung og tidskrævende

”Traditionelt har kontanthåndtering på spillesteder
i Australien været en manuel proces. Det betyder, at

Gunnebo Australia har fundet frem til, at
en SafeCash Retail Station er den bedste løsning til

Gunnebo tilbyder nøglefærdige projekter med rådgivning, forretningsanalyse, kundetilpasning, levering, instal-

støttes af specialistviden fra vores meget dedikerede og

”Der ligger store muligheder i at gå ind i spilleindustrien. Vi etablerer tætte partnerskaber med kunderne for
at sikre dem den løsning, der bedst opfylder deres behov,
både nu og fremover,” slutter John.

I SAMTALE. Jarrad Grace,
der er administrerende direktør på Bells Hotel South
Melbourne, taler med
John Rohan, der er Sales
Manager hos Gunnebo,
om SafeCash R5.
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Kerneværdien for Gunnebo South Africas serviceafdeling er at gøre en positiv
og betydningsfuld forskel for kundernes
resultat ved at undgå driftsstop. Det opnår
man ved at tilbyde pålidelige og effektive eftersyn, vedligeholdelsesplaner og
serviceaftaler.
TEKST I Kim Hawkins

D

Serviceteamet i
Wadeville.
Philip Leach, Andre
Wepener og Lodwick Phahlamohlaka arbejder som
serviceteknikere for
Gunnebo.

Gunnebos produkter lang levetid og stor
driftssikkerhed.
Serviceydelserne dækker alle brancher,
som eksempelvis minedrift, hvor der indgås
serviceaftaler for kundernes varmebestandige
sikkerhedsbokse. På grund af det meget korrosive miljø inspiceres bokslåse og boltkonstruktion årligt for at undgå driftsfejl og sikre, at
boksdørene altid kan åbnes.
Et andet eksempel på Gunnebo South Afri-

cas engagement i samarbejdet med kunderne
og i at optimere produkternes driftssikkerhed og effektivitet er det nylancerede
FNB-serviceportalsystem. Systemet gør det
muligt for serviceteams at besvare serviceopkald i realtid og rykke ud inden for 24
timer. Det sætter også serviceteamet i stand
til at holde tæt kontrol med serviceaftalerne
med bankerne, hvor responstiden er særlig
kritisk. ■

Studerende får værdifulde erfaringer til deres fremtidige karriere

trainees. Øverst fra venstre: Anjita Singh, Ntombizandile Khumalo, Katlego
Lethlake, Paulinah Rabodibe, Ntokozo Magagula. Nederst: Rearabilwe Kotu,
Nelisiwe Madi, Nomzamo Ndulini.

Kina er et af verdens største markeder. Og
Gunnebo deltager aktivt i udviklingen af
sikkerhedsløsninger på dette boomende
marked, hovedsagelig inden for offentlig
transport og detailbankvirksomhed.

tættere på de kinesiske kunder og tage aktivt del
i udviklingen af sikkerhedsløsninger til det boomende kinesiske marked, særlig inden for offentlig
transport og detailbankvirksomhed.
”Gennem de seneste 15 år har Gunnebo leveret over 20.000 personsluser til den offentlige

TEKST I Judy Tang

transportsektor i over 20 kinesiske byer, eksempelvis Beijing, Shanghai, Guangzhou og Hong
Kong,” siger Chris Dai. ”Jeg er meget stolt over, at
Gunnebo har spillet så vigtig en rolle i væksten af
den offentlige transportsektor i Kina.”

D
BEIJING METRO

Shenzhen METRO

en 18. juli 2014 valgte verdens fem
største udviklingslande Shanghai som
hovedkvarter for den nye BRIKS-udviklingsbank til 100 milliarder dollars. Den skal være
med til at styrke Kinas centrale rolle i BRIKSlandene, der omfatter Brasilien, Rusland, Indien,
Kina og Sydafrika.
”Der hersker ingen tvivl om, at Kina er et af verdens største markeder,” siger Chris Dai, Country
Manager hos Gunnebo Kina. ”Og som følge deraf er
Kina også et af verdens største sikkerhedsmarkeder.”
Den kinesiske regering har investeret i en lang
række infrastrukturprojekter og offentlige sikkerhedsprogrammer. Desuden er urbaniseringen
stigende, og det gør lufthavne og den offentlige
transportsektor særlig interessante i forhold til
store installationer af sikkerhedsudstyr, eksempelvis passagekontrol.
I 2010 blev Gunnebo Kina gearet til at komme

udvidet til også at omfatte handicap-

De kinesiske myndigheder vil i de kom-

blive rustet til deres fremtidige arbejds-

pede studerende. Akademikere oplever

mende år fortsat investere kraftigt i

heder ligger på marke-

liv. I samarbejde med den sydafrikanske

stor arbejdsløshed. Den mulighed, som

infrastrukturen, og her vil Gunnebo China

det for pengeskabe og

regering og et uddannelsesudvalg

Gunnebo South Africa tilbyder, gør det

fortsat have fokus på passagesikkerhed

bokse, hvor Gunnebo

er Gunnebo South Africa gået til op-

lettere for dem at komme ind på en ar-

ved at styrke sin markedsposition som

fortsat vil udvide sit

gaven ved at hyre industritekniske

bejdsplads, når de først er kvalificerede.

den største leverandør på markedet for

netværk af kinesiske

personkarruseller.

salgskanalpartnere for

Ntokozo Magagula fortæller om sin

Andre vækstmulig-

CHRIS DAI

Uddannelsesprogrammet har vist sig at

tid hos Gunnebo som økonomiprakti-

være en gensidig læreproces. De stude-

kant: ”Man skal behandle alle opgaver

vækstmuligheder inden for tankstationer,

som museer, juvelerværksteder og datacen-

rende lærer noget om moderne metodik

med lige stor omhu, uanset hvor ubety-

fængsler, højhastighedstog og lufthavne.

tre. Desuden vil vi lancere flere produkter

og introducerer til gengæld nye måder

delige de måtte synes at være. Arbejds-

Gunnebo har nemlig allerede en høj mar-

og løsninger for kunderne, som eksempelvis

at tænke på til en ældgammel industri.

miljøet lærte mig at respektere mine

kedsandel på atomkraftværker og metro i

elektroniske låse og kontanthåndteringsløs-

kolleger og det arbejde, de udfører.”

Kina,” siger Chris Dai, Country Manager hos

ninger – lige fra basale sikkerhedsløsninger

Gunnebo Kina.

til højrisikosystemer.

Målet med programmet er at udvikle
socialt dårligt stillede samfund og blev

Udvidet fokus på det kinesiske marked
Fra 2010 til 2014 har Gunnebo Kina valgt at
fokusere på passagesikkerhed til højrisikoanlæg
– som eksempelvis kraftværker og den hastigt
voksende offentlige transport- og lufthavnssektor – samt pengeskabe og bokse til banker og
professionelle storkunder.
Nu er der gået 4 år, og Gunnebo Kina har
allerede etableret kontorer i Shanghai og Hong
Kong med salgsteams i Beijing til bank-, lufthavns- og jernbanesektoren og i Wuhan City til
metrosektoren. Virksomheden planlægger desuden at udvide sin fokus på metrosektoren ved
at etablere et nyt salgsteam i Shenzhen City i det
sydlige Kina. ■

Gunnebo Kina kortlægger fremtidige forretningsmuligheder

Unge mennesker behøver erfaring for at

ingeniørstuderende fra universiteterne.

9

Vigtig rolle i Kinas
offentlige transportsektor

Driftsstop accepteres ikke

enne kerneværdi gælder ikke kun for
det sydafrikanske marked, men også
alle øvrige afrikanske markeder syd for
Sahara. Et omfattende netværk af partnere og
underleverandører med lokalkendskab og den
nødvendige ekspertise sørger for, at kunderne
aldrig har problemer med produkterne.
Gunnebo sælger løsninger og ikke kun
produkter. Derfor samarbejder virksomheden
med kunderne på alle projektstadier, lige fra
behovsanalyse og produktion til implementering og service. Gunnebo South Africa sørger
for, at der gennemføres funktionstest hver
gang en installation er udført for at sikre, at
udstyret fungerer korrekt.
Oplæring af kundens personale er altafgørende og gennemføres af erfarne medarbejdere for at sikre, at udstyret fungerer
i det daglige. Samtidig udarbejdes der service- og vedligeholdelsesplaner, der skal sikre
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”Hvad angår passagekontrol, vil der være

at nå ud i banksektoren og andre markeder

KUNSHAN PLANT

Gunnebos
verden
Gunnebos historie går 250 år tilbage i tiden. Fra de beskedne rødder
i Sverige har virksomheden vokset sig til en global koncern, der
dækker alle kontinenter.
Denne plakat i særudgave
beskriver nogle
af højdepunkterne fra
Gunnebos historie.
Den spænder lige fra
udviklingen af innovative, brandsikre pengeskabe
i 1800-tallet til pilotprojektet med biometrisk
passagekontrol i Heathrow lufthavn i det 21. århundrede.

Sådan begyndte det

I 1764 ser et lille smedeværksted dagens
lys i den svenske landsby Gunnebo,
hvorfra virksomhedens navn stammer.
I dag har Gunnebo knap 1.000 indbyggere, og landsbyen er beliggende i
den del af Sverige, hvor også IKEA blev
grundlagt.

Vigtige årstal
1764

Heathrow i beometri-pilotprojekt

Et smedeværksted ser dagens lys i landsbyen
Gunnebo i det sydøstlige Sverige.

1820’erne

Alexandre Fichet etablerer sig som låsesmed
i Paris og anmelder sit første patent på en
sikkerhedslås.

1835

Charles Chubb får patent på et
tyverisikret pengeskab i England.

1864

Gunnebo udfører de første tests af biometrisk identifikation i Heathrow lufthavn i 2001. På den travleste dag
nogensinde passerede næsten en kvart million mennesker gennem Heathrow lufthavn.

Hamilton Safe
Hamilton Safe har været en del af Gunnebokoncernen siden 2012 og har produceret
pengeskabe i næsten 50 år. Virksomheden
producerede sit første UL-certificerede pengeskab i 1982 – UL er den mest anerkendte
certificeringsstandard i USA. I dag er Hamilton USA’s andenstørste leverandør af pengeskabe til banker og regeringer.

I 1864 gennemførte Auguste-Nicolas
Bauche et eksperiment uden sidestykke,
idet han låste hvad svarer til 100.000
franc inde i sit pengeskab og gentagne
gange udsatte det for ildebrand. Pengesedlerne tog ingen skade!

1967

Virksomhederne Fichet og Bauche fusionerer.
Hamilton Safe bliver grundlagt i USA.

Gunnebo bliver børsnoteret i Sverige med ny fokus på at
levere sikkerhedsløsninger til hele verden.

2001

Gunnebo opfinder SafePay, den første helt lukkede
kontanthåndteringsløsning.

For at løse problemet med overfyldte
fængsler i slutningen af 1990’erne besluttede den hollandske regering at etablere
flydende fængselsskibe. Gunnebo leverede
sikkerhedsdøre til fem af skibene.

Colombiansk tidskapsel
I 2010 blev et Fichet-Bauche-pengekab åbnet
i Bogota efter at være forblevet lukket i præcis
100 år. Åbningen var en fejring af 200-året for
colombiansk uafhængighed. Gunnebo donerede et nyt pengeskab, der skal åbnes i 2110!

Globale varemærker
Pengeskabe og bokse. Grundlagt i 1835.
I Gunnebos produktportefølje siden år 2000.
Udendørs områdesikring. Grundlagt
i 1951. Opkøbt af Gunnebo i 2004.
Pengeskabe og bokse. Grundlagt
i 1825. Opkøbt af Gunnebo i 1999.
Elektronisk varesikring (EAS). Grundlagt
i 1984. Opkøbt af Gunnebo i 2004.

Den hellige stad
Vatikanets apostolske bibliotek er til dels
sikret af Gunnebo. Overraskende nok har Vatikanstaten sit helt eget passystem, selv om de
fleste af statens borgere bor i udlandet!

1995

Varemærkerne Chubbsafes, Steelage og Minimax
bliver en del af Gunnebos produktportefølje.

Gunnebo Kina blev etableret i 2010 med
hovedkontor i Shanghai.
Gunnebo Malaysia blev etableret
i 2012 efter åbningen
af en salgsvirksomhed i Sydkorea
og nye repræsentationskontorer i
Thailand og Myanmar.

Et flydende fængsel

Vovet brandtest

Den kendte producent af pengeskabe, Steelage, bliver grundlagt i Indien.

2000

Gøteborg, Sverige

Dele af det spektakulære Versailles-palads i Paris
er sikret med Fichet-Bauche-udstyr. Versailles’
berømte spejlsal blev ofte af Ludvig 14. forvandlet
til en sand lyskorridor med ikke færre end 20.000
stearinlys.

1932

Den hæderkronede producent af pengeskabe og bokse,
Fichet-Bauche, indlemmes i Gunnebo-familien.

Vækst i Asien

Solkongens legeplads

Auguste-Nicolas Bauche begynder at fremstille
brandsikre pengeskabe nær Reims i Frankrig.

1999

Gunnebos hovedkvarter

Verdens
højeste
bygning
Burj Khalifa i
Dubai, benytter
Gunnebo
passagesikkerhed.
Burj Khalifa har flere
etager end nogen
anden bygning
i verden.

Pengeskabe og bokse. Grundlagt
i 1967. Opkøbt af Gunnebo i 2012.
Brandsikring. Grundlagt i 1903. I
Gunnebos produktportefølje siden år 2000.
Pengeskabe og bokse. Grundlagt i
1886. Opkøbt af Gunnebo i 1994.
Lukket kontanthåndtering. Etableret
af Gunnebo i 2001.
Pengeskabe. I Gunnebos produktportefølje siden år 2003.
Pengeskabe. Grundlagt i 1932.
Opkøbt af Gunnebo i 2000.

HVAD KAN VI HJÆLPE MED?
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Styring af udviklingen inden for
kontanthåndtering i Indonesien

Salgskanalpartnere øger
salget i Storbritannien

Taxichauffører, der arbejder for Express
Group, kan nu sikkert og effektivt deponere deres kontanter ved hjælp af Gunnebos
kontanthåndteringsløsning, IntelliSafe.

To er som regel stærkere end en. Derfor
indgår Gunnebo UK samarbejde med
udvalgte salgskanalpartnere for at øge
salget i pengeskabssegmentet.
”Vi understøtter vores salgskanalpartnere med viden og ressourcer for
at give dem et incitament til at investere i vores produkter. Det er herefter
vores håb, at vores fælles bestræbelser
vil være vækstskabende,” siger Darran
Bailey, Manager Secure Storage hos
Gunnebo UK.

TEKST I Andrea Aileen

E

xpress Group tilbyder taxikørsel og erhvervstransportydelser og har udviklet
sig til et af de største taxifirmaer i Indonesien. Firmaet har til huse i Greater Jakartaområdet og har udvidet, så de nu også betjener
andre større byer som Medan, Surabaya, Padang, Semarang, Bandung, Bali og Lombok. Det
har over 10.000 autoriserede taxivognparker og
over 24.000 kvalificerede chauffører.
Efter at Gunnebo sidste år lancerede sin
kontanthåndteringsløsning på markedet har
Gunnebo Indonesia fået sin første ordre fra
Express Group på 50 IntelliSafe-enheder i 25
ekspres-taxipuljer i Jakarta, Depok, Tangerang og
Bekasi.

Effektiv kontanthåndtering
IntelliSafe har gjort kontanthåndteringen meget
mere effektiv for taxifirmaet Express Group,
eftersom taxichauffører nu benytter maskinerne
til at deponere deres kontanter, der efterfølgende automatisk bliver verificeret og registreret.
”Express Group implementerer altid den
nyeste teknologi for at forbedre vores præstation og effektivitet,” siger Daniel Podiman,
CEO. ”Et af vores mål er at øge sikkerheden,
nøjagtigheden og brugervenligheden i forbindelse med chaufførernes daglige kontantde-

TEKST I Mats Ekendahl

S
afprøvning af intellisafe. Hindra Kurniawan (Country Manager Gunnebo Indonesia), Daniel Podiman (CEO
for Express Group), Per Borgvall (President & CEO Gunnebo AB), en taxichauffør fra Express, Setiawan Saad
(Business Area Manager Cash Handling Gunnebo Indonesia). 
Foto: Gany

ponering. For at opnå målet satte vi vores lid
til Gunnebo Indonesia som førende inden for
sikkerhedsløsninger. Vi er stolte af at være den
første virksomhed, der benytter IntelliSafe i
Indonesien, og vi håber med denne
kontanthåndteringsløsning at kunne øge
effektiviteten og nøjagtigheden i vores
kontanthåndteringsproces.”

Kassererne sparer op til en time
Hver dag har ca. 200 chauffører behov for at
kunne deponere kontanter samtidig.

Fremtidens kontanthåndteringsløsninger
Kontanthåndteringsmarkedet i Indonesien er i
udvikling og er et område, hvor Gunnebo har gjort
sig bemærket i de senere år.
”Der er mange kontanter i omløb her i landet, og
det kræver en løsning, der garanterer sikkerhed og

”Med de tidligere, mere konventionelle,
metoder varede det over to timer for kassereren at håndtere alle de deponerede beløb. Med
IntelliSafe sparer de nu en halv til en hel time,”
forklarer Hindra Kurniawan, der er Country
Manager hos Gunnebo Indonesia.
Tidsplanen fra Express Groups pengetransportpartner er også lettere at kontrollere nu,
fordi de kun skal foretage opsamlinger, når det
er nødvendigt, i stedet for efter faste, planlagte tidsplaner. ■

algskanalpartnere, der samarbejder med
Gunnebo, sælger ikke via internettet.
Udvælgelsen er baseret på flere kriterier,
f.eks. salgskanalpartnernes handelsmæssige
historie, hvor veletablerede de er på markedet
og deres geografiske placering. De skal også
have en forretning, eksempelvis i form af en
butik, hvor produkterne kan blive udstillet, og
kunderne kan få betjening.
”Vi sikrer os desuden, at de valgte
salgskanalpartnere har stor viden omkring
vores produkter, især pengeskabene, og deres
funktioner. Det handler ikke blot om at sælge
produkter. Kunderne skal også præsenteres
for korrekt information og gode salgsargumenter,” siger Darran Bailey.

SAMARBEJDE. Gunnebo Channel Sales Manager Steve Gibson byder direktør Natalie Wood fra CH Wood velkommen
som guldmedlem i UK’s salgskanalpartnerprogram. Størstedelen af salgskanalpartnerne har øget deres månedlige
salg siden samarbejdets begyndelse – salgskanalpartnerne bliver mere konkurrencedygtige og også mere engagerede
i Gunnebos produkter.

2014, har givet erfaringer til begge parter.
Gunnebo UK fastlægger de forretningsmæssige og økonomiske krav til partnerne, og
partnerne nyder til gengæld godt af samarbejdet i form af salgstræning af personalet,
markedsføringssupport og indkøbsrabatter.
Nye salgskanalpartnere opnår desuden
særlig fokus i en periode på et år med henblik
på at øge salget.

Erfaringer til begge parter
Han siger, at etableringen af salgskanalpartnerprogrammet, der blev lanceret i foråret

Nøglefaktorer
Forespørgsler fra potentielle kunder, der

indløber centralt hos Gunnebo UK, kan kanaliseres videre til den rette salgskanalpartner i
det pågældende område.
”Vi må virkelig samarbejde og praktisere
gennemsigtighed for at lykkes. Opmærksomhed omkring brandet er en anden nøglefaktor,” siger Darran Bailey.
Gunnebo UK introducerede salgskanalpartnerprogrammet i forbindelse med en workshop i London afholdt af Nicholas Roberts,
der har været med til at lancere programmet
for Gunnebo globalt. ■

Salgskanalpartnere i Storbritannien
Partnere, der til dato er skrevet kontrakt med: Barry

nebo tilvejebringe muligheder for fremtidig vækst.

Brothers (London), Thornhill Security (South West),

■

A&D Lock & Key (West Midlands), CH Woods (Yorkshire

under Chubbsafes-brandet med relevant markeds-

det årlige salgsmål.

press Group forventes at styrke Gunnebo Indonesias

og de omkringliggende lande), Capital ISS (Irland).

føringsmateriale, og at kunne overholde retningslin-

■

position som førende udbyder af pålidelige sikker-

Tre kategorier: Platin, Guld, Sølv.

jerne for brandet.

butiksmateriale via partnerportal.

hedsløsninger,” tilføjer han.

Der er små forskelle mellem kategorierne, men to

Desuden, for Guld og Platin:

■

fælles betingelser er:

■

Gunnebo Indonesia.
”Vores samarbejde med virksomheder som Ex-

effektivitet i hver enkelt pengetransaktion,” forklarer Hindra Kurniawan, der er Country Manager hos

#2 2014

Hindra Kurniawan

■

At kunne opnå årlige salgsmål og med støtte fra Gun-

At have ansvaret for at fremme salget af produkter

Skal have forretningslokaler, hvor Gunnebos pro-

dukter kan udstilles.

En række fordele, der er fælles for alle kategorier:
■

Mulighed for større indkøbsrabatter ved salg over
Adgang til lomme-guides, salgsbrochurer og
Registrering på Gunnebo UK’s hjemmeside. Ret til

at benytte Gunnebo-, salgskanalpartner-, Chubbsafes-, Rosengrens- og Churchill-logoerne.
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Store fordele ved at uddanne salgskanalpartnere
HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

Roger Staubach, tidligere US Super
Bowl VI MVP, siger: ”Der er ikke meget
ekstraarbejde i at gøre den ekstra
indsats.”
Hamilton Safe gør alt, hvad de kan,
for at finde måder at gøre ’den ekstra
indsats’ lettere på.
TEKST I Lilkeisha Smith

J

ohn Haining, der er CEO for Gunnebo
North America, og Robert Leslie, der
er direktør for Hamilton Safe Companies, har udtænkt en handlingsplan for at
servicere salgskanalpartnerne og kunderne mere effektivt. Implementeringen af
produkttræning og udvidelsen af Hamilton Safes callcenter har sat Hamilton Safe
i stand til let og ubesværet at servicere
kunderne.

Uddannelse af salgskanalpartnerne

SAMARBEJDE. Becky Smith, der er leder af Gunnebos callcenter, assisterer Ashley Smith.

En af de første ting, der skulle gøre det
lettere at ”gøre den ekstra indsats”, var
at tilbyde salgskanalpartnerne yderligere
uddannelse.
Målet var at fjerne alle de frustrationer,
slutkunderne måtte have, ved at uddanne
salgskanalpartnerne i straksafhjælpning
af de mest almindelige problemer, så
Hamiltons kørende serviceteknikere kunne
koncentrere sig om at håndtere de større
opgaver i marken.
Brian Strautman, Hamilton Safes
nationale salgskanalpartner og KAM, er
overbevist om, at det er et skridt i den

rigtige retning.
”Hamilton Safe ønsker, at hver eneste
salgskanalpartner får en ”certificeret”
servicemedarbejder med et godt produktkendskab, så de straks kan hjælpe kunden
og samtidig samarbejde med os.”

Kursusmetoden blev godt modtaget
Der blev planlagt fire produktkendskabskurser af tre dages varighed i juli, august,
oktober og december med produkteksperter Clifford Thompson og Bob Morosic
som instruktører.
Kurserne blev afholdt i lokalerne i Amelia, Ohio, og de deltagende teknikere fik
praktisk erfaring og referenceværktøjer til
de forskellige Hamilton Safe-produkter.
Rundt omkring i træningslokalet blev
der opstillet udstyr med forskellige problemer, som teknikerne skulle fejlfinde og
afhjælpe. Fordelene ved denne kursusmetode blev godt modtaget.

Callcenter-medarbejdere fra Hamilton Safe.
Stående fra venstre til højre: Becky Smith,
Ashley Smith, Amanda Gibson og Chasity Atkins.

Sikker fejlfinding
Tim Ernes fra HSPCI deltog i det første
produktkendskabskursus: ”Jeg lærer
bedst gennem praktiske opgaver. Det var
sjovt at finde fejlene og få udstyret til at
fungere igen. Jeg kunne straks bagefter
bruge alt, hvad jeg havde lært,” siger han.
De serviceteknikere, der har deltaget i kurset, kan bagefter udføre sikker fejlfinding og afhjælpe kundernes
problemer, så der skabes langvarige og
positive relationer. ■

Hamilton Safe ønsker,
at hver eneste salgskanalpartner får en
”certificeret” servicemedarbejder med et
godt produktkendskab.

Kursusinstruktører. Gunnebos Cliff Thompson (yderst til venstre) guider Clink Minkus fra Redhawk Fire & Security (knælende) og David King fra
Premier Security gennem den simulerede fejlfinding på Hamiltons HA-45
og kontantautomat.

Smart nytænkning, der både gavner Joe Juska og produktkvaliteten
John Haining, chef for Gunnebo North America, kom med en ud-

straighter, der skal assistere ham i jobbet med montering af

sikkerheden ved at reducere risikoen for personskader. Des-

har altid virksomhedens bedste på sinde. Han er en eksem-

fordring: ”Udtænk og frembring nye muligheder for at forbedre

boksdøre. Som tidligere flymekaniker i det amerikanske luft-

uden er produktkvaliteten øget, idet montagen nu glider glat,

plarisk medarbejder.” Joe Juska fik tildelt den første innova-

vores forretningsmetoder.”

værn søgte han efter en måde at lette arbejdsbelastningen på.

og alt dobbeltarbejde på grund af produktskader forårsaget af

tionspris hos Hamilton Safe for sin indsats og megen ros for

forhammeren er fjernet.

ikke at være bange for at tænke nyt.

Det kunne være forbedret kundeservice, øget produktivitet,
bedre arbejdseffektivitet, større sikkerhed eller måske egentlige

man automatisk efter en måde at skåne ryggen på,” siger Joe

besparelser – John Haining opfordrede kollegerne til at tænke

Juska som svar på spørgsmålet om, hvad der fik ham til at

ud af boksen.

udvikle det hydrauliske apparat til montering af boksdøre.

Joe Juska tog udfordringen op. Han er svejser på Batavia-fabrikJoe Juska

”Efter at have svinget en tung forhammer i tre timer, søger

ken i Hamilton Safe og har udviklet en hydraulisk porto-power-

Det nye værktøj har betydet, at Joe Juska har kunnet øge arbejdseffektiviteten ved at halvere montagetiden og forbedre

Shane Borke, der er fabrikschef i Batavia, udtrykker stor
anerkendelse for Joe Juskas opfindelse.
”Joe tænker altid ud af boksen. Hans evne til at ombygge

Nu håber man bare, at flere vil tage John Hainings udfordring op og udtænke nye tiltag, der kan forbedre Gunnebos
forretning.

en simpel trækstang til noget, der øger produktkvaliteten, er
imponerende. Joe er konstant på udkig efter forbedringer og

Joe Juska og Shane Borke
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Opal

Markedets mest
avancerede sikkerhedsdørstyring

Topaz

Jade

Lancering af ny Chubbsafes-serie
MANGE DESIGNS. Et
af de mange designs
fra antenneserien
StoreProtect.

Sikkerhedsdørstyringen EasySas indeholder top-

#2 2014

Kundebokse
med helt nye
muligheder
I de senere år har selvbetjeningen holdt sit indtog i mange serviceydelser og løsninger på tværs

Den nye produktserie Chubbsafes Elements er

har påvist en øget efterspørgsel efter små pen-

af alle brancher. På grund af de højfølsomme

blevet præsenteret under en produktlancering i

geskabe til private hjem i regionen, og hotelbran-

værdier, der opbevares i kundebokse, har det

Kuala Lumpur. De nye produkter er blevet intro-

chen skriger på små værdibokse.

dog ikke været muligt at indføre selvbetjening

duceret i Asien, Stillehavsområdet og Afrika for

Derfor er den eksisterende produktserie

moderne elektronik, der forbedrer sikkerheden og

at imødekomme den stigende efterspørgsel efter

Chubbsafes Elements blevet udvidet med tre nye

forenkler både installationen og vedligeholdelsen.

små pengeskabe. Gunnebos egne undersøgelser

linjer – Topaz, Jade og Opal.

Det giver også mange konfigurationsmuligheder, lige

uden personaleovervågning. Altså lige indtil
lanceringen af SafeStore Auto.
SafeStore Auto er et selvbetjent kundeboksanlæg (SDL), der kombinerer topmoderne

rede alarmsystemer, som biometriske systemer eller

InviKtus – med ekstra styrke

metaldetektorer.

Højrisikovirksomheder i banksektoren og detail-

1143-1 af European Certification Board of Secu-

med den høje sikkerhed. Så kan kunderne depo-

sektoren har behov for maksimal beskyttelse for

rity (ECB-S) og A2p-certificeret af French Centre

nere eller hente deres værdigenstande døgnet

at sikre deres værdipapirer og fortrolige doku-

National de Prévention et de Protection (CNPP),

rundt, alle ugens syv dage.

menter. Certificering af pengeskabe i henhold til

hvad angår indbruds- og

internationale regler og sikkerhedsstandarder er

eksplosionssikring. Des-

har fået nye funktioner og ergonomiske for-

en vigtig garanti. Mens mange pengeskabe alene

uden er pengeskabet til-

bedringer, der gør det lige så let for kunderne at

fokuserer på indbruds- og brandsikring, har de nye

delt NT Fire 017-60 Paper

betjene, som en kontantautomat.

InviKtus-pengeskabe tredobbelt sikkerhed mod

af SP Technical Research

henholdsvis indbrud, brand og eksplosion. InviK-

Institute of Sweden, hvad

kunden skal ikke montere særlige beslag eller

tus markedsføres under Fichet-Bauche-brandet og

angår brand, og det har et

bygge om i den bygning, hvor SafeStore Auto

fås i klasse III til VI med seks størrelser pr. klasse og

bredt udvalg af mekaniske

skal installeres.

en kapacitet på mellem 140 og 1.120 liter.

og elektroniske låsesyste-

fra basal styring af døren til integrering af avance-

De tekniske forbedringer er udviklet i overensstemmelse med de seneste integrationskrav på markedet, og
det gør EasySas til en meget fleksibel løsning, der kan
sammenkobles med elektroniske sikkerhedssystemer
som f.eks SecurWave eller SMI Server.

Ny generation
af antenner

Gateway har lanceret næste generation af deres kvalitetsprægede AM-system under navnet
StoreProtect AM.
StoreProtect AM-systemet indeholder mange tekniske forbedringer, som eksempelvis en
bredere passagedækning, større detektorrækkevidde, fjernbetjent konfiguration via internettet, forbedret støjkontrol og nye konfigurationsfunktioner.
Det er en del af Gateways StoreManagement-koncept, der desuden omfatter StoreAssist,
Gateways system til håndtering af prøverum.

InviKtus-pengeskabene indeholder den nyeste
teknologi og er fremstillet af topsikre materialer
med særlige forstærkninger og en intelligent

de elegante og energibesparende.

med til at holde energiforbruget nede.

De massive, varmeisolerede sikkerhedsdøre er helt el-

blå farve med et smukt

til SafeStore Auto, så systemets hardware- og

kerhed til at modstå selv de voldsomste angreb,

design og sølvgreb. De to integrerede greb – et til

softwarekomponenter kan opdateres, med

mens vægten af pengeskabet samtidig holdes

at åbne med og et til at trække i – gør det let for

forbedret ydeevne og længere levetid til følge.

nede. InviKtus er certificeret i henhold til EN

brugeren at åbne og lukke pengeskabsdøren.

betalingstransaktioner med POS-systemet; resten styres af QuickPOS.
Desuden bliver det lettere at konfigurere dobbelte POS-miljøer med
samtidig POS-styring fra samme SafePay-system.

Varmeisolerede sikkerhedsdøre er nu obliga-

Integrationen af POS med SafePay giver fuld kontrol over

toriske i udvendige mure på offentlige bygninger,

betalingsprocessen og systemstyring ved kassen. Hovedfunk-

som politistationer, fængsler, skoler, retslokaler og

tionerne i QuickPOS er integreret login, håndtering af transak-

regeringsbygninger.

tioner (betaling og udlevering af byttepenge), systemalarmer

ler delvist forsynet med glasruder og er testet i henhold

energiforbrug i bygninger, kræver, at virksomheder i EU-

til relevante sikkerhedsstandarder. Dørene er fremstillet

(niveau af sedler, mønter og kassetter samt blokeringsalarm og

lande overholder nye krav. Desuden stilles der krav om,

af aluminium med en isolerende skærm mellem glasru-

-løsning samt opkoblingsstatus) og systemer (åben kasse, de-

at dørproducenterne skal overholde direktivet.

derne, så varme, vind og støj ikke kan passere. De fås i

poneringskassette, opfyldning og tømning af sedler og mønter).

sikkerhedsdøre til at beskytte mennesker, bygninger og

flere udførelser, farver og dimensioner, så de kan tilpasses både eksisterende bygninger og nybyggerier.

Desuden lanceres en ny opgraderingsservice

boltkonstruktion. Det giver en høj grad af sik-

EU-direktiv 2010/31 fra maj 2010, der omhandler

Gunnebo har udviklet en række varmeisolerede

Det selvbetjente Kundeboksanlæg kan nu
påtrykning af kundens logo.

InviKtus fås i en stilfuld

omkostninger, da der kun skal fem kommandoer til for at integrere

get i deres bygninger, og her kan sikkerhedsdørene være

Handicapvenligheden er også forbedret, og

1300-certificerede.

håndteringsløsning SafePay. Det reducerer tidsforbrug og udviklings-

aktiver mod manuelle og ballistiske angreb. Samtidig er

Det revolutionerende SafeStore Auto-system

også skræddersys, hvad angår farvevalg og

QuickPOS er en POS-integreringsløsning til Gunnebos lukkede kontant-

Mange virksomheder ønsker at reducere energiforbru-

og giver døgnadgang uden at gå på kompromis

mer, der alle er A2p/EN

Kontrol over betalingsprocessen

Bæredygtige sikkerhedsdøre giver energibesparelser

automatik med avanceret kundeidentifikation

samarbejde. QuickPOS, øverst i
billedet, styrer seddel- og møntcirkulationen i SafePay-systemet.
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NCR tildeler Gunnebo
leverandørpris
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Førsteklasses
boks giver stil
og substans

HSBC underskriver
langsigtet
serviceaftale

GLOBAL Gunnebo er blevet tildelt Delivery & Supply Chain Relia-

løsninger til banker og har i over 24 år i træk været nummer et i

STORBRITANNIEN En fredet bygning knejser nu

MEXICO Gunnebo har indgået en treårig serviceaftale

bility-prisen af en af sine største kunder, NCR, for sin enestående

verden som producent af kontantautomater. Som førende i verden

oven på et højteknologisk bankboksanlæg efter et

med HSBC i Mexico. Aftalen omfatter forebyggende

leveringsevne og høje kvalitetsstandard.

stiller NCR ekstremt høje forventninger til sine leverandører, og det

krævende projekt i Southall, London. Den forfaldne

og korrigerende vedligehold af sikkerhedssyste-

gør prisen endnu mere betydningsfuld.

victorianske bygning, ejet af Heathrow Safe De-

mer, herunder overvågnings-tv, passagesikkerhed,

posit, skulle renoveres. Samtidig skulle kælderen

alarmsystemer og brandsikringssystemer på 232

kontantautomater produceres, kan tage æren for prisen, da det

under bygningen udgraves og omdannes til et

afdelingskontorer i det centrale Mexico. Gunnebo

er lykkedes dem at leve op til NCR’s høje krav. Kvalitetsniveauet i

højteknologisk bankboksanlæg.

skal også vedligeholde pengeskabe, sikkerhedsdøre,

NCR er anerkendt som en verdensleder inden for selvbetjenings-

Fabrikkerne i Doetinchem og Halol, hvor pengeskabene til NCR’s

fabrikkerne er eksempelvis bestemt af NCR, der maksimalt tolererer
150 fejl pr. en million producerede emner.
Bob Ciminera, SVP Integrated Supply Chain hos NCR, påpeger,

Gunnebos prisvindende fabrik i Doetinchem i Holland.

diverse bygninger.

overdragede det til Gunnebo at levere et klasse-X

Gunnebo Mexico blev valgt på grund af sin høje

CD EX bankboksanlæg med 3.588 bokse til kunden.
Opgaven gik ud på at fremstille et boksanlæg på

som Gunnebo.

14 x 4,5 meter, før kælderen var endelig udgravet,

skab og innovation på områder, der er altafgørende for vores evne

overdragekasser og hurtigsluser til passagekontrol i

Newgate International udtænkte projektet og

hvorfor det er så vigtigt at have exceptionelt gode leverandører
”Vinderne af vores leverandørpriser demonstrerer stort leder-

kvalitets- og servicestandard.

så den var klar til øjeblikkelig installation. I løbet af
processen blev Heathrow Safe Deposit inviteret til

til at udvikle forretningen. De kommer med unikke idéer, der hæver

at besøge Gunnebos fabrik i Markersdorf for at se

standarden og redefinerer værdien af vores partnerskab,” siger han.

boksanlægget og selve boksene blive fremstillet.

imponeret over det færdige produkt.
”Det er langt det flotteste bankboksanlæg jeg

De avancerede bokse fik en finish, der stemte over-

har set i de 44 år, jeg har været i branchen. Og kun-

ens med kundens ternede image i rustfrit stål og

den er meget tilfreds med det nye anlæg,” siger han.

rød. Adm. dir. for Newgate, Robin Gater, var meget

Avanceret sikkerhed
til nyt datacenter
OMAN Gunnebo har leveret en komplet sikkerhedsinfrastruktur til nationalbanken i
Omans nye datacenter i Mellemøsten.
Datacentret er en del af Omans største teknologipark i Muscat og er en
højrisikobygning, der kræver et højt

Innovationscenter prioriterer
forskningsdatasikkerhed

sikkerhedsniveau. Bygningen indeholder

Tættere på lufthavnskunderne

desuden kontorer til nationalbanken og et
krisecenter.
Gunnebo har arbejdet med
nationalbanken i Oman (CBO) som betroet sikkerhedspartner i mange

POLEN I hjertet af Polens største og ældste universitet ligger et innovationscen-

år og fik opgaven med at levere både elektronisk sikkerhed og område-

KINA Gunnebo var guldsponser ved China Airports

ter, der er ansvarlig for udvikling af ny og banebrydende teknologi.

beskyttelse til datacentret. De elektroniske sikkerhedsløsninger omfat-

femte check-in-konference i 2014 i Shanghai. Her blev

Jagiellonian Center of Innovation (JCI), der er en del af Jagiellonian

tede integreret adgangskontrol og indtrængningsdetektering med et

University’s Life Science and Technology Park, tager videnskabelige forsknings-

overvågningsnetværk bestående af over 150 kameraer tilsluttet et

resultater og forvandler dem til kommercielle projekter.

centralt kontrolrum og seks netværksopkoblede optageenheder. Uden
for bygningen blev der installeret områdebeskyttelse med høj sikkerhed,
herunder vejafspærringer, bomme og betonpæle.

”I et forskningsmiljø har både intellektuel ejendom og materiel ejendom en
høj værdi, og derfor er databeskyttelse særlig vigtig på dette område,” siger
Karol Gorzkiewicz, Key Account Manager hos Gunnebo Poland.
Derfor har JCI installeret seks rækker hurtigsluser ved nogle af hovedbygnin-

”Nationalbanker er krævende kunder. Gunnebos evne til at levere og
installere en komplet sikkerhedsinfrastruktur var afgørende for CBO’s

gens indgange – en passagekontrol, der forhindrer uautoriserede i at få adgang

valg af Gunnebo som partner til at sikre det nye datacenter,” siger Mor-

til områder med fortrolige forskningsresultater.

ten Andreasen, SVP Region Europe, Middle East & Africa.
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Sikkerheden i højsædet

den automatiske pre-security-gate, PreSec, og den
automatiske boarding-gate, BoardSec, præsenteret.

POLEN Fluor SA er en af verdens førende børsnote-

Gunnebo om at implementere passagekontrol og

”Konferencen var det perfekte sted at præsentere

rede virksomheder inden for produktion, indkøb,

identifikation af medarbejdere og besøgende. Sy-

Gunnebos lufthavnsløsninger for kinesiske lufthavne

konstruktion og vedligeholdelse. Fluors kontor

stemet skulle være baseret på nærhedskort i over-

og flyselskaber,” siger Chris Dai, Country Manager hos

i Polen ligger i Gliwice – en industriby i Silesian-

ensstemmelse med virksomhedens egne standar-

Gunnebo China.

provinsen i det sydlige Polen.

der og globale procedurer. Sammen med Gunnebo

For at øge medarbejdernes sikkerhed og beskytte virksomhedens bygninger og ejendom bad Fluor

Over 30 af Kinas største lufthavne og flyselskaber

SpeedStile-hurtigsluser i hovedindgangen har Fluor

deltog, foruden 20 flyselskaber og lufthavne fra

nu et fuldt integreret passagesikkerhedssystem.

andre lande.

Gunnebo Security Group er en global leverandør af sikkerhedsprodukter, -serviceydelser og -løsninger med et bredt
varesortiment inden for kontanthåndtering, pengeskabe
og bokse, passagekontrol og elektronisk sikkerhed til banker, detailvirksomheder, pengetransport, massetransport,
offentlige og kommercielle bygninger samt industrivirksomheder og højrisikoområder.
Koncernen har en årlig omsætning på 610 millioner euro og
5.600 medarbejdere i 33 lande på tværs af Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien og Stillehavsområdet samt Amerika, plus
salgskanalpartnere på mere end yderligere 100 markeder.
Vi gør verden mere sikker.
www.gunnebo.com

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

