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om gunnebo 
gunnebo er en førende global leveran-
dør af sikkerhedsprodukter, -serviceydel-
ser og -løsninger med et bredt varesorti-
ment inden for kontanthåndtering, 
pengeskabe og bokse, passagekontrol og 
elektronisk sikkerhed til banker, detail-
virksomheder, pengetransport, masse-
transport, offentlige og kommercielle 
bygninger samt industrivirksomheder 
og højrisikoområder. koncernen har en 
årlig omsætning på 610 millioner euro, 
5.600 medarbejdere og salgsvirksomhe-
der i 33 lande på tværs af emea, asien 
og Stillehavsområdet samt amerika, 
plus salgskanalpartnere på mere end 
yderligere 100 markeder.

anSvarShavende udgiverre  
per borgvall 
tlf.: +46 10-20 95 000 
per.borgvall@gunnebo.com 
 
redaktion 
karin Wallström 
karin.wallstrom@gunnebo.com 
rob Suddaby 
rob.suddaby@gunnebo.com
amel loukal
amel.loukal@gunnebo.com
louise harper
louise.harper@gunnebo.com
darran bailey
darran.bailey@gunnebo.com
janne pedersen
janne.pedersen@gunnebo.com
åsa tjörngren
asa.tjorngren@gunnebo.com
judy tang
judy.tang@gunnebo.com
lilkeisha Smith
lilkeisha.smith@gunnebo.com
fernanda vasconcelos
fernanda.vasconcelos@gunnebo.com
kim hawkins
kim.hawkins@gunnebo.com
rebecca hunt
rebecca.hunt@gunnebo.com
andrea aileen
andrea.aileen@gunnebo.com

bidrag indSendeS til følgende 
adreSSe 
gunnebo ab, att.: gunnebo global  
box 5181, Se-402 26 gøteborg

projektleder 
mats ekendahl 
mats.ekendahl@newsroom.se

grafiSk deSign og produktion 
tommy apelqvist, mats ekendahl, 
helena fogelberg, hanna löfqvist 
newsroom 

overSættelSe 
comactiva language partner ab, 
Xplanation language Services 
 
tryk 
ineko ab 
papir, omSlag 
cocoon Silk 250 g, 100 % genbrugsfiber 
papir, indlæg 
tom&otto Silk.  
genbrug 
denne publikation kan genanvendes 
som papir.  
 
forSide 
callcenter-medarbejdere fra hamilton 
Safe i uSa.  
foto: gunnebo uSa.

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 
frankrig 
www.gunnebo.fr 
tySkland 
www.gunnebo.de
ungarn 
www.gunnebo.hu
indien 
www.gunnebo.in
indoneSien 
www.gunnebo.com/id  
italien 
www.gunnebo.it 
malaySia
www.gunnebo.com.my
meXico

www.gunnebo.com
mellemøSten 
www.gunnebo.ae 
holland 
www.gunnebo.nl 
norge 
www.gunnebo.no 
polen 
www.gunnebo.pl 
portugal 
www.gunnebo.pt 
Singapore, vietnam 
www.gunnebo.sg
Sydafrika 
www.gunnebo.co.za
Spanien 
www.gunnebo.es

Sverige 
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

Sikret museum 
i Kinas  
højeste bygning

Det er første gang, Gunnebo leverer sikkerhedsbokse 
produceret i Kina under Chubbsafes-brandet

Guanfu er kinas første privatejede museum og 
indeholder over 1.000 kunstværker, hovedsa-
gelig 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. 

G unnebo Security Group har modtaget en 
ordre på over 2 millioner euro på levering 

af 16.888 sikkerhedsbokse og 15 boks-
døre til Guanfu-museet i Shanghai i Kina.

”Ordren er en milepæl for Gunnebo på det kine-
siske 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 sik-
kerhedsboksene til deres medlemmer til 
opbevaring af værdifulde kunstværker.

”Det er første gang, vi har leveret 
sikkerhedsbokse produceret i Kina un-
der 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.  ■

TEksT  I judy tang

guanfu-muSeet
guanfu-museet har været succes-
fuldt 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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8 MONTHS

119 CITIES

456 STORES

6656 PRODUCTS
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Forventning om fortsat vækst på det brasilianske sikkerhedsmarked

En monumental udfordring i Brasilien
Brasil Pharma skulle have 6.656 sæt antenner 
til elektronisk varesikring (EAs) og tv-overvåg-
ningskameraer 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. 

B rasil pharma er brasiliens største apoteks-
kæde, målt på antal filialer. kæden har 
egne butikker under følgende brands: big 

ben, drogaria rosário, Sant’ana og mais econô-
mica samt franchise-brandet farmais. 

i juli 2013 indgik gunnebo og brasil pharma en 
projektaftale om levering af elektroniske vare-
sikringssystemer (eaS) og tv-overvågning til alle 
brasil pharmas egne butikker. aftalen omfattede 
betaling via finame, et langsigtet finansierings-
program etableret af brazilian development 
bank til opkøb af lokalt producerede maskiner og 
udstyr.

på blot otte måneder blev 6.656 sæt eaS-
antenner og tv-overvågningskameraer leveret 
og installeret i 465 butikker i 119 byer. opgaven 
blev ikke lettere af, at de fleste af byerne lå langt 

fra de store metropoler. det var en udfor-
dring af kontinentale proportioner.

Integrerede teams 
projektet involverede flere afdelinger, der 
skulle samarbejde i perfekt harmoni.

”vi oprettede et projekt med handlings-
planer, tidsfrister og ansvarsfordeling. 
hvert trin blev nøje overvåget, lige fra 
plantegninger med placering af udstyret til 
salgssupport, fakturering, levering, tilret-
telæggelse, 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 korri-
gere 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. 

Gennemsigtighed og dialog

afstanden var en stor udfordring, hvad transpor-
ten af medarbejdere og produkter angik, og det var 
nødvendigt med både flytransport, lastbiltrans-
port og i visse tilfælde også skibstransport. 

det partnerskab, der blev etableret mellem 

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 virk-
somheder, 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 pro-
jekt. dialog og gennemsigtighed i forhold til kun-
den betød dog, at vi var sikre på, at projektet nok 
skulle lykkes,” bemærker becerra. 

det gode samarbejde blev yderligere cemente-
ret, da virksomhederne indgik endnu en kontrakt 
med hinanden – et sikkerhedsprojekt i et forde-
lingscenter i byen  
São leopoldo i staten rio grande do Sul, der om-
fattede installering af over 120 eaS-systemer.   ■

TEksT  I fernanda vasconcelos 

Tusindvis af installationer på tværs af et gigantisk land

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 prio-

riteres højt og er noget, både virksomheder og borgere 

bekymrer sig om. brasilien er eksempelvis det næststør-

ste 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 kontant- 

automater – hele 200.000 af slagsen – og flere på vej. 

gunnebos styrker består i vores landsdæk-

kende servicenetværk og skalérbarheden i vores 

produktportefølje.

 ”gennem det seneste år har vi iværksat en 

masse tiltag for at blive endnu mere konkurren-

cedygtige og udvikle lokale kilder,” siger rubens 

bulgarelli, country manager for gunnebo brazil.

detailhandlen er en vigtig målgruppe for kontant-

håndteringsløsninger, men den vigtigste målgruppe 

er helt sikkert pengetransportfirmaer. her har  

gunnebo taget et stort skridt fremad ved at opbygge 

stærke partnerskaber verden over med flere nøgle-

virksomheder, som prosegur, brinks og loomis. 

”testinstallationer, softwaretilpasning og besøg hos 

vores salgsselskaber for at opnå en bedre forståelse for 

mulighederne er yderst vigtige tiltag, hvis pengetransport-

firmaerne skal vælge gunnebo,” tilføjer rubens.

gunnebo er allerede i vækst på kontanthåndte-

ringsmarkedet i brasilien, så næste skridt bliver elek-

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

har haft på markeder som frankrig, Spanien, belgien, 

italien og portugal. RUBENS BULGARELLI

LANdSdækkENdE INStALLAtIoNER. mais econômica, beliggende i den brasilianske by canoas – rio grande do Sul –        er et af projektets 465 salgssteder.
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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 kontanthånd-
tering. Gunnebo Australia har vurderet, 
analyseret og håndteret alle trin i proces-
sen og leveret en rigtig god kontanthånd-
teringsløsning.

E t effektivt kontanthåndterings- 
system er et nødvendigt element for et 
spillested. hos kedron-Wavell var det 

eksisterende system langsomt og arbejds-
tungt med over tredive kasserere, der kom og 
gik i to skift hver dag.

”kedron havde behov 
for en skræddersyet løs-
ning, der kunne håndtere 
deres kontanter hurtigt 
og effektivt,” forklarer 
greg Wallis, national 
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 der-
for 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 løsningsud-
vikling lå i evalueringen, konstruktionen og 
afprøvningerne, der lå forud for installation og 
indkøring.

”at kunne levere en komplet kundetilpasset 
enhed, der opfyldte alle kedron-Wavells behov, 
kostede mange timers afprøvning og stor 
omhu,” fortsætter greg Wallis.

Hurtigt og sikkert

vores Safecash retail Station udgjorde funda-
mentet i kedron-Wavell-løsningen. Systemet 
er en komplet kontantoptællingsløsning, hvor 
kassererne hurtigt og sikkert kan fylde, gen-
opfylde 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 drifts-
forstyrrelser på stedet. 

”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 
kedron-Wavell kun kigget fremad. alle medar-
bejdere 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.” 

Enestående mulighed
i australien beløber indtægterne fra spil-
leautomater 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 marke-
det og succesfuldt demonstrere den effektivi-
tet og de besparelser, gunnebos produktpor-
tefølje kan give spilleindustrien.

”og med kedron-Wavell har vi nu en plat-
form, der kan bære fremtidens muligheder,” 
slutter greg.   ■

Kundetilpassede løsninger

Fremtiden for australske pengespil i sikre hænder
Spilleautomater står for en stor del af indtægterne i den 

australske spilleindustri. over 60 % af al fortjeneste fra 

pengespil stammer fra spilleautomater. Spilleautoma-

terne har videoskærme med spil, der normalt kører med 

fem roterende tromler. i australien beløber indtægterne 

fra spilleautomater sig til over 10 milliarder dollars (2013) 

om året. Som det er nu, er administreringen af kontanter 

på spillestederne en meget arbejdstung og tidskrævende 

proces. desuden er der risiko for uoverensstemmelser 

i kontantbeholdningen, og overvågning i realtid er ikke 

mulig.

john rohan, der er cash handling Sales manager hos 

gunnebo australia, har stor erfaring fra spilleindustrien 

og forstår spillestedernes behov for kontanthåndtering.

”traditionelt har kontanthåndtering på spillesteder 

i australien været en manuel proces. det betyder, at 

mange medarbejdere på en vagt må tælle og 

afstemme deres kasser og kontanter fysisk på 

stedet. optællingen foretages flere gange pr. vagt 

og af flere forskellige medarbejdere. de fleste spille-

steder ville kunne drage stor nytte af en integreret 

kontanthåndteringsløsning,” siger han.

gunnebo australia har fundet frem til, at  

en Safecash retail Station er den bedste løsning til 

alle spillesteder ”down under”. 

”mulighederne i australien, især på østkysten, er 

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

spillested, så den opfylder kundens specifikke behov. 

vores team har kompetencen til at udnytte dette marked 

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

gunnebo tilbyder nøglefærdige projekter med rådgiv-

ning, forretningsanalyse, kundetilpasning, levering, instal-

lation, indkøring og uddannelse. vores salgsteam under-

støttes af specialistviden fra vores meget dedikerede og 

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

set installation og uddannelse.  

”der ligger store muligheder i at gå ind i spilleindu-

strien. vi etablerer tætte partnerskaber med kunderne for 

at sikre dem den løsning, der bedst opfylder deres behov, 

både nu og fremover,” slutter john.

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

GREG WALLIS

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.

TEksT  I rebecca hunt

I SAMtALE. jarrad grace, 
der er administrerende di-
rektør 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 Afri-
cas serviceafdeling er at gøre en positiv 
og betydningsfuld forskel for kundernes 
resultat ved at undgå driftsstop. Det opnår 
man ved at tilbyde pålidelige og effek-
tive eftersyn, vedligeholdelsesplaner og 
serviceaftaler.    

D 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 implemente-
ring 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 altaf-
gørende og gennemføres af erfarne med-
arbejdere for at sikre, at udstyret fungerer 
i det daglige. Samtidig udarbejdes der ser-
vice- og vedligeholdelsesplaner, der skal sikre 

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 korro-
sive miljø inspiceres bokslåse og boltkonstruk-
tion 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 driftssik-
kerhed og effektivitet er det nylancerede 
fnb-serviceportalsystem. Systemet gør det 
muligt for serviceteams at besvare service-
opkald 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.   ■

Driftsstop accepteres ikke

SERvIcEtEAMEt I 
WAdEvILLE. 
philip leach, andre 
Wepener og lod-
wick phahlamoh-
laka arbejder som 
serviceteknikere for 
gunnebo.

TEksT  I kim hawkins

unge mennesker behøver erfaring for at 

blive rustet til deres fremtidige arbejds-

liv. i samarbejde med den sydafrikanske 

regering og et uddannelsesudvalg  

er gunnebo South africa gået til op-

gaven ved at hyre industritekniske 

ingeniørstuderende fra universiteterne. 

uddannelsesprogrammet har vist sig at 

være en gensidig læreproces. de stude-

rende lærer noget om moderne metodik 

og introducerer til gengæld nye måder 

at tænke på til en ældgammel industri.

målet med programmet er at udvikle 

socialt dårligt stillede samfund og blev 

udvidet til også at omfatte handicap-

pede studerende. akademikere oplever 

stor arbejdsløshed. den mulighed, som 

gunnebo South africa tilbyder, gør det 

lettere for dem at komme ind på en ar-

bejdsplads, når de først er kvalificerede.

ntokozo magagula fortæller om sin 

tid hos gunnebo som økonomiprakti-

kant: ”man skal behandle alle opgaver 

med lige stor omhu, uanset hvor ubety-

delige de måtte synes at være. arbejds-

miljøet lærte mig at respektere mine 

kolleger og det arbejde, de udfører.”

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.
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de kinesiske myndigheder vil i de kom-

mende år fortsat investere kraftigt i 

infrastrukturen, og her vil gunnebo china 

fortsat have fokus på passagesikkerhed 

ved at styrke sin markedsposition som 

den største leverandør på markedet for 

personkarruseller.

”hvad angår passagekontrol, vil der være 

vækstmuligheder inden for tankstationer, 

fængsler, højhastighedstog og lufthavne. 

gunnebo har nemlig allerede en høj mar-

kedsandel på atomkraftværker og metro i 

kina,” siger chris dai, country manager hos 

gunnebo kina.

andre vækstmulig-

heder ligger på marke-

det for pengeskabe og 

bokse, hvor gunnebo 

fortsat vil udvide sit 

netværk af kinesiske 

salgskanalpartnere for 

at nå ud i banksektoren og andre markeder 

som museer, juvelerværksteder og datacen-

tre. desuden vil vi lancere flere produkter 

og løsninger for kunderne, som eksempelvis 

elektroniske låse og kontanthåndteringsløs-

ninger – lige fra basale sikkerhedsløsninger 

til højrisikosystemer.

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.

D en 18. juli 2014 valgte verdens fem 
største udviklingslande Shanghai som 
hovedkvarter for den nye brikS-udvik-

lingsbank til 100 milliarder dollars. den skal være 
med til at styrke kinas centrale rolle i brikS-
landene, der omfatter brasilien, rusland, indien, 
kina og Sydafrika.

”der hersker ingen tvivl om, at kina er et af ver-
dens 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 sik-
kerhedsprogrammer. desuden er urbaniseringen 
stigende, og det gør lufthavne og den offentlige 
transportsektor særlig interessante i forhold til 
store installationer af sikkerhedsudstyr, eksem-
pelvis passagekontrol.

i 2010 blev gunnebo kina gearet til at komme 

tættere på de kinesiske kunder og tage aktivt del 
i udviklingen af sikkerhedsløsninger til det boom-
ende kinesiske marked, særlig inden for offentlig 
transport og detailbankvirksomhed.

”gennem de seneste 15 år har gunnebo leve-
ret over 20.000 personsluser til den offentlige 
transportsektor i over 20 kinesiske byer, eksem-
pelvis 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.”

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 lufthavns-
sektor – 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-, luft-
havns- og jernbanesektoren og i Wuhan city til 
metrosektoren. virksomheden planlægger des-
uden at udvide sin fokus på metrosektoren ved 
at etablere et nyt salgsteam i Shenzhen city i det 
sydlige kina.   ■

Gunnebo Kina kortlægger fremtidige forretningsmuligheder

ShENzhEN MEtRo 

kUNShAN PLANt

BEIJING MEtRo

chRIS dAI

TEksT  I judy tang

vigtig rolle i Kinas 
offentlige transportsektor
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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 indbyg-
gere, og landsbyen er beliggende i 
den del af Sverige, hvor også IKEA blev 
grundlagt. 



Elektronisk varesikring (EAS).

Globale varemærker

Vigtige årstal
1764
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 
Auguste-Nicolas Bauche begynder at fremstille 
brandsikre pengeskabe nær Reims i Frankrig.

1932 
Den kendte producent af pengeskabe, Steelage, bliver grundlagt i Indien.

1967 
Virksomhederne Fichet og Bauche fusionerer.  
Hamilton Safe bliver grundlagt i USA.

1995
Gunnebo bliver børsnoteret i Sverige med ny fokus på at  
levere sikkerhedsløsninger til hele verden.

1999 
Den hæderkronede producent af pengeskabe og bokse,  
Fichet-Bauche, indlemmes i Gunnebo-familien.

2000
Varemærkerne Chubbsafes, Steelage og Minimax  
bliver en del af Gunnebos produktportefølje.

2001
Gunnebo opfinder SafePay, den første helt lukkede  
kontanthåndteringsløsning.

Heathrow i beometri-pilotprojekt
Gunnebo udfører de første tests af biometrisk identifi-
kation i Heathrow lufthavn i 2001. På den travleste dag 
nogensinde passerede næsten en kvart million men-
nesker gennem Heathrow lufthavn.

Solkongens legeplads
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.

Vovet brandtest
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. Penge-
sedlerne tog ingen skade! Den hellige stad

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

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 done-
rede et nyt pengeskab, der skal åbnes i 2110!

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

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

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

Pengeskabe og bokse. Grundlagt i 1835.  
I Gunnebos produktportefølje siden år 2000.

Pengeskabe og bokse. Grundlagt  
i 1967. Opkøbt af Gunnebo i 2012.

Pengeskabe og bokse. Grundlagt i 
1886. Opkøbt af Gunnebo i 1994.

Pengeskabe. Grundlagt i 1932.  
Opkøbt af Gunnebo i 2000.

Lukket kontanthåndtering. Etableret  
af Gunnebo i 2001.

Pengeskabe og bokse. Grundlagt  
i 1825. Opkøbt af Gunnebo i 1999.

Udendørs områdesikring. Grundlagt 
i 1951. Opkøbt af Gunnebo i 2004.

Brandsikring. Grundlagt i 1903. I  
Gunnebos produktportefølje siden år 2000.

Elektronisk varesikring (EAS). Grundlagt 
i 1984. Opkøbt af Gunnebo i 2004.

Gunnebos hovedkvarter
Gøteborg, Sverige

Pengeskabe. I Gunnebos produkt-
portefølje siden år 2003.



Taxichauffører, der arbejder for Express 
Group, kan nu sikkert og effektivt depone-
re deres kontanter ved hjælp af Gunnebos 
kontanthåndteringsløsning, Intellisafe.  

E xpress group tilbyder taxikørsel og er-
hvervstransportydelser og har udviklet 
sig til et af de største taxifirmaer i indo-

nesien. firmaet har til huse i greater jakarta-
området og har udvidet, så de nu også betjener 
andre større byer som medan, Surabaya, pa-
dang, 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 efterfølgen-
de automatisk bliver verificeret og registreret. 

 ”express group implementerer altid den 
nyeste teknologi for at forbedre vores præ-
station og effektivitet,” siger daniel podiman, 
ceo. ”et af vores mål er at øge sikkerheden, 
nøjagtigheden og brugervenligheden i forbin-
delse med chaufførernes daglige kontantde-

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.

”med de tidligere, mere konventionelle,  
metoder varede det over to timer for kassere-
ren 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 pengetrans-
portpartner er også lettere at kontrollere nu, 
fordi de kun skal foretage opsamlinger, når det 
er nødvendigt, i stedet for efter faste, plan-
lagte tidsplaner.   ■

Styring af udviklingen inden for  
kontanthåndtering i Indonesien

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 

effektivitet i hver enkelt pengetransaktion,” forkla-

rer hindra kurniawan, der er country manager hos 

gunnebo indonesia. 

”vores samarbejde med virksomheder som ex-

press group forventes at styrke gunnebo indonesias 

position som førende udbyder af pålidelige sikker-

hedsløsninger,” tilføjer han.

TEksT  I andrea aileen

TEksT  I mats ekendahl

Fremtidens kontanthåndteringsløsninger

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

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

S 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 salgsargu-
menter,” siger darran bailey.

Erfaringer til begge parter
han siger, at etableringen af salgskanalpart-
nerprogrammet, der blev lanceret i foråret 

2014, har givet erfaringer til begge parter. 
gunnebo uk fastlægger de forretningsmæs-
sige og økonomiske krav til partnerne, og 
partnerne nyder til gengæld godt af samar-
bejdet 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. 

Nøglefaktorer
forespørgsler fra potentielle kunder, der 

indløber centralt hos gunnebo uk, kan kana-
liseres videre til den rette salgskanalpartner i 
det pågældende område. 

”vi må virkelig samarbejde og praktisere 
gennemsigtighed for at lykkes. opmærksom-
hed omkring brandet er en anden nøglefak-
tor,” siger darran bailey.

gunnebo uk introducerede salgskanalpart-
nerprogrammet i forbindelse med en work-
shop i london afholdt af nicholas roberts, 
der har været med til at lancere programmet 
for gunnebo globalt.    ■

Partnere, der til dato er skrevet kontrakt med: barry 
brothers (london), thornhill Security (South West), 
a&d lock & key (West midlands), ch Woods (yorkshire 
og de omkringliggende lande), capital iSS (irland).
Tre kategorier: platin, guld, Sølv.
Der er små forskelle mellem kategorierne, men to 
fælles betingelser er:
■ at kunne opnå årlige salgsmål og med støtte fra gun-

nebo tilvejebringe muligheder for fremtidig vækst.
■ at have ansvaret for at fremme salget af produkter 
under chubbsafes-brandet med relevant markeds-
føringsmateriale, og at kunne overholde retningslin-
jerne for brandet.
Desuden, for Guld og Platin:
■ 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 
det årlige salgsmål.
■ adgang til lomme-guides, salgsbrochurer og 
butiksmateriale via partnerportal.
■ registrering på gunnebo uk’s hjemmeside. ret til 
at benytte gunnebo-, salgskanalpartner-, chubbs-
afes-, rosengrens- og churchill-logoerne.

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.

Salgskanalpartnere øger 
salget i Storbritannien

SAlGSKANAlPArTNErE I STOrBrITANNIEN

hINdRA kURNIAWAN

H
vA

D
 K

AN
 v

I H
jæ

lP
E 

M
ED

?
17GLOBAL       #2 201416 GLOBAL      #2 2014



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. 

J ohn haining, der er ceo for gunnebo 
north america, og robert leslie, der 
er direktør for hamilton Safe compa-

nies, har udtænkt en handlingsplan for at 
servicere salgskanalpartnerne og kunder-
ne mere effektivt. implementeringen af 
produkttræning og udvidelsen af hamil-
ton Safes callcenter har sat hamilton Safe 
i stand til let og ubesværet at servicere 
kunderne. 

Uddannelse af salgskanalpartnerne
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 produkt-
kendskab, så de straks kan hjælpe kunden 
og samtidig samarbejde med os.” 

Kursusmetoden blev godt modtaget

der blev planlagt fire produktkendskabs-
kurser af tre dages varighed i juli, august, 
oktober og december med produkteks-
perter clifford thompson og bob morosic 
som instruktører. 

kurserne blev afholdt i lokalerne i ame-
lia, 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 pro-
blemer, som teknikerne skulle fejlfinde og 
afhjælpe. fordelene ved denne kursusme-
tode blev godt modtaget.

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 delta-
get i kurset, kan bagefter udføre sik-
ker fejlfinding og afhjælpe kundernes 
problemer, så der skabes langvarige og 
positive relationer.   ■

 

Store fordele ved at uddanne salgskanalpartnere

JoE JUSkA oG ShANE BoRkE

TEksT  I lilkeisha Smith

john haining, chef for gunnebo north america, kom med en ud-

fordring: ”udtænk og frembring nye muligheder for at forbedre 

vores forretningsmetoder.” 

det kunne være forbedret kundeservice, øget produktivitet, 

bedre arbejdseffektivitet, større sikkerhed eller måske egentlige 

besparelser – john haining opfordrede kollegerne til at tænke 

ud af boksen. 

joe juska tog udfordringen op. han er svejser på batavia-fabrik-

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

straighter, der skal assistere ham i jobbet med montering af 

boksdøre. Som tidligere flymekaniker i det amerikanske luft-

værn søgte han efter en måde at lette arbejdsbelastningen på. 

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

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

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

udvikle det hydrauliske apparat til montering af boksdøre. 

det nye værktøj har betydet, at joe juska har kunnet øge ar-

bejdseffektiviteten ved at halvere montagetiden og forbedre 

sikkerheden ved at reducere risikoen for personskader. des-

uden er produktkvaliteten øget, idet montagen nu glider glat, 

og alt dobbeltarbejde på grund af produktskader forårsaget af 

forhammeren er fjernet. 

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 

en simpel trækstang til noget, der øger produktkvaliteten, er 

imponerende. joe er konstant på udkig efter forbedringer og 

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

plarisk medarbejder.” joe juska fik tildelt den første innova-

tionspris hos hamilton Safe for sin indsats og megen ros for 

ikke at være bange for at tænke nyt. 

nu håber man bare, at flere vil tage john hainings udfor-

dring op og udtænke nye tiltag, der kan forbedre gunnebos 

forretning. 

Smart nytænkning, der både gavner joe juska og produktkvaliteten

JoE JUSkA

SAMARBEJdE. becky Smith, der er leder af gunnebos callcenter, assisterer ashley Smith.

cALLcENtER-MEdARBEJdERE fRA hAMILtoN SAfE. 
Stående fra venstre til højre: becky Smith,
ashley Smith, amanda gibson og chasity atkins.

Hamilton Safe ønsker,  
at hver eneste salgs-
kanalpartner får en  
”certificeret” service-
medarbejder med et 
godt produktkendskab. 

kURSUSINStRUktØRER. gunnebos cliff thompson (yderst til venstre) gui-
der clink minkus fra redhawk fire & Security (knælende) og david king fra 
premier Security gennem den simulerede fejlfinding på hamiltons ha-45 
og kontantautomat.
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den nye produktserie chubbsafes elements er 

blevet præsenteret under en produktlancering i 

kuala lumpur. de nye produkter er blevet intro-

duceret i asien, Stillehavsområdet og afrika for 

at imødekomme den stigende efterspørgsel efter 

små pengeskabe. gunnebos egne undersøgelser 

har påvist en øget efterspørgsel efter små pen-

geskabe til private hjem i regionen, og hotelbran-

chen skriger på små værdibokse. 

derfor er den eksisterende produktserie 

chubbsafes elements blevet udvidet med tre nye 

linjer – topaz, jade og opal.

højrisikovirksomheder i banksektoren og detail-

sektoren har behov for maksimal beskyttelse for 

at sikre deres værdipapirer og fortrolige doku-

menter. certificering af pengeskabe i henhold til 

internationale regler og sikkerhedsstandarder er 

en vigtig garanti. mens mange pengeskabe alene 

fokuserer på indbruds- og brandsikring, har de nye 

inviktus-pengeskabe tredobbelt sikkerhed mod 

henholdsvis indbrud, brand og eksplosion. invik-

tus markedsføres under fichet-bauche-brandet og 

fås i klasse iii til vi med seks størrelser pr. klasse og 

en kapacitet på mellem 140 og 1.120 liter.

inviktus-pengeskabene indeholder den nyeste 

teknologi og er fremstillet af topsikre materialer 

med særlige forstærkninger og en intelligent 

boltkonstruktion. det giver en høj grad af sik-

kerhed til at modstå selv de voldsomste angreb, 

mens vægten af pengeskabet samtidig holdes 

nede.  inviktus er certificeret i henhold til en 

1143-1 af european certification board of Secu-

rity (ecb-S) og a2p-certificeret af french centre 

national de prévention et de protection (cnpp), 

hvad angår indbruds- og 

eksplosionssikring. des-

uden er pengeskabet til-

delt nt fire 017-60 paper 

af Sp technical research 

institute of Sweden, hvad 

angår brand, og det har et 

bredt udvalg af mekaniske 

og elektroniske låsesyste-

mer, der alle er a2p/en 

1300-certificerede.

inviktus fås i en stilfuld 

blå farve med et smukt 

design og sølvgreb. de to integrerede greb – et til 

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

brugeren at åbne og lukke pengeskabsdøren.

Sikkerhedsdørstyringen easySas indeholder top- 

moderne elektronik, der forbedrer sikkerheden og 

forenkler både installationen og vedligeholdelsen. 

det giver også mange konfigurationsmuligheder, lige 

fra basal styring af døren til integrering af avance-

rede alarmsystemer, som biometriske systemer eller 

metaldetektorer.

de tekniske forbedringer er udviklet i overensstem-

melse 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.

mange virksomheder ønsker at reducere energiforbru-

get i deres bygninger, og her kan sikkerhedsdørene være 

med til at holde energiforbruget nede.

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

energiforbrug i bygninger, kræver, at virksomheder i eu-

lande overholder nye krav. desuden stilles der krav om, 

at dørproducenterne skal overholde direktivet.  

gunnebo har udviklet en række varmeisolerede 

sikkerhedsdøre til at beskytte mennesker, bygninger og 

aktiver mod manuelle og ballistiske angreb. Samtidig er 

de elegante og energibesparende. 

de massive, varmeisolerede sikkerhedsdøre er helt el-

ler delvist forsynet med glasruder og er testet i henhold 

til relevante sikkerhedsstandarder. dørene er fremstillet 

af aluminium med en isolerende skærm mellem glasru-

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

flere udførelser, farver og dimensioner, så de kan tilpas-

ses både eksisterende bygninger og nybyggerier.

varmeisolerede sikkerhedsdøre er nu obliga-

toriske i udvendige mure på offentlige bygninger, 

som politistationer, fængsler, skoler, retslokaler og 

regeringsbygninger.

toPAzoPAL JAdE

QuickpoS er en poS-integreringsløsning til gunnebos lukkede kontant-

håndteringsløsning Safepay. det reducerer tidsforbrug og udviklings-

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

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.

integrationen af poS med Safepay giver fuld kontrol over 

betalingsprocessen og systemstyring ved kassen. hovedfunk-

tionerne i QuickpoS er integreret login, håndtering af transak-

tioner (betaling og udlevering af byttepenge), systemalarmer 

(niveau af sedler, mønter og kassetter samt blokeringsalarm og 

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

poneringskassette, opfyldning og tømning af sedler og mønter).

MANGE dESIGNS. et 
af de mange designs 
fra antenneserien 
Storeprotect.

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 internet-
tet, forbedret støjkontrol og nye konfigurationsfunktioner.

det er en del af gateways Storemanagement-koncept, der desuden omfatter Storeassist, 
gateways system til håndtering af prøverum.

Bæredygtige sikkerhedsdøre giver energibesparelser

Ny generation  
af antenner

lancering af ny Chubbsafes-serie

Kontrol over betalingsprocessen

NYE PRODUKTER

Kundebokse  
med helt nye 
muligheder
i de senere år har selvbetjeningen holdt sit ind-

tog i mange serviceydelser og løsninger på tværs 

af alle brancher. på grund af de højfølsomme 

værdier, der opbevares i kundebokse, har det 

dog ikke været muligt at indføre selvbetjening 

uden personaleovervågning. altså lige indtil 

lanceringen af SafeStore auto.  

SafeStore auto er et selvbetjent kunde-

boksanlæg (Sdl), der kombinerer topmoderne 

automatik med avanceret kundeidentifikation 

og giver døgnadgang uden at gå på kompromis 

med den høje sikkerhed. Så kan kunderne depo-

nere eller hente deres værdigenstande døgnet 

rundt, alle ugens syv dage.

det revolutionerende SafeStore auto-system 

har fået nye funktioner og ergonomiske for-

bedringer, der gør det lige så let for kunderne at 

betjene, som en kontantautomat.

handicapvenligheden er også forbedret, og 

kunden skal ikke montere særlige beslag eller 

bygge om i den bygning, hvor SafeStore auto 

skal installeres.

det selvbetjente kundeboksanlæg kan nu 

også skræddersys, hvad angår farvevalg og 

påtrykning af kundens logo.

desuden lanceres en ny opgraderingsservice 

til SafeStore auto, så systemets hardware- og 

softwarekomponenter kan opdateres, med 

forbedret ydeevne og længere levetid til følge.

InviKtus – med ekstra styrke

Markedets mest 
avancerede sikker-
hedsdørstyring

SAMARBEJdE. QuickpoS, øverst i 
billedet, styrer seddel- og møntcirkula-
tionen i Safepay-systemet.
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oMAN gunnebo har leveret en komplet sik-

kerhedsinfrastruktur til nationalbanken i 

omans nye datacenter i mellemøsten. 

datacentret er en del af omans stør-

ste teknologipark i muscat og er en 

højrisikobygning, der kræver et højt 

sikkerhedsniveau. bygningen indeholder 

desuden kontorer til nationalbanken og et 

krisecenter.

gunnebo har arbejdet med  

nationalbanken i oman (cbo) som betroet sikkerhedspartner i mange 

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

beskyttelse til datacentret. de elektroniske sikkerhedsløsninger omfat-

tede integreret adgangskontrol og indtrængningsdetektering med et 

overvågningsnetværk bestående af over 150 kameraer tilsluttet et 

centralt kontrolrum og seks netværksopkoblede optageenheder. uden 

for bygningen blev der installeret områdebeskyttelse med høj sikkerhed, 

herunder vejafspærringer, bomme og betonpæle.

”nationalbanker er krævende kunder. gunnebos evne til at levere og 

installere en komplet sikkerhedsinfrastruktur var afgørende for cbo’s 

valg af gunnebo som partner til at sikre det nye datacenter,” siger mor-

ten andreasen, Svp region europe, middle east & africa.

PoLEN fluor Sa er en af verdens førende børsnote-

rede virksomheder inden for produktion, indkøb, 

konstruktion og vedligeholdelse. fluors kontor 

i polen ligger i gliwice – en industriby i Silesian-

provinsen i det sydlige polen.

 for at øge medarbejdernes sikkerhed og beskyt-

te virksomhedens bygninger og ejendom bad fluor 

gunnebo om at implementere passagekontrol og 

identifikation af medarbejdere og besøgende. Sy-

stemet skulle være baseret på nærhedskort i over-

ensstemmelse med virksomhedens egne standar-

der og globale procedurer. Sammen med gunnebo 

SpeedStile-hurtigsluser i hovedindgangen har fluor 

nu et fuldt integreret passagesikkerhedssystem.

sToRBRITANNIEN en fredet bygning knejser nu 

oven på et højteknologisk bankboksanlæg efter et 

krævende projekt i Southall, london. den forfaldne 

victorianske bygning, ejet af heathrow Safe de-

posit, skulle renoveres. Samtidig skulle kælderen 

under bygningen udgraves og omdannes til et 

højteknologisk bankboksanlæg.

 newgate international udtænkte projektet og 

overdragede det til gunnebo at levere et klasse-X 

cd eX bankboksanlæg med 3.588 bokse til kunden. 

opgaven gik ud på at fremstille et boksanlæg på 

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

så den var klar til øjeblikkelig installation. i løbet af 

processen blev heathrow Safe deposit inviteret til 

at besøge gunnebos fabrik i markersdorf for at se 

boksanlægget og selve boksene blive fremstillet. 

de avancerede bokse fik en finish, der stemte over-

ens med kundens ternede image i rustfrit stål og 

rød. adm. dir. for newgate, robin gater, var meget 

imponeret over det færdige produkt.

 ”det er langt det flotteste bankboksanlæg jeg 

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

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

PoLEN i hjertet af polens største og ældste universitet ligger et innovationscen-

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

 jagiellonian center of innovation (jci), der er en del af jagiellonian 

university’s life Science and technology park, tager videnskabelige forsknings-

resultater og forvandler dem til kommercielle projekter.

 ”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-

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

til områder med fortrolige forskningsresultater.

GLoBAL gunnebo er blevet tildelt delivery & Supply chain relia-

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

leveringsevne og høje kvalitetsstandard.

 ncr er anerkendt som en verdensleder inden for selvbetjenings-

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

verden som producent af kontantautomater. Som førende i verden 

stiller ncr ekstremt høje forventninger til sine leverandører, og det 

gør prisen endnu mere betydningsfuld.

fabrikkerne i doetinchem og halol, hvor pengeskabene til ncr’s 

kontantautomater produceres, kan tage æren for prisen, da det 

er lykkedes dem at leve op til ncr’s høje krav. kvalitetsniveauet i 

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, 

hvorfor det er så vigtigt at have exceptionelt gode leverandører 

som gunnebo.

”vinderne af vores leverandørpriser demonstrerer stort leder-

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

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

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

MEXICo gunnebo har indgået en treårig serviceaftale 

med hSbc i mexico. aftalen omfatter forebyggende 

og korrigerende vedligehold af sikkerhedssyste-

mer, herunder overvågnings-tv, passagesikkerhed, 

alarmsystemer og brandsikringssystemer på 232 

afdelingskontorer i det centrale mexico. gunnebo 

skal også vedligeholde pengeskabe, sikkerhedsdøre, 

overdragekasser og hurtigsluser til passagekontrol i 

diverse bygninger.

gunnebo mexico blev valgt på grund af sin høje 

kvalitets- og servicestandard.

kINA gunnebo var guldsponser ved china airports 

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

den automatiske pre-security-gate, preSec, og den 

automatiske boarding-gate, boardSec, præsenteret.

 ”konferencen var det perfekte sted at præsentere 

gunnebos lufthavnsløsninger for kinesiske lufthavne 

og flyselskaber,” siger chris dai, country manager hos  

gunnebo china.

over 30 af kinas største lufthavne og flyselskaber 

deltog, foruden 20 flyselskaber og lufthavne fra 

andre lande.

 gunnebos prisvindende fabrik i doetinchem i holland.

Innovationscenter prioriterer  
forskningsdatasikkerhed

Avanceret sikkerhed 
til nyt datacenter

NCR tildeler Gunnebo 
leverandørpris

Tættere på luft-
havnskunderne

HSBC underskriver 
langsigtet 
serviceaftale

Sikkerheden i højsædet

Førsteklasses 
boks giver stil 
og substans
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gunnebo Security group er en global leverandør af sikker-
hedsprodukter, -serviceydelser og -løsninger med et bredt 
varesortiment inden for kontanthåndtering, pengeskabe 
og bokse, passagekontrol og elektronisk sikkerhed til ban-
ker, detailvirksomheder, pengetransport, massetransport, 
offentlige og kommercielle bygninger samt industrivirk-
somheder og højrisikoområder.

koncernen har en årlig omsætning på 610 millioner euro og 
5.600 medarbejdere i 33 lande på tværs af europa, mellemøs-
ten, 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.




