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– grande procura por parte dos transportes públicos
CONTROLO DE ENTRADAS

Toda a 
tranquilidade com 

um serviço único

Cofres-de-aluguer 

sobredimensionados 

em Paris

Mesmo os artigos mais 

pequenos não entram  

na prisão...
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Uma parte importante da estratégia da Gunnebo é ir passando gradu-
almente o ponto de gravidade dos negócios para fora da Europa, para os 
mercados com bom potencial de crescimento 
Per Borgvall, Presidente e CEO da Gunnebo 

Nesta altura, somos 
o único banco em 
Paris a oferecer  
cofres-de-aluguer 
com uma capacidade 
tão grande.”

Os Campos Elísios são únicos. Além disso, 
existe apenas um único banco que oferece 
aos seus clientes um cofre-de-aluguer com 
espaço suficiente para se guardar um quadro 
valioso de grandes dimensões.

“Além de exigirem o nível mais elevado de 
segurança, os nossos clientes também dão 
grande importância ao tamanho dos seus 
cofres,” afirma Patrick Iskin do HSBC France.

T al como acontece nos Campos elísios, a 
sucursal do HsBC está rodeada de uma 
variedade de lojas de marcas de luxo. 

Num ambiente deste tipo, só mesmo o maior e o 
melhor é que servem. Por isso, no final de 2011, o 
HsBC decidiu atualizar os 4000 cofres-de-aluguer 
daquele balcão e melhorar simultaneamente os 
seus níveis de segurança. 

era muito importante que o HsBC tivesse ao 
seu dispor uma tecnologia moderna que pudesse 
ser utilizada para uma instalação personalizada, 
otimizando a área de serviço atual. Tendo sido 
escolhido como fornecedor, a Gunnebo teve de 
arranjar uma solução para dois desafios específi-
cos: os cofres-de-aluguer tinham de ser maiores 
do que o normal e não podiam ser feitas alte-
rações estruturais ao edifício. além disso, toda 
a instalação tinha de obedecer a um conjunto 
muito rigoroso de regras de segurança.

“Para podermos otimizar a quantidade de 

cofres-de-aluguer no edifício existente, os pilares 
de apoio, entre os quais se iriam instalar os com-
partimentos, tinham de ter uma altura específica. 
Também pretendíamos que houvesse uma série 
de cofres-de-aluguer com dimensão suficiente 
para os nossos clientes poderem guardar neles 
objetos mais volumosos como, por exemplo, pe-
ças de arte,” refere Patrick iskin, Diretor do balcão 
Champs-elysées Balzac, HsBC France.

a fim de poder aproveitar todo o espaço dis-
ponível, foi preciso conceber colunas especiais 
de compartimento com 2,4m de altura bem 
como proceder à combinação de três tamanhos 
diferentes de compartimentos. Cada cofre foi 
equipado com um sistema duplo de fechadura 
para maior conformidade com as mais elevadas 
normas de segurança. 

Os cofres mais espaçosos têm 1,2m de altura, 
606mm de largura e 547mm de profundidade. 
Foram concebidos e testados para suportar 
pesos até 300 kg. 

“Nesta altura, somos o único banco em Paris a 
oferecer cofres-de-aluguer com uma capacidade 
tão elevada. Temos esperança que os mesmos 
contribuam para desenvolver a fidelidade dos 
nossos clientes mais importantes e para conquis-
tar novos clientes,” afirma Patrick iskin.

Os novos compartimentos foram instalados 
em tempo recorde, sem perturbar o acesso à 
casa-forte. 

“O facto de podermos oferecer níveis elevados 
de assistência é uma prioridade absoluta para o 

HsBC. a Gunnebo conseguiu cumprir os prazos 
que lhe foram impostos e concluir a instalação 
com eficiência.”   ■ 
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Em Paris só mesmo o maior é que serve
Posição estratégica. O banco HsBC em França possui um balcão em plena avenida famosa dos Campos elísios. “além de exigirem o nível mais elevado de segurança, os nossos 
clientes também dão grande importância ao tamanho dos seus cofres,” conclui Patrick iskin da HsBC France.   Foto: aximage

TEXT  I  Amel Loukal

o tamanho não imPorta. Os clientes podem guardar 
quadros e outros objetos de valor de grande dimensão 
nos grandes cofres-de-aluguer da Gunnebo.

aCerCa Da GUNNeBO  
É possível traçar as raízes da marca 
Gunnebo até 1764. especializava-se 
inicialmente no fabrico de pregos, 
passando mais tarde também à comer-
cialização de correntes e sistemas de 
elevação. Desde 1995, foram adquiridas 
mais de 40 empresas em todo o mundo. 
em 2006-2007, foram todas integradas 
numa mesma estrutura sob uma única 
marca – Gunnebo. a nossa visão é 
tornar a Gunnebo no principal fornece-
dor global de um futuro mais seguro 
para os clientes nas áreas de Bank 
security & Cash Handling, secure 
storage, Global services e entrance 
Control.
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A cobrança de bilhetes é a principal fonte 
de receitas dos sistemas de transportes 
públicos e uma cobrança correta tem 

um impacto direto no retorno sobre o investi-
mento e na viabilidade de um projeto. 

a par disso, os utilizadores pretendem be-
neficiar de uma liberdade de movimento cada 
vez maior, pelo que as soluções de controlo de 
acessos e de cobrança de bilhetes têm de per-
mitir elevados fluxos e uma grande precisão. 
está a aumentar a intermodalidade, como meio 

de aumentar a mobilidade e a utilização dos 
transportes públicos. 

a intermodalidade baseia-se na utilização de 
mais de um meio de transporte público durante 
um trajeto. são necessárias novas tecnologias 
para que os sistemas possam ser ligados e 
também para que as soluções de controlo de 
acessos tenham características comuns que 
permitam uma maior compreensão e facilidade 
de utilização por parte dos passageiros, para um 
maior fluxo de passagem. 

Hoje em dia, existem estações de metro nos 
aeroportos, autoestradas por baixo das pistas 
de aterragem e aeroportos interligados.

a evolução das tecnologias e dos leitores de 
identificação permitiu que o mercado evoluísse, 
passando dos leitores motorizados de longo al-
cance baseados em tecnologias de bilhetes com 
fita magnética para leitores de proximidade de 
identificação por radiofrequência (rFiD), que 
são muito mais pequenos. 

Alterações na procura
Nos últimos tempos, verificou-se uma procura 
que visa a introdução de tecnologia móvel com 
NFC – comunicação de campo próximo – desti-
nada a permitir aos utilizadores usarem os seus 
telemóveis, sem necessidade de comprar um 
bilhete ou cartão, efetuando a reserva online. 

A Gunnebo forneceu soluções de acesso para 
o sistema do metropolitano de Nova Deli. 
Também foi adjudicado à subsidiária da Gun-
nebo na Índia um contrato para os componen-
tes do barreiras no novo metro em Chennai. 

T a metrópole de Chennai (antiga madras) 
está sempre a crescer. Para satisfazer a 
enorme necessidade de transportes de 

passageiros, esta cidade está a construir um novo 
sistema de metropolitano com partes subterrâ-
neas e outras acima do solo. 

Optou-se por um sistema de metro confortável 
por se tratar de uma escolha sustentável para o 
futuro, reduzindo a poluição do ar e, simultane-
amente, capaz de resistir melhor às monções do 
que os autocarros. a solução irá, evidentemente, 
também reduzir a duração dos transportes den-
tro da cidade e assegurar que os autocarros não 
andam tão cheios como atualmente. O sistema 
de metro também irá salvar vidas, ao reduzir o 
trânsito automóvel. 

O novo sistema de metro terá, ao todo, 35 esta-
ções com 150 portas de acesso. Na primeira fase, 

a Gunnebo irá fornecer 67 mecanismos de portas 
bipartidas a distribuir por oito estações.

“a principal razão para a Chennai metro Cor-
poration nos ter escolhido foi que a nossa tecno-
logia de acesso é conhecida pela sua fiabilidade e 
resistência,” Chetanya Vali, Vice Presidente insti-
tutional sales da Gunnebo india.

este negócio volta efetivamente a colocar a 
Gunnebo no caminho do metro ao qual esteve 
ligada quando forneceu o projeto do metro de 
Nova Deli há uns anos. 

De acordo com a organização ambiental Parisar, 
prevê-se que a Índia venha a investir 40 mil milhões 
de dólares em novas linhas de metro ao longo dos 
próximos dez anos. as soluções de acesso são certa-
mente, portanto, uma área com potencial.

“este contrato reveste-se de uma enorme 
importância estratégica para nós, uma vez que 
confirma a posição da Gunnebo como fornecedor 
de soluções de controlo de entradas para o setor 
do metro indiano,” refere Per Borgvall, Presidente 
e CeO da Gunnebo.

O equipamento é produzido na fábrica chinesa 
da Gunnebo em kunshan e, depois, integrado nas 
portas pela Nippon signals Japan integrated into 
the gates by Nippon signals Japan.   ■

TrAnsporTes urbAnos nA ue:
 � Na Ue (composta por 27 países), registam-se mais de 60 mil 
milhões de trajetos de passageiros por ano. são cerca de 120 
trajetos por habitante por ano, chegando a mais de 300 tra-
jetos nas grandes cidades.

 � O aumento da utilização na Ue é de >3 % ao ano, chegando a 
atingir os 6 % ao ano em algumas cidades. as grandes zonas 
urbanizadas continuam a apresentar os maiores aumentos.

 � Os transportes públicos correspondem a cerca de 1,2 % do 
PiB da europa.

Índia novamente no bom caminho
Grande expansão do metro na China

ACerCA dAs porTAs de AbAs
 � a maioria dos produtos da Gun-
nebo para os metros chineses 
são vendidos em conjuntos, 
incluindo o mecanismo para o 
sistema automático de cobrança 
de bilhete, que irá subsequen-
temente ser instalado na cabine 
de controlo de entradas pela 
empresa responsável pela inte-
gração do sistema. O conjunto 
vem sempre com software lógi-
co (interface de PC) incluído. 
seguem-se alguns exemplos 
destes conjuntos:

 � Conjunto de aba padrão 300 mm 
e Conjunto de aba larga 300 mm 
para o metro de Xi’an.

 � Conjunto de aba padrão 250 
mm para o metro de Guan-
gzhou.

 � Conjunto de aba larga 310 mm 
para o metro de Hong kong.

a cada um dos projetos de metro 
está afetado um processo de 
aquisição definido em que a qua-
lidade é o fator mais importante 
para a adjudicação.

TEXT  I  Emma Sheldon

TEXT  I  Mats Ekendahl TEXT  I  Mats Ekendahl

O crescimento urbano exige    sistemas de segurança eficazes
isto significa que a parte do pacote que 

corresponde à porta tem mais peso em 
termos do custo geral da solução para co-
brança de bilhetes. Nela está incluída, por 
exemplo, a introdução de visores lCD para 
orientação dos utilizadores, o que significa 
que os fabricantes das portas tiveram de 
integrar cada vez mais tecnologia no inte-
rior das mesmas.  

Tecnologia de deteção melhorada
além disso, o aumento das necessidades 
de segurança no sentido de evitar a colisão 
das portas com os passageiros e novas 
exigências como, por exemplo, a capaci-
dade de deixar passar crianças ou crianças 
acompanhadas por um adulto através da 
porta, sem deixar de cobrar a tarifa certa, 

conduziu ao desenvolvimento de uma 
tecnologia de deteção melhorada.

além disso, o aumento da procura de 
produtos de elevada fiabilidade com me-
nor custo para o proprietário e uma maior 
vida útil resultou na evolução do mecanis-
mo e da tecnologia eletrónica.   ■ 

AumenTo dA populAção urbAnA:
 �média de 1,5 % ao ano, prevendo-se continuação deste 
ritmo até pelo menos 2050 >60m por ano.

 � O aumento mais acentuado verifica-se nos países menos 
desenvolvidos: África cerca de 5 % ao ano.

 � Índia e China registam uma taxa de crescimento de 2,4 %.
 � Zonas mais desenvolvidas como a europa e eUa registam 
um crescimento de cerca de 1 %. 

GiGAnTes. Índia e a China têm uma 
grande necessidade de soluções 
eficazes para os transportes 
públicos, como o metro aqui 
ilustrado, e portanto também de 
sistemas de controlo de acessos 
seguros e rápidos.

Na sequência da instalação com êxito 
de soluções de controlo de entradas nos 
sistemas de metro de várias das principais 
cidades da China, a Gunnebo recebeu 
cinco novas encomendas de Guangzhou, 
Harbin, Hong Kong, Shenzhen e Xi’an.

A s novas encomendas representam 
mais de dois milhões de euros e 
destinam-se à aquisição de um total 

de cerca de mil conjuntos de portas de metro 
com abas, uma solução de controlo de en-
tradas concebida para um fluxo elevado de 
passageiros.

“a Gunnebo continua a ser o principal de 
fornededor de soluções de controlo de entra-
das fiáveis e eficientes para o setor de metro 
chinês, que se encontra em rápida expansão,” 
afirma Per Borgvall, Presidente e CeO da 
Gunnebo. 

Todas as portas irão ser produzidas na 
fábrica chinesa da Gunnebo em kunshan, 
nos arredores de Xangai. Com a sua própria 
unidade fabril na China é possível satisfazer 
algumas das exigências mais duras deste tipo 
de projetos, quer a nível de qualidade quer de 

prazos de entrega.
segundo Per Borgvall, “este facto é bastan-

te significativo pois reforça a nossa competi-
tividade”.

as portas que a Gunnebo vai fornecer ao 
mercado do metropolitano chinês têm uma 
boa reputação em termos de fiabilidade e 
durabilidade bem como em termos de gestão 
de grandes fluxos de pessoas.

“Os clientes geralmente escolhem os 
nossos produtos porque a Gunnnebo é uma 
marca muito conhecida neste segmento de 
mercado. Também temos muitos locais de 
referência nas maiores cidades da China. Por 
último, as empresas de metro têm boa opi-
nião sobre nós, nomeadamente em relação 
à elevada qualidade dos nossos produtos, 
baseada na realização de operações fiáveis 
em entradas ao longo de muitos anos, afirma 
Davis Zhang, sales Director, Gunnebo China .

até à data, a Gunnebo forneceu soluções 
de controlo de entradas a doze cidades, in-
cluindo Pequim e Xangai. atualmente, outras 
21 cidades chinesas estão a projetar para um 
futuro próximo a construção de sistemas de 
metro e, dessas, 17 já estão em construção.   
■ 

O aumento da população urbana é de 2,4 % na China e na Índia. É ainda maior em países 
menos desenvolvidos. À medida que a utilização de transportes públicos continua a aumen-
tar em cidades com redes muito desenvolvidas, aumenta cada vez mais a necessidade de 
sistemas de segurança eficazes em todas as redes de transportes.  

a evolução nos 
leitores e nas tec-
nologias de iden-
tificação permitiu 
que se registasse 

uma evolução no mercado
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TEXT  I  Mats Ekendahl

ACerCA dos AirloCks de seGurAnçA
Testados e aprovados contra intrusos, 
armas de fogo e explosões em confor-
midade com várias normas: 
 � skysas eV (anteriormente Cristal ii) – o 
único sistema airlock de segurança com 
forma quadrada existente no mercado, 
totalmente certificado contra intrusos 
e armas de fogo. Também foi aprovado 
pelo governo australiano. 

 � skysas CU (anteriormente Transit) – 
ideal quando é necessário variar quer a 
conceção quer o dimensionamento. 

 � Unisas Ba (anteriormente escort) 
security airlock – boa relação quali-
dade/preço e elevada classificação de 
segurança num único produto.

ACerCA dos porTAis de seGurAnçA
 � Compacsas eV (anteriormente 
Compact save) – alia uma elevada 
taxa de fluxo de passagem a uma boa 
segurança, em situações em que o 
espaço é limitado.

 � Compacsas Ba (anteriormente Hisec) 
– a autorização para a passagem para 
dentro e para fora desenvolve-se em 
duas etapas, para máxima segurança. 
Design compacto em três versões. 
entre as opções está incluído o vidro à 
prova de assalto e de bala bem como 
detetores de metais.

 � skysas Ba (anteriormente Transloc) 
– composto por duas portas com 
dobradiças, resistentes a ataques 
manuais. O mecanismo de interliga-
ção aumenta as capacidades de con-

trolo quando se acede a zonas com 
um grau particularmente elevado de 
segurança.

ACerCA dAs insTAlAções nos 
esTAbeleCimenTos prisionAis:

 � a maioria optou pelo Cristal ii da 
Gunnebo, juntamente com os deteto-
res de metais Ceia.

 � existem atualmente 27 unidades 

Cristal instaladas nas prisões austra-
lianas. 

 � Foram instaladas 15 unidades Hisec 
com sensores de peso que aumen-
tam ainda mais a segurança dos por-
tais. O sensor de peso é utilizado para 
duas finalidades: deteção de pessoa 
singular e deteção de artigo deixado 
para trás. No caso de uma pistola, por 
exemplo, ter ficado no lado de dentro 
da Hisec, o portal bloqueia e a segu-

rança é alertada.
 � Os serviços prisionais também adqui-
riram portas e divisórias de seguran-
ça em alumínio magtek (resistência 
ao ataque manual) e Dartek (resis-
tência Balística) que podem ser con-
figuradas especialmente para “cortar 
o circuito de corrente” de modo a não 
interferirem com os campos magné-
ticos dos detetores de metais. 

Uma prisão tem de estar protegida contra 
possíveis evasões. Além disso, tem de estar 
protegida contra a entrada não autorizada 
de pessoas e contrabando. 
   Os portais e airlocks de segurança são a 
solução.

A o longo dos últimos sete anos, a Gun-
nebo instalou sistemas de controlo de 
entradas em 20 instituições prisionais 

em toda a austrália, com excelentes resultados. 
as soluções mais procuradas são os portais e os 
airlocks de segurança.

“estas instalações foram tão bem sucedidas 
que nos transformámos num dos fornecedores 
preferidos de sistemas de controlo de entradas 
da categoria de alta segurança nos novos estabe-
lecimentos prisionais da austrália,” afirma laurie 

mugridge da Gunnebo.
Os portais de segurança 

são ideais quando se 

pretende uma segurança de nível médio-alto, ao 
passo que os airlocks de segurança são utilizados 
em estabelecimentos de alta segurança. estes 
últimos resistem a tentativas de entrada não 
autorizada bem como a ataques com armas de 
fogo.

“estão preparadas para resistir até a ondas de 
pressão provocadas por explosões,” refere laurie 
mugridge.  

O aspeto único da tecnologia da Gunnebo 
reside no facto de o airlock de segurança que 
rodeia o detetor de metais provocar um mínimo 
de interferência, permitindo que detete objetos 
mais pequenos do que quaisquer produtos da 
concorrência. 

“além disso, o nosso sistema de deteção au-
tomática no interior dos airlocks é mais fiável do 
que outros métodos de revistar.”

Com isso, está a referir-se ao facto de se ter 
eliminado o fator erro humano. Não é possível 
excluir esses erros quando, por exemplo, se utili-
zam detetores de metais manuais.

a gama total de produtos contém soluções 
ideais para se evitar que pessoas indesejadas 

entrem “à pendura” ou “a reboque” de outras 
que têm autorização para entrar. existem ainda 
diferentes conceções que permitem criar um 
bom equilíbrio entre o nível de segurança pre-
tendido e o fluxo de passagem de pessoas.

Os estabelecimentos prisionais estão muito 
contentes com estas instalações. escolheram a 
Gunnebo devido à boa reputação da empresa, 
às várias instalações de referência que tem a seu 
nome e à sua rede bem desenvolvida de serviço 
de assistência.

“Convém recordar, no entanto, que os serviços 
prisionais estão constantemente à procura de 
soluções com níveis de segurança ainda mais 
elevados e melhores capacidades para a deteção 
de contrabando, e isso não nos deixa baixar os 
braços,” conclui laurie mugridge.    ■

Sistema de segurança mantém 
prisão limpa de contrabando

A s soluções que funcionam por reconhecimento 
de impressão digital agilizam e simplificam os 
procedimentos para os funcionários dos bancos e 

permitem, simultaneamente, uma maior segurança para as 
reservas de numerário. 

a Gunnebo forneceu um total de 22 cofres diurnos 

modelo safePoint TT Plus como parte de uma encomenda 
importante feita pelo sparkasse Hochfranken. 

Também foram instalados quatro sistemas modelo sa-
feGate nos balcões do sparkasse no ano passado, aos quais 
se irão seguir outros oito sistemas de portas nos próximos 
meses. a Gunnebo já tinha equipado anteriormente três 
balcões do banco com portas de segurança; durante a 
remodelação, estas irão ser atualizadas com o mais recente 
hardware e software, passando a integrar um conceito 
geral otimizado.

as inovações mais importantes que fazem parte da so-
lução completa são a identificação biométrica e a interliga-
ção de todas as soluções individuais através de uma plata-
forma de gestão central. O resultado é que os processos de 
tratamento de numerário não só se tornam mais simples 
como também mais rápidos e mais eficientes.

Sparkasse Hochfranken confia  na biométrica 
assistência ao cliente simples, rápida e segura através de impressão digital 

Os empregados bancários são identificados 
diretamente por impressão digital num leitor 
quando se dirigem ao cofre ou à porta. este pro-
cedimento liberta-os da obrigação do contacto 
visual; para confirmar a sua presença durante 
uma transação, um funcionário tem apenas 
de colocar um dedo brevemente no leitor. O 
consultor pode aproveitar o tempo economizado 
para contactar de forma discreta e pessoal com 
o cliente. O requisito de identificação é satisfeito. 
O processo é simples e rápido tanto para o cliente 
como para o funcionário, conseguindo-se manter, 
simultaneamente, o mais elevado nível de segu-
rança.  

mesmo que os funcionários do sparkasse Ho-
chfranken tenham de trabalhar em mais de um 

balcão, conseguem ser identificados de forma 
biométrica nos sistemas individuais existentes 
em cada um dos balcões. 

as impressões digitais de todos os funcioná-
rios são armazenadas numa base de dados cen-
tral. Todos os cofres e portas da Gunnebo estão 
integrados e interligados através do software 
de gestão. Não existe, por isso, necessidade de 
processos de administração complicados para 
aceder aos suportes de dados ou de atribuição 
de novos PiN ś quando se muda de balcão. as 
autorizações de acesso podem ser concedidas, 
alargadas e eliminadas de forma centralizada 
através da plataforma de gestão. a solução de 
segurança contribui, assim, para um eficiente 
destacamento do pessoal.    ■

o nosso sistema de  
deteção automática no 
interior dos airlocks é 
mais fiável do que outros 
métodos de revistar

A entrega de elevadas somas de dinheiro em numerário é um 
dos serviços que os bancos prestam regularmente. Para con-
tinuar a prestar eficientemente este serviço, o banco alemão 
Sparkasse Hochfranken andava à procura de soluções para 
otimizar os processos de manipulação de numerário. Desde 
outubro de 2012, este banco tem estado a utilizar sistemas 
de portas de segurança e cofres biométricos diurnos da 
Gunnebo em mais de 30 dos seus balcões. 

guarDaDo Pela gunnebo.  a imagem mostra um skysas eV da 
Gunnebo, um airlock de segurança utilizado em prisões da austrália.

ACerCA do spArkAsse HoCHfrAnken
 �maior banco na região de Hochfranken com uma quota de 
mercado de 50 %.

 � 60 balcões na região de Hochfranken (que abrange os 
distritos administrativos de Hof e Wunsiedel na alta Fran-
cónia/Baviera).

 � instituição de crédito constituída em conformidade com a 
legislação pública, com cerca de 900 funcionários no mer-
cado e na divisão administrativa. 

 � Galardoado com o título “vencedor da prova bancária em 
Hof” em 2011 e 2012 pela revista FOCUs mONeY.   

ACerCA dos sisTemAs bioméTriCos de numerário
 � Cofres diurnos safePoint TT Plus e portas de segurança safe-
Gate.

 � soluções de conceitos eficientes para os balcões.
 � O acesso a numerário na zona de serviço satisfaz os requisitos 
das associações de seguros e de prevenção de acidentes. 

 � identificação biométrica isenta da obrigação de contacto visual.
 �maior flexibilidade possível em termos de destacamento de 
pessoal.

 � interligação através da plataforma de gestão safeControl iDen-
try® 2.0.

TEXT  I  Claudia Reitz
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Su Butcher está interessada na relação entre 
a forma como um edifício funciona e o aspe-
to que ele tem. 

“Se fosse eu a desenhar edifícios hoje, ficaria 
muito frustrada.” Segundo ela: “há demasiada 
preocupação com a estética e não o suficiente 
com o desempenho”. Em vez disso, dedica-se 
atualmente a ajudar a indústria da construção 
a criar relações rentáveis na Internet. 

n as décadas de 1980 e 1990, su Butcher 
formou-se em arquitetura pela escola 
de arquitetura e engenharia dos edifí-

cios da Universidade de liverpool. 
“a meu ver, a prática da arquitetura tem a ver 

com conseguir desenhar toda a complexidade 
de um ambiente de construção moderno – a 
estrutura, a ergonomia e os serviços – reunindo-
-os num todo coerente,” afirma.

No geral, os arquitetos têm de tomar decisões 
baseadas em três elementos – a estética, o 
desempenho e o custo.

“Quando se entra num edifício, a experiência 
do visitante é da máxima importância, por isso 
o aspeto exterior que ele tem é muito relevante 
para o resultado dessa experiência.”

O desempenho de um sistema de controlo 
de entradas é, evidentemente, essencial e não 
é provável que um arquiteto possua o nível de 
experiência necessária para o integrar, pelo que 
é neste contexto que os outros especialistas 
entram em ação. Trabalham em conjunto para 
conseguir aquilo que pretendem para o cliente a 
nível da conceção.

“Na minha opinião, um bom arquiteto tem, 
por isso, de ser também um bom gestor de 
projeto,” refere su Butcher.

em 1997, deixou o mundo académico e foi para 
londres, onde se tornou assistente de uma firma 
de arquitetos especialistas em aplicações médicas, 
maaP. Também esteve à frente da inkpen Downie 
architects em Colchester, uma empresa especiali-
zada em edifícios históricos e igrejas.

em seguida, a partir de 2006, a sua carreira levou 
outra reviravolta e su Butcher tornou-se assisten-
te de um grande estabelecimento comercial em 
ipswich conhecido por Barefoot & Gilles. 

“inaugurei um novo escritório para a firma em 

Chelmsford, onde fui responsável pela gestão 
de marketing e por campanhas de incentivo de 
interesse, incluindo a criação de um novo site 
na internet e de um perfil de destaque para a 
empresa nas redes sociais a nível nacional.”

em 2010, a Barefoot & Gilles ajudou um dos 
seus clientes a angariar três milhões de libras 
para o projeto de um novo asilo para crianças, 
e foram os conhecimentos de su Butcher em 
técnicas de ligação em rede online que incenti-
varam os profissionais da construção a contri-
buírem para a angariação de fundos.

Tem um orgulho especial neste projeto.
su Butcher aderiu ao linkedin e ao Twitter 

nos seus primórdios. ao longo dos anos, foi rece-
bendo cada vez mais pedidos para dar palestras 
e entrevistas acerca do seu trabalho nas redes 
sociais sobre a construção, e sentiu que este 
esforço foi recompensado. 

Há pouco mais de dois anos, 
deixou de ser assistente e 
tornou-se consultora a tempo in-
teiro em redes sociais com a sua 
própria empresa, Just Practising.

“Descobri que a internet e as re-
des sociais, em especial, constituem 
um meio de criação de negócio que 
funciona a vários níveis.”

a indústria da construção, no entanto, 
tem demonstrado alguma renitência em 
utilizar a internet, em parte por se tratar de 
uma indústria bastante conservadora. atual-
mente, o número de arquitetos inscritos no Twit-
ter está a aumentar e o Twitter está a tornar-se 
uma ferramenta bem aceite para a ligação em 
rede de profissionais.

“Os próximos anos não vão ser fáceis para 
a indústria da construção, mas uma vez que 
já geri várias firmas de arquitetos ao longo de 
outras recessões, tenho a certeza que aquelas 
empresas, que vão em busca das oportunidades, 
vão ser bem sucedidas,” explica su Butcher.

ela própria está a trabalhar com a Gunnebo 
no lançamento de um novo produto em 2013. 

será que vai aparecer nas redes sociais? Pro-
vavelmente. 

será que vai ter uma boa mistura de design e 
funcionalidade? 

Terá certamente!   ■

TEXT  I  Hanna Lindahl

Colocar online a 
indústria da construção A cultura segue os passos 

dos centros de lazer
Na sequência de muitos anos de êxito no 
Norte da Europa, a parceria entre a Gunnebo 
e a Syx Automations está a expandir-se para 
o Reino Unido.

“Abrimos um escritório em Barlaston, 
Staffordshire, para poder prestar um 
melhor serviço de assistência e vendas ao 
cliente,” afirma Robbert Vermazen, Diretor 
Operacional da Syx Automations.

s yx automations é líder 
de mercado no Norte da 
europa em produtos de 

software e hardware destinados 
ao setor recreativo, tendo vindo a 
desenvolver a sua atividade no mercado de lazer 
há mais de 25 anos. 

esta empresa apresenta uma solução total e, 
além da sua própria plataforma de software, a 
reCreateX, oferece ainda infraestrutura de Ti, 
gestão de rede, sistemas de controlo de acessos e 
câmaras de vigilância. 

Há vários anos que a Gunnebo e a syx têm 
vindo a colaborar em projetos na Holanda e na 
Bélgica, tendo a syx, até à data, instalado solu-
ções de controlo de entradas da Gunnebo em 
mais de 200 centros de lazer. 

inicialmente, os produtos da Gunnebo foram 
principalmente instalados em centros despor-
tivos e em piscinas públicas, mas agora a syx 

expandiu o seu mercado 
e também está a desen-
volver a sua atividade no 
mundo dos teatros, mu-
seus, parques de diversão, 
entre outros, instalando 
soluções para as entra-
das.

“Devido à gama alarga-
da de produtos da Gun-
nebo, a nossa parceria 
permite-nos oferecer aos 
nossos clientes a melhor 

solução, de acordo com as suas necessidades, 
com a garantia de uma qualidade superior,” refe-
re robbert Vermazen.

Uma das colaborações mais recentes é com 
o sorghvliedt, um centro recreativo com uma 
zona de piscina em Hoboken, antuérpia, onde a 
syx automations instalou vários speedstiles e 
Glasstiles. O ponto forte da solução é a integra-
ção entre a aplicação de software reCreateX e as 
soluções da Gunnebo. 

Cartões codificados em PVC são utilizados 
para controlar o acesso do cliente ao centro de 
lazer. Um leitor de cartões instalado nas imedia-
ções do controlo de entradas lê o cartão. 

O escritório no reino Unido disponibilizará 
o mesmo conjunto de produtos que os outros 
escritórios, incluindo o controlo de acessos. além 
disso, o software foi adaptado de modo a satisfa-
zer as necessidades individuais de cada mercado 
como, por exemplo, a Gift aid no reino Unido.   ■

TEXT  I  Hanna Lindahl

robbert Vermazen

syx  
AuTomATions
Constituída em: 
1985.
funcionários: 
mais de 80.
escritórios: Ypres 
(Bélgica), Nijkerk 
(Holanda), Barlas-
ton, staffordshire 
(reino Unido).

su buTCHer
idade: 46.
família: Casada com um filho de 8 anos de idade.
reside: Frinton on sea, essex, reino Unido.
profissão: Consultora de redes sociais no ramo da 
Construção.
interesses: Cozinhar e lego star Wars (com o filho).
edifício preferido: O Boots Wets Factory em Bees-
ton, Nottingham, porque foi o primeiro edifício 
que visitei enquanto ainda estava a tirar o curso 
de arquitetura que me deixou de boca aberta! Ou 
então o Willis Faber Dumas, ipswich pela Foster 
associates, 1975. este foi um edifício sustentável 
pioneiro, um dos primeiros
 edifícios a ter em consi-
deração a vida social dos 
seus habitantes.

O centro de lazer sorghvliedt em Hoboken, antuérpia possui vários speedstiles e Glasstiles instalados pela syx 
automations.



A UDG é a maior cadeia de forneci-
mento da Grã-Bretanha especializada 
na indústria Farmacêutica e de Cuida-
dos de Saúde. Devido a um cresci-
mento significativo nestes setores, a 
UDG foi obrigada a aumentar as suas 
instalações de armazenamento em 
casa-forte.

C omo parte do compromisso da 
UDG para com os seus clientes no 
ramo dos cuidados de saúde, tem 

de possuir instalações de casa-forte que 
obedeçam à legislação britânica relativa 
aos licenciamentos de medicamentos 
bem como aos regulamentos da mrHa 
(agência reguladora de produtos médicos 
e de cuidados de saúde).

O setor farmacêutico do reino Unido 
tem testemunhado um aumento signi-
ficativo da procura de armazenamento 
seguro nos últimos anos, principalmente 
devido ao facto de o governo britânico ter 
acrescentado uma maior quantidade de 
medicamentos à sua lista de produtos de 
alta segurança.

mais medicamentos significa mais 
negócio, mas, além disso, as necessidades 
de espaço de armazenamento seguro 
também aumentaram.

a UDG encontrava-se numa situação 
em que as suas instalações existentes 
de armazenamento em casa-forte já não 
satisfaziam a procura, pelo que as suas 
oportunidades futuras de aumento de 
número de clientes estavam limitadas. a 
UDG escolheu a Gunnebo para resolver 
este problema.

“Temos um relacionamento forte com 
a Gunnebo cujo desenvolvimento se deve 
à compreensão das exigências da nossa 
atividade e ao facto de esta ter sido capaz 
de fornecer soluções práticas,” afirma 
mark langton, Diretor Operacional da 
UDG.

a Gunnebo tem a aprovação do go-
verno britânico para o fornecimento e 
instalação de casas-fortes. Nos últimos 

TEXT  I  Mats Ekendahl

udG (unidruG 
disTribuTion 
Group)

 � Presta serviços 
especializados de 
armazenamento/
distribuição a 
empresas far-
macêuticas, de 
cuidados de saúde, 
veterinárias e de 
fabrico de produtos 
de consumo.

 � a UDG tem atual-
mente em arma-
zenamento 2250 
paletes seguras (63 
% da quota de mer-
cado).

o AlArGAmenTo dA 
CAsA-forTe

 � Foram utilizados 25 
reboques para trans-
portar a estrutura de 
aço e os painéis de 
casa-forte Centurion 
Classificação Vi de 
Gunnebo markers-
dorf (alemanha) até 
ao local de instala-
ção no reino Unido.

 � Foram utilizados 
694 painéis de casa-
-forte Centurion 
Classificação Vi.

 � a dimensão do 
cofre alargado é de 
10,5 metros de altu-
ra, 16,5 metros de 
largura e 52 metros 
de comprimento.

 � a instalação foi 
concluída em oito 
semanas.

 � O investimento de 
capital foi de 1,1 
milhões de libras. 

 � a UDG prevê um 
retorno sobre o 
investimento de 
capital no prazo de 
três anos.

A sede do Banco de Portugal situa-se 
num dos bairros históricos da capital, 
de arquitetura pombalina. ao longo 

dos últimos dois séculos, o banco tem vindo a 
adquirir grande parte deste quarteirão. a última 
aquisição foi a igreja de s. Julião, edificada sobre 
as ruinas do terramoto de 1755. 

a sede do banco foi renovada sobre essas 
mesmas ruinas históricas. este projeto, que 
representou um investimento de 34 milhões de 
euros, demorou cinco anos a concluir. 

O objetivo da renovação consistia em adaptar 
o edifício existente às funções modernas de um 
banco, obedecendo aos regulamentos moder-
nos europeus. a segurança era, evidentemente, 

uma das áreas-chave uma vez que se trata de 
um banco, mas tornar o edifício resistente aos 
tremores de terra também era muito impor-
tante. estiveram envolvidas neste projeto mais 
de 130 empresas. a Gunnebo ganhou um con-
trato importante no qual lhe foi encomendado 
o fornecimento de uma solução total para a 
segurança física. 

Uma das exigências do sistema de segurança 
era a proteção de zonas de importância-chave 
na nova sede do banco. No entanto, também 
tinha de obedecer às especificações arquite-
tónicas, assegurando que o equipamento se 
integrasse bem no enquadramento histórico do 
edifício.   ■   

TEXT  I  Mats Ekendahl

Segurança em linha com a arquitetura

Maior casa-forte
da Grã-Bretanha 

um toQue Discreto. O Banco de Portugal renovou a sua sede situada no centro histórico de lisboa 
sem perturbar a aura dos edifícios antigos.

anos, isto provou-se pelo facto de já ter 
construído uma das maiores casas-fortes 
alguma vez vistas no reino Unido.

a UDG precisava de criar 1000 espaços 
de armazenamento em paletes para casa-
-forte, satisfazendo ao mesmo tempo os 
seguintes requisitos:

 �O aumento do tamanho das instalações 
da casa-forte tinha de restringir-se à 
mesma área das operações existentes 
e aproveitar o espaço em torno do cofre 
existente.
 �a instalação proposta da nova casa-for-
te alargada não poderia interferir com 
a normal prossecução das atividades 
diárias do negócio.
 �O alargamento da casa-forte existente 
teria de obedecer às leis de licencia-
mento do governo britânico pelo que 
a integridade do cofre existente teria 
sempre de ser mantida.
a Gunnebo apresentou uma solução 

para a fixação de painéis de casa-forte 
que permitisse alargar a casa-forte exis-

tente. Durante o processo de construção, 
a segurança do cofre existente não foi 
afetada. 

Uma vez fixada a cobertura e as pare-
des alargadas, foram criadas aberturas 
para a passagem de pessoas e camiões 
de paletes entre os cofres originais e 
alargados de modo a permitir o normal 
desenvolvimento de negócios por parte 
da UDG. Outro dos benefícios da solução 
foi permitir que as operações continu-
assem a desenrolar no mesmo local de 
armazém que anteriormente. Os 1000 
espaços adicionais permitiram que a UDG 
satisfizesse as exigências dos clientes 
existentes e aumentasse a capacidade 
para crescimento futuro.

a UDG está muito satisfeita com a 
nova casa-forte. 

“este projeto foi realizado sem inter-
rupções no nosso funcionamento normal 
e foi concluído com uma semana de ante-
cedência em relação ao previsto!” conclui 
mark langton.   ■
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Quando o Banco de Portugal renovou a sua sede no coração de Lisboa, era essencial que as 
soluções de segurança física se integrassem na arquitetura deste belo edifício. 

altura extraorDinária. a empresa britânica UDG precisava de mais 
espaço de armazenamento seguro devido a um aumento da procura. a Gunnebo forneceu 
uma casa-forte alargada equipada com um conjunto de portas muito grandes.
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Mais de 100 unidades SafePay™ vão ser insta-
ladas nas caixas de 16 lojas CONAD Pac2000a 
antes do final de 2014. Esta previsão está 
descrita num contrato com a duração de dois 
anos assinado com uma das maiores cadeias 
retalhistas de supermercados italianos, 
CONAD Pac2000a, e que visa a instalação da 
solução fechada de gestão de dinheiro da 
Gunnebo, SafePay Secure.

solução safePay muda e melhora a 
nossa forma de trabalhar, criando 
uma metamorfose positiva nas 

nossas lojas, onde o dinheiro deixará de ser um 
problema,” afirma Paolo Coletti, Diretor de Pon-
tos de Venda do Grupo na CONaD Pac2000a.

No contrato vem especificado que 16 lojas 

irão ser equipadas com uma solução safePay sCl 
através-da-parede, na qual o dinheiro da caixa é 
depositado pelos funcionários em cassetes de se-
gurança com proteção de tinta antifurto, prontas 
a serem recolhidas pelo parceiro de transporte de 
valores do retalhista. O dinheiro nunca fica ex-
posto e nunca tem de ser contado manualmente, 
criando um processo completamente fechado 
de manuseamento de dinheiro, do princípio até 
ao fim.

“Também vamos fornecer à CONaD Pac2000a 
toda uma gama de serviços relacionados, incluin-
do testes, encomendas, apoio profissional de 
help-desk para manutenção corretiva e à dis-
tância,” refere marco Depaoli, Country manager 
Gunnebo italy.

“a Gunnebo tem vindo a colaborar com impor-
tantes firmas retalhistas europeias no sentido 

de desenvolver o safePay, para criar um sistema 
fechado de manuseamento de dinheiro eficiente 
que é seguro e de confiança.”   ■

Är på språkkoll

Maior segurança para os 
pagamentos em numerário

TEXT  I  Linda Gårdlöv

ConAd pAC2000A
 � Constituída em Bolonha em 1962.
 � Desenvolve a sua atividade através de oito 
principais grupos de cooperação, centros de 
aquisição e distribuidores: Nordiconad, Conad 
Centre e North Dealers independent associates, 
Conad del Tirreno, Pac2000a, Conad adriatico, 
sicilconad mercury e Conad sicily.

 � são 1100 supermercados e outras lojas espalha-
dos por toda a itália.  

pAGAmenTo seGuro. a cadeia retalhista de 
supermercados italianos conaD instalou um 
grande número de unidades safePay. 

No início do ano, a Gunnebo assinou um contrato 
com a Z Energy sedeada na Nova Zelândia, para a 
aquisição de 80 Intelli-Safes. Além disso, vão ser 
efetuadas atualizações em 120 dos Intelli-Safes 
já existentes, que a Gunnebo forneceu em 2002 e 
que agora vão ser re-equipados com eletrónica de 
controlo Gen-10.

A ntes de iniciar o processo de abertura de 
concurso, a Z energy avaliou e analisou uma 
série de produtos concorrenciais de outros 

fornecedores e conduziu um ensaio dos produtos 
alternativos de modo a obter elementos de compara-
ção no ramo com o produto intelli-safe da Gunnebo. 
Chegou à conclusão que o intelli-safe era o melhor 
para a aplicação da Z energy.

a Gunnebo forneceu e instalou intelli-safes 
Gen-2 e Gen-5 em 205 pontos da Nova Zelândia 
em 2002, tendo vindo a proceder a uma atualização 
progressiva para intelli-safes Gen-5 de 2007 em 
diante. 

“a Z energy tem já vários anos de experiência com 
produtos da Gunnebo, pelo que me sinto satisfeito 
com o facto de, após um processo de concurso, irmos 
iniciar a produção e instalação de uma terceira gera-
ção de intelli-safes. O que mais me agrada na Gunne-
bo é sentir que realmente presta atenção às nossas 
necessidades, procurando compreender o nosso 
negócio e trabalhando connosco para desenvolver os 
seus produtos e desenvolver as soluções adequadas à 
nossa atividade,” conclui Vance anderson, Diretor de 
sistemas local da Z energy.   ■

Parceria perfeita  
na Nova Zelândia

Z enerGy
 � Fornece combustível a clientes retalhistas e grandes 
clientes comerciais como as companhias 
aéreas, as empresas de camiões - opera-
dores de minas, empresas de expedi-
ção e frotas de veículos.

 � Fornece betume aos empreiteiros 
na construção de estradas e fabrica 
ingredientes utilizados em deter-
gentes e outros produtos de uso 
doméstico.

 � Possui 209 estações de servi-
ço, 74 pontos de paragem 
para camiões e 45 aeró-
dromos.

intelli-safe é a resposta para as necessidades da 
empresa Z energy sedeada na Nova Zelândia. a Gunnebo está atenta às 

nossas necessidades, com-
preende o nosso negócio e 
trabalha connosco para de-
senvolver os seus produtos e 
fornecer as soluções adequa-
das à nossa atividade

A“
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Tranquilidade total, quem não a quer? Foi por isso que a 
Gunnebo desenvolveu um serviço de qualidade única
– Performance Maintenance.

“Trata-se de um serviço único no mercado da 
segurança. Com a monitorização remota, as avarias são 
identificadas ainda antes de se tornarem um problema,” 
afirma Hugo Balaguer, Global Services, Gunnebo

m uitas organizações, como os bancos, por exemplo, 
dependem fortemente de uma disponibilidade 
e eficiência operacional ótimas. a Gunnebo con-

segue ajudá-las a reduzir o tempo de indisponibilidade a um 
mínimo absoluto através do serviço de assistência Performan-
ce maintenance. 

“além da monitorização e diagnóstico online em tempo 
real, também conseguimos deslocar-nos ao local, se necessá-
rio, num tempo mínimo para efetuar reparações corretivas,” 
refere Hugo Balaguer.

a equipa da Global services composta por mais de 1500 
especialistas altamente qualificados está empenhada em 
prestar um serviço de assistência de confiança, em qualquer 
lado e em qualquer altura, para a sua máxima tranquilidade.

“isto significa que a assistência é prestada ainda antes de 
se saber que é precisa…”

Os problemas de ordem prática são resolvidos quer por 
ligação remota a partir do sistema do cliente para a Gunne-
bo, quer através de um processo de resolução de problemas 
orientada com os funcionários da empresa. Os clientes tam-
bém podem decidir se pretendem ou quando pretendem 
uma assistência técnica no local: oito horas por dia em dias 
úteis, segunda a sexta e fins-de-semana, 24 horas por dia ou 
de acordo com os seus pró-
prios horários individuais.

“Queremos assegurar 
aos clientes um tempo 
máximo de disponibilidade 
de serviço para o respetivo 
equipamento,” afirma Hugo 
Balaguer. 

Os nossos principais clien-
tes são do sector bancário.

“este serviço de assis-
tência é excelente quando 
aliado a alguns outros 
produtos da Gunnebo – 
safestore auto, safePay e 
safeCash.”   ■  

TEXT  I  Mats Ekendahl

Resolver problemas 
antecipadamente

Como é que controla as operações e a disponibili-
dade do serviço em tempo útil?

“Trata-se de um elemento de importância crí-
tica e, uma vez que temos um nível de transações 
muito elevado, qualquer anomalia é detetada em 
tempo real pelo utilizador. Nas situações em que 
é detetado um problema recorrente, monitoriza-
mos o caso específico em conjunto com a organi-
zação de assistência da Gunnebo.” 
Como é que a Gunnebo responde quando o pro-
blema foi identificado e resolvido? 
“Sempre que uma avaria ou um problema se 
regista fora dos parâmetros habituais, a Gunnebo 
elabora um relatório exaustivo e alargado do inci-
dente, identificando possíveis medidas preventi-
vas para implementar noutras instalações. Além 
disso, também são elaborados periodicamente 
relatórios abrangentes de toda a base instalada, 
analisando quaisquer incidentes que possam ter 
ocorrido ao longo de um determinado período.”   
■

Porque escolheu a Gunnebo como fornecedora de 
Performance Maintenance?

“A Gunnebo é quem fabrica os sistemas que já 
temos instalados, pelo que acreditamos que tam-
bém esteja melhor qualificada para nos prestar 
serviços de manutenção. Temos toda a confiança 
nesta escolha.” 
O que é que o contrato de manutenção Perfor-
mance Maintenance da Gunnebo abrange? Quan-
tos balcões?

“O contrato de serviço de assistência para os 
cofres-de-aluguer robotizados presta assistência 
com base numa disponibilidade do sistema de 98 
%. Este contrato também abrange os 15 balcões 
em que se encontra instalada a solução SafeStore 
Auto (cofres-de-aluguer robotizados).” 

O principal objetivo do contrato é fornecer um 
nível excecional de assistência ao “la Caixa” e aos 
seus clientes. A Gunnebo consegue atingir este 
objetivo?

“Claro que sim. Para nós é essencial prestar 
um serviço de qualidade aos clientes que alugam 
um cofre-de-aluguer. Uma indisponibilidade 
do sistema em qualquer altura pode prejudicar 
gravemente as relações com os clientes.” 
Quais são as principais vantagens de utilizar o 
serviço Performance Maintenance com disponibi-
lidade garantida?

“Assegurar o tempo máximo de disponibilida-
de do sistema, um tempo de resposta rápido em 
caso de emergência e a tranquilidade de saber 
que os funcionários da Gunnebo possuem exce-

lentes qualificações.”
Está satisfeito com o ‘tempo de disponibilidade’ 
do serviço?

“Atualmente, a disponibilidade média dos 
robôs é de 99,43 %, acima do nível de 98 % acor-
dado com a Gunnebo, por isso estamos muito 
satisfeitos com o nível da assistência. Gostaria 
também de realçar o tempo de resposta rápida 
dos técnicos da Gunnebo nas situações em que se 
verificaram avarias.” 

Quantas transações/operações se fazem por ano?  
“Das 15 instalações, temos uma que efetua 

4000 operações por ano e cinco outras que efetu-
am mais de 1000. As restantes variam entre 500 
e 800 por ano.”
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TEXT  I  Deirdre Doyle

o banco de poupança espanhol “la caixa” utiliza há dez anos o nos-
so serviço Performance maintenance, como parte de um contrato de 
manutenção ao mais elevado nível. a revista global encontrou-se com 
miguel angel Fernandez rancaño, Diretor de segurança do banco “la 
caixa” e perguntou-lhe sobre a sua experiência com este conceito.

Acerca do “la Caixa”
 � “la caixa” – a caja de ahor-
ros y Pensiones de barcelo-
na – é o resultado de uma 
fusão, em 1990, da caja de 
Pensiones, constituída em 
1904, e da caja de barcelo-
na, constituída em 1844. 

 � Possui um forte compro-
misso social e uma vocação 
para trabalhar no interesse 
público, quer através da 
sua atividade financeira 
quer dos seus projetos de 
beneficência que financiam 
atividades de cariz social, 
cultural e científico.

 � tem uma carteira de clientes 
de mais de 10,4 milhões e 
uma rede de mais de 5100 
balcões.

Atualmente, a disponibilidade mé-
dia dos robôs é de 99,43 %, acima 
do nível de 98 % acordado com a 
Gunnebo, por isso estamos muito 
satisfeitos com o nível da assistência

VAnTAGens do 
serViço performAnCe 
mAinTenAnCe

 � a vantagem única de 
possuir uma visibilidade 
e confiança máximas em 
operações estratégicas.

 � livre de quaisquer riscos. a 
Gunnebo responsabiliza-se 
plenamente pela gestão dos 
processos de segurança.

 � Os clientes sabem a rapi-
dez com que os seus siste-
mas voltarão a funcionar 
em pleno após um inciden-
te. Tranquilidade total.

“Aproveitamento máximo do tempo 
útil com Performance Maintenance”
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   itália.  recentemente, o BPPB confirmou a 

confiança que deposita na Gunnebo italia renovan-

do o Contrato de assistência Técnica de três anos 

em itália para todos os sistemas de segurança do 

banco, mesmo aqueles que não são fornecidos pela 

própria Gunnebo.   

É uma escolha com garantia de sucesso, segun-

do Donato maino, Diretor de assistência Técnica 

do BPPB: “Há muitos anos que trabalhamos com 

a Gunnebo como parceira e a satisfação que 

sentimos é mútua. Não há problemas, porque 

são previstos com antecedência, e 

estão sempre a ser implementadas 

soluções inovadoras. Para o BPPB 

é essencial a existência de uma 

equipa de técnicos competentes, 

prestáveis e capazes de entrar 

rapidamente em ação.” 

a sede do BPPB (Banca Popolare 

di Puglia e Basilicata) é em altamu-

ra (Bari) e tem balcões espalhados 

por 12 regiões de itália. 

este banco foi constituído em 

1883, o que representa 129 anos de 

experiência, profissionalismo e relacionamentos. 

Desde o início, o BPPB tem procurado satisfazer 

todos os seus clientes em toda a itália, com neces-

sidades que diferem de região para região. O banco 

identifica-se com a realidade dos clientes e esforça-

-se por resolver os problemas de cada um. É esta a 

missão do BPPB nos seus 146 balcões, espalhados 

por todo o território italiano. 

a colaboração com um grande grupo multi-

nacional tem a principal vantagem de permitir 

uma rede de assistência alargada, capaz de entrar 

rapidamente em ação em qual-

quer parte do território. isto 

é importante, como confirma 

Donato maino. Trata-se de uma 

característica que se adapta 

bem à presença do banco em 12 

regiões italianas. 

“ao consolidar a sua relação de 

parceria com a Gunnebo, o BPPB 

conseguiu que os seus sistemas 

de segurança funcionassem ao 

mais alto nível de capacidade e 

desempenho,” refere.   

ACerCA do pACoTe de 
AssisTênCiA TéCniCA
■   inclui assistência 
técnica para o sistema 
eletrónico (proteção 
contra intrusos, CCTV 
e controlo de acessos), 
cofres e fechaduras ele-
trónicas.
■   a Gunnebo tem pes-
soas a trabalhar no local 
oito horas por dia, de 
segunda a sexta.

 holanDa. Foi lançado um novo centro de logística para a 

distribuição centralizada de peças sobressalentes às organiza-

ções de assistência em todas as empresas de vendas da Gunne-

bo. as primeiras peças sobressalentes, provenientes do Centro 

de assistência e Peças sobressalentes (spares service Centre 

(ssC)) na Holanda, já foram entregues com êxito em vários 

países europeus. O ssC terá condições para entregar todo o tipo 

de equipamento, desde pequenas molas a grandes motores 

ou gavetas para cofres.  O objetivo deste projeto consiste em 

reduzir os tempos de espera e melhorar o nível da assistência 

atual através de uma maior eficiência nos processos e no 

controlo de existências, contribuindo assim positivamente para 

os fornecimentos em geral. Tudo isto melhorará a qualidade do 

serviço prestado aos nossos clientes. Principais vantagens para 

os nossos clientes:
■   menos tempo de resposta e para a resolução de incidentes
■   aumento do tempo de reparação inicial, permitindo elimi-

nar a necessidade de uma segunda deslocação às instalações 

dos nossos clientes. 

as famílias de produtos incluídas atualmente neste proje-

to são safestore auto e safePay, produtos cujo funcionamen-

to correto é particularmente crítico para os nossos clientes. 

Novo centro de assistência 
de peças sobressalentes 

Banco alarga pacote de assistência técnica

COfres-s-s-s 
...agora com mais força na dentada
   a gama Cobra Pro é um alargamento da gama de cofres Cobra Classificação i existente, 

que foi lançada com êxito em 2011. agora com novas características, os clientes podem es-

colher o bloqueio eletrónico além da opção de combinar dois tipos de fechadura no mesmo 

cofre, para maior proteção. Tanto a fechadura de chave como a eletrónica possuem o nível 

de certificação necessário para um cofre de Classificação i. além 

disso, os três modelos Cobra Pro possuem iluminação interior 

que se liga automaticamente quando se abre a porta do cofre.

“O alargamento da gama Cobra baseia-se nas opiniões do 

mercado,” explica andy rymill, Product manager da Gunnebo. 

“as melhorias que implementámos vão reforçar a sua posi-

ção como cofre de nível de entrada de eleição entre os nossos 

distribuidores e utilizadores finais.”

Banco instala SafeStore Auto  
  caZaQuistão. estão a desenvolver-se atividades de vendas intensivas no Cazaquis-

tão, europa de leste.  são resultado disso duas instalações num banco euroasiático – um 

participante ativo no mercado financeiro da república do Cazaquistão. 

“as negociações tiveram início em 

março de 2011. inicialmente, o banco 

pretendia comprar cofres-de-aluguer 

tradicionais, mas passados alguns meses 

de negociações, o cliente decidiu-se por 

uma solução mais moderna: o safestore 

auto maXi” refere alexander Żywuszko 

da Gunnebo eastern europe.

a instalação teve lugar no verão de 

2012 e a inauguração oficial deu-se no 

final desse mesmo ano. 

O segundo safestore auto maxi foi 

instalado no primeiro trimestre de 2013, 

tendo o banco decidido optar, desta vez, 

por uma solução de 323 caixas. O valor 

total das instalações foi de cerca de 

400.000 euros.

  inDonésia. ao longo das últimas quatro décadas, a subsidi-

ária indonésia da Gunnebo, PT indolok Bakti Utama, tem vindo 

a fornecer produtos, serviços e soluções de segurança de alta 

qualidade. 

ao adotar um papel ativo no desenvolvimento do mercado de 

segurança da indonésia e fornecendo produtos, soluções e serviços 

personalizados para as empresas indonésias, a Gunnebo conseguiu 

rapidamente expandir a sua rede naquele país. a nossa empresa 

conta, atualmente, com 22 escritórios e 25 revendedores de produ-

tos de armazenamento seguro e de controlo de incêndio em toda 

a indonésia.

“Como representante oficial da suécia, é para mim um orgulho 

constatar que uma empresa sueca está a contribuir para tornar 

o ambiente comercial da indonésia mais seguro, melhorando ao 

mesmo tempo a eficiência das operações diárias relacionadas com 

o armazenamento seguro, o manuseamento de dinheiro, controlo 

de entradas e segurança contra incêndios,” afirma a embaixatriz da 

suécia na indonésia, ewa Polano.

“O negócio da Gunnebo na indonésia desenvolveu-se mais rapida-

mente do que o próprio mercado indonésio, registando um cresci-

mento anual na ordem dos 15 %. em 2012, a indonésia classificou-se 

em oitavo lugar entre os maiores do mercado no Grupo,” afirma o 

Presidente e CeO da Gunnebo, Per Borgvall.

Quarenta anos de sucesso

bAnCo euroAsiáTiCo no CAZAquisTão
■   Possui 18 balcões e 49 divisões. 
■  O banco está focado em soluções inovado-
ras na área da automação bancária.

Banco instala fechaduras 
de alta segurança
  ÍnDia. Um banco multinacional global na Índia decidiu atualizar os 

cofres existentes e preencher todas as novas encomendas com cofres 

equipados com fechadura eletrónica de alta segurança Gsl 1000 da 

Gunnebo. esta nova iniciativa por parte deste banco internacional está 

integrada num projeto global que teve início no médio Oriente e que 

agora se estendeu para a Índia. este banco indiano vai aplicar a fecha-

dura eletrónica em 93 balcões ao longo dos próximos dois anos. este 

projeto marca a primeira instalação comercial da Gsl 1000 na Índia.

esta fechadura permite efetuar uma monitorização remota em 

toda a frota de fechaduras, conferindo aos gestores de segurança um 

controlo ao instante sobre os protocolos de segurança, independen-

temente da sua localização. 

as instalações em toda a Índia serão efetuadas pela Business area 

Global services da Gunnebo. Todos os novos cofres virão 

da fábrica já equipados com a Gsl 1000.

“este banco multinacional estrangeiro deu-nos a 

oportunidade de dar início a uma nova era no setor 

da segurança bancária,” afirma sandeep Deshpande, 

Country manager Gunnebo india. 
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PolÓnia. a shell Poland voltou novamente a esco-

lher a Gunnebo para a segurança das entradas da 

sua sede, na periferia da cidade de Cracóvia.

Na sequência da entrega e instalação bem 

sucedidas do sistema de controlo de entradas nos 

últimos anos, a shell Poland voltou a escolher a 

Gunnebo para segurar as entradas da sua sede no 

krakowski Park Biznesu, em Zabierzów, na zona 

periférica de Cracóvia.

“Um dos edifícios de escritórios já está seguro 

de cima a baixo. Vamos prosseguir agora, uma vez 

que a shell está cada vez maior, e passar ao edifício 

seguinte,” refere karol Gorzkiewicz, key account 

manager Business area entrance Control.

esta instalação recente de cinco postos de con-

trolo com speedstiles FP1800 é mais um elemento 

de segurança que se vem juntar aos speedstiles, 

Glasstiles e rotasecs já existentes.

O valor da encomenda foi de 100.000 euros.

 PolÓnia. O Centro de Fornecimento da iBm 

recentemente inaugurado em Wrocław esco-

lheu a Gunnebo para a segurança das entradas 

de dois dos três edifícios.

O Centro de Fornecimento da iBm, situado 

no Parque empresarial de Wojdyla na cida-

de de Wroclaw, que se encontra em rápido 

desenvolvimento, escolheu a Gunnebo para 

a segurança das entradas de dois dos três 

edifícios que o compõem. Os speedstiles ss 

FP1800 vão manter a segurança dos acessos 

para mais de 2000 funcionários desta empresa 

líder mundial em serviços de Ti e em outsour-

cing de processos empresariais. O valor da 

encomenda foi de 120.000 euros.

“Uma instalação muito importante, 

conseguida em competição renhida com os 

produtores locais que não foram capazes de 

apresentar um design melhor que o nosso,” 

afirma karol Gorzkiewicz, key account mana-

ger Business area entrance Control. 

karol Gorzkiewicz está agora a pensar em 

dar o próximo passo com a iBm, assim que a 

empresa atingir a plena funcionalidade com o 

novo Centro de Fornecimento.

O design encantou a IBM 

Shell segura sede polaca
  O sistema totalmente automático de 

self-service dos cofres-de-aluguer robo-

tizados, safestore auto, passou mais um 

teste rigoroso de proteção contra roubo, 

obtendo certificações de Classificação 

Viii e X.

Verificou-se uma alteração no mer-

cado, tendo o valor dos artigos arma-

zenados nos cofres-de-aluguer vindo a 

aumentar cada vez mais. Devido a isso, 

os clientes dos bancos e as respetivas se-

guradoras têm vindo a solicitar um nível 

mais elevado de proteção contra roubo, 

especialmente na alemanha. a fim de 

satisfazer esta procura, foi iniciado um 

processo de certificação em 2012.

Duas versões do safestore maxi 

obtiveram agora novas certificações com 

mais proteção contra roubo. a versão 

existente na saída da cave possui certi-

ficação conforme a Vds 2344 e 2450 na 

Classificação Viii e a versão existente 

na torre possui Classificação X, CD-eX. 

a Classificação CD e eX inclui proteção 

contra a ação de mandris de alargamen-

to e explosões.

as novas versões certificadas de 

safestore auto maxi também incluem a 

função ‘pesagem a bordo’. 

esta função controla os pesos das 

caixas safestore auto. Para cada depósi-

to, o sistema verifica automaticamente 

o peso da caixa, e se o mesmo for supe-

rior ao peso autorizado e definido pelo 

banco, a caixa em questão não será 

transportada. 

O cliente é, então, informado através 

de uma mensagem que aparece no ecrã 

de toque. assim que o peso é corrigido, a 

caixa é automaticamente transportada 

sem necessidade de qualquer ação por 

parte do cliente. esta nova característica 

impede que haja problemas técnicos ou 

falta de resistência do pavimento devido 

a sobrecarga nas caixas.

mesmo a solução safestore auto midi 

na Classificação Vii está agora certifica-

da com esta função.

esta nova certificação vai reforçar 

a posição da Gunnebo como líder de 

mercado na área dos cofres-de-aluguer 

automatizados. 

Melhor proteção contra roubos
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   existe atualmente no mercado um novo sistema de segurança 

airlock Compacsas eV totalmente automático. Possui duas portas que 

podem funcionar em simultâneo, o que garante um fluxo de passagem 

até oito pessoas por minuto. Um sistema patenteado permite este flu-

xo sem paralelo, impedindo também a entrada de mais de uma pessoa 

ao mesmo tempo.

O airlock também permite a opção de remover a porta exterior para 

integração numa porta existente, criando uma solução semi-airlock.

“existem modelos de segurança ampliada que impedem ataques 

manuais ou oferecem resistência ao incêndio e que são fornecidos 

com aprovações correspondentes às normas europeias,” refere Patrick 

Dhérot, Product line manager da Gunnebo.

Novo airlock automático de segurança



À medida que a utilização dos sistemas de 
transportes públicos tem vindo a aumentar e 
as redes dentro das cidades se vão tornando 
mais complexas, existe uma necessidade 
cada vez maior de sistemas de segurança de 
maior eficácia.

a cobrança de bilhetes é a principal fonte 
de receitas nos sistemas de transportes 
públicos. as soluções de controlo de acessos 
e de cobrança de bilhetes têm de permitir a 
passagem de grandes fluxos de passageiros, 
ao mesmo tempo que verificam correta-

mente a validade dos bilhetes. a utilização 
de mais de um meio de transporte durante 
um trajeto está a aumentar, sendo por isso 
necessárias novas tecnologias que permitam 
a ligação de sistemas com várias tarifas. 

Os leitores de proximidade de identifi-
cação de radiofrequência (rFiD) evoluíram, 
tendo substituído os leitores motorizados 
de longo alcance baseados em tecnologias 
de bilhete com fita magnética. Verificou-se 
também uma procura de tecnologia móvel 
com NFC – comunicação de campo próximo 

– destinada a permitir aos utilizadores usa-
rem os seus telemóveis para fazer reservas 
online, sem ter de adquirir um bilhete ou um 
cartão. 

Neste número da revista Global, poderá ler 
sobre a instalação com êxito de soluções de 
controlo de entradas para os sistemas de me-
tro em várias das principais cidades da China.

leia mais em www.gunnebo.com

Soluções de segurança mais eficazes para o metro com novas tecnologias

atenção: as soluções e os serviços que a Gunnebo apresenta nesta publicação podem variar de um mercado para o outro.


