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BÄSTE LÄSARE
TEMAT FÖR FÖRRA numret av Gunnebo Global var ”stärkt kompetens
leder till nya affärer”. Utifrån en detaljerad beskrivning av kompetenscenter Elektronisk Säkerhet beskrev vi hur våra sex kompetenscentra dels förser våra kundcentra, dels agent- och distributörer i
länder där vi inte har egna bolag, med säkerhetsprodukter och kompletta system.
Vi har i några artiklar i detta nummer valt att låta några av våra
kunder berätta om sitt samarbete med Gunnebo, och hur vi tillsammans arbetar för att tillfredsställa deras behov av säkerhetslösningar,
se till exempel artikeln om Volksbank i Tyskland på sidan 7, eller
Banque Pictet i Schweiz på sidan 8 samt SNCB (belgiska järnvägen)
på sidan 10 och Banc Sabadell i Spanien på sidan 12.
SAMTLIGA DESSA AFFÄRER bygger på konstruktiva möten mellan våra
säljare och inköpare/säkerhetschefer. De bygger även på att våra cirka
3 000 medarbetare som berörts av Gunnebos integrationsprogram
Gunnebo One Company har haft tillfälle att mötas i olika former för
att lära sig hur Gunnebo skall arbeta för att åstadkomma ytterligare
kundnytta.
Viktiga möten har också ägt rum på säkerhetsmässor under hösten
– läs mer om dessa på sidan 23. Vi har vid mässor i Tyskland, Frankrike, Sverige och USA visat upp Gunnebo One Company och det
system- och produktutbud som Gunnebo idag kan leverera till våra
kunder inom Bank, Detaljhandel samt anläggningar i behov av såväl
yttre som inre högsäkerhetsskydd som hamnar, flygplatser, ambassader, kärnkraftverk, militära enheter och fängelser. Vi har dessutom
visat upp vår ledande position inom säker förvaring av varor, värdesaker och pengar.
ETT MYCKET VÄLORGANISERAT och viktigt möte som jag själv hade för-

månen att var med om var när Ostindiefararen Götheborg gjorde ett
så kallat ”stop-over” i Jakarta, Indonesien. Gunnebo är det ledande
säkerhetsföretaget i Indonesien – världens till folkmängden fjärde
största land med en god tillväxt i ekonomin. Gunnebo Indonesien
arrangerade förutom en utställning i ankomstterminalen inte mindre
än tre mycket välbesökta möten – se artikel på sista sidan. Under en
så kallad Super Cargo Dinner fick jag tillfälle att träffa cirka 50 av
våra viktigaste kunder i Indonesien och jag kan intyga att kvällen för
alla blev mycket minnesrik.
Och apropå Indonesien vill jag gärna slå ett slag för artikeln på
sidan 20 som handlar om hur vår fabrik strax utanför Jakarta löste
leveransen av en större order till en kund i England på ett föredömligt sätt. Ännu ett bra exempel på att Gunnebo One Company är på
rätt väg!
Jag hoppas att du får en trevlig stund med detta nummer av Gunnebo Global och ser fram emot ett e-mail eller telefonsamtal (adresser och telefonnummer finner du nedan) om du har synpunkter på
någon artikel i detta nummer – eller om något du skulle vilja läsa i
kommande nummer.
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Viktigt steg framåt i Indien
Gunnebo har tagit
hem en strategiskt
viktig order på sex
SpeedStiles för företaget
Icici One Source i Indien.

Icici One Source är ett indiskt outsourcnings-företag med 8 000 anställda och tio
kontor över hela landet. Till det nya kontoret i Calcutta behövdes sex entréslussar
och företaget efterfrågade en kvalitetsprodukt med ett bra serviceåtagande från
leverantören. Gunnebo Indiens lokala
närvaro spelade därmed en viktig roll i
valet av leverantör, precis som den höga
kvaliteten och designen på Gunnebos
entrésäkerhetsprodukter. Därför föll
valet till slut på Gunnebos SpeedStile.

– I och med ordern tar Gunnebo Indien
ett viktigt steg framåt på den indiska
marknaden för entrésäkerhet, säger
Gurudas Parwani, chef för elektronisk
säkerhet i Gunnebo Indien. Hittills har
de flesta kunderna i Indien varit amerikanska och europeiska multinationella
bolag. Ordern från Icici One Source
visar att Gunnebos entrésäkerhetsprodukter börjar bli mycket populära även
hos indiska företag som värdesätter en
hög kvalitet. 

Indiska Icici One valde sex SpeedStiles som
entrésäkerhetslösning till det nya kontoret i
Calcutta.

85-metersgrind installerad
på flygplatsen i Hamburg
Lång erfarenhet av tillverkning av
specialgrindar och goda referensprojekt gav Gunnebo Tyskland en
order till Hamburgs flygplats värd
500 000 euro.
Gunnebo Tyskland har installerat
två skjutgrindar med genomfartsbredder på 60 respektive 85
meter.

De två grindarna är installerade vid de
specialbanor, taxiways, där planen taxar
mellan hangarområdet och lyft- och
landningsbanorna. Grindarna är konstruerade för att kunna släppa igenom
det nya dubbeldäckade jetpassagerarplanet Airbus A380 som har en vingbredd
på nästan 80 meter. För att klara de kraven har en av grindarna en fri passage på
85 meter, den andra 65 meter. 85-metersgrinden är en teleskopgrind kombinerad
med ett skjutspår medan 60-metersgrinden är en dubbel skjutgrind med ett
spårfritt område på 24 meter i mitten.

Gunnebo har installerat två riktigt breda skjutgrindar på Hamburgs flygplats.

– Huvudanledningen till att Gunnebo
tog hem den här ordern är vår erfarenhet
när det gäller att tillverka specialgrindar,
säger Olle Magnusson, landchef för
Gunnebo Tyskland. Vi har referens-

installationer på bland annat Erfurt-flygplatsen och flygplatsen i Koblenz-Winningen, på flera militära flygplatser och
på flygplatser i Korea. 
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Christian Selosse, chef för Gunnebo Frankrike, presenterade det nya, kundorienterade konceptet Gunnebo One Company.

Gunnebo One Company
presenteras i Frankrike
350 kunder fanns på plats när Gunnebo
Frankrike presenterade Gunnebo One
Company i Paris i början av oktober.
Den 3 oktober samlade Gunnebo Frankrike sina kunder i Paris för att presentera sin strategi och sin nya organisation. I
det vackra marinmuseet i Palais de
Chaillot kunde Gunnebo Frankrikes
landchef Christian Selosse beskriva
Gunnebos satsningar för 350 församlade
kunder från alla olika affärsenheter.
Nationell press och fackpress fanns också
på plats för att höra om den nya kundorienterade organisationen som är skapad för att ännu bättre leva upp till
kundernas behov.
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I vackra Palais de Chaillot
hölls den stora kundträffen.
Det blev en trevlig och
givande kväll för de gäster
som hörsammat inbjudan
från Gunnebo Frankrike.
Förutom kunder fanns även
representanter för nationell
press och fackpress bland de
350 gästerna.

GUNNEBO GLOBAL

Halol-fabriken ISO 14001-certifierad
Efter ett drygt års arbete fick
Gunnebos fabrik i Halol, Indien sitt
ISO 14001-certifikat i april 2006.

den. Tanken är att de inom en snar framtid även ska säljas på koncernens övriga
marknader.

Fabriken tillverkar främst traditionella
bankprodukter som kassaskåp, valv och
bankfack samt brandskyddande produkter som datamediaskåp. Produkterna
säljs idag främst på den indiska markna-

– Den största utmaningen i certifieringsprocessen var att utbilda alla som
arbetar i fabriken och få dem att förstå
att miljöfrågor är viktiga, och att vi

VIKTIGT SÄLJVERKTYG

ibland måste ändra på vårt arbetssätt för
att jobba mer effektivt och mer miljövänligt, säger Gautam Mitra, Miljöchef
vid fabriken i Halol och huvudansvarig
för implementeringen av ISO 14 001.
Certifieringen är ett viktigt säljverktyg
då det försäkrar våra kunder om att våra
produkter är fria från ämnen som kan
skada deras arbetsmiljö. 

De som ansvarade för arbetet med ISO-certifieringen i Halol var från vänster Gautam Mitra (ledningsrepresentant), Pranab Kr. Chatterjee,
Y. Sreenivasulu, Anil Mistry och S.P. Singh.

Komplett säkerhetslösning i Galicien
I Spanien har den regionala
förvaltningen i Galicien investerat i
en komplett säkerhetslösning för
tillträdeskontroll.

18 olika byggnader knyts samman i en säkerhetslösning i spanska Galiciens regionala förvaltning.

Deputerandeförsamlingen i Coruña,
Diputacion a Coruña, har nyligen skrivit ett kontrakt med Gunnebo Spanien
om leverans och installation av en lösning för tillträdeskontroll till 18 olika
byggnader. De 18 byggnaderna kommer
att integreras i en gemensam plattform
baserad på integrations-mjukvaran SMI
(Site Master Industry) från kompetenscenter Elektronisk Säkerhet samt Hidden Gates och Tristile-R från kompetenscenter Tillträdeskontroll.

– Det här är ett mycket bra exempel på
hur den nya organisationen av Gunnebo ska fungera, säger Francisco Saras,
chef för affärsenhet Områdesskydd
Gunnebo Spanien. En kund med flera
olika behov inom säkerhetsområdet får
sin lösning från en och samma leverantör – Gunnebo.
AFFÄRSRELATION MED POTENTIAL

Diputacion a Coruña har samarbetat
med Gunnebo Spanien även tidigare, då
med konventionella säkerhetsinstallationer som CCTV och larmsystem.
– Det här är ett nytt steg i vår affärsrelation som har stor möjlighet att växa. 
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Med

fokus

på kunden

Vem är egentligen Gunnebos kund?
I det här numret har Gunnebo Global
intervjuat några kunder för att få veta
hur de tänker kring säkerhetsfrågor och
hur deras samarbete med Gunnebo har
utvecklats genom åren.
De säkerhetslösningar som ska skydda människor och värden på banker, företag och i
detaljhandeln är i dag betydligt mer avancerade än förr. Det handlar om komplexa,
integrerade system av fysiska produkter,
smart elektronik och mjukvara som tillsammans skapar en total säkerhetslösning. I dag
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är entrésäkerhet, tillträdeskontroll, övervakning, områdesskydd och fysisk säkerhet sammankopplade i ett gemensamt säkerhetssystem.
Många av de kunder Gunnebo samarbetar
med har en lång relation med Gunnebo. Den
kanske har börjat med ett inköp av någon
specifik produkt och efterhand utvecklats
till att omfatta de stora, integrerade lösningarna. För i takt med att säkerhetsmarknaden
har utvecklats har också Gunnebo utvecklats
till att bli en komplett systemleverantör av
säkerhet. Gunnebo One Company är bara
ytterligare ett steg på den vägen.

GUNNEBO GLOBAL TEMA - KUNDEN

Produktutveckling och service
avgjorde valet för tysk bank
Rätt service, goda personliga
relationer och en framtidsinriktad
produktutveckling som sätter
kundens behov i centrum.
Det är viktiga faktorer i valet av
säkerhetsleverantör för Klaus Link,
chef på Volksbank Main-Taunus eG
i Tyskland.

Volksbank Main-Taunus eG har en lång
relation med Gunnebo och har samarbetat med de företag som i dag utgör Gunnebo Tyskland under många års tid.
Klaus Link ansvarar för den operativa
avdelningen på banken och han har upplevt en snabb utveckling i branschen de
senaste åren.
– Nya idéer, alltså innovation av nya
produkter, är mycket viktigt för vår
bank. Och här tycker jag att Gunnebo
har lyckats. Det har varit intressant att
följa företagets utveckling från ett tungt
tillverkningsföretag till en högteknologisk leverantör som samtidigt lyckats
upprätthålla en mycket god, traditionell
banksäkerhet.

Relationen mellan leverantör och kund är viktig för ett bra samarbete enligt Klaus Link, chef på
Volksbank Main-Taunus eG i Tyskland.

FLER SYFTEN ÄN SÄKERHET

Tyskland är ett av de länder i Europa där
trenden med bankautomation växt sig
stark. Dagens moderna säkerhetsprodukter fyller fler syften än enbart säkerhet – det handlar nästan lika mycket om
ökad effektivitet och en god service gentemot bankkunden. Volksbank MainTaunus är en av de banker som anammat
det nya synsättet och bland annat investerat i insättnings- och uttagsautomaten
SafeCash R, myntrulleautomaten SafeCoin D samt bankfacksroboten SafeStore Auto.
– Framför allt var målet att föra över
rutinarbete, som band upp personalen
till kassorna, över till självbetjäning. Det
lösgör resurser personalmässigt, men ger

också våra kunder stora fördelar eftersom
de kan göra många bankärenden dygnet
runt. Faktum är att vår nya bankfacksrobot har lett till att våra kunder stannar
hos oss i högre utsträckning, att vi har
lockat över kunder från andra banker
och dessutom har vi sparat både utrymme och personalresurser.
FÖRTROENDE VIKTIGT

– I Gunnebo har jag funnit ett företag
som förstår hur man tar nya vägar och
kan se lite längre. Inget annat företag har
hanterat automationsfrågan i banksektorn lika målmedvetet och komplett.
För att uppnå ett bra samarbete mellan

leverantör och kund tror Klaus Link att
den personliga relationen är viktig. Som
kund måste man känna att man har förtroende för den kontaktperson man
samarbetar med.
MÅNGÅRIGT SAMARBETE

– För mig betyder ett bra samarbete att
leverantören håller en hög servicenivå
och kan erbjuda produkter av högsta
kvalitet.
– För vårt samarbete med Gunnebo är
kompetensen och pålitligheten hos den
ansvarige säljaren, Mr Giegerich, också
viktig. Vi har samarbetat i många år och
känner varandra väl. 
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Banque Pictets
kunder kräver säkra
och estetiska kontor
Den schweiziska banken Banque
Pictet förvaltar kapital för
förmögna privatkunder och institutioner.
Ägaren Jean-Francois Demole
har höga krav på att bankkontoren
är både säkra och tilltalande.

Jean-Francois Demole är en av åtta delägare i den schweiziska banken Banque
Pictet. Banken grundades 1805 i Genève
och är i dag en av Schweiz största privata banker. Den sysslar med kapitalförvaltning åt förmögna privatpersoner,
men också med institutionell förvaltning
och avancerad rådgivning. Bankens
fondbolag Pictet Funds driver och förvaltar ett 80-tal egna fonder. Huvudkontoret ligger i Genève, men banken har
ytterligare 16 kontor över hela världen
och ytterligare ett ska öppna i Dubai
inom kort.
– Eftersom vi har den inriktning vi
har, är det bara ett fåtal av våra kontor
som har traditionell kontanthantering,
säger Jean-Francois Demole. Det gör
att våra behov av säkerhetslösningar är
8

lite speciella jämfört med många andra
banker.
– Våra särskilda förhållanden kräver en
bred och mycket hög säkerhet i våra
lokaler. Det gäller allt från personalens
tillträde till byggnaden, och även till parkeringen i anslutning till byggnaden, till
området kring våra bankfack. Dessutom
ställer vi höga estetiska krav. Våra kunder måste känna sig bekväma när de
besöker oss för att öppna sitt bankfack
till exempel. Så kombinationen säkerhet
och estetik är oerhört viktig för oss.
MER AVANCERADE SYSTEM IDAG

Banque Pictet har växt snabbt de senaste
åren. När Jean-Francois Demole kom in
i företaget för omkring 15 år sedan var
antalet anställda 500. I dag är man nästan det femdubbla.
– Från att ha varit en liten, privat bank
är vi i dag ett internationellt företag som
är större och mycket mer synligt, vilket
gör att vi exponerar oss mer för eventuella attacker. Det påverkar givetvis hur vi
arbetar med vår säkerhet.
– Förr kände alla varandra i organisa-

tionen, säkerhetspersonalen visste vilka
alla var som arbetade hos oss. I dag är vi
så mycket större och det kräver mer
avancerade system. Varje område i våra
lokaler är i dag säkrade och vi har en
betydligt högre kontroll med hjälp av
elektronisk utrustning.
PASSERKORT MED ANSIKTSSCANNING

Banque Pictet flyttade i oktober till en
helt ny byggnad och valde då genomgående avancerade tekniska lösningar för
att hålla den höga säkerhetsnivå som
verksamheten kräver. Alla i personalen
har passerkort och tillträdeskontrollen
styrs dessutom av ett biometriskt system
som bygger på ansiktsscanning. Den
elektroniska tillträdeskontrollen till bankens parkeringshus läser av de anställdas
registreringsskyltar och öppnar automatiskt grindarna för rätt fordon.
– Att vi valde en biometrisk lösning för
vårt nya kontor har flera orsaker, säger
Jean-Francois Demole. Dels är det ett
enkelt sätt att ge rätt personer tillträde,
dels är det i princip omöjligt för obehöriga att ta sig förbi systemet. Man kan

GUNNEBO GLOBAL TEMA - KUNDEN

Många av Banque Pictets kunder är förmögna privatpersoner och det nya kontoret i Genève
har utrustats med 3 000 bankfack.

stjäla ett passerkort, men aldrig någons
ansikte.
– Den viktigaste säkerhetsfrågan för
oss är helt enkelt att med alla tillgängliga
medel hindra fel personer från att ta sig
in i våra system. Det gäller att vi hittar de
rätta systemen, som förhindrar att banken tar skada på något sätt.
PROFESSIONELL LEVERANTÖR

För den nya kontorsbyggnaden i Genève
har Gunnebo levererat ett komplett
säkerhetssystem med 25 SpeedStile
entréspärrar och 20 SAS säkerhetsslussar,
kopplade till biometrisk tillträdeskontroll som bygger på ansiktsscanning.
Dessutom har det nya kontoret investerat i bland annat 3 000 bankfack som
styrs med mjukvaran WinSafeNet, fyra
bankvalv och närmare 20 värdeskåp från
Gunnebo.
– Vårt samarbete med Gunnebo har
fungerat alldeles utmärkt, säger JeanFrancois Demole. Det är en mycket
professionell leverantör som alltid levererar i tid och kan ge oss rätt säkerhetslösning. Vi är mycket nöjda med hur

Gunnebo Schweiz har hanterat våra
säkerhetsfrågor.
– För oss som säkerhetskund är det
givetvis också bättre ju färre leverantörer
vi behöver. Därför tycker jag att Gunnebos nya organisation låter som en god
idé. Kan vi få ett komplett säkerhetssystem från en leverantör blir det bättre
och enklare för oss logistiskt och organisatoriskt. Dessutom blir kompabiliteten
mellan olika delar i systemet inget problem, som det kan bli annars. 

Den avancerade tillträdeskontrollen till Banque Pictets nya kontor består av
25 SpeedStile, kopplade till biometrisk ansiktsscanning.
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SNCB ska skydda både
När det belgiska polisväsendet
reformerades i slutet av 90-talet
fick det stora konsekvenser för det
statliga järnvägsbolaget SNCB,
som inledde en kraftig utbyggnad
av säkerhetssystemen.
– Beroende på att vår verksamhet är så varierad har vi väldigt
olika säkerhetsbehov på olika
områden, säger Sébastien Legat,
ansvarig för säkerhetsforskningen
inom SNCB Holding.

De stora förändringarna på säkerhetssidan för SNCB började när det belgiska
polisväsendet reformerades 1998. Då
integrerades den tidigare järnvägspolisen
med den statliga poliskåren, gendarmeriet. En intern väktarservice byggdes istället upp inom SNCB, men den hade
begränsade befogenheter och behovet av
mer omfattande säkerhetslösningar
växte. 2001 lanserades säkerhetsprogrammet Malaga, som innebar ett mer
integrerat synsätt på säkerhetssystemen i
hela SNCB och där Gunnebo har varit
en av huvudleverantörerna av olika lösningar.
– Sedan 2001 har Malaga inneburit
att vi har utvecklat olika lösningar för de
av våra kunder som önskar integrerade
säkerhetslösningar.
– Vi har till exempel installerat
elektroniska lås, som vi kan styra på
distans, för värdeskåpen i våra biljettkassor samt intrångsskydd och CCTV-övervakning. Dessutom har vi lagt till lösningar för tillträdeskontroll och brandövervakning till vårt larmsystem.
TRE SEPARATA BOLAG

SNCB består sedan den 1 januari 2005 av
tre separata bolag: SNCB som är banoperatör, Infrabel som är banförvaltare och
SNCB Holding som sköter de gemensamma stödfunktionerna för de tre bolagen. Sébastien Legat är ansvarig för avdelningen Value Added Networks inom
SNCB Holding och arbetar, förutom
med säkerhetsfrågor, också med större
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”Vi har till exempel installerat elektroniska
lås, som vi kan styra på distans, för
värdeskåpen i våra biljettkassor samt
intrångsskydd och CCTV-övervakning”

projekt som är knutna till banaktiviteter
såsom informationssystem för passagerare
och radiokommunikationssystem på järnvägen.
– Min avdelning har framför allt ett
övergripande ansvar för att studera och
implementera den senaste tekniken på
säkerhetsområdet. För varje separat teknologi månar vi om att snabbt svara på
våra internkunders krav med hjälp av
våra leverantörer.
BEHÖVER OLIKA SÄKERHETSLÖSNINGAR

De olika bolagen inom SNCB sysslar
med allt från faktiska transporter av gods
och människor till försäljning, underhåll, drift, logistik och administration.
Det innebär att säkerhetskraven varierar
mycket beroende på vilken del av verksamheten det handlar om, samtidigt som

lösningarna måste kunna övervakas
centralt.
– De platser vi ska skydda är mycket
olika. Vi har givetvis våra biljettkassor
men också stora, offentliga ytor (stationsområden, parkeringshus och liknande), SNCB:s vagnpark och Infrabels
verkstäder och våra administrationsbyggnader. Vi behöver säkerhetslösningar som integrerar intrångsskydd, brandövervakning, tillträdesskydd och CCTVövervakning. Beroende på behov installerar vi systemen i sin helhet eller enbart
vissa delar av dem.
– Något som också karaktäriserar våra
system är det stora antal platser där de
ska installeras och att de ska kunna övervakas på central nivå, även om varje
enhet är autonom på lokal nivå. Detta
sköter vi med hjälp av vår IP-baserade
överföring.
CENTRAL STYRNING

De senaste 10 –15 åren har inneburit
stora förändringar i säkerhetstänkandet
inom hela SNCB, i takt med att riskerna
hela tiden ökar. Tekniken blir mer och
mer avancerad även när det gäller mindre
installationer, och behoven på lokal nivå
blir bara större och större.
– I dag svarar vår avdelning upp mot en
veritabel explosion av säkerhetskrav som
tidigare inte existerade eller där man hanterade frågorna lokalt. I och med att vi
har harmoniserat våra säkerhetslösningar
och att vi har en stor kapacitet kan vi
erbjuda våra interna kunder anpassade
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biljettkassan och lagret

Det statliga järnvägsbolaget SNCB håller en hög säkerhetsnivå med hjälp av Gunnebos lösningar.

lösningar som kan styras centralt.
SNCB har arbetat med Gunnebos lösningar i många år när det gäller produkter för säker förvaring, som värdeskåp och
liknande. Samarbetet med centralstyrda
säkerhetslösningar började 2001 med de
distansstyrda elektroniska låsen och
under 2004 fick Gunnebo också en order
på intrångsskydd till stationernas biljettkassor.
– Behovet av intrångsskydd är i dag
betydligt större än bara i biljettkassorna.

Tack vare att Gunnebos lösningar har
fungerat så bra som de har gjort vill våra
internkunder också använda dem för att
skydda sig.
– Jag får många förfrågningar, framför
allt från verkstäder och logistikcentraler
som utsatts för upprepade stölder av
framför allt kopparkablar. Förlusterna
kan uppgå till flera tiotusentals euro och
därför är våra kunder mycket nöjda när
vi kommer ut med Gunnebo för att säkra
deras anläggningar. 

De kablar som används i det dagliga arbetet
vid järnvägen är stöldbegärliga varor i
logistikcentraler och på verkstäder.
11
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– I framtiden kommer vi att
behöva ännu mer integrerade säkerhetslösningar och
även mer centraliserade
säkerhetssystem för våra
olika byggnader. Det säger
Eduard Zamora, koncernansvarig säkerhetschef för den
spanska bankkoncernen
Banc Sabadell.

Höga krav när Banc Sabad
Eduard Zamora har sin bakgrund i det
spanska polisväsendet och har arbetat
med säkerhetsfrågor i 22 år. 1990 fick
han förfrågan om att ingå i säkerhetsavdelningen för Banc Sabadell och 2001
blev han säkerhetschef. I dag ansvarar
han för säkerheten vid koncernens samtliga banker – Banco Sabadell Atlántico,
Solbank, Banco Herrero, ActivoBank,
Sabadell Private Banking och Banco
Urquijo – och vid övriga företag i koncernen.
HÖG BANKSÄKERHET

– Spanska banker är tvingade enligt lag
att ha en säkerhetsavdelning, säger han,
och det gör att banksektorn generellt sett
har en mycket hög säkerhetsnivå. Spanska banker är måna om att inte ha några
incidenter som kan försämra deras rykte
och alla stora banker ligger långt framme. Jag tror att banksäkerheten i Spani12

en ligger på en hög nivå jämfört med
övriga Europa.
CENTRAL STYRNING EFTERFRÅGAS

– I dag investerar banksektorn alltmer i
sofistikerade entrésäkerhetssystem, verifiering och kontroll av fordon, personal
och besökare samt larmöverföring. Inom
fysisk säkerhet går trenden mot produkter med större säkerhet och samtidigt
mindre volym och vikt för att underlätta
installation och eventuell flytt. Möjlighet att centralt styra alla delar i säkerhetssystemen är också något som efterfrågas alltmer.
De senaste åren har säkerhetsstrukturen
ändrats radikalt i Spanien. En strikt, detaljerad lagstiftning kring fysisk och elektronisk säkerhet i bankväsendet ledde till att
antalet inbrott och väpnade rån snabbt
sjönk. I stället riktade de kriminella in sig
på bedrägerier och svindlerier.

– Men trots att brottsligheten i bankerna
har minskat drastiskt, har de hårda reglerna när det gäller fysisk och elektronisk
säkerhet inte ändrats, förklarar Eduard
Zamora. Inte heller har man infört nya
direktiv för att förhindra bedrägerier.
– Så i dag är bankerna tvingade att
hålla en mycket hög fysisk och elektronisk säkerhetsnivå samtidigt som man
måste lägga allt större ansträngning på
att förebygga de andra typerna av brottslighet.
HÖGA KRAV PÅ LEVERANTÖRER

Gunnebo Spanien och Banc Sabadell har
en relation som går många år tillbaka i
tiden. Ända sedan 1960-talet har banken
haft löpande affärsverksamhet med Gunnebo Spanien, eller Fichet som var namnet på företaget då. Eduard Zamora har
arbetat med Gunnebo Spanien ända
sedan han kom in på bankens säkerhets -
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dell växer
avdelning 1990. Då upplevde han att
han fick stor hjälp med alla tekniska frågeställningar och på senare år har arbetet
intensifierats ytterligare.
– Nu arbetar vi tillsammans på en
mycket hög professionell nivå. Gunnebo
är en av våra två, tre huvudleverantörer
av säkerhetslösningar och har lyckats
hålla sig kvar på den positionen år efter
år tack vare ett mycket nära samarbete.
Gunnebo Spanien klarar våra höga kvalitetskrav och lever även upp till de andra
kriterierna som vi går igenom när vi varje
år utvärderar våra leverantörer.
NYA BEHOV I FRAMTIDEN

– Gunnebos chefer i Spanien vet att
våra krav på leverantörerna är mycket
höga och det gör att de ständigt är alerta och uppdaterade för att ge bästa möjliga service.
Banc Sabadell har köpt upp ett stort

Eduard Zamora har arbetat med Gunnebo Spanien i över 15 år och upplever att företagen i dag har ett samarbete på en hög professionell nivå.

antal banker och andra företag de senaste sex åren och arbetar nu hårt för att
skapa en homogen organisation. Det
ställer nya krav på säkerhetssidan och
Eduard Zamora menar att ett av de stora
behoven i koncernen inför framtiden är
lösningar som också effektiviserar verksamheten.
SAMORDNING NÖDVÄNDIGT

– Integrerade och centraliserade säkerhetssystem för alla koncernens byggnader skulle ge oss optimala möjligheter
ekonomiskt och personalmässigt, samtidigt som vi minimerar riskerna. En sådan
samordning är nödvändig för oss i en
nära framtid för att vi ska kunna förbättra kontrollen och effektiviteten i vårt
arbete, även om de olika företagen i koncernen har specifika säkerhetsbehov.
– Därför tror jag att vi kommer att
kräva mer differentierade system av våra

leverantörer i framtiden, system som
samtidigt är integrerade och kan styras
centralt. Vårt mål är att hålla en hög
säkerhet, använda våra resurser optimalt
och öka vår kvalitet och effektivitet.
KAN KOMMA ATT FÅ EN NYCKELROLL

I den utvecklingen tror Eduard Zamora
att Gunnebo Spanien kan komma att få
en nyckelroll, inte minst med tanke på
den nya organisationen Gunnebo One
Company, vars syfte är att just leverera
kompletta, integrerade lösningar.
– Gunnebo Spanien kommer utan
tvekan att öka sina möjligheter att möta
den spanska banksektorns behov genom
att närma sig kunderna på det sättet.
– Vårt och Gunnebos gemensamma
mål är att göra Gunnebo till en teknisk
referensleverantör som alltid kan ta fram
den mest effektiva lösningen genom en
god kunskap om våra behov. 
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Finska Aysec ett
kompetent tillskott
Gunnebo stärker sin kompetens
inom områdesskydd och tillträdeskontroll.
I september förvärvades finska
Aysec Oy som är specialiserat på
styrsystem för passagekontroll
och entrésäkerhetslösningar.
Förvärvet ökar Gunnebos
möjligheter att skapa kompletta
lösningar för anläggningar med
höga säkerhetskrav.

Aysec grundades av VD:n Christer
Boström 1994 och omsätter i dag cirka
25 miljoner kronor (2,7 miljoner euro).
Företaget har sedan starten arbetat med
att tillsammans med olika samarbetsparter utveckla och sälja integrerade styroch övervakningssystem för automatiserad passagekontroll.
– Genom att designa intelligenta lösningar har vi kunnat erbjuda marknaden ett helt
nytt koncept tillsammans med våra samarbetspartners, säger Christer Boström.

Finska Aysec bygger mjukvarulösningar för tillträdeskontroll för fordon och personer.

LEDANDE PÅ SITT OMRÅDE

Aysec är en ledande leverantör i Finland av grind- och
dörrautomatik och har en
stark kompetens när det gäller
mjukvarulösningar för tillträdeskontroll för fordon och personer. Kunderna är framför allt storindustri, hamnar,
flygplatser och logistikcentraler. Företaget
har till exempel levererat en lösning till det
stora finska grossistföretaget, Inex Partners
centrallager. Lösningen bestod i en centraliserad tillträdeskontroll baserad på GSMstyrning för all varutrafik, cirka 1000 fordon per dygn.
– Konkurrenskraften i våra system ligger i att de är lätta att modifiera och därmed lätt kan svara mot kundens framtida behov och önskemål.
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Gunnebo Finland har samarbetat med Aysec sedan
lång tid tillbaka och
företagen har tillsammans levererat olika
typer av lösningar
för områdesskydd
och passagekontroll till kunder på den
finska marknaden.
KOMMER ATT LEDA UTVECKLINGEN

Förvärvet av bolaget kommer att innebära en förstärkning av Gunnebos marknadskoncept för anläggningar med höga
säkerhetskrav.
– Tillsammans i samma organisation
kan vi erbjuda kunderna heltäckande,

skräddarsydda lösningar och vi kommer
definitivt att vara en ledande aktör och
leda utvecklingen på marknaden för
säkerhetsbranschen i Finland, säger
Christer Boström.
FÖRVÄRVET GER ÖKADE MÖJLIGHETER

– Aysecs kompetens inom system för tillträdeskontroll för fordon och personer
innebär ett viktigt komplement till Gunnebos övriga verksamhet inom Områdesskydd, säger Gunnebo Nordics VD,
Sven Boëthius.
– Förutom att förvärvet av Aysec stärker vår marknadsposition i Finland, ger
Aysecs kompetens väsentligt ökade möjligheter att erbjuda alltmer kompletta
och effektiva säkerhetslösningar. 
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När Gunnebo förvärvade Gateway 2004 innebar det en komplettering av produktportföljen för detaljhandeln.

Gunnebos varularm
lanserade i Frankrike
Genom att dra nytta av sina
kanaler och goda relationer inom
detaljhandeln har Gunnebo
Frankrike lanserat elektroniska
varularm på marknaden.
– Vi arbetar med många av de
stora franska detaljhandelskedjorna i dag, säger Julien
Thibult, ansvarig för elektroniska
varularm inom affärsenhet
Detaljhandel i Gunnebo Frankrike.

Elektroniska varularm kompletterade
Gunnebos säkerhetslösningar för detaljhandeln i och med förvärvet av Gateway
2004. Företaget utvecklar, tillverkar och
marknadsför elektroniska varularm och
det dröjde inte länge förrän marknadsföringen i Frankrike var igång. För ett
och ett halvt år sedan fick Gunnebo-säljarna i dåvarande Fichet-Bauche utbildning i hur systemet fungerade.
– Vi fick både teknisk utbildning om

systemet och säljutbildning på elektroniska stöldskyddssystem, säger Juilen
Thibult.
KOMPLETT SÄKERHETSLÖSNING

Rätt kontakter fanns redan inom Gunnebo. Fichet-Bauche i Frankrike hade 60
procent av marknaden för värdeskåp till
detaljhandeln.
– Vi hade kontakterna, adresserna och
de goda relationerna med kunderna, förklarar Julien Thibult. Vi hade ingångarna på säljsidan och med system för varularm kunde vi komma med en komplett
säkerhetslösning till våra kunder.
GODA RESULTAT

Gunnebo Frankrike har framför allt riktat in sig på två tekniker – Radio Frequency (RF) och Aucousto Magnetic
(AM) – som tillsammans utgör ungefär
80 procent av marknaden för stöldskyddssystem i Frankrike. Och många

kunder tycker att Gunnebos intåg på
marknaden har varit ett välkommet tillskott som lett till en bättre konkurrens.
– Vi har nått fram till mycket goda resultat. Bland annat har vi levererat
system till stormarknader men även till
parfymerier, optiker, klädbutiker och
elektronikbutiker.
LEDER TILL BÄTTRE AFFÄRER

Med Gunnebo One Company har säljarna inom Gunnebo fått en bredare
produktportfölj och ett bättre sortiment
att erbjuda kunderna. Julien Thibult
tror att det också kommer att leda till
bättre affärer.
– I dag kan vi erbjuda allt inom
butikssäkerhet, från värdeskåp till
system för internvideoövervakning,
SafePay och system för elektroniska
varularm. Som systemleverantör innebär det bättre möjligheter för oss att
öka vår försäljning. 
15

GUNNEBO GLOBAL

SpeedStile har
certifierats i USA
Gunnebos framgångsrika
produktserie SpeedStile har klarat
höga krav och blivit certifierad i
USA. Certifieringen är en
förutsättning för att Gunnebos
produkter inom Entrance Control
ska kunna säljas på den
amerikanska marknaden.

”Underwriters Laboratory certificate”,
UL325, är en mycket prestigefylld certifiering. I början av 2006 passerade Gunnebos produktserie SpeedStile nålsögat
och erhöll certifieringen. En stor framgång för hela Gunnebo, tycker Paul
Casson, marknadschef för Gunnebo
Omega.
– Det ger oss en konkurrensfördel på
den amerikanska marknaden. I nya byggnader i USA är det en förutsättning att den
här typen av produkt inte bara klarar
UL325-kraven, utan faktiskt också är
märkta och certifierade av UL. Motsvarande märkning i Europa och resten av

världen är CE-certifieringen.
Det var Gunnebos kompetenscentrum
för Entrance Control-produkter som
under 2005 tog initiativ till att ansöka om
UL-certifieringen. SpeedStile-produkterna testades och godkändes vid UL:s
anläggning i Milano i Italien. Och det var
hårda tester, berättar Paul Casson.
– Det handlar bland annat om miljö,
elektronik och att systemen klarar ganska
hård fysisk behandling – under extrema
förhållanden i ett laboratorium.
PENTAGON SOM KUND

Den största marknaden finns i den finansiella världen, men en av de mest spektakulära kunderna är det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon.
– Jag vill att våra kunder ska se oss som
en leverantör av lösningar, inte produkter.
Det låter kanske som en klyscha, men vi
ska kunna erbjuda skräddarsydda lösningar för varje enskild kund, säger Paul
Casson. 

Fakta
Alla Gunnebos säkerhetsprodukter
genomgår omfattande och grundliga
tester innan de når kunden. Här är några
exempel på hur produkter testas:
■ Värdeskåp utsätts för hårda test för

att stå emot såväl brand som inbrottsförsök. Inbrottstesterna görs av specialtränade experter som attackerar skåpet med alla tänkbara verktyg och med
full kännedom om skåpets alla tekniska
egenskaper.
■ Brandskyddande datamediaskåp testas

med branduthållighetstest i 1000 grader i 60 eller 120 minuter, samt i
brand- och falltest där det sätts i en
ugn som är förvärmd till 1000 grader,
släpps 9,15 meter ner i en stenbädd
och sedan sätts tillbaka in i ugnen.
■ Låsfunktioner testas med olika typer av

manipulationstest som dyrkar, stetoskop och fiberoptiska instrument.
■ Entrésäkerhetslösningar som styrs av

avancerad elektronik genomgår en rad
elsäkerhetstester för att garantera
användarnas säkerhet.
■ Skottsäkra glasmiljöer testas genom

provskjutningar med bland annat
Magnum-revolvrar och gevär.

Integrerat låssystem ger säkrare värdetransporter
Tömning och påfyllning av
kontanter i franska banker blir nu
ännu säkrare.
Kompetenscenter Kontantautomation har i samarbete med
Gunnebo Frankrike lyckats ta fram
en lösning som knyter samman
styrningen av värdetransportbilarnas rutt med de elektroniska låsen
på värdeskåpen.

Brink är ett av Frankrikes största värdetransportföretag och företaget arbetar
ständigt med att utveckla och förbättra
säkerheten omkring värdetransporterna.
Gunnebo har under en längre tid fört en
nära dialog med Brinks, ett samarbete
som nu resulterat i ett helt nytt integrerat låssystem.
– Brink har ett system, Batman, som
styr rutterna för deras värdetransport16

bilar så att de varieras varje dag och inte
är kända i förväg, säger Emmanuel
Harir-Forouch på Gunnebo Frankrike.
Vi har utvecklat en lösning som gör att
Batman kommunicerar med Gunnebos
högsäkerhetslås Evhora som sitter i
värdeskåpen för uttagsautomaterna.
– Det innebär att det bara går att få
tillträde till uttagsautomaterna och värdeskåpen om Batman-systemet har gett
auktorisation till det elektroniska låset
för just den personen. Det finns en rad
steg i systemet, med olika koder, som
verifierar att rätt person är på rätt plats.
500 LÅS PER ÅR

Systemet har testats i en pilotinstallation
på Banque Populaire de l’Ouest i franska
Rennes och nu går installationerna vidare. Hittills har ett hundratals lås kopplats
till Brinks system.

– Brinks arbetar vidare med att implementera den här lösningen hos sina
kunder och marknadspotentialen är
omkring 500 lås per år.
– Framgången med Brinks har förstärkt vår position som innovativ leverantör av högsäkerhetslås till kontanthanteringsbolagen, säger Mats Rydén,
ansvarig för Högsäkerhetslås inom
Kompetenscenter Kontantautomation.
– Vi kommer naturligtvis att dra
nytta av erfarenheterna från detta
samarbete i vår vidareutveckling av högsäkerhetslås-koncept. Men jag är också
övertygad om att affären kommer att
stimulera och hjälpa Gunnebo på andra
marknader i vår marknadsföring av högsäkerhetslås och integrerade systemlösningar för säker kontanthantering gentemot banker och kontanthanteringsföretag. 
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Största valvet
byggt i Kanada

Över 1 900 tunnelbanespärrar från Gunnebo ska göra resandet i Peking smidigare under
OS 2008.

OS-satsning ger
order till Gunnebo
Peking rustar stort inför OS 2008.
Gunnebo ska under nästa år
leverera utrustning för totalt 1 900
nya tunnelbanespärrar till fyra
tunnelbanelinjer i Peking. Allt ska
vara klart före den stora OS-festen.

Sommar-OS 2008 arrangeras i Peking
och arbetet med att förbereda staden för
en invasion av tävlande, åskådare och
journalister pågår för fullt. Tävlingsarenor
byggs och renoveras, Pekings stadskärna
finputsas och infrastrukturen byggs ut
kraftigt. Flera nya tunnelbanelinjer kommer att stå klara lagom till 2008 samtidigt som många existerande stationer
byggs om för att klara större passagerarflöden. Detta har lett till stora order för
Gunnebo.
– Vi har fått två order, en från
Samsung i Korea och en från Thales i
Frankrike, på tvådelade, teleskopiska
klaffspärrar för 200 millimeter breda
stålramar, förklarar Leo Detassis, chef för
division Metro på Gunnebos kompetenscenter Tillträdeskontroll.
– Gunnebo levererar själva mekanismen
samt teknologin för detektion av passagerare.
LEVERERAR MEKANISMEN

Totalt rör det sig om 643 spärrar till linje
10 och 1 246 spärrar för linjerna 1 och 2
samt Batong. Utrustningen ska levereras i
början av 2007 och allt ska vara klart i god
tid före OS-invigningen. Gunnebo har

tidigare levererat samma typ av utrustning
för linje 5 i Peking genom det japanska
företaget Omron.
– De två senaste orderna bekräftar återigen att marknaden rankar Gunnebos teknologi och tillförlitlighet högt.
Men Gunnebo har fler stora affärer på
gång inom kollektivtrafik-området. I mars
2007 invigs AREX Airport Express, den
nya expresslinjen mellan Seouls centrum
och den internationella flygplatsen Incheon. Den kommer totalt att få 164 automatiska spärrar av typen HiddenGate
Full-Panel som levereras 2006, 2007 och
2008.
– Vi är väldigt stolta över den här prestigeordern. Europeiska tillverkare kan
mycket sällan leverera teknologi till koreanska teknikföretag, speciellt när det gäller
projekt av den här storleken.

Kanadas största valv har nyligen
byggts av Gunnebo Kanada.
Valvet, som är nästan tio meter
högt, är en liten byggnad i sig och
ska skydda narkotikaklassade
läkemedel.

Kanadas regering har strikta regler för förvaringen av narkotikaklassade läkemedel
som både omfattar klassificeringsnivåer
och materialspecifikationer. Gunnebo
Kanada har byggt ett antal valv av den här
typen tidigare, men inget i klass med det
senaste bygget. Valvet, som installerats i
Ontario, har en bottenplatta på 10x21
meter och har en höjd på 9,5 meter.
Under hela augusti arbetade svetsare och
byggnadsarbetare dag och natt med att
resa den jättelika konstruktionen.
VÄGER ÖVER 450 TON

– Bara i takpanelen krävdes det över 500
svetsfogar, säger Bruce Mackay, chef för
Toronto-kontoret som ansvarade för
installationen.
Det stora valvet krävde också en jättelik valvdörr som skulle kunna klara fri
passage för en fullastad gaffeltruck. Det
innebär att enbart dörren mäter ca 2x4
meter. Totalt väger valvet över 450 ton.


280 SPÄRRAR SKA BYTAS UT

En annan stor installation sker i Australien under nästa år. Staten Victorias biljettmyndighet för kollektivtrafiken, TTA,
som kommer att ta ett helt nytt biljettsystem med smarta kort i bruk under
2007. I samband med det ska 280 spärrar
på järnvägsstationer över hela staten Victoria bytas ut till Gunnebos automatiska
lösningar.
– Vi ska installera HiddenGate, både
med standardbredd och extra breda, säger
Leo Detassis. Kunden har redan godkänt
prototypen och serietillverkningen är på
gång. 

Kanadas största valv har en valvdörr som
mäter 2x4 meter.
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Nya order för SafePay™
Gunnebos slutna kontanthanteringssystem SafePay™ gör nu sitt
intåg i allt fler butiker i Europa.
I både Österrike och Tyskland
investerar detaljhandelskedjor i
system som kombinerar självscanning och automatiska
betalstationer.

ra och säkra verksamheten. Genom att
koppla självscanningen till en SafePay
betalstation, kan butiken gå över till
självbetjäning även när det gäller betalningen av varorna och samtidigt öka
säkerheten kring kontanthanteringen
betydligt.

Självscanning av varor har blivit en
rutinsak i många butiker runt om i Europa i dag. Och vissa detaljhandelskedjor
ser möjligheten att ytterligare effektivise-

I Österrike tog Gunnebo nyligen hem en
genombrottsorder för den tyska detaljhandelskedjan SPAR. Kedjan har under
en tid testat självbetjäning vid två kassor

SJÄLVBETJÄNINGSKASSOR

i tio av sina butiker och går nu vidare
med att installera två självbetjäningskassor i ytterligare 50 butiker.
– Dessa installationer ställer extra höga
krav på tillförlitlighet, äkthetsverifiering
och säkerhet eftersom de är helt obemannade, säger Torbjörn Browall, Gunnebos vice VD och chef för Gunnebos
kompetenscenter Kontantautomation.
– SafePay kombinerar höga kontantflöden med hög säkerhet och att vi nu
lyckats med att klara alla SPARs högt
ställda krav för självbetjäningskassor är
mycket glädjande.
NYTT SYSTEM TESTAS

SafePay används alltmer som automatisk betalstation i butiker som satsar på självscanning.

I Tyskland går också affärerna vidare när
det gäller självbetjäningskassor. Senaste
exemplet är detaljhandelskedjan Real,som testar ett nytt system för självbetjäning i en butik i Mülheim-Kärlich.
Systemet bygger på separata scanningoch betalstationer där kunden kan välja
att själv scanna sina varor eller få hjälp av
en kassörska och sedan betala i en
betalstation bestående av en SafePay. 

Första SafePay™-installationen i Holland
Holland är ytterligare en marknad
där marknadsföringen av
SafePay™ gett resultat.
En av de största butikerna i
kedjan C1000 är först i landet
med det slutna kontanthanteringssystemet.

I början av september togs de fyra
nyinstallerade SafePay-systemen i bruk
vid C1000-butiken i Alphen aan de
Rijn. Ytterligare åtta system kommer att
installeras i samband med en ombyggnad av butiken. Systemen består av fyra
SafePay basenheter och mjukvaran SafePay Control, som gör det möjligt för
Gunnebo och butikens egna tekniker
att övervaka systemet dygnet runt.
När SafePay-kassorna togs i bruk för
första gången ledde det till stor upp-
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märksamhet i holländsk press och ägaren Edwin Ten Brink lyfte fram effektiviteten och säkerheten i det slutna kontanthanteringssystemet. 

Holland har nyligen fått sitt första
SafePay-system.

GUNNEBO GLOBAL

I somras bjöd Gunnebo Frankrike in runt hundra kunder och samarbetspartners på en tillställning där SecureLine-konceptet presenterades.
Produkterna blev positivt mottagna.

SecureLine introduceras
på franska privatmarknaden
Nu lanseras Gunnebos säkerhetslösningar för privatpersoner och
företag, SecureLine, i Frankrike.
Men man går försiktigt fram och
börjar lanseringen via gamla
kända distributionskanaler.
– De franska privatkunderna är
traditionella och vill gå till specialisthandlare, säger Guillaume
Portier, marketing manager för
Secure Storage, Gunnebo Frankrike.

SecureLine är en serie skåp med lägre
eller ingen säkerhetsklass, som i första
hand riktar sig till privatpersoner och
småföretag. I somras gick startskottet för
lanseringen av SecureLine i Frankrike.
– Vi hade en tillställning där vi visade upp några av produkterna för ett
hundra- tal inbjudna gäster, berättar

Guillaume Portier. Vi presenterade
konceptet och berättade vilka förväntningar vi har på de partners som ska
hjälpa oss sälja SecureLine. Vi fick
övervägande positiva kommentarer om
produkterna, berättar Jean-Claude
Sion, sales coordinator.
TRADITIONELLA KUNDER

Nu börjar de första orderna från slutkunder att trilla in. Men ännu så länge
säljs produkterna i första hand genom
redan etablerade distributionskanaler,
som ett kompletterande erbjudande till
de traditionella varumärkena.
– Det handlar i första hand om privatpersoner, och på detta område är de
mycket måna om god kvalitet. Därför
tror jag att de föredrar att handla via specialistaffärer, säger Guillaume Portier.

Men Gunnebo Frankrike börjar så smått
titta på nya kanaler för distribution
ändå.
NYA DISTRIBUTIONSVÄGAR

– Vi följer hur det går i de traditionella
nätverken, och undersöker och utvecklar sedan nya försäljningskanaler där vi
kan sprida SecureLine. Inte minst
behöver vi förstärka tillgången på kanaler som Internet och kataloger.
Tanken är att i slutet av 2007 ha
åtminstone ett försäljningsnätverk till.
För att nå dit ska Gunnebo Frankrike
positionera sig med flera olika varumärken för olika behov. Dels specialistvarumärken som exempelvis FichetBauche och Chubbsafes, dels ett varumärke för ”allmänheten” – SecureLine.
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DetaljhandelskedjanTesco höjer säkerhetsnivån med hjälp av värdeskåp från Gunnebo.

Starkt samarbete ledde
till stor Tesco-order
Under hösten och vintern ska
Gunnebo installera över 600
specialbyggda värdeskåp för
detaljhandelskedjan Tesco i
Storbritannien.
De första installationerna
startade i september – fem veckor
efter att ordern tecknats.

Tesco är Storbritanniens största, och i
många avseenden mest framgångsrika,
detaljhandelskedja. Kedjan har två
huvudsakliga format, stormarknader på
köpcentrum i utkanten av städer samt de
mindre Tesco Express som mestadels är
placerade på mindre orter och inne i
stadskärnorna.
HÖJNING AV DEN TOTALA SÄKERHETEN

– Tesco har redan en mycket hög säkerhetsnivå på sina stormarknader. Nu går
företaget över samtliga butiker i den stora
satsningen på Tesco Express för att bygga
om och höja den totala säkerhetsnivån
ytterligare, säger Martin Houseman chef
för affärsenhet Detaljhandel Gunnebo
Storbritannien/Irland.
– För Gunnebos del handlar det om
värdeskåp där vi utnyttjar modern låsteknologi för att höja säkerheten i butikerna.
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Ordern för Tesco är värd ungefär en miljon pund (ca 1,5 miljoner euro) och förhandlingarna har pågått sedan i våras.
Gunnebo Storbritannien/Irlands säljkår
arbetade under sex månaders tid mycket
intensivt med att möta de specifika behoven och hitta nya lösningar på en skräddarsydd produkt. När avtalet väl var klart
återstod ännu en stor utmaning – att
snabbt komma igång med produktionen. Skåpen är specialdesignade och
tillverkningen vid Gunnebos fabrik i
Indonesien har gått snabbt.

styra installationerna och samordna dem
med den övriga uppgraderingen av butikerna. Inledningsvis gjordes 30 installationer i veckan, därefter ökades takten
till 40 och så småningom kommer man
att vara uppe i 45 installationer i veckan.
FÄRDIGA I SLUTET AV MARS

– Det stora jobbet har varit samordningen med andra aktörer, säger Martin
Houseman. Vi fick börja med en genomgång av alla butiker för att få klart för oss
var det fanns speciella
förutsättningar
och
vilka butiker vi skulle
TILLVERKNING I INDONESIEN
”Prestationen
prioritera.
– Fabriken i Indonesien till– Sedan måste scheverkade de första 49 skåpen vi har gjort tror jag
mat stämma överens
på tre veckor. Från det att
ordern tecknades den 24 inte att någon av våra med värdetransportpersonalens hämtningaugusti tog det drygt fem
ar och larmföretagens
veckor att rita, tillverka och konkurrenter skulle
installationer. Dessudessutom skeppa över dem
tom har vi varit tvungtill England. I månadsskiftklara av”
na att samordna transet september/oktober var de
porterna av skåpen
första skåpen på plats.
– Prestationen vi har gjort tror jag inte geografiskt, det handlar om sex-åtta skåp
att någon av våra konkurrenter skulle som ska ut till olika butiker varje dag och
klara av, det är en av våra unika förmågor de kräver speciella transporter. Men i
slutet av mars ska vi vara färdiga – med
i Gunnebo.
Nästa stora steg blir att rent logistiskt alla 680 butiker. 
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Innovationspris till SafePay™
Coop Sör i Norge och Gunnebo har fått
European Retail Solution Award 2006
för mest innovativa användning av
butiksteknologi. De får priset för installationen av SafePay™ vid Coop Obs! i
Arendal.
Vid Coop Obs! i Arendal installerades
i november 2004 det första helt slutna
kontanthanteringssystemet SafePay™,
inklusive en Cash Transit Unit, en enhet
som gör at pengarna som tömts från kassaplatsen genom den intelligenta deponeringsenheten IDU ligger säkert förvarade i ett hösäkerhetsklassat skåp till dess
att värdetransportörer kommer och tömmer enheten.
Juryn med nio domare var överens om
att användningen av SafePay™ hade lett
till stora besparingar för Coop Obs! i
Arendal genom en säkrare och mer effek-

tiv kontanthantering. Representanter för
Coop i Norge och Gunnebo Nordic fick
ta emot priset vid en ceremoni i samband
med Retail Solutions Exhibition i Birmingham. 

Donation till skola

Inköpschefer träffades

Den 13 juni hölls invigningen av den
ombyggda skolan Ganda Mekar Elementary som renoverats med medel från
Gunnebo Indonesien.
Gunnebo Indonesiens fabrik ligger i
ett av Jakartas förortsområden i västra
Java, området med störst andel dåliga
skolbyggnader i landet. Vissa skolor
måste till och med tillfälligt byta lokaler
för att skydda lärare och elever under
monsunperioden. I den situationen gick
Gunnebo Indonesien, tillsammans med
bidrag från de anställda, in med medel
för att bygga om den lokala skolan. Till
en början handlade det om att bygga toaletter, som tidigare inte funnits på skolan, och därefter gick arbetet vidare med
klassrummen.
Kevin Millward, chef vid Gunnebos
fabrik, poängterade vid sitt invigningstal vikten av en god utbildning för Indonesiens nationella utveckling, och för att
bekämpa fattigdom och kriminalitet – och
på så sätt bidra till ett säkrare samhälle. 

Den internationella inköpschefskonferensen i Storbritannien i juni hade som
övergripande tema ett strukturerat synsätt på inköp bland Gunnebo-företagen.
James Taylor, strategisk inköpschef för
kontantautomation, var värd för konferensen och på plats fanns även representanter för PMMS Consulting Group, en
global inköpskonsult. 

Rolf Wathne, Coop Sör och Paul Dobson,
Gunnebo fick ta emot priset av juryns
ordförande James Thompson, Technology
Editor, Retail Week (längst till vänster).

Gunnebo Indonesien
demonstrerar produkter
För att ytterligare öka medvetenheten
om internationella standards och marknadsföra värdet av certifierade produkter
har Gunnebo Indonesien under hösten
arrangerat produktdemonstrationer i
Indonesiens fem största städer. Vid evenemangen har en rad produkter visats
upp, brandtestats och utsatts för fysiska
attacker. 

Kund vann Göteborgsbesök
André Wolters med frun Britta blev den lycklige vinnaren av den Göteborgsresa som lottades ut när Gunnebo Tyskland ställde ut på CeBIT-mässan tidigare i år. Alla kunder
som besökte Gunnebos monter fick lägga sitt visitkort i en urna och av de 450 besökarna var det André Wolters som till slut vann en resa för två till Gunnebos huvudkontor i
Göteborg.
André Wolters är chef för inköpsavdelningen på Sparkasse zu Lübeck, en bank som
sedan lång tid tillbaka är kund hos Gunnebo Tyskland. 

Gunnebo säkrar
köpcenter i Göteborg
I det nya köpcentret Allum, i Partille
utanför Göteborg, säkras butikerna med
elektroniska varularm från Gunnebo.
Allum är ett helt nytt, toppmodernt köpcenter som invigdes den 9 april 2006.
Det besöktes under invigningsdagen av
75 000 personer.
De elektroniska varularmen i butikerna kommer från Gunnebo och det är
totalt ett 80-tal larmbågar som har installerats under våren. Det rör sig om bågar
av en rad olika modeller, som exempelvis
DesignerGate, Apex och Stargate. 
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Unikt samarbete med
Diebold i Sydafrika
Gunnebo Sydafrika har en nära
och unik relation med en av sina
största kunder, Diebold Sydafrika,
leverantör av uttagsautomater till
banksektorn.

De stöldattacker mot uttagsautomater
som man har erfarenhet av i Sydafrika
kräver ett långt bättre skydd än det ULcertifierade värdeskåp som är standard
för uttagsautomater. Därför måste varje
enskild automat specialanpassas för den
sydafrikanska marknaden. Gunnebo
uppgraderar och skräddarsyr Diebolds
uttagsautomater för en högre säkerhetsklassning. Diebolds samarbete med
Gunnebo startade 2003, efter att
Standard Bank i Sydafrika haft önskemål
om en säkrare lösning.
– På en så konkurrensutsatt marknad
måste man samarbeta med sina konkurrenter, säger David Nixon, försäljningschef på Diebold Sydafrika. Även om
vissa av våra produkter konkurrerar med
Gunnebos i andra länder, kan de produkter som våra företag säljer i Sydafrika
komplettera varandra.
– Vårt samarbete med Gunnebo växte
fram ur behovet av lokal expertis. Vi har
hittat flera kostnadseffektiva lösningar och
synergier genom att samarbeta så här.

David Nixon, försäljningschef på Diebold Sydafrika understryker att samarbetet med Gunnebo
är viktigt för utvecklingen av Diebolds produkterbjudande.

DIREKTLEVERANS I CONTAINER

Inledningsvis transporterades värdeskåpen till och från Diebolds lokaler, vilket
innebar onödiga kostnader. Men sedan
2005 levereras containers med uttagsautomater direkt till Gunnebos anläggning
i Wadeville utanför Johannesburg, där
Diebold nu har en egen verkstad. Där
avlägsnar Diebold uttagsautomaten från
värdeskåpet, som Gunnebo sedan förser
med en extra skyddsbarriär på både
stomme och dörr. Skåpet utrustas också
med kompletterande lås- och säkerhetsfunktioner. När det nya värdeskåpet är
tillverkat kopplar tekniker från Diebold
uttagsautomaten till värdeskåpet och testar mjukvaran för att försäkra sig om att
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enheterna är klara för leverans. Därefter
levererar och installerar Gunnebo uttagsautomaterna i hela Sydafrika.
– Efterfrågan på uttagsautomater med
extra hög säkerhet växer i Sydafrika, vilket i sin tur innebär att vårt samarbete
med Gunnebo är extremt viktigt för att
vi ska kunna utveckla skräddarsydda lösningar för våra kunder, säger David
Nixon.
– Vår relation med Diebold är mycket
värdefull för oss, säger Gail Carew, försäljningschef affärsenhet Bank, Gunnebo Sydafrika.
– Deras insatser gynnar vår försäljning
inom banksektorn. 

Fakta
■ Diebold Inc. har över 14 000 anställ-

da i ca 90 länder i världen. I Sydafrika har man ca 175 anställda.
■ Diebold grundades 1859 i Cincinnatti,

Ohio, USA. Huvudkontoret ligger i
Canton, Ohio, USA.
■ Diebold redovisade en omsättning på

2,6 miljarder dollar 2005 och är noterat på New York-börsen. Diebolds
huvudsakliga kunder är banker, finansinstitut, myndigheter och detaljhandeln.
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Den franska butiksinrednings- och teknologimässan Equipmag arrangerades den 11–14 september i Parc des Expositions i Porte de Versailles.
Gunnebo Frankrikes affärsenhet Detaljhandel deltog på mässan med en 40
kvadratmeter stor monter och deltagandet blev lyckat. Gunnebos representanter fick inte mindre än 200 bra säljkontakter att gå vidare med på hemmaplan. Ett antal journalister besökte också Gunnebos monter och rapporterade
om Gunnebos säkerhetslösningar.

Gunnebo Troax deltog under tre dagar i fackmässan Prologistics i Bryssel. Mässan riktar sig till
företag verksamma i transport- och logistikbranschen och
Gunnebo Troax presenterade sitt nya produktsortiment
med bland annat skiljeväggen Caeleum. För första gången användes också den särskilda Gunnebo Troaxmontern som skeppades över från Sverige. Gunnebo
Troax mötte en rad befintliga kunder på mässan och fick
dessutom ett antal mycket intressanta nya kontakter.
Reaktionerna har varit positiva och Gunnebo Troax
räknar med att ställa ut på mässan även 2007.

I slutet av september höll ASIS International sin årliga

Gunnebo One Company var för första gången mottot när Gunne-

utställning av säkerhetsprodukter, i år på San Diego Convention
Center i Kalifornien i USA. Mässan är den största i världen vad
gäller säkerhetsprodukter och -tjänster. Över 150 olika utbildningsseminerier hölls under de fyra mässdagarna, och runt 900
utställare fanns på plats. Gunnebo Entrance Control i USA var
en av utställarna, och visade bland annat de nycertifierade
SpeedStile-produkterna i sin monter.

bo Tyskland presenterade sig som en leverantör av kompletta säkerhetslösningar vid Security Essen den 10 –13 oktober. I en monter som var över
200 kvadratmeter visade Gunnebo Tysklands olika affärsenheter allt från
avancerade system för yttre områdesskydd till butiksäkerhetssystemen SafePay och Gateway samt SecureLine för säker förvaring. De många besökarna var mycket imponerade över bredden i produktsortimentet men också
över de möjligheter till säkerhetslösningar som Gunnebo kan erbjuda.

Gunnebo Nordic visade på fackmässan Skydd 2006 i
Stockholm den 19–22 september upp ett stort urval av vad
Gunnebo kan erbjuda i form integrerade säkerhetslösningar.
Den 300 kvm stora montern var utformad för att visa nya
organisationen Gunnebo One Company samt uppdelningen
i affärsenheterna Bank, Detaljhandel, Områdesskydd och
Värdeförvaring.
Många nya kontakter och befintliga kunder tog tillfället i
akt att se Gunnebos heltäckande produktlösningar. Övervägande delen av besökarna kom från svenska företag men ett
antal delegationer från övriga nordiska marknaden kunde
också räknas in bland besökarna. Gunnebo Nordic var
under mässan också medarrangör till seminariet ”Rån vid
penninghantering-kassaplatsen”.
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Gunnebo AB, Box 5181, 402 26 Göteborg, Sweden.
Ostindiefararen Götheborg låg i Jakartas hamn i tio dagar och Gunnebo stod under den tiden värd för tre evenemang. Gunnebos informationsdirektör Janerik Dimming och chefen för Gunnebo Region Indian Ocean Rim (RIOR), William Mouat, kunde hälsa Sveriges ambassadör Lennart Linner välkommen till en så kallad Super Cargo Dinner på skeppet (lilla bilden längst upp) och vice stabschefen för Indonesiska
marinen, IWR. Argawa hälsades välkommen av Gunnebo Indonesiens VD Hindra Kurniawan och chef William Mouat (lilla bilden längst
ner). Dessutom fick en hel skolklass (se artikel sidan 21) en spännande inblick i historien (lilla bilden i mitten).

Gunnebo visar upp svensk
ostindiefarare i Jakarta
Gunnebo Indonesien stod värd för
tre evenemang på ostindiefararen
Götheborg när skeppet anlände till
Jakarta i juni. Sammanlagt bjöd
Gunnebo in 450 personer till
skeppet.

Skeppet Götheborg är en exakt kopia av
den ostindiefarare som gick på grund och
sjönk vid Göteborgs inlopp 1745. Den
hade då kommit hem från sin tredje resa
till Kina, en resa som varat i över två år.
Kopian av det vackra skeppet började
byggas 1995 och döptes av Sveriges
drottning Silvia i september 2004.

I oktober 2005 gav sig den nya Götheborg ut på sin stora expedition till Kina
och har längs vägen besökt bland annat
Cadiz, Kapstaden och Freemantle.
Därifrån avseglade skeppet den 25 maj i
år för att fortsätta sin resa till Jakarta i
Indonesien, det sista stoppet före slutdestinationen Guangzhou i Kina.
10 000 BESÖKARE

Skeppet anlände till Jakarta den 18 juni
och låg i hamn i tio dagar. Under de två
dagar skeppet var öppet för allmänheten
sågs det av 10 000 besökare.
Gunnebo är en av sponsorerna i pro-

jektet och Gunnebo Indonesien höll tre
specialarrangemang ombord på skeppet.
Den 19 juni hölls en vip-visning för
media, särskilda kunder och anställda.
Den 22 juni arrangerades en guidad tur
för anställda och elever vid Ganda Mekar
Elementary School i Cibitung, en skola
nära Gunnebo Indonesiens fabrik. Slutligen, den 26 juni, hölls en så kallad
Super Cargo Dinner på skeppet för 50
specialinbjudna gäster, bland dem Sveriges ambassadör i Indonesien, vice stabschefen för indonesiska marinen samt
generalsekreteraren för Marine Affairs
Republic of Indonesia. 

