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VI HAR I TRE nummer under 2006 beskrivit det omfattande integra-
tionsprojektet Gunnebo – One Company och avslutar artikelseri-
en i detta nummer med en intervju med Gunnebos VD och kon-
cernchef Göran Gezelius. Det återstår en del arbete i Frankrike
under framförallt första halvåret 2007, men i övrigt är projektet
framgångsrikt avslutat.

GUNNEBO GLOBAL STARTADE 1996 som en koncerngemensam pub-
likation för framförallt anställda och aktieägare. Under de senaste
åren har den också skrivits och distribuerats till våra kunder och
samarbetspartners. Vi gör i detta nummer en tillbakablick till
några av de artiklar som tidigare publicerats och belyser till exem-
pel Gunnebos arbete för att minimera svinnet inom detaljhandeln.

GUNNEBOS AFFÄRER I Affärsenhet Bank utgör idag drygt 30 procent
av den totala omsättningen. Utvecklingen inom banksektorn i pri-
märt Europa karaktäriseras av en relativt blygsam tillväxt, men ger 
Gunnebo en hög trovärdighet när det gäller att skapa produkter
och system som kan kombinera mycket hög säkerhet med höga
volymer av pengar, människor och för andra kundgrupper även
varor. Bankmarknaden i främst Asien, Mellanöstern och Afrika
präglas dessutom av en god tillväxt. 

Jag tror att många kommer ihåg hur det var att komma in i en
bank för bara 10–20 år sedan. Höga och skottsäkra glas som skyd-
dade bankpersonalen från rån, högar med pengar som låg helt
öppet och ibland oändliga köer för att sätta in eller ta ut pengar.
Och kan någon förklara varför man undantagslöst hamnade i den
längsta och därmed den långsammaste kön?

Denna bankbild är idag ett minne blott när bankerna har en
öppen miljö samt har utrustats med automater för självbetjäning
dygnet runt veckans alla dagar. Och det har historiskt aldrig varit
så få rån mot bankerna – trots att öppettiderna aldrig varit så gene-
rösa som nu. Ett problem är givetvis att rånen mot värdetranspor-
terna tilltagit, vilket talar för att ökad recirkulering i detaljhandeln
eftersträvas. Om detta återkommer vi i ett kommande nummer av
Gunnebo Global som har temat Detaljhandeln.

JAG VILL GÄRNA betona artiklarna om dels Elaine Tipton vid 
Gunnebo Service Centre i England, dels Michel Querville, service-
tekniker med 34 år inom koncernen och idag aktiv vid det nya
Affärsområdet Service inom Gunnebo Frankrike. 

Jag hoppas att du uppskattar detta nummer av Gunnebo Global
med tema Bank. Nästa nummer, som utkommer i juni kommer att
ha Områdesskydd som tema.

Om du har synpunkter på Gunnebo Global eller om det är något
speciellt som du vill att vi tar upp är du alltid välkommen att kon-
takta mig – eller någon i vår redaktionskommitté – se kontak-
tuppgifter nedan.

JANERIK DIMMING
INFORMATIONSDIREKTÖR 

GUNNEBO AB
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Antalet serviceautomater ökar överallt i
samhället. Det handlar om allt ifrån
biljettautomater till recirkulerande
automater, och de är alla olika och krä-
ver kunskap för att användas rätt. 
Speciellt svårt är det förstås för äldre
och personer med funktionshinder.
Gunnebo har, tillsammans med en
designstudent, tagit fram ett förslag till
en bankomat som kan användas av per-
soner med olika typer av funktionshin-
der – främst rörelsehindrade. 

Projektet startade med att Gunnebo
såg över vilka regler, krav och önskemål
som finns, bland annat framtagna av de
funktionshindrades organisationer, be-
rättar Frans de Wit på Gunnebo. 

– Designstudenten tog fram ett antal
olika förslag som vi diskuterade. Vi till-
förde därefter en del ytterligare idéer för
att förbättra och förenkla lösningarna
ännu mer. 

I slutet av januari presenterades en
första version av bankomaten för funk-
tionshindrade. �

Design för funktionshindrade

Gunnebo Spanien har fått uppdraget att
installera en av de största bankfacks-
robotar som någonsin producerats, hos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA). Roboten, en SafeStore Auto,
skall hantera över 2 500 bankfack.
Roboten skall vara en del av en integre-
rad säkerhetslösning, med bland annat
CCTV, tillträdeskontroll, elektronisk
säkerhet och övervakning. 

– BBVA konstaterade att om de sam-
lade bankfacken till färre kontor, men
samtidigt ökade säkerheten på dessa
kontor, skulle riskerna minska totalt
sett, säger Angel Diaz, kundansvarig för
BBVA på Gunnebo Spanien. 

BBVA planerar att centralisera bank-
facken i de flesta regioner, genom instal-
lationer av SafeStore Auto. Gunnebo
skall installera bankfacksroboten i fler
spanska städer under 2007. �

Gunnebo Spanien installerar en av 
världens största bankfacksrobotar

I början av år 2006 installerade Gunnebo
Singapore, i samarbete med den kinesis-
ka agenten Forgoal, 1 500 elektroniska
bankfack hos Beijing Bank. I höstas leve-
rerades ytterligare en order: nästan 3 000
bankfack – Safe Store 2000C – installe-
rades under bara en veckas tid. Facken är
kopplade till mjukvaran SafeControl,
som gör det möjligt att övervaka varje
enskilt fack i realtid. 

Bankfacken installerades i höstas av
tekniker från Forgoal, som dessutom fick
assistans av en ingenjör från Gunnebo i
Polen. Ett lite speciellt krav var att siff-
ran 4 inte fick förekomma någonstans på
bankfacken. Siffran 4 anses nämligen
vara ett otursnummer i Kina. 

– De här två installationerna kommer
att fungera som bra referensprojekt för
våra framtida eSDL-projekt i Kina, säger
Elsie Tay, landschef för Gunnebo i 
Singapore. �

3 000 bankfack 
installerade hos Beijing Bank

I mitten av december deltog Gunnebo
Indien i Aerodrome India 2006 – en
exklusiv utställning för ett nätverk inom
flygbranschen. Deltagare var internatio-
nella och nationella flygexperter och repre-
sentanter från flygplatser samt flygbolag i
regionen. Totalt fanns 125 företag från 15
olika länder på plats. Bland utställarna
fanns exempelvis Cavotec, Honeywell,
Siegling och Air India. 

Gunnebo Indien stod som värd för ett
av de åtta seminarier som hölls. Där passa-
de man på att presentera Gunnebos säker-
hetserbjudande för flygplatser. 

– Det var en ära för oss att bli inbjudna
till Aerodrome India 2006, säger Gurudas
Parwani, chef för Elektronisk säkerhet,
Gunnebo Indien. 

– Den civila flygtrafiken ökar i Indien,
och att få delta i utställningen innebär fan-
tastiska affärsmöjligheter. �

Gunnebo Indien träffade 
flygbranschen vid utställning

På uppdrag av Gunnebo har en designstudent
gjort ett antal skisser på bankomater för funk-
tionshindrade.

G U N N E B O  G L O B A L

Transaktioner via bankautomationspro-
dukter ansluts allt oftare till uppkoppla-
de realtidsnätverk, samt till bankernas
centrala datasystem. I Frankrike har
systemet Logigab fått en ledande posi-
tion eftersom det används av Crédit
Agricole och Société Générale, som sva-
rar för ungefär 40 procent av den frans-
ka bankmarknaden.

Tack vare ett framgångsrikt samarbete
med affärsenhet Bank, Gunnebo Frankri-
ke  och Kompetenscenter Säker Kontant-
hantering har Gunnebo nu certifierats av
Logigab för integreringen mellan bankau-
tomationsmaskinerna och bankens trans-
aktionssystem. Detta kommer att leda till
nya affärsmöjligheter för produkter som
SafeBag- och SafeCashserierna. �

Gunnebo certifierat för online-anslutningar i Frankrike

Bankfacksroboten, SafeStore Auto, skall instal-
leras hos Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Roboten ska hantera över 2 500 bankfack. 
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G U N N E B O  G L O B A L

I augusti 2005 fattade Gunnebos
styrelse ett beslut som innebar ett
fundamentalt förändrat sätt att
arbeta. Gunnebo skulle
förvandlas från ett företag som
var inriktat på att sälja
säkerhetsprodukter till ett
företag som skall möta
kundernas behov av totala
säkerhetslösningar. 

Nu är förändringsarbetet i stort
sett avslutat, och Gunnebos vd
Göran Gezelius är imponerad av
hur snabbt projektet genomförts.
Resultatet är lyckat. 

Gunnebo har under ett tiotal år utveck-
lats till en global säkerhetskoncern,
främst genom förvärv. För ett par år
sedan blev det dags att börja utnyttja
synergierna mellan de cirka 40 förvärva-
de säkerhetsföretagen. 

Hösten 2005 ägnades åt att utse led-
ningsgrupper i 19 kundcenter – ett i varje
land där Gunnebo redan hade bolag – och
sex kompetenscenter. Kompetenscentrens
uppgift var att stå för dels affärsutveckling,
design, produktutveckling, tillverkning
och annan produktförsörjning, dels för
försäljningen till Gunnebos agenter och
distributörer. De nya ledningsgrupperna
svarade också för att ta fram kostnads- och
tidsplaner för att förverkliga integrations-
projektet Gunnebo One Company.

FÅ BOLAG PER LAND ÄR MÅLET

Den nya organisationen sjösattes den 1
januari 2006. Under året pågick intensi-
va tränings- och utbildningsaktiviteter, i
första hand för att kunna arbeta på ett
mera integrerat sätt inom försäljning,
logistik, marknadsföring och kvalitet.
Även Gunnebos affärsstödjande IT-
system analyserades och beslut om ett
nytt och gemensamt affärssystem togs i
slutet av 2006.

Den nya organisationen trimmades allt
mer under året. I december 2006 avsluta-

des integrations-
programmet Gunnebo
One Company i hela
organisationen – från-
sett en viss eftersläpning i
den franska verksamheten.
Under 2006 har drygt 3 000
medarbetare fått förändrade
arbeten i form av nya och/eller förändra-
de arbetsuppgifter, nya chefer, nya loka-
ler och nya försäljningsområden. 100
bolag har reducerats till 80, och under
2007 kommer ytterligare 20 bolag att
upphöra. Målet är att ha ett fåtal bolag
per land, oftast bara ett bolag för varje
kundcenter.

FEM AFFÄRSOMRÅDEN

Varje kund- och kompetenscenter har en
enhetlig organisation. I varje kundcenter
finns det fem affärsenheter för att opti-
malt kunna betjäna Gunnebos nyckel-
kunder. Det handlar om affärsenheter
för bank, detaljhandel och anläggningar
i behov av högsäkerhetsskydd. En fjärde
affärsenhet svarar dessutom för försälj-
ning av högsäkerhetsklassade brand- och

inbrottsskyddande skåpsprodukter till
andra kundgrupper än bank och detalj-
handel. Den femte affärsenheten ansva-
rar för all serviceverksamhet inom
respektive kundcenter.

Göran Gezelius, Gunnebos vd och 
koncernchef: Hur har Gunnebo One
Company lyckats tycker du?
– Planen är i alla väsentliga stycken väl
genomförd och projektet är avslutat. Det
har varit ett mycket intensivt arbete för
samtliga medarbetare som arbetar inom
försäljning, marknadsföring, teknik,
logistik, kvalitet och administration. Och
jag måste säga att jag är imponerad över att
en sådan här stor förändring genomförts
på så kort tid – lite drygt ett år.

Gunnebo One Company:

Ett integrationsprojekt för 
tillväxt och lönsamhet är i hamn 

Så här ser Gunnebos organisation ut från 
och med den 1 januari 2006.

KUNDCENTER

KOMPETENS
CENTER

Bank

Detalj-
handel

Service
& Support

Områdes-
skydd

Säker
Förvaring

Tillträdes-
kontroll

Säker
Förvaring

Säker
Kontant-
hantering

Elektronisk
Säkerhet

Inre
Områdes-

skydd

Yttre
Områdes-

skydd
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G U N N E B O  G L O B A L

Har målen med Gunnebo One Compa-
ny nåtts?
– Vi har lyckats hålla uppe eller till och
med öka försäljningen och den organis-
ka tillväxten under 2006. Vi har också
lyckats att hitta bra samarbetsformer
mellan våra kompetens- och kundcent-
ra. Vi har ett gemensamt språk, gemen-
samma värderingar och framförallt ett
gemensamt sätt att betjäna våra kunder.
När det gäller själva integrationsarbetet
är det så att de mindre kundcentren
varit mest framgångsrika, inte minst när
det gäller att utnyttja ett delvis nytt och
bredare produktutbud för att kunna
erbjuda kunderna kompletta säkerhets-
lösningar.

Hur har medarbetarna reagerat på så
stora förändringar under så kort tid?
– Jag är imponerad över att de allra flesta
ställt upp och verkligen jobbat hårt för att
Gunnebo One Company skulle komma
till stånd. Att drygt 3 000 medarbetare i
mer eller mindre hög grad bytt eller för-
ändrat sina arbetsuppgifter och samtidigt

hållit uppe försäljningen var mycket
positivt. Vi har nu inför verksamheten
2007 stora möjlighe-
ter att ytterligare för-
bättra vårt kunder-
bjudande och vår
kundservice och växa
organiskt på ett lön-
samt sätt.

Var det inga besvi-
kelser under 2006?
– Vi tappade en del i
vissa länder när det
gäller produktivitet,
och lyckades inte
hålla uppe våra vinst-
marginaler. Resultat-
mässigt blev 2006 tyvärr ett förlorat år.

Och vad kommer att hända under
2007?
–Vi har lagt det stora förändringsarbe-
tet bakom oss och ser fram emot ett år
med stora förbättringar. Det gäller
framförallt hur vi skall kunna sälja mer

kompletta säkerhetslösningar till våra
befintliga kunder, men också att identi-

fiera nya kunder
inom ramen för
våra nyckelseg-
ment som är ban-
ker, detaljhandeln
och anläggningar i
behov av högsäker-
hetsskydd. 

Vi skall också
fortsätta att ut-
veckla våra affärer
på skåpsidan samt
ytterligare förbätt-
ra våra service-
erbjudanden.

Hur kommer säkerhetsmarknaden att
utvecklas?
– Den starka utveckling som präglat
säkerhetsmarknaden kommer att fort-
sätta. Vår bedömning är att den mark-
nad vi verkar på växer med ungefär fem
procent per år. Gunnebo har för avsikt
att växa minst lika mycket. �

Gunnebos vd och koncernchef Göran Gezelius, här omgiven av Nicholas Roberts, landchef Gunnebo Indien (tv) och Gilbert Korchia, chef för 
affärsenhet Bank, Gunnebo Frankrike, är imponerad av hur snabbt förändringen "Gunnebo One Company" genomförts. På bara ett drygt år 
har koncernen ändrat såväl organisation som arbetssätt på de flesta områden.

”Jag är imponerad 

över att de allra flesta 

ställt upp och verkligen 

jobbat hårt för att 

Gunnebo One Company  

skulle komma till stånd.”
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G U N N E B O  G L O B A LG U N N E B O  G L O B A L  T E M A  -  B A N K

På bara några år har sättet att hantera 
kontanter revolutionerats. Bankerna blir 
allt mer internationella och allt fler bank-
ärenden hanteras via Internet. 

Gunnebo har ett brett utbud av lösningar
för Bank – från effektiva system för kontant-
och värdehantering till säker tillträdeskon-
troll. Allt ihopkopplat genom innovativa

mjukvarulösningar. Det handlar om 
lösningar där allt – från valvdörren till
mjukvaran som kopplar samman maskiner
och övervakningssystem – är integrerat. 

Läs om vad Gunnebo erbjuder inom
banksegmentet, om några kundprojekt och
hur bankbranschen har förändrats under
senare år.

Gunnebo skapar 

helhetslösningar 
för banksäkerhet
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G U N N E B O  G L O B A L  T E M A  -  B A N K

När den franska banken Le Crédit
Lyonnais fick allvarliga problem
med säkerheten löste Gunnebo
problemet tack vare en organi-
sation med god intern överblick
och koordination. 

Le Crédit Lyonnais (LCL) är sedan många
år en kund till Gunnebos franska dotter-
bolag. Bankens kontor i L´Argentière har
varit pilotkontor för ett nytt säkerhets-
koncept, men under 2006 hade man upp-
repade problem med en utrustning som
skulle göra det möjligt för personal och
värdetransportfirman att få delat tillträde
till bankomatens säkerhetsutrymme. 
Bernard Ceccaldi, ansvarig på LCL:s
säkerhetsavdelning, berättar att kontoret
till slut var utsatt för allvarlig fara. 

PROBLEM MED SÄKERHETSLÅS

– TDF-dörren var utrustad med ett
elektroniskt säkerhetslås som orsakade
funktionsproblem vid sex tillfällen på
mindre än ett år. Till slut övervägde fack-
et att utnyttja rätten att vägra arbeta
under potentiellt farliga förhållanden. 

I juni förra året träffades alla berörda
parter för att försöka lösa problemet.
Och Bernard Ceccaldi tackar Gunnebo
för lösningen. 

– Gunnebos personal deltog aktivt i
arbetet, och hittade till slut en lösning
som tillfredsställde både företagsledning-
en och facket. I oktober byttes dörren ut
och därmed försvann också – till allas
lättnad – riskerna. 

SÄKERHETSTREND RÅDER

– En viktig aspekt av detta var Gunnebos
nya organisation, med en enda kontakt-
person som hade överblick över anbud
och Gunnebos olika varumärken. Det
gjorde det möjligt att finna en optimal
lösning i en låst situation. 

LCL har nyligen tecknat en ny överens-
kommelse om säkerheten för dem som

ansvarar för att fylla på bankomater. Enligt
Bernard Ceccaldi visar den tydligt att tren-
den går mot ökad säkerhet i den externa
hanteringen. 

SAMARBETE I SÄKERHETSBRANSCHEN

– Säkerhetstänkandet kommer i framtiden
att handla om säkerhet ”från början till
slut”. Det innebär skydd för penning-
transporter och att människors säkerhet
garanteras under hela processen från
insättning via hantering och uttag av kon-
tanter. 

– Jag tror att bolagen inom säkerhets-
branschen måste samarbeta bättre – såväl
leverantörer av säkerhetsutrustning som
värdetransportbolag och tillverkare av
bankomater och tv-övervakningssystem. 

Bernard Ceccaldi konstaterar att 2006
varit ett komplicerat år för LCL – bland
annat därför att Gunnebo omorganisera-

des och nya kontaktpersoner kom till,
samtidigt som LCL själva omorganiserade
sin supportorganisation. Inköpsavdel-
ningen har fått en viktig position i banken. 

FÖRDEL MED EN KONTAKTPERSON

– När det gäller offertförfrågningar kom-
mer vi att låta Gunnebo konkurrera med
andra bolag. Tidigare kunde vi låta två
varumärken från er koncern konkurrera.
Men i gengäld kan Gunnebo nu positio-
nera sig som en systemleverantör av
säkerhetsutrustning, och erbjuder oss en
mycket stor produktkatalog. Det är des-
sutom en stor fördel att ha en enda kon-
taktperson för hela koncernen. 

– Efter en tuff start på 2006 känns det
som om situationen har stabiliserats.
Lösningen i L´Argentière är ett konkret
exempel på den mognad som Gunnebos
organisation visar prov på. �

”Gunnebo One Company” 
löste låst läge hos LCL

Le Crédit Lyonnais hade problem med dörren till säkerhetsutrymmet bakom bankomaterna på ett
av sina kontor. Enligt Bernard Ceccaldi, ansvarig på bankens säkerhetsavdelning, gjorde det att
kontoret och dess personal var utsatt för allvarliga risker. I samarbete med Gunnebo hittade man
till slut en bra lösning.
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”Inget annat företag har tacklat
frågan om självbetjäning och
automation så konsekvent och
fullständigt som Gunnebo.
Gunnebo har vågat satsa utanför
välkända mönster.” Så säger en av
Gunnebos bankkunder i Tyskland. 

Uttalandet är förstås glädjande
för Gunnebo – som strävar efter
att bli en komplett leverantör av
säkerhetslösningar till en
bankmarknad i ständig förändring. 

Flexiblare öppettider. Effektiv kontant-
hantering. Säkra kontantflöden, för både
manuella och automatiserade tjänster.
Hög servicenivå. Kraven på bankerna är
många, och ser lite annorlunda ut idag
än för några år sedan. Dagens moderna
banksäkerhetsprodukter skall fylla fler
syften än att bara var säkra – de skall
också bidra till en ökad effektivitet och
en god service gentemot bankkunderna.
Dessutom efterfrågar bankerna sofistike-
rade system för exempelvis entrésäkerhet
och tillträdeskontroll. Helst skall det gå
att styra alla delar av säkerhetssystemen
från centralt håll. 

STRÄVAR EFTER SJÄLVBETJÄNING

Gunnebo har idag ett brett utbud av pro-
dukter för moderna och effektiva banker. 

Den kanske mest revolutionerande
utvecklingen har skett inom självbetjä-
ning och automation. Bankkunderna vill

kunna ta ut, växla, deponera kontanter
och ha tillgång till sina bankfack när som
helst – inte bara under bankens öppet-
tider. Samtidigt är detta en utveckling
som passar bankerna. 

Många banker strävar efter att föra
över rutinarbete, som binder personalen
till kassorna, till självbetjäning. Det fri-
gör resurser som kan ägnas åt exempelvis
rådgivning. 

STÅR FÖR HELA KEDJAN

Gunnebo erbjuder flera lösningar för så
kallade pengaväggar, ett slags dygnet
runt-öppen bank, ofta i lobbyn. Några
exempel på produkter är insättnings- och
uttagsautomaten SafeCash, myntrulleau-
tomaten SafeCoin och bankfacksroboten
SafeStore. Men det handlar inte bara om
enskilda produkter. Gunnebo kan stå för
hela kedjan, från planering och installa-
tion till hantering och service. 

Även när det gäller värdehantering,
övervakning och tillträde ställer banker-
na höga krav idag. Det berör exempelvis
entrésäkerhetssystem, verifiering och
kontroll av fordon, personal och besöka-
re, samt larmöverföring. Gunnebo inte-
grerar och installerar CCTV-system till-
sammans med larm och passersystem
som är kundanpassade. När det gäller
tillträdeskontroll är Gunnebo en av värl-
dens främsta leverantörer, och erbjuder
både standardlösningar och kundanpas-
sade applikationer. 

Trots den snabba utvecklingen inom
exempelvis automatisering är traditionella
bankprodukter fortfarande viktiga, och
Gunnebo satsar på att utveckla även
moderna värde- och brandskyddade skåp,
valv, valvdörrar och bankfack. När det gäl-
ler den fysiska säkerheten finns också en
del ”nya” behov och önskemål från ban-
kerna. Trenden går mot produkter med
större säkerhet, men samtidigt mindre
volym och vikt. Det handlar om att under-
lätta installationen och eventuella flyttar. 

FÖRDEL MED FÄRRE LEVERANTÖRER

Gunnebos produkter för fysisk säkerhet
handlar om allt ifrån bankfack, valv och
lås till värdeskåp som står emot såväl
inbrott som brand.

Många bankkunder efterfrågar i allt
högre grad integrerade säkerhetssystem.
Det kan till exempel handla om lösning-
ar som skräddarsys till system som kny-
ter samman bankens säkerhetslösningar.
Gunnebo kan alltså få en nyckelroll fram-
över, inte minst med tanke på den nya
organisationen Gunnebo One Company
vars syfte är att just leverera kompletta,
integrerade lösningar. 

Många säkerhetskunder ser det också
som en fördel med färre leverantörer. Kan
kunden få ett komplett säkerhetssystem
från en leverantör blir det enklare när det
gäller såväl logistik som organisation.
Dessutom blir kompatibiliteten mellan
olika delar i systemen inget problem. �

Moderna banker kräver
innovativa lösningar
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Gunnebos koncept “SafeBag” är en serie
deponeringssystem, och är ett bra exem-
pel på Gunnebos lösningar för modern,
automatiserad kontanthantering. Lösningar-
na finns för olika typer av branscher med
olika behov. Framför allt vänder det sig till
banker som vill erbjuda sina kunder självbe-
tjäning 24 timmar per dygn, sju dagar i
veckan. 

Lösningarna ger också en mycket säker
transportkedja mellan butik, bankkontor
och väktarbolag (CIT, cash-in-transit). Allt
fler kunder efterfrågar helt slutna kontant-
hanteringssystem, i alla steg. 

Exempel på produkter från sortimentet är:
SafeBag DFX – Passar både för deponer-

ing med förslutna påsar och med kasset-
ter. DFX går att uppgradera med elektro-
niska egenskaper.  

SafeBag CLX-N – Designad för kontrolle-
rade överföringar, access sker via kort
eller PIN-dosa med uppkoppling till banker-
nas datanätverk.

SafeBag ADX-N – Dimensioner och
elektroniska egenskaper går att skräddarsy
för kundens behov. Finns med manuella
kortläsare eller uppkopplat mot nätverk. 

SafeBag RSB30 – För uppkoppling mot
datanätverk. Har kortläsare. Passar för
deponering med förslutna påsar.   

SafeBag: Produkter för moderna banker Fakta: 
Gunnebos erbjudande för banker

Hög säkerhet i kombination med höga flö-
den av pengar. Det är grundfilosofin i
Gunnebos säkerhetslösningar till banksek-
torn – som innefattar effektiva lösningar
för självbetjäning, områdesskydd, back-
office och kundservicemiljön. Gunnebo 
tillhandahåller också service och support
för alla slags säkerhetslösningar. 

Några exempel på produkter 
i Gunnebos sortiment: 
Bankfack, automater för insättning/depo-
nering, kassaplatsutrustning, larm/CCTV,
mynträknare, sedelutmatare/recykler,
säkerhetsentréer, valv, skåp och mjukva-
ra (verktyg för cash management)…

Dagens banker erbjuder sina kunder olika automatiserade självbetjäningstjänster i allt högre utsträckning. I Gunnebos sortiment finns en
mängd produkter och tjänster som skapar en säker och sluten kontanthanteringskedja. 
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Internationalisering, konsolidering,
”internetifiering” och automation.
Det är några begrepp som
beskriver bankbranschen av idag.
Den gamla tidens bank, dit man
gick för att sätta in eller ta ut
kontanter i en manuell kassa,
tycks vara på väg ut. Hanteringen
av kontakter sköts allt mer via
självbetjäning och automater –
något som ställer nya och
annorlunda krav på säkerhet. 

En bankrånare av idag möts av mer och
mer sofistikerade säkerhetslösningar.
Antalet bankrån i Europa har faktiskt
också minskat något det senaste året: 
- 9 % jämfört med år 2004. 

En av förklaringarna är att antalet
bankkontor i de flesta västeuropeiska
länder minskar, bland annat som en följd

av att bankkunderna allt oftare sköter
sina bankärenden via Internet. Bankerna
har också arbetat mycket effektivt med
förebyggande åtgärder för att minska ris-
ken för rån och andra attacker. Många
banker försöker begränsa de anställdas
kontakt med kontanter, genom till
exempel tidlås och begränsad kassatill-
gång. 

24-TIMMARS SERVICE

Det radikalt förändrade sättet att hante-
ra kontanter är kanske den tydligaste för-
ändringen inom bankvärlden på senare
år. Dels handlar det om kostnadseffekti-
vitet – att inte låsa upp sina anställda i
rena kassajobb som inte renderar något
mervärde för banken. Dels handlar det
om att dagens bankkunder vill ha möj-
lighet att ta ut, sätta in och växla pengar
24 timmar om dygnet. Kontanter hante-

ras därför allt mer via bankomater, väx-
lingsautomater och liknande. 

En tydlig trend är att allt fler banko-
mater installeras i affärer och på andra
offentliga platser. I många länder finns
över hälften av alla bankomater på stor-
marknader och i gallerior. Antingen ägs
och sköts de av bankerna, som hyr
utrymmet där automaten står, eller så
hanteras automaten i ett samarbete mel-
lan bank och detaljhandlare, eller mel-
lan detaljhandlare och värdetransport-
bolag.

KONTANTLÖSA BANKKONTOR

Banker köper allt oftare in tjänster kring
kontanthantering från företag som är spe-
cialiserade på detta. En av förklaringarna
är att bankerna vill undvika säkerhetsris-
kerna.  Många bankkontor fokuserar istäl-
let på rådgivningstjänster och blir ibland i

– en bransch i förändring 
Bankvärlden 
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Fakta: 
■ Antalet rån har minskat i Europa
■ Antalet våldsangrepp mot banker 

har minskat (-2 %) 
■ Antalet bankrån har minskat (-9 %) 
■ Värdet på rånbytet har minskat 

betydligt vid varje framgångsrikt 
angrepp (-62 %)  

Källa: European Bank Federation

Fakta: 
Européerna gillar kontanter

Trots EU:s ansträngningar att minska
kontanthanteringen, visar en studie
utförd av Capgemini att kontanter fort-
farande är européernas favorit bland
betalningsmedel. Svenskarna ligger i
den absoluta täten när det gäller att
använda kort som betalningsmedel,
och Sverige är det land som har den
enskilt största tillväxten på korttrans-
aktioner i Europa. Varje svensk gör i
snitt 100 kortbetalningar om året, vil-
ket innebär att 59 procent av alla
transaktioner sker med betal- eller
kreditkort. 

Källa: European Bank Federation

stort sett ”kontantlösa”. Följden blir allt
fler och olika typer av automater. En gans-
ka likformig bransch blir mer och mer
diversifierad, med kontor som nischar sig
på vissa typer av tjänster. 

Men, i en rapport från European Ban-
king Federation (EBF), konstateras att
följden av automationen blir att brotts-
lingarna väljer andra vägar för att nå sina
mål. En ökning i antalet attacker på ban-
komater är något som branschen för-
utspår. I rapporten skriver författarna
också att det är logiskt att förvänta sig en
framtida ökning av direkta attacker –
med till exempel sprängämnen eller gas
– såväl som indirekta, till exempel att
hota anställda vid påfyllning av banko-
materna. Även olika typer av bedrägeri-
er och så kallad skimming, det vill säga
otillåten avläsning av bankkortets mag-
netremsa, är att vänta. �

Dagens bankkunder ställer helt andra krav
idag. Man vill kunna ta ut, sätta in och
växla sina pengar under alla dygnets timmar.

Svenska Swedbank har nyligen
investerat i ett flertal nya sedelut-
matningsmaskiner (recyklers) från
Gunnebo. Satsningen är en del i
ett ständigt pågående arbete med
att automatisera sedelhanteringen
på banken. 

Björn Andersson är ansvarig för upp-
handlingen av recyklers på Swedbank.
Han berättar att banken just ska få ett
tiotal nya maskiner från Gunnebo instal-
lerade. 

– Det handlar om TCR Twin Safe och
Circomat Smart, som installeras på några
av våra medelstora kontor. Sedan tidigare
har vi investerat i ett 70-tal recyklers, och
kontoren själva beställer dessutom sedel-

räknare och mynträknare från Gunnebo. 
Björn Andersson håller i kontakterna

med Gunnebo, och ansvarar också för att
maskinerna fungerar i Swedbanks miljö-
er – exempelvis i kopplingarna till kassa-
systemen. Bankens system uppdateras
just nu för att fungera ännu bättre till-
sammans med Gunnebos produkter.
Samarbetet med Gunnebo fungerar bra,
tycker Björn Andersson.

STÄNDIGT PÅGÅENDE ARBETE 

– Vi har inte haft några större problem
med produkterna och installationerna
rullar på bra. 

Swedbank och Sparbankerna i Sverige
har också ungefär 1 000 uttagsautomater
runt om i landet, och det är ett ständigt
pågående arbete med den fortsatta auto-
matiseringen av bankmiljöerna. 

– Vi har så kallade utvecklingsråd, som
dels ser över vilka produkter som finns på
marknaden, dels försöker skåda i kristall-
kulan för att se hur marknaden utvecklas
och vilka trender som kommer i bank-
sektorn. �

Swedbank satsar på 
nya recyklermaskiner

TCR Twin Safe, en sedelutmatningsmaskin,
som installeras på Swedbanks medelstora
kontor i Sverige. 
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Gunnebo Tyskland har levererat
bland annat kontanthanterings-
produkter till Sparda Bank under
många år. Men för ett år sedan
hände något nytt: en presentation
av Gunnebo One Company på
Sparda Banks huvudkontor i
Düsseldorf, resulterade i en stor
affär som berör områdesskydd.
Internt samarbete och förståelse
för kundens behov blev ett
framgångsrecept för Gunnebo. 

I januari 2006 besökte Norbert Pietsch,
Uwe Lagers och Manfred Stuckenbrock
från Gunnebo Tyskland Udo Martens på
Sparda Bank för att berätta om Gunnebos
nya strategi: Gunnebo One Company.
Under mötets gång kom det fram att Spar-
da Bank hade säkerhetsproblem när det
gällde sina lokaler i centrala Düsseldorf.
Detta blev början på ett helt nytt samar-
bete mellan Gunnebo och banken. 

– Vi har under flera år levererat bank-

säkerhetsprodukter och kontanthanter-
ingssystem till Sparda Bank – alltså pro-
dukter som berör vårt affärsområde
Bank. Men nu rörde diskussionen ban-
kens områdesskydd, vilket var en helt ny
ingång för oss, berättar Thomas Hein,
marknads- och kommunikationschef på
Gunnebo Tyskland/Österrike. 

VIKTIGT MED HELHETSLÖSNING

Sparda Bank hyr en 16 våningar hög
byggnad precis intill Düsseldorfs central-
station. Det är ett område med många
risker, bland annat därför att stationen är
centrum för droghandel i staden. Perso-
nal från Sparda Bank har hittat diverse
drogrelaterade produkter på sitt område,
vilket förstås skapar obehag och osäker-
het. Udo Martens, som är ansvarig för
fastighetsfrågor på banken, hade således
ett problem att lösa. 

En viktig fråga för banken var att hitta
en leverantör som kunde stå för hela lös-
ningen. Det skulle förenkla och göra

ansvarsfördelningen tydlig, ansåg Udo
Martens. För att tillmötesgå Sparda 
Banks önskemål startade diskussioner och
samarbete mellan flera olika affärsområ-
den och kompetenscentra på Gunnebo.

En grupp medarbetare från affärsom-
rådena Bank och Områdesskydd tog 
sig an utmaningen. Tillsammans med
bland annat representanter från ett par
olika kompetenscentra definierades hur
Gunnebo skulle klara kraven och vilka
lösningar som var lämpliga. 

ORDER PÅ 265 000 EURO 

Lösningen presenterades för Sparda Banks
ledning, och efter några månaders utvär-
dering av förslaget gick ordern – värd
265 000 euro – till Gunnebo. Lösningen
bestod bland annat av videoövervakning
av entréer och garaget i källaren, tre Speed-
Gates (tillträdeskontroll) vid entrén och
entrékontroll med hjälp av fingeravtryck
till ledningens vånings- plan. Installatio-
nen blev klar i februari 2007. 

Samarbete gav unik 
lösning hos Sparda Bank

Gunnebo Holland tar helhetsgrepp på deponeri
Just nu arbetar Gunnebo
Nederländerna med ett stort
projekt hos en av Hollands största
banker, ING Bank. Genom att
uppgradera systemet för
deponering av kontanter förbättras
bankens kontroll över hela
processen – inklusive värdetrans-
porter och kontanträkningscen-
traler. 

– Vi får allt fler uppdrag där vi
tar ansvar för hela processer,
säger Henk Portegies Zwart,
ansvarig för affärsområdena Bank
och Service på Gunnebo
Nederländerna. 

Tidigare har kontantdeponering handlat
om mekaniska system. Kunderna öppna-
de och låste deponeringsskåp med en
nyckel då de lämnade in sina kontanter –
packade i kassetter eller kuvert – i slutet
av en arbetsdag. Kontanterna räknades
lokalt och fanns på kundens konto några
dagar senare. Med det nya systemet
används kodade kuvert och banken kan
övervaka varje steg i processen; från kon-
tantdeponeringen, via värdetransport,
tills dess att pengarna är räknade på en
räkningscentral. 

– Hela processen sköts av Gunnebos
system. Vi kan alltså förse banken med
information och rapporter från hela pro-

cessen, som även inkluderar aktiviteter
som sker efter det att värdetransportbola-
get hämtat pengarna från banken. Så fort
något avviker från den förinställda gången
skickas en larmrapport automatiskt. Detta
är helt nytt, säger Henk Portegeis Zwart. 

HELHETSLÖSNINGAR ALLT VANLIGARE

Han konstaterar att Gunnebo Nederlän-
derna får allt flera uppdrag som handlar
om att skapa helhetslösningar. Gunnebo
hanterar idag deponeringsprocesser hos
alla stora banker i Nederländerna.

– Just nu håller vi på att slutföra ett
stort säkerhetsprojekt som pågått i ett
och ett halvt år. Under den tiden har vi
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Thomas Hein konstaterar att det
breda samarbetet inom Gunnebo blev
avgörande för framgången.

– Vi fick ordern därför att vi genom
kompetensöverskridande diskussioner
hittade en helhetslösning, där vi tog hän-
syn till kundens alla önskemål. Nu har
Sparda Bank uttryckt intresse för en lik-
nande lösning för sitt kontor i Berlin.

Udo Martens på Sparda Bank under-
stryker att Gunnebos breda utbud hade

stor betydelse för affären:
– Vi behöver ett brett spektra av pro-

dukter, så konceptet ”Gunnebo One
Company” passar oss väldigt väl. Hit-
tills har samarbetet fungerat mycket
bra, och fortsätter det så kommer vi
säkert att arbeta tillsammans i flera stora
projekt framöver. Under alla omstän-
digheter ska vi definitivt fortsätta inve-
stera i banksäkerhetsprodukter från
Gunnebo.  �

Fakta: 
Sparda Bank

Sparda Bank West eG är registrerade 
i Düsseldorf, och är resultatet av en
sammanslagning av Sparda Bank i
Essen, Köln och Wuppertal. 

Banken har ett registrerat värde av
6,5 miljarder euro. Antalet anställda är
totalt 900, varav 320 vid huvudkontoret
i Düsseldorf. 

ngssystemet hos ING Bank

Det nya systemet som Gunnebo installerat på
ING Bank i Holland innebär att varje steg i
processen – från det att kunden deponerar
kontanter tills dess att pengarna räknas på en
räkningscentral – kan övervakas från distans.

För att lösa Sparda Banks säkerhetsproblem ville fastighetsansvarige Udo Martens hitta en 
leverantör som kunde står för hela lösningen. Gunnebo fick uppdraget.

lyckats hålla tidsplanen extremt bra, med
bara en veckas avvikelse från den
ursprungliga planen. Det bevisar förstås
vår styrka och ger oss bra referenser,
säger Henk Portegeis Zwart. 

BISTÅR ÄVEN MED UTBILDNING

– Vår styrka är att vi kan hjälpa kunder-
na med helhetslösningar, inte bara pro-
dukter. Vi tar ansvar för hela processen
och kan dessutom erbjuda service och
support, underhållstjänster och utbild-
ning för exempelvis polis, väktare och
bankpersonal. 

Just nu diskuterar Gunnebo Nederlän-
derna möjligheterna att outsourca över-

vakning och administration för hela kon-
tanthanteringsprocessen hos flera av sina
viktigaste kunder. Enligt Henk Portegeis
Zwart är Gunnebo ett företag som har all
den kompetens som krävs för att kunna
erbjuda detta. 

– Vi kan skapa lyckade projekt som
sparar pengar åt kunderna och gör dem
ännu nöjdare med oss. �
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Just nu har Gunnebo
Frankrike fokus på
att behålla och
förstärka sin position
som leverantör av
integrerade lösningar
för elektronisk säker-
het och övervakning
på den franska bank-
marknaden. Redan idag
är många stora franska banker kunder
hos Gunnebo, och målet är att
behållaoch och utöka  kundstocken. För
det krävs hårt arbete, säger Daniel
Gicquel, marknadschef för affärs-
området Bank och Dominique Auvray,
marknads- och utvecklingsansvarig inom
Kompetenscenter Elektronisk Säkerhet.

FÖRSTÅELSE FÖR BANKERNAS BEHOV

– Vi måste koncentrera oss på vad bank-
erna efterfrågar och förstå deras behov
och förväntningar på teknisk standard.
Det handlar om att erbjuda system med
lång livslängd, kundanpassade lösningar
och service med mycket hög kvalitet. Vi
skall vara innovativa och flexibla, säger
Daniel Gicquel. 

Kanske är de franska bankkunderna
lite extra krävande när det gäller integre-
rade säkerhetssystem – bland annat efter-
som de utsatts för så många rån och
andra attacker, konstaterar han. 

– Jag tror också att de är mycket kom-
petenta köpare, eftersom flera starka
varumärken och produkter funnits på
den franska marknaden länge. De vet vad
de kan kräva av sin leverantör, helt
enkelt. 

Dagens banker har allt fler självbetjä-

ningssystem, och allt fler aktörer är in-
blandade i olika processer – till exempel
värdetransportbolag. För att behålla
säkerhetsnivån krävs sofistikerade över-
vakningssystem och säker access. Istället
för standardlås blir det till exempel aktu-
ellt med elektroniska lås där varje hän-
delse loggas och kan övervakas från
centralt håll. Systemen måste integreras
för att bankpersonalen skall få en rimlig
överblick och kunna ändra inställningar
och information centralt. 

INFORMATION FRÅN CENTRALT HÅLL

– Marknaden blir allt mer specialiserad,
säger Dominique Auvray. Förr var varje
enskilt bankkontor våra kunder. Nu sker
upphandlingen mycket effektivare och
mer centraliserat. Våra kunder är ofta
bankernas IT-avdelningar. 

När så många intressenter är inblanda-
de krävs också att systemen har bättre
precision och är snabbare. Allt mer infor-
mation samlas och distribueras från
centralt håll – så kallad remote managing
– och då krävs förstås fungerande nätverk
och mjukvaror. 

ÖVERVAKNING I REALTID

– Distanskontroll handlar om att kunna
övervaka och spåra händelser i realtid.
Administratören skall från centralt håll
kunna se vad som händer ute på konto-
ren och i övergångar mellan till exempel
kontor och värdetransportbolag, säger
Dominique Auvray.

– Flera av våra stora kunder har redan
köpt den här typen av lösningar. Nu är
det dags att gå vidare och marknadsföra
dem på nya områden. �

Krävande kunder betyder nya 
utmaningar för Gunnebo Frankrike

Så kallad remote managing – distanskontroll – innebär att en administratör i realtid kan över-
vaka och spåra händelser ute på bankkontoren från centralt håll. För detta krävs att säkerhets-
systemen är integrerade i ett väl fungerande nätverk med avancerade mjukvaror.

Gunnebo har en ledande position på den franska bankmarknaden – och
ambitionen är att  stärka och behålla den positionen. Kundernas krav är
höga och Gunnebo Frankrike möter dem med innovation, flexibilitet och
service. Just nu är det högaktuellt med lösningar där bankpersonal kan
övervaka och spåra händelser i säkerhetssystemen från centralt håll – så
kallad remote access. 

KOMMUNIKATIONS-

SERVER

DATABAS- OCH
INTERNETSERVER

FILIALFÖRVALTNING

KOMMUNIKATIONS-

SERVER

ÖVERVAKNINGSSERVER

FJÄRRLARMSKONTROLL
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Under hela 21 år har Gunnebo
Sydafrika installerat special-
anpassade säkerhetslösningar på
Barclays Banks kontor i flera
afrikanska länder. I januari 2006
förvärvade Barclays Bank en av
Sydafrikas största banker, ABSA
(Amalgamated Banks of South
Africa). ABSA har beställt ett
flertal mycket stora, specialtill-
verkade monterbara valv av
Gunnebo. 

Barclays Bank är en av Gunnebo Syd-
afrikas äldsta och mest trogna kunder.
De har under drygt 20 år köpt produkter
från hela Gunnebo Sydafrikas sortiment
och inrett bankkontor med Gunne-
boprodukter i länder som Ghana, Tan-
zania, Kenya, Uganda, Zambia, Botswa-
na och Swaziland. 

– Det har handlat om både installatio-
ner och service, och vi har arbetat tätt ihop
med såväl Barclays Bank som deras arki-
tekter och huvudleverantörer, berättar
John McGregor, affärsområdeschef för
Områdesskydd på Gunnebo Sydafrika. 

– Under åren har vi varit med vid flera
förändringar i bankens profil, och vi har
skapat lösningar anpassade just för Bar-
clays Banks behov. Jag vet faktiskt ingen
annan kund som under så lång tid fortsatt
köpa produkter ur hela vårt sortiment. 

LEVERERAR VALV OCH VALVDÖRRAR

David Smith är affärsområdeschef för
Bank på Gunnebo Sydafrika. Han berät-
tar att Barclays Bank har koncerngemen-
samma säkerhetspolicies som bestäms på
huvudkontoret i London. I dokumenten
nämns ofta Gunnebo som en önskad
leverantör. 

– Barclays har funnits i Afrika under
lång tid, precis som vi. Det är en av
anledningarna till att de väljer oss. De vet
att de får kvalitet, hög säkerhet och god
service från Gunnebo.  

I januari 2006 förvärvade Barclays
Bank ABSA, som är en av de absolut
största bankerna i Sydafrika. Sedan några
år tillbaka har Gunnebo i Sydafrika kon-
tinuerligt levererat monterbara valv och
valvdörrar till ABSA. Bland annat har
valven monterats hos ABSA i Durban,
Vanderbijlpark och Kapstaden. I
Ormonde har Gunnebo precis byggt ett
valv som mäter 21,6 x 11,52 meter – det
vill säga en yta på nära 250 kvadratmeter. 

UTÖKAT SAMARBETE

– Det här är egentligen inga unika pro-
dukter i sig, säger Gail Carew, försälj-
ningschef för banksegmentet på Gunne-
bo i Sydafrika. Vi levererar monterbara
valv till alla banker i Sydafrika, liksom
till andra typer av kunder. Men det är
vanligen valv i storlekar mellan 5 och 15
kvadratmeter. Här handlar det om
enormt stora valv, vars like vi aldrig tidi-
gare sett i Afrika. 

Valven används på ABSA:s kontantde-
påer, där mycket stora mängder kontak-
ter förvaras och där säkerhetskraven för-
stås är mycket höga. ABSA har varit
mycket bestämda med att det är 
Gunnebos valv de vill ha. Och samarbe-
tet har utökats också till andra områden,
berättar Gail Carew.

– Vi har nyligen tecknat ett kontrakt
om olika typer av utrustning till ABSA:s
kontor runt om i Sydafrika. Leveranser-
na startar i februari 2007, och det hand-
lar om allt från bankfack till lås. Kon-
traktet inkluderar också installationer
och service. 

– Med tanke på våra höga förvänt-
ningar på säkerhet och service, är 
Gunnebo det enda företag i Sydafrika
som kan erbjuda de speciella valv och
den expertis vi behöver på våra kontant-
kontor, säger Dougie Crewe, chef för
Business Development & Processes –
Group Security, Safety & Continuity på
ABSA. �

Stort intresse för mobila
bankvalv i södra Afrika

Fakta: 
Gunnebo i Afrika

Förra året stod Affärsenhet Bank för
44 procent av Gunnebos affärer i Afri-
ka. Eftersom flera stora kontrakt
undertecknats nyligen kommer ande-
len att växa till uppåt 60-–70 procent
under år 2007, enligt affärsområde-
schef David Smith. 

Erbjudandet berör i första hand
Säker Förvaring (skåp, valv och valv-
dörrar). 

Det starkaste varumärket är Chubb-
safes, som har en lång och fram-
gångsrik historia i den engelsktalande
delen av Afrika. 

Gunnebo i Afrika strävar efter lång-
siktiga relationer med sina kunder. 

– Vi är inte intresserade av snabba
engångsaffärer, utan ser våra kunder
som partners. Vi hjälper dem gärna
med rådgivning även inom områden
där vi inte själva erbjuder konkreta
produkter, säger David Smith.  

Inspektion av installationen av ett stort
bankvalv hos ABSA i Vereeninging utanför
Johannesburg. Det färdiga valvet täcker en
56 kvadratmeter stor yta, och är konstruerat
för att stå emot hårda fysiska attacker.
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Stölder och svinn är tyvärr ett
vanligt – och mycket dyrt –
problem för butiker och företag.
Allt fler företag har börjat
investera i lösningar som minskar
riskerna. Gunnebo kan erbjuda
allt ifrån områdesskydd vid utlast-
ningsplatser till varularm. 

I början av år 2000 investerade El-
giganten i ett nytt säkerhetssystem för
sitt centrallager utanför Jönköping. De
hade tidigare ingen tydlig avgränsning
mellan lastbryggan och själva lagret,
vilket ledde till att personal fick vara
igång en stor del av dygnet för att ta
emot bilar och chaufförer. Annars skul-
le utomstående ha fritt tillträde till de
attraktiva varorna i lagret, exempelvis
tv-apparater och datorer. 

BÄTTRE SÄTT ATT TA EMOT LASTBILAR

Gunnebo Troax installerade en lösning
där chauffören kan backa in sin bil och
hämta gods utan att över huvud taget
komma in i lagret. Varje lastgård är
omgärdad av en bur av höga nätväggar,
med en låst port in mot lagret. Installa-
tionen har gett Elgiganten ett billigare,
flexiblare, säkrare och arbetsmiljömäs-
sigt bättre sätt att ta emot sina lastbilar. 

Stölder är ett
vanligt problem vid transporter, speci-
ellt i samband med lastning och loss-
ning. Men stölder och internt svinn sker
förstås i alla delar av en varukedja, och
hos de flesta företag och butiker. För att
lösa problem i alla delar av kedjan krävs
alltså allt från yttre områdesskydd till
slutna kassasystem och varularm. 

SVINN – INTE BARA VAROR

Ett riskmoment i varukedjan är kassorna
i själva butikerna, där problemet med
svinn kan vara stort. 

– Det händer att kassapersonalen –
avsiktligt eller av misstag – räknar fel
eller tar fel betalt, så att kontanter sedan
saknas, säger Gunnar Konkell, ansvarig
för affärsutveckling inom Kontantauto-
mation på Gunnebo. 

För att säkra den
delen av processen
erbjuder Gunnebo
SafePayTM, ett system

för automatiserade kontantbetal-
ningar inom detaljhandeln. 

– SafePay är ett helt slutet system, från
kassan till en bank eller uppräk-
ningscentral. Kontanter behöver aldrig
exponeras i butiken, så risken för rån och
stöld är minimal. SafePay skyddar också
mot oförklarliga kassadifferenser. Syste-
met tar alltid rätt betalt och lämnar till-
baka rätt summa till kunden. 

SPARAR BÅDE TID OCH PENGAR 

– Dessutom blir kontanthanteringen
väldigt rationell och kräver minimal 
kassaadministration. Det sparar förstås
tid och pengar, säger Gunnar Konkell. 

Det kanske mest kända riskmomentet
är att kunder helt enkelt vandrar ut från
butiker utan att betala för sig. Idag är det
mer regel än undantag att detaljhandeln
har larmsystem där varorna är märkta

G U N N E B O  G L O B A L

VAD HÄNDE SEDAN? I Gunnebo Global nr 1 2000
berättade vi om hur Gunnebo Troax löste proble-
men med svinn vid Elgigantens centrallager. I
nummer 2 2003 skrev vi om installationen av ett
nytt elektroniskt säkerhetssystem på pappersbruket

RAPP i Indonesien. Vad har hänt sedan dess? 
Vilka lösningar för att hindra svinn och stölder
erbjder Gunnebo idag? 

Och har installationen hos RAPP lett till nya
affärer för Gunnebo i Indonesien?

I Gunnebo Global nr 1
2000 berättade vi om hur
Elgiganten löste sina problem
med svinn med hjälp av
Gunnebo Troax. 

Lösningarna som stoppar svinn 
– från lager till utgång
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Hösten 2003 installerade Gunnebo
Indonesien ett helt nytt
elektroniskt säkerhetssystem för
det indonesiska pappers- och
massabruket Riau Andalan Pulp
and Paper, RAPP. 

Redan innan den installationen var klar
planerade RAPP liknande lösningar för
sina systerföretag. Och i december 2006
installerades de första delarna av ett
säkerhetssystem på Toba Pulp Lestari i
Medan. 

Systemet som installerades på RAPP
bestod av bland annat videoövervakning

av känsliga områden, finger-
avtrycksläsare för tids- och
närvarorapporteringen
samt tillträdeskontroll
med kontaktlösa kortlä-
sare. Systemet var helt
och hållet webbaserat, och
alla delar integrerade. RAPP har nämli-
gen många anläggningar i hela Indonesi-
en, och måste kunna övervaka systemet
på distans. 

Sedan installationen 2003 har en del
mindre uppdrag kommit till efterhand,
bland annat system för brandsäkerhet. 

Nu har installationen alltså fått ringar

på vattnet, i och med att systerföretaget
Toba Pulp Lestari i staden Medan på
den norra delen av Sumatra påbörjat
installationer av ett säkerhetssystem. Fas
två i installationsarbetet i Medan kom-
mer att ske under 2007. �

Lyckat projekt gav ringar 
på vattnet i Indonesien

För att minska stölder och svinn för butiker och företag kan Gunnebo erbjuda en rad olika lösningar. Ett exempel är Safepay, ett system för 
automatiserade kontantbetalning inom detaljhandeln, larmbrickor och för elektroniska varularm samt områdesskydd vid lastning och lossning. 

med larmbrickor i olika former. När man
passerar utgångens larmbågar tjuter det
om varan inte är avlarmad i kassan. 

– Gunnebo har flera olika elektroniska
stöldskyddssystem med larm och larm-
bågar som kan anpassas efter kundens
behov, berättar Kent Schölin, ansvarig

för affärsutveckling inom elektroniska
varularm på Gunnebo. 

– Vi är det enda företag som utvecklar,
tillverkar och marknadsför alla befintliga
EAS-tekniker (Electronic Article Sur-
veillance) – det vill säga radiofrekvens-
teknik, akustomagnetisk teknik och

elektromagnetisk teknik. Stöldskydds-
system är ett mycket effektivt sätt att
undvika varusvinn. Tillsammans med
våra lösningar för säker kontanthanter-
ing, och områdesskydd vid lastning och
lossning, kan man få ett mycket starkt
skydd mot stölder och svinn. �

G U N N E B O  G L O B A L

I Gunnebo Global
nr  2 2003 berättade

vi om RAPP, det indo-
nesiska pappers- och

massabruket, som instal-
lerade ett helt nytt elektro-

niskt säkerhetssystem.



Under december månad lanserades
tre nya produkter inom Gunnebos
sortiment för elektroniska varu larm:
Powergate, Stargate Plexi XL och
Designergate med metalldetektor. 

Powergate är en RF-monoantenn (RF
står för radiofrekvens). Vanligen installe-
ras två antenner vid butiksutgången,
men med Powergate räcker det med en
för att känna av larmbrickorna. Den har
dessutom en diskret design i plexiglas. 

Stargate Plexi XL är en lite bredare AM-
antenn som kan täcka ett större område.
Den passar därför mycket bra för stora
entréer.  

Designergate med metalldetektor kän-
ner av om någon som går in i en butik
bär med sig mycket metall – till exempel
en aluminiumtäckt väska. Den ger då ett
tyst alarm till personalen som kan vara
extra uppmärksam. Aluminium gör att
larmet inte går när tjuven passerar
utgången med larmade varor i väskan.
Detta är ett vanligt problem i många
butiker. �

G U N N E B O  G L O B A L
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Nya produkter avslöjar tjuven

Gunnebo har tagit fram en helt ny
mobil, containerbaserad vägspärr.
Innovationen är skapad genom ett
samarbete mellan Gunnebo och 
det tyska företaget Drehtainer, som
är specialiserade på att tillverka
skott- och sprängsäkra containrar.
Produkten är specialkonstruerad
för militärt bruk och kan alltså flyt-
tas runt till oroshärdar över hela
världen. 

Vägspärren är inbyggd i en con-
tainer, vilket gör den mycket lätt
att transportera. Man behöver
ingen grundkonstruktion på plats
för att installera, och vägspärren går
snabbt att installera och demonte-
ra. Alla funktioner för ström, signa-
ler och dränage sitter på utsidan för
att de ska vara lättåtkomliga.
Blocksegmentet höjs via en kon-
trollpanel. Spärren är 650 mm hög
och står emot intrång från i stort
sett alla fordon. �

Världspremiär för 
mobil vägspärr

Powergate Stargate Plexi XL

Designergate

Avancerade säkerhetslösningar för 
Emirates nya maskinteknikcentral
Gunnebos kontor i Dubai har
nyligen fått det prestigefyllda
kontraktet att, i samarbete med
Transguard group, tillhandahålla
fysiska säkerhetslösningar för
flygbolaget Emirates nya maskin-
teknikcentral.

Kontraktet innefattar leverans, installa-
tion och underhåll av skräddarsydda
fribärande skjutgrindar, parkerings-
stängsel och tillträdeskontrollslösningar
till den nya miljardanläggningen på
Dubais internationella flygplats. 

UNDERHÅLL I ÅTTA JÄTTELIKA HANGARER

– Gunnebos gedigna och högkvalitativa
system uppfyller våra kriterier och 
tillgodoser det snabbt växande Emirates
Groups ständigt ökande säkerhetskrav,
säger Dr Abdulla Al Hashimi, senior

vice president på Emirates Group 
Security. 

Emirates anläggning kommer att bli
en av världens största civila flygtekniska
underhållsinrättningar. I åtta jättelika
flyghangarer kommer man att sköta
underhållet av hela Emirates flygplans-
flotta, inklusive de nya enorma Airbus
A380. Hangarerna utgör kärnan i ett
byggnadskomplex som även rymmer
administration, tvätthall, avfallsanlägg-
ning, moské och parkering för 2 000
bilar.

HEDRANDE UPPDRAG

– Detta är Emirates Group hittills störs-
ta byggprojekt, och vi är hedrade över att
de har anförtrott oss kontraktet för
säkerhetssystemet, säger Simon Precious,
chef för Transguard Groups Solution
Division. �

Fakta: 
Transguard Group

Transguard, som är en del av Emirates
Group, erbjuder ett brett sortiment av
förstklassiga säkerhetslösningar och
specialtjänster till både lokala och inter-
nationella kunder. Koncernen dominerar
marknaden i Förenade Arabemiraten.

Gunnebo har fått det prestigefyllda 
uppdraget att tillhandahålla säkerhets-
lösningar för flygbolaget Emirates nya
maskinteknikcentral.
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Tänk att kunna styra de
elektroniska skåplåsen på alla
bankkontor från ett enda ställe.
Det låter som en framtidsvision,
men är idag fullt möjligt. Vill
kunden ha ett lås som inte är
uppkopplat mot ett nätverk – men
ändå vill ha kontroll på vem som
har tillgång till låset – går det
också att lösa. Det enda som
krävs är att man använder
elektroniska lås, som börjar bli 
allt vanligare idag. 

I Gunnebos sortiment finns två elektro-
niska lås, Ev´Hora och SafeLock. Låsen
har olika profil, och har hittills varit
framgångsrika på olika marknader.
Ev´Hora är marknadsledande i länder
som Frankrike och Spanien. SafeLock
har å andra sidan en stark position i till
exempel Tyskland och de östeuropeiska
länderna. Under 2007 satsar Gunnebo
på att utbilda sina säljbolag och öka pro-
duktkunskapen om båda systemen. 

– Eftersom Ev´Hora och SafeLock
båda är mycket starka produkter, men
med lite olika funktioner och produktar-
kitektur, tror vi att det finns behov av
båda systemen. Därför kommer vi att
anordna ett antal seminarier och utbild-
ningsdagar för Gunnebos Kundcenter
under året. Produktkunskapen ska bli
bredare inom Gunnebo, säger Mats
Rydén, produktchef för högsäkerhetslås
på Gunnebo. 

KAN STYRAS AV EXTERNA LARMSYSTEM

Ev´Hora har starka konfigurerings- och
nätverksfunktioner. Det innebär bland
annat att man kan bygga och optimera
system där en enda knappsats styr upp
till 16 låsenheter, monterade på olika
säkerhetsskåp eller kontanthanterings-
maskiner. Dessutom kan låsenheterna
kopplas på ett nätverk genom TCP/IP-
gränssnitt, och kommunicera i realtid
med en administratör. 

– Till exempel kan man på en banks
huvudkontor kommunicera med, upp-
datera och följa händelser på skåp ute på
lokala kontor, berättar Mats Rydén.

Ev´Hora har dessutom avancerade och
uppskattade larmfunktioner som gör att
låsen kan integreras med, eller styras av,
externa larmsystem. 

SafeLocks styrka ligger dels i den fysis-
ka säkerheten, med säkerhetsklassning
upp till klass D, dels i låsets engångs-
funktioner. Det är ett fristående lås som
kan lagra information för permanenta
användare. Men framför allt kan det
användas tillsammans med Gunnebos
mjukvara SafeControl för att skapa och
distribuera engångskoder. 

ANVÄNDS AV VÄKTARBOLAG

– Via SafeControl, som är webbserverba-
serat, kan exempelvis bankkontor eller
väktarbolag skapa engångskoder genom
att logga in med ett ID-nummer och en
PIN-kod – ungefär som när man gör
banktjänster via Internet. Varje kod fun-
gerar under en viss tid, för en användare
och för ett visst specifikt lås. 

Mats Rydén förklarar att SafeLocks

funktion med engångskoder är mycket
intressant för väktarbolag, när det
används tillsammans med SafeControls
webbaserade ruttplaneringsverktyg.

Varje dag skapas en ny rutt med koder
i ett visst intervall. På så sätt kan varje
skåp öppnas endast en gång, vid ett visst
tillfälle och med en viss kod. Administ-
ratören kommunicerar inte med låset
utan med användaren. 

SATSAR PÅ VIDAREUTVECKLING

– Engångskoder används mest av väktar-
bolagen och deras serviceorganisationer
idag. Men vi ser en ökad efterfrågan från
andra användare och kundsegment, till
exempel detaljhandeln, säger Mats Rydén. 

Parallellt med att produktkunskapen
om de båda låsen sprids i Gunnebos sälj-
bolag och den geografiska täckningen
ökar, satsar Gunnebo mycket på vidare-
utveckling av högsäkerhetslås. Dels hand-
lar det om att harmonisera produktutbu-
det genom en generisk plattform för alla
typer av lås. Dels att utveckla en
mjukvaruplattform för att hantera fristå-
ende låssystem, som också skall vara lätt att
integrera med andra system – till exempel
larm eller kontanthanteringssystem. 

– Gunnebos starka position med
dagens låsprodukter på enskilda markna-
der visar att vi är på rätt väg. Men det
finns fortfarande stora marknadsandelar
att ta och innovativa produkter att intro-
ducera. Vi skall inrikta oss på system,
och utveckla våra produkter marknads-
drivet och kostnadseffektivt. Då kan pro-
duktgruppen högsäkerhetslås växa. �

Ökad kontroll och flexibilitet 
med elektroniska högsäkerhetslås

SafeLocks funktion
med engångskoder
används främst av
väktarbolag. Men
även detaljhandeln
visar intresse för 
engångskoder.
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Ett callcenter hos Gunnebo tar
emot samtal i de mest skilda
ärenden. Det kan vara allt från en
bank eller ett försäkringsbolag
som vill veta säkerhetsklassen på
ett skåp, till frågor kring ett lås
eller en nyckel som inte fungerar.
Läs om en vanlig dag för Elaine
Tipton, servicekoordinator på ett
av Gunnebos callcenter.

Elaine Tipton arbetar som serviceko-
ordinator vid Gunnebo UK:s callcenter i
Wolverhampton, Storbritannien. Hon
har arbetat på callcentret i sju år och
ingår i en grupp med många olika kom-
petenser, som arbetar tillsammans för att
se till att eftermarknadsarbetet i Storbri-
tannien löper smidigt.

Callcentret fungerar både som inkom-
mande och utgående tjänst, och tar hand
om alla typer av eftermarknadstjänster,
från felanmälningar till koordinering av
teknikernas arbete, kontakter med
underleverantörer, reservdelshantering,
svar på kundernas frågor, fakturering,
problemlösning och stöd till säljkåren.

– Vi talar med mellan 80 och 100 kun-
der per dag. Utöver det har vi regelbun-
den daglig kontakt med alla våra tekni-

ker. Det förekommer också mindre
frekvent kontakt med andra delar inom
organisationen, till exempel reservdelar,
försäljning och så vidare, berättar Elaine
Tipton.

LÖSER FRÅGOR OCH PROBLEM

Samtalen kan komma från såväl befintliga
som nya kunder, som ringer för att
diskutera hur Gunnebo skulle kunna
reda ut en fråga eller ett problem som har
uppstått kring deras säkerhetsutrustning.

– Ibland får vi samtal från försäkrings-
bolag som vill veta säkerhetsklassen på
ett skåp. Nyligen blev vi ombedda att
hämta fakta ur vår databas om ett säker-
hetsskåp som visade sig vara tillverkat på
1850-talet. En butik eller en bank kanske
råkar ut för ett rån, och då måste vi
snabbt omdirigera arbetet så att vi kan
rycka ut och säkra kundens lokaler, säger
Elaine Tipton.

Nyligen fick callcentret till och med
ett samtal från brandkåren. En bygg-
nadsarbetare hade blivit inlåst i ett valv
och nyckeln var försvunnen. Men den
vanligaste frågan handlar ändå om ledti-
der.

– ”Hur snabbt kan en reparatör vara på
plats?” Det är utan tvekan den vanligaste

frågan vi får på callcentret. Kunderna
befinner sig vanligen i någon form av kris
när de ringer, och de behöver hjälp
direkt.

PRIORITERING EN UTMANING

En kund ringer och anmäler ett problem.
Samtalet loggas då i Gunnebos avancera-
de informationssystem, tillsammans med
uppgifter om kunden, produkten, pro-
blemet och samtalets prioritet.

För att möta kundernas behov erbju-
der Gunnebo UK olika servicenivåer.
Det kan variera från rutinfrågor som
kunden vill få åtgärdade inom ett par, tre
dagar, till högprioriterade fall där pro-
blemet har en hindrande effekt på kun-
dens verksamhet. I callcentret får man
jonglera med den krävande uppgiften att
ständigt omprioritera arbetet i takt med
att nya samtal kommer in och andra
åtgärdas.

– Att prioritera och omprioritera är en
kontinuerlig process som måste utföras
så att de riktigt akuta samtalen får gå före
i kön, samtidigt som de mindre kritiska
problemen också skall åtgärdas. Tillsam-
mans med planeringen av arbetet är pri-
oriteringen helt klart den främsta utma-
ningen med vårt arbete. Det är ungefär

Välkommen till 
Gunnebo Service Centre 
– vad kan vi hjälpa till med?
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som att jonglera, man måste hela tiden
vara uppmärksam på vad som händer hos
teknikerna, vad som händer på plats och
samtidigt hålla ett öga på inkommande
samtal, för att kunna hantera det hela!

För att hitta den rätta teknikern för
uppdraget använder Gunnebo sitt pla-
neringssystem och ett satellitsystem för
att lokalisera fordon. Teknikern får alla
anteckningar och den information som
han kan behöva, och ringer sedan upp
kunden.

VARIERANDE ARBETE

Teknikern åker till platsen och utför
arbetet, installerar delar eller gör nöd-
vändiga reparationer med hjälp av

utrustningen i servicebilarna. När arbe-
tet är utfört får han kundens signatur i
en handdator eller på papper. Därefter
rapporterar han tillbaka till planerings-
systemet antingen via handdatorn eller
genom att ringa till callcentret.

Teknikernas reservdelar fylls på
automatiskt med hjälp av planerings-
systemet och distribueras via en
särskild extern budfirma, vilket förser
Gunnebo med heltäckande spårnings-
möjligheter. 

– Det bästa med arbetet på callcent-
ret är att det är så varierat. Och så rela-
tionen och samarbetet mellan oss, tek-
nikerna och kunderna, avslutar Elaine
Tipton. �

Elaine Tipton trivs med sitt arbete som servicekoordinator, bland annat för att det är så varierat.
Förutom kundkontakterna pratar hon dagligen med Gunnebos tekniker, för att ge eller få infor-
mation om uppdragen.
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Den tekniska utvecklingen av
Gunnebos produkter går snabbt.
Något inte minst teknikerna som
arbetar inom verksamheten
märker av.

– Från 1990-talet och fram till
idag har vi gått från hantverk till
skräddarsydda lösningar, säger
Michel Querville, tekniker vid
affärsenhet Service, Gunnebo
Frankrike.

Med sina 34 år inom koncernen får
Michel Querville räknas till en av vetera-
nerna inom Gunnebo. Idag arbetar han
som servicetekniker vad gäller kassaskåp,
och ingår även i driftsrådet för FSP 
(Fichet Sécurité Physique) som i och med
den nya organisationen av Gunnebo hör
till Affärsenhet Service.

TÄNKER STÄNDIGT I NYA BANOR

– Jag har mycket omväxlande arbets-
uppgifter. Det jag tycker bäst om är kon-
takten med kunderna; att lyssna till dem
och försöka hitta en lösning som passar,
säger Michel Querville.

På det tekniska området händer myck-
et. Därför gäller det att ständigt tänka i
nya banor, menar han. 

– Man måste ifrågasätta sig själv varje
dag för att behålla vårt expertkunnande.

Förändringarna märks inte minst vad
gäller Michel Quervilles område. 

– De gamla kassaskåpen ersätts ofta av
nya generationer skåp med elektroniska
lås, säger Michel och menar att det är en
stor skillnad nu jämfört bara med början
av 2000-talet.

– Men fortfarande finns det många
mekaniska lås, även om det blir allt van-
ligare med elektroniska lås som används
vid värdetransporter; i säkerhetsväskor,
kontantboxar och säkerhetsdörrar.

CHEFERNA INFORMERAR

Under 2006 sjösattes den omfattande
omorganisationen Gunnebo One Com-
pany. För Michel Quervilles del har dock
inte förändringarna varit så märkbara.

– Nej, det har inte skett någon radi-
kal förändring av mitt dagliga arbete. Vi
har möten med våra chefer där vi får
besked om förändringsarbetet och om

omorganisationen inom vår division.
Våra kunder får också tydlig informa-
tion om de olika verksamheterna i 
Gunnebokoncernen.

UTBILDNING PÅ GÅNG

Som ett led i Gunnebo One Company
kommer teknikerna att vidareutbildas
under året i koncernens olika produkter.

– Några kurser i systemet Gateway har
redan hållits för vissa tekniker, men kon-
cernens sortiment med alla märken är
mycket stort. Just nu är det bättre att för-
djupa sina kunskaper inom en specifik
del av produktutbudet än att ha ytliga
kunskaper om många produkter. �

Teknisk utveckling 
ställer nya krav på teknikerna

Efter 34 år som servicetekniker trivs Michel Querville fortfarande bra. De senaste tio–tjugo åren
har hans arbete gått ifrån att vara ett hantverk till att skräddarsy lösningar för varje enskild
kund. Jag gillar utmaningen i att försöka hitta en lösning som passar kunden, säger han.
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Vid ett detaljhandelsseminarium i Spanien
framgick att  svinn och stölder har minskat på
detaljhandelskedjan COOP sedan man
installerat SafePay.

Gunnebo Belgien
genomför just nu
en kampanj för
juvelerare, där

man erbjuder säker-
hetskontroller av gamla och begagnade
kassaskåp från Chubbsafes, Fichet-
Bauche och Rosengrens. Godkända skåp
märks med en sticker: ”Checked &
Approved by Gunnebo” (Kontrollerat
och godkänt av Gunnebo) samt en
metallstämpel. 

Tanken till kampanjen föddes efter-
som diamantbranschen – där den belgis-
ka staden Antwerpen är nummer ett i
världen – fortfarande använder gamla
och/eller begagnade kassaskåp i stor
utsträckning. Många skåp håller helt
enkelt inte tillräckligt hög säkerhetsnivå. 

– Bland diamanthandlarna är det van-

ligt att man tar över en affärslokal där det
redan finns ett gammalt skåp installerat.
Dessutom är marknaden för begagnade
skåp tämligen stor, berättar Didier Bac-
quart som arbetar med Secure Storage i
Belgien. 

– Om kunden inte är intresserad av att
köpa ett nytt skåp kan vi i alla fall stå till
tjänst med vår expertis, och informera
kunden och försäkringsbolaget om skå-
pets eventuella brister. Om någon har
kunskap om detta så är det ju vi! 

Diamantbranschen kommer att vara
en första testmålgrupp för kampanjen,
som skall pågå i ett år. Om försöket 
faller väl ut kan kampanjen bli aktuell
också inom andra sektorer. Redan nu har
Gunnebo i Belgien fått positiva reaktio-
ner på kampanjen från kunder och för-
säkringsbolag. �

”Checked & Approved”:
Gunnebo besiktigar kassaskåp hos belgiska juvelerare

Gunnebo i Tyskland har fått uppdraget
att leverera ett 420 kvadratmeter stort
modulbyggt valv till Tysklands näst
största bank, Commerzbank Frankfurt.
Projektet är prestigefullt för Gunnebo
eftersom valvet har en mycket speciell
konstruktion och installationen är krä-
vande. På grund av valvets storlek (cirka
3x14x10 meter) måste det nämligen
monteras på en stålställning – eftersom
golvet inte tål statisk belastning. 

Valvdörren är specialkonstruerad, och
utrustad med högsäkerhetslåset SafeLock
3-2. Passerkontrollen görs med hjälp av
fingeravtryck. När fingeravtrycket god-
känts av läsaren slår användaren in en
kod. Som pc-baserad lösning har Gun-
nebo använt SafePoint TT Plus. �

Jättevalv till 
Commerzbank Frankfurt

Kontanthanteringssystemet SafePay har
lanserats i Spanien. Det fick en extra
skjuts i marknadsföringen då Gunnebo
sponsrade en föreläsning vid detaljhan-
delsseminariet som arrangeras av
AECOC (den spanska organisationen
för leverantörer och distributörer). I
stort sett alla större detaljhandelsföretag
i Spanien fanns på plats. 

Seminariets tema var brott och svinn
inom detaljhandeln. Gunnebo Spanien
bidrog med en föreläsning om säker kon-
tanthantering, där Pietrus Bolin, säker-
hetschef på den nordiska detaljhandels-
kedjan COOP, talade om sina erfarenhe-
ter av SafePay. Han berättade bland
annat om varför COOP valt SafePay,
hur produkten löst problem inom affärs-
kedjan och om hur SafePay minskat
antalet stölder och svinnet på COOP. �

SafePayTM marknadsfördes 
vid seminarium i Spanien

Varje jul skänker de anställda i Gunnebo
i Storbritannien pengar till lokal välgö-
renhet, istället för att skicka traditionel-
la, tryckta julkort. De skickar istället en
enkel julhälsning via e-post till kunder,
leverantörer och andra kontakter. 

– Medarbetarna fick själva bestämma
hur mycket de ville skänka, och i år sam-
lade vi ihop 320 pund, berättar Chris
Cooper på Gunnebo UK. 

– Den totala summan delades lika mel-
lan Compton Hospice och ”Breast Can-
cer Awareness Campaign” – en organisa-

tion som kämpar mot bröstcancer. 
De senaste åren har Gunnebo UK

regelbundet samlat pengar till Compton
Hospice, en lokal organisation i Wolver-
hampton som är specialiserad på att ge
vård och service till personer som lider av
cancer och andra livshotande sjukdomar.
Med anledning av detta kontaktade
Compton Hospice Gunnebo före julen
2006, för att be om en speciell julgåva.
Gunnebo tackade ja, och bestämde dessu-
tom att ge en gåva till ”Breast Cancer
Awareness Campaign”. �

Gunnebo UK satsade på välgörenhet istället för julkort

Medarbetarna på Gunnebo i Storbritannien samlade in pengar till välgörenhet istället för att
skicka ut tryckta julkort till sina kunder.
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Våren 1996 såg Gunnebos koncerntidning Gunnebo Global dagens ljus för
första gången. Då skrev dåvarande koncernchefen Bjarne Holmqvist i sin
ledare: ”Gunnebo Global ska bjuda dig som läsare på en blandning av nytta
och nöje, samt information om koncernens utveckling”. 

Sedan dess har både koncernen Gunnebo och tidningen Gunnebo Global
varit med om en spännande resa. Här kan du se framsidorna på alla de 23
nummer som kommit ut under tidningens tioåriga historia. 

Tio år med Gunnebo Global 


