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En tidning från Gunnebo-koncernen

God
service
ger nöjda
kunder

Nytt callcenter
öppet dygnet runt
Omöjliga uppdrag
– polsk specialitet

BÄSTE LÄSARE!
INTEGraTIoNsProjEKTET gunnebo one Company har

nu genomförts i hela koncernen och det är hög tid att ta
nästa steg. Målet är att gunnebo ska vara förstahandsvalet
för våra prioriterade kundgrupper bank, Detaljhandel och
anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd.
EN av HörNsTENarNa i konceptet one Company är att
verksamheten grundas på samma kärnvärden och etiska
värderingar, oavsett var i världen vi verkar.
De fem värden som gunnebo sätter främst är kundfokus,
kvalitet, professionalism, integritet och samarbete. Dessa
vägleder oss i vår dagliga verksamhet, för att garantera att
koncernens övergripande mål uppnås.
vI Har ävEN omarbetat koncernens uppförandekod, som

ska följas av alla som gör affärer i gunnebos namn, såväl
anställda som agenter, distributörer och andra samarbetspartners. Värdeorden och den omarbetade uppförandekoden hjälper oss att skapa en gemensam företagskultur
och bana vägen för ett starkare, mer homogent och sammansvetsat gunnebo och ger även ett mervärde till vårt
varumärke.

INNEHÅLL
6 safePay ger säkrare
kontanthantering

begreppet sluten kontanthantering
växer. Just nu testas SafePays integrerade lösningar med bläckskyddade transporter, hela vägen från
butiks-kassan till uppräkningscentralen. Det betyder att kontanthantering och värdetransporter kan bli
betydligt säkrare i framtiden.

8 service allt viktigare affär
Eftermarknadsservice är ett segment
som blir allt mer betydande inom
gunnebokoncernen. På våra tolv
tema-sidor bjuder vi bland annat på
läsning om serviceteknikerns vardag,
om de servicevänliga callcentren
och om de skickliga polackerna som
ställs inför svåra uppdrag över hela
jorden.

GuNNEBo GloBal har under 2007 och 2008 i fyra num-

mer informerat om våra affärsenheter bank, områdesskydd, Detaljhandel och Säker förvaring. Detta andra
nummer 2008 ägnar vi åt att belysa vår Serviceverksamhet. Ungefär 40 procent av gunnebos totala försäljning
utgörs av installation eller eftermarknadsservice. Det är en
viktig del av vår affär – inte minst för att skapa goda och
långsiktiga relationer med våra kunder. I detta nummer
kan du bland annat läsa om våra polska
servicetekniker som har hela världen
som arbetsplats, hur kundsupporten
fungerar runt om i världen och hur en
vanlig dag på jobbet kan se ut för en av
våra tusentals servicetekniker.
Trevlig läsning!
GÖRAN GEZELIUS
VD OCH KONCERNCHEF
GUNNEBO AB
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21 slussar säkrar passage till
stor sökmotor

I fashionabla Westend i london
finns världens näst största sökmotor
placerad. För att säkerställa att inga
obehöriga kommer in i byggnaden,
har den försetts med slussar från
gunnebo.
21

23 FN skyddas av Gunnebo
gunnebo erbjuder idag ett tiotal
anti-terroristprodukter som kan
användas för skydd mot terroristattacker. Merparten är krocktestade
och certifierade enligt högsta säkerhetsnivå. Flera av dessa har installerats på FN:s kontor i Wien.
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Teater väcker intresse i Indien
För att uppmärksamma bankpersonalen i
Indien om vilka säkerhetsrisker som föreligger, låter Gunnebo spela upp en liten
teater. Rollfigurer är en bankchef, en polis
och två inbrottstjuvar. Åhörarna får sedan
information om värdeskåp, inbrottsalarm
och system för tillträdeskontroll.
– Showen ges på de månatliga seminarier
som Gunnebo arrangerar för banker runt
om i landet och har blivit mycket uppskattad. Därför kommer Gunnebo Indien att
fortsätta med teaterkonceptet året ut, säger
Raju Dayani, chef för affärsenhet Bank i
Gunnebo Indien.
Samverkan mellan tillträdeskontroll
och övervakningssystem med fysisk säkerhet, blir förklarat för beslutsfattare för att
skapa ett större intresse. K

Fichet-Bauche Télésurveillance har nyligen gjort stora investeringar i hårdvara, logistik och lokaler. Företaget satsar nu på att ytterligare utveckla distansövervakningen för kunder i behov av
extra hög säkerhet.

Fichet-Bauche Télésurveillance förbättrar sina CCTV-plattformar
Gunnebos dotterbolag Fichet-Bauche
Télésurveillance i Frankrike har
uppdaterat sina servicecentra för
distansövervakning. Nu arbetar de
ytterligare på att utöka servicen
till kunder i behov av extra hög
säkerhet.

Fichet-Bauche Télésurveillance har över 20
års erfarenhet av dygnet-runt-övervakning
och service på distans. Företaget har nu
omorganiserat sina två servicecentra och
certifierat dem enligt högsta säkerhetsklass.
Det ena centret ligger i Vélizy, nära Paris,
det andra i Nice.
Företaget har idag cirka 8 000 kunder
och är sedan många år en ledande aktör
inom sina verksamhetsområden.
Gunnebo Indien låter spela upp en pjäs under
de seminarier de ger för banker.

Innovativa lösningar

Övervakningen utförs av ett 60-tal medarbetare specialiserade på drift och support.

De hanterar varje år över fem miljoner
”händelser” och serviceuppdrag på distans.
Fichet-Bauche Télésurveillance har nyligen även gjort stora investeringar i hårdvara, logistik och lokaler i syfte att utöka
servicenivån för kunder i behov av extra
hög säkerhet. Investeringen är ett led i
Gunnebo Frankrikes globala satsning på
utökad kundservice.
Företaget jobbar även på att utveckla
nya innovativa lösningar för att i framtiden
kunna erbjuda ännu fler tjänster på distans.
Det handlar exempelvis om daglig kundsupport, analyser och lösningar för att reducera kostnader samt en distansmanövererad
extranetförbindelse för kontinuerligt tillgång till information.
– Sådana mervärden är av särskilt stort
intresse för exempelvis bankerna, säger Yves
Autret, verksamhetschef för Fichet-Bauche
Télésurveillance. K

Gunnebo Tyskland installerade
SafePay™ nummer 2000
Gunnebo firar att en milstolpe har passerats: I och med installationen av fyra
SafePay™-system i den stora butiken
”real,-” i Schwerin, har säkerhetskoncernen Gunnebo nu installerat 2000 system
för sluten kontanthantering runt om i
Europa.
Kontanthanteringssystemet SafePay™
kan både integreras i vanliga kassor och
användas i självservice-lösningar. Båda
alternativen innebär en helt sluten kontanthantering, som blir enklare, säkrare
och mer kostnadseffektiv för affärsinnehavaren. Kontanter är inte längre tillgängliga

I tyska Schwerin har det 2000:e SafePay-systemet installerats.

i butiken på samma sätt, och kassapersonalen behöver inte hantera kontanter i samma
utsträckning. Det betyder att Gunnebos
lösning effektivt kan skydda butiken mot
stöld och rån och hjälpa till att undvika
felräkningar i kassan.

”Vi valde SafePay™ från Gunnebo för
vår självservicetjänst, eftersom de redan
2003 hade revolutionerande lösningar
inom sluten kontanthantering för självservicekassor,” säger Heinz-Hermann Cassens, organisationsansvarig, real,-. K
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Gunnebo arbetar intensivt med att utveckla nya
modeller och produkter. Nedan kan du läsa om
några av vårens nyheter.

• laN

Ny plattform för högsäkerhetslås
Gunnebos tre typer av högsäkerhetslås har var för sig varit
framgångsrika på sina respektive
marknader och segment; Detaljhandel och säker Förvaring. under
andra halvan av 2008 lanseras en
ny plattform som ska förena olika
teknologier och erbjuda fler lås.

De tre typerna av högsäkerhetslås som säljs
av gunnebo bygger samtliga på olika teknik och systemarkitektur.
– Vi behövde fokusera våra resurser och
rationalisera vår produktportfölj. Ett mål
med den utvecklingen var att skapa en ny
plattform för högsäkerhetslås, gunnebo

HSl (High Security locks), och erbjuda en
bredare och flexiblare sortiment av högsäkerhetslås för att möta de olika kraven från
marknaden i framtiden, säger Mats Rydén,
produktchef Högsäkerhetslås.
Med den nya plattformen som bas, lanseras ett helt nytt utbud av högsäkerhetslås.
Det ska tillgodose kunder inom bank och
kontanthantering, samtidigt som det möter
behoven från avancerade systemanvändare
inom affärsenheterna Detaljhandel och
Säker Förvaring.
– Det finns ett stort utbud av klassade
högsäkerhetslås idag. Vi ville ta det ytterligare ett steg och erbjuda lås som även är
lätta att installera i befintliga miljöer och

1. Elkosta Wedge Barrier är en nyhet som är
ett alternativ till vägspärren DSP. Höjden har ökat,
men det grunda fundamentet gör att installationskostnaderna blir betydligt lägre. Istället för kedjor
används saxarmar, vilket minskar både fel och ljudnivån.
2. Traffic Bollard reglerar trafiken och skyddar
områden från fordonspassage. Pollarna har fått en
modern design med samma dimension som tidigare,
220 mm i diameter och 900 mm hög, och installationen har förenklats.

1.

2.

3. speedsec är en grind för områden där säkerheten kräver snabbhet. Öppning och stängning håller
en hastighet på en meter i sekunden.

4. Elkosta Truckstopper är en krockcertifierad fribärande grind med en öppningsbredd på 3–6
meter. Öppningsbredder på upp till 4 meter har
följande båda certifieringar: DoS K 12 och PaS 68:s
högsta nivå. Fördelen med grinden är att den samtidigt som den är krockcertifierad inhägnar ett område
– alltså två produkter i en.

3.
4.
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installerade säkerhetsskåp, där fokus ligger på enkel hantering och administration.
Tillsammans med nyutvecklad mjukvara
kommer den nya HSl-serien också att
erbjuda innovativa systemlösningar som
ger våra kunder operativa rationaliseringsmöjligheter och attraktiv ägandekostnad,
säger Mats Rydén.
bland de nya funktionerna som erbjuds
med HSl märks användarvänligt gränssnitt med ikonbaserad kommunikation,
identifiering med fingeravtrycksteknologi
och möjligheten till fjärrstyrning via TCP/
IP, samt system och mjukvara för administrering av engångskoder och kontanthanteringsrutiner. K

G u n ne b o G l o b a l

Fem frågor

till Gunnebos kvalitetsdirektör,
Rolf Kjällgren
Rolf Kjällgren som sedan november är kvalitetsdirektör i Gunnebokoncernen, har jobbat med kvalitet under åtskilliga år, bland annat
inom SAAB och ABB. Han beskriver sig själv som en ambitiös person
som brinner för kvalitet.

– Det finns alltid ett sätt att göra saker
bättre. Ett företag som slutar jobba med
förbättringar är inte bra imorgon. Att
jobba med kvalitet i Gunnebo känns särskilt spännande. Det nya, integrerade
Gunnebo erbjuder en unik möjlighet att
skapa ett gemensamt kvalitetstänkande
och kvalitetsarbete i hela koncernen, säger
Rolf Kjällgren.

1.

Vad är kvalitet och varför är det viktigt att
jobba med kvalitet?
– Kvalitet är när kunden, inte produkten,
kommer tillbaka. Kvalitet är att leverera
felfria produkter och tjänster i tid. Vi vill
tillfredsställa kunden i allt vi gör. Det är ett
av Gunnebos kärnvärden och grunden för
både våra affärer och vår konkurrenskraft.
Hög kvalitet är en förutsättning för att vi
ska nå våra mål beträffande försäljning och
resultat.
– Ju högre kvalitet, desto bättre produktivitet och lönsamhet. Kort sagt: Det lönar
sig för både kunden och oss att göra rätt
första gången.

2.

Hur jobbar Gunnebo med kvalitet rent
konkret?
– Vårt mål är att bli branschledande när det
gäller kvalitet. Kundfokus och kvalitet är
viktiga kärnvärden och ledstjärnor i hela vår
verksamhet. Vi jobbar med målsättningen
att göra 100 procent rätt från början.
– Vi definierar, mäter och förbättrar
våra processer hela vägen från leverantören, utvecklingsarbetet och produktionen
till försäljning, leverans, installation och
service. Grunden är att vårt kvalitetsarbete
ska vara faktabaserat.
– Just nu jobbar vi med att förbättra
metoder för produktutveckling, validering

och produktlansering med målsättningen
att våra nya produkter och lösningar skall
vara felfria när de når marknaden och kunden. Vi fokuserar även på att förbättra våra
leveransprocesser. ”Right First Time – On
Time” innebär inte enbart felfria produkter och system utan även kompletta leveranser på avtalad tid.

3.

Hur får ni kvalitetstänkandet att genomsyra
hela organisationen?
– Vår kvalitetsorganisation består av samtliga 6 700 medarbetare som strävar efter att
leverera felfria produkter och resultat. Jag
tror att alla i grunden vill göra ett bra jobb.
Därför är det viktigt att formulera tydliga
krav samt erbjuda metoder och verktyg så
att varje medarbetare förstår vem kunden
är och kan mäta kvaliteten på sitt arbete.
Alla ska känna att de jobbar med kvalitet
mot sin kund.
– Vårt nätverk av kvalitetschefer från
alla delar av koncernen utbyter erfarenheter och utvecklar gemensamma metoder.
Givetvis finns det skillnader i hur olika
delar av koncernen tillämpar kvalitetstänkandet och därmed stor potential för förbättringar. Men jag upplever att det finns
en gemensam grundsyn och generellt starkt
fokus på kvalitet.

nat undvikas och hur vi kan förebygga att
det händer igen.

5.

Kvalitetsarbete kostar. Hur blir kvalitet lönsamt?

– Hög kvalitet ger nöjda kunder som kommer tillbaka och det är mer lönsamt för oss
att utveckla befintliga kunder än att jaga
nya.
– Visst kostar det att bygga in kvalitet
i alla led men det är en av våra mest lönsamma investeringar. Det finns ett tydligt
samband mellan produktivitet och kvalitet. Dels är det effektivare för vår egen
del att göra rätt första gången, dels blir det
mycket dyrare när ett fel tillåts gå vidare
till nästa led. Hög kvalitet är alltså grunden för såväl vårt kundfokus som vår egen
lönsamhet. K
– Hög kvalitet ger nöjda
kunder som kommer
tillbaka och det är
mer lönsamt för
oss att utveckla
befintliga kunder
än att jaga nya,
säger Rolf Kjällgren,
kvalitetsdirektör i
Gunnebo-koncernen.

4.

Hur märker kunden Gunnebos höga kvalitet?

– Våra produkter, leveranser och installationer samt vår support ska hålla hög
avtalad kvalitet. Men alla gör fel någon
gång. Vi har därför effektiva, gemensamma
processer i koncernen för att fånga upp och
hantera brister.
– Första steget är att snabbt åtgärda felet
utan byråkrati. Men lika viktigt är att fundera över varför det uppstod, hur det kun-
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SafePay
bryter ny mark
™

SafePay™ fortsätter att utvecklas
och bryta ny mark genom att
utvidga begreppet sluten kontanthantering. Idag testas integrerade
lösningar med bläckskyddade
transporter hela vägen från butikskassan till banken, vilket väckte
stor uppmärksamhet på Euroshopmässan i Düsseldorf.

– Vi är ännu bara i början av en mycket
intressant resa. När SafePay lanserades var
vi först med ett system för helt sluten kontanthantering i kassan. Idag talar vi om en
sluten process hela vägen från butikskassan till uppräkningscentralen, med infärgningsskydd för ökad säkerhet i hela kedjan,
säger Tobias Gunnesson, marknadschef
för SafePay.
Idag finns över 2000 SafePay-system
installerade inom detaljhandeln i Europa.
De största marknaderna är Sverige, Norge
och Tyskland medan Danmark, för närvarande, är den snabbast växande. Pilotinstallationer av SafePay finns även på flera
ledande marknader i Europa.
Integrerat system

– Den nordiska marknaden ger värdefulla
erfarenheter som vi kan ta med oss ut i
6

Det senaste steget i utvecklingen av SafePay™ har varit att integrera butikens slutna kontanthanteringssystem med de serviceväskor som används av värdetransportbolag för att vidare transport till bank eller uppräkningscentral.

Europa och världen, säger Gunnesson.
SafePay som från början var ett slutet
kassasystem har successivt utvecklats sedan
lanseringen år 2003. Genom att integrera

butikens kassakontor i systemet har såväl
kassadifferenser som behovet av manuell
administration eliminerats. En bläckskyddad transportväska som skyddar kontan-

G u n ne b o G l o b a l

Väktarpersonalen hämtar den inbyggda säkerhetsväskan som finns i kontanthanteringssystemet i butiken. Den transporteras sedan obruten
direkt till uppräkningscentralen eller banken.

terna både i kassan och vid transport i butiken har ytterligare förbättrat säkerheten.
Det senaste steget i utvecklingsprocessen
har varit att integrera butikens kontanthanteringssystem med den säkerhetsväska
värdetransportören använder vid hämtning och transport till bank eller annan
uppräkningscentral.
Det integrerade systemet med infärgningsskydd hela vägen från kassan till uppräkningscentralen testas för närvarande på
marknaden i samarbete med detaljhandeln
och värdetransportörer.
– Konceptet är helt nytt och väckte
mycket stor uppmärksamhet bland både
butiker och värdetransportörer på Euroshopmässan i Düsseldorf, säger Tobias
Gunnesson.
Förbättrad information

Men sluten kontanthantering handlar inte
enbart om att flytta pengar från en plats till
en annan. Mjukvaran SafePay™ Control,
ger såväl kontrollmöjligheter och kontinuerliga kassarapporter som möjlighet att
dela information med utvalda partners.
Några butikskedjor har valt att låta partners som banken, värdetransportören och
Gunnebo få tillgång till information i systemet och därigenom skapa nya tjänster.
Ett exempel är flexibel hämtning av kontanter, då värdetransportören själv avgör
när det är dags att hämta pengar i butiken.
Fördelen är att transportören kan planera
sina körningar effektivare. Hämtningen
blir dessutom säkrare, genom att den är
oregelbunden.
– Handlaren kan även dela informationen med sin bank som varje kväll bokför

de pengar butiken deponerat för hämtning
på butikens bankkonto – ett koncept som
redan testas med framgång i Holland, säger
Tobias Gunnesson.
Förebygga fel på distans

Fördelen med att låta Gunnebo-koncernens serviceorganisation få tillgång till
driftinformation från systemet är att det då
blir möjligt att tidigt upptäcka och i vissa
fall även åtgärda problem på distans.
– Vi kan hjälpa butikskedjan kontrollera att systemet används på rätt sätt och

att rutiner följs exempelvis när det gäller
påfyllning och rengöring. Med rätt information är det enklare att åtgärda problem
på distans. Eventuella problem kan därmed
lösas snabbare, säger Tobias Gunnesson.
Nästa stora utmaning blir att förbättra
hanteringen av butikens växelkassa.
– SafePay har minskat hanteringen av
växelpengar men växelmynt måste fortfarande fyllas på. Det krävs administration vid både beställning och leverans
samt rutiner för påfyllning, säger Tobias
Gunnesson. K

MILSTOLPARNA I SAFEPAY™
2003

2008

Ett system för sluten kontanthantering i butikskassan.

Systemet integreras med värdetransportörens säkerhetsväska
för sluten kontanthantering hela
vägen från butikskassan till bank
eller uppräkningscentral. Mjukvaran SafePay™ Control öppnar
möjlighet att dela information
med partners för effektivare
hantering och nya tjänster.

2006
Det slutna systemet för kontanthantering utvidgas till att
omfatta butikens kassakontor.
Utveckling av mjukvaran
SafePay™ Control för övervakning av kontanthanteringen i en
hel butikskedja.

2007

Nästa mål:
Förbättra hanteringen av butikens
växelkassa.

Ett system för bläckinfärgning
skyddar kontanterna både i kassan
och vid transport i butiken.
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Service
som ligger
steget före

Integrationsprojektet Gunnebo one Company har
inneburit att försäljningsverksamheten samlats i ett
Kundcenter per land där koncernen sedan tidigare
har egen verksamhet. För kunden har förändringen resulterat i kortare inställelsetider och högre
kompetens hos personalen.
att service har blivit en allt viktigare ingrediens
i kundrelationen går inte att ta miste på. Gunnebo
arbetar därför intensivt med att tillhandahålla rätt
lösningar i rätt tid.

8

Idag är service ett samspel mellan flera viktiga
faktorer. utvecklingen av mjukvara bidrar med
support och analyser av det dagliga arbetet.
En bättre inblick i kundernas processer gör att
assistansen kan vara på väg innan den är eftersökt.
Produkterna finns kvar, men nu är det istället helhetslösningar som erbjuds.
läs mer om ökad tillgänglighet, systemlösningar
och följ med till callcenter i olika delar av världen och
läs om en serviceteknikers dag.

t E MA – S E R V I C E • • •
Fakta Gunnebo
service
K Kunden erbjuds heltäckande service på de flesta
marknader där koncernen
har egna kundcenter
K Service innefattar allt från
installation till underhåll och
support
K Sammanlagt uppgår installationer och service till
40 procent av Gunnebos
verksamhet

Kunderna efterfrågar oftare en service där Gunnebo tar kontroll över kompletta delar av verksamheten.

Betydelsen av service blir en allt
viktigare framgångsfaktor för
Gunnebos affärer. Samtidigt har
begreppet i sig förändrats och
den som tillhandahåller servicen
blir oftare mer av en partner till
kunden än en tekniker som rycker
ut vid nödläge. Det innebär större
kontroll och ansvar för hela delar
av kundens verksamhet.
– Vi går i en riktning där vi agerar
istället för att reagerar, säger Cor
van den Hondel, chef för Kundrelationer på Gunnebo Nederländerna.

Under 2006 genomfördes integrationsprojektet Gunnebo One Company som
avslutades förra året. En av effekterna
som kan urskiljas efter genomförandet av
den nya strategin, är förändringen inom
Gunnebos serviceorganisation. Enkelt
uttryckt skulle man kunna säga det som
tidigare var inringd service (”On Call
Service) nu har blivit operationell service
(Operational Service).
– Tidigare ringde kunden och berättade
att något inte fungerade som det skulle.
Nu kan vi se vad som händer hos kunden,
kontrollera vad som är fel innan vi åker
ut och på så sätt skicka personal med rätt
utrustning på en gång, säger Cor van den
Hondel.
Fördjupning i kundprocessen

Bakom förändringen ligger marknadens
ökade krav. Kunderna efterfrågar oftare
en service där Gunnebo tar kontroll över
kompletta delar av verksamheten
– Ett exempel där vi arbetar på det sättet

är med ING Bank här i Holland, där vi
har uppsikt över hela deras maskinpark,
säger Cor Van den Hondel.
Tillvägagångssättet kräver en fördjupad kunskap om kundernas processer.
Den kunskapen skall sedermera fungera
som en bas varifrån Gunnebo skall kunna
utveckla andra lösningar och processförbättringar som är till nytta för kunden. I
andra änden ökar samtidigt efterfrågan på
tillgänglighet och servicetimmar.
– Normalt sett har kunderna efterfrågat
hjälp mellan 08.00 och 18.00 på vardagar, men nu är det fler som vill ha oss tillgängliga från 07.00 till 20.00. Vi kommer
också i större utsträckning få fri tillgång
till kundernas lokaler så att vi kan göra
insatser även på lördagar, säger Cor van
den Hondel.
Mjukvara viktig milstolpe

För att behålla kvaliteten på serviceverksamheten är rätt typ av service till rätt
kund en förutsättning. Verktyget för att
uppnå det målet är mjukvaran FSA (Field
Services Automation), som är en del av det
nya koncerngemensamma affärssystemet
Dynamics AX. Framöver ska all mjukvara
som utvecklas i koncernen bli mer fokuserad på support till den dagliga verksamheten. Henk Poretegies Zwart, Chef för
Affärsenheten Bank och Eftermarknadsservice i Gunnebo Nederländerna, ser
implementationen av mjukvaran som en
viktig milstolpe på vägen till en i högsta
grad professionell serviceorganisation.
– Detaljerade analyser av våra systems
prestanda kommer att kunna förverkliga
en hög tillgänglighetsnivå på de system

som vi har kontrakt med. Det här är en
viktig kvalitetsindikator för de serviceavtal
som vi har med våra kunder, säger Henk
Portegies Zwart.
Tre hörnstenar

I den nya Gunnebostrategin får således
service en viktigare och mer framskjuten
roll och servicen ska vara i ett effektivt
samspel med företagets övriga erbjudanden.
– De komplexa faktorerna som är
inblandade och den ständiga jakten mot
lägre kostnader öppnar upp för nya koncept. De koncepten kommer att bestå av
en mix av produkter, mjukvara och operationell service, vilket är ett område där
den nya Gunneboorganisationen redan
idag kan erbjuda unika kombinationer,
säger Henk Portegies Zwart.
– Ett utökat erbjudande av rätt servicenivåer genererar frekventa kundkontakter
och kvaliteten på vår service är därmed en
av de ledande indikatorerna på våra kunders tillfredställelse. Det är endast utmärkt
utförande som kommer att säkerställa vår
marknadsposition, fortsätter Henk.
Nationella Callcenters

En annan del av Gunnebos utökade kundservice är lanseringen av nationella callcenter. I länder som Tyskland, Frankrike
och Indien finns numera ett gemensamt
nummer för alla typer av frågor. Kunden
kopplas då direkt till rätt person och slipper leta sig fram genom samtal till något
av de lokala kontoren. Längre öppettider
på både kvällar och helger är ytterligare en
fördel som kunden kan dra nytta av. K
9
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Serviceanmälan
via Internet
Gunnebo Italien har infört ett
webbaserat system för att
underlätta för eftermarknadsservice. Via det nya systemet kan
kunderna själva anmäla när de är i
behov av servicetekniker.

RSB30-systemet kan anpassas efter kundens behov.

Full kontroll
över deponeringen
Skräddarsytt är nyckelordet när
det gäller deponeringssystemet
SafeBag RSB30A. Varje kund har
sina specifika krav på deponeringssystemet och så även den internationella banken ABN Amro.
– Vi var tvungna att ändra i
mjukvaran, eftersom de ville ha
kontroll över alla depositioner
i systemet, säger Cor van den
Hondel, chef för Kundrelationer på
Gunnebo Nederländerna.

Deponeringssystemet SafeBag RSB30A är
baserat på streckkoder för att göra användarens hantering på enkel och säker. De
påsar som deponeras registreras i flera steg
med hjälp av koderna och en dagskassa kan
sedan följas från butiken fram till slutstationen i uppräkningscentralen.
– Den vanligaste placeringen
av systemet är utanför banklokaler. Ett exempel på ett annat
använd-ningsområde är shoppingcentras, där butikspersonal kan göra sina depositioner
på en central plats innanför
centrets väggar, säger Cor van den
Hondel.
Skräddarsydda lösningar

Beroende på vad kunden efterfrågar görs
olika förändringar i varje RSB30A-system.
I produkten ingår då även service i olika
former.
– Normalt sett upprättar vi alltid avtal
10

som baseras på fullservice, vilket även inkluderar service för mjukvaran. För större
kundkonton har vi även serviceavtal med
tidsgarantier, säger Cor van den Hondel.
Exakta beräkningar

En kund som använder sig av SafeBag
RSB30A är ABN Amro, som har över
4000 bankkontor världen över. I dagsläget
finns cirka 600 deponeringssystem av det
här slaget inom bankens verksamhet och
även i det här fallet fanns det speciella önskemål från kunden.
– Vi var tvungna att ändra i mjukvaran,
eftersom de ville ha kontroll över alla depositioner i systemet och ha möjligheten att
se exakt hur mycket som deponerats under
dagen. Det underlättar också för CIT-företagen vid tömningen av varje system. Om
det uppstår något tekniskt fel kan banken
se exakt vad felet är, vilket gör att vi kan
förbättra vår insats.

Systemet ingår som en del i en större
satsning på ett ERP-program (Enterprise
Resource Planning) som ska introduceras
i Gunnebo världen över. En del av datasystemet är inriktat på service vilket Gunnebo
Italien infört med mycket gott resultat.
– Huvudmålet för vår eftermarknadsservice är att erbjuda service som garanterar maximal kundtillfredsställelse, säger
Ettore Nissi, chef för eftermarknadsservice, Gunnebo Italien.
Maximal kundtillfredsställelse handlar om rätt service, hög kvalitet samt om
transparens av service och fakturering,
enligt Ettore Nissi, vilket uppnås via det
webbaserade systemet.
I korthet innebär systemet att kunden
ges möjlighet att ansluta sig till webbverktyget genom ett lösenord. Kunden kan
sedan göra en serviceanmälan och beskriva
vilket problem som uppstått och hur brådskande ärendet är. Gunnebos kundcenter
ser därefter till att servicetekniker åtgärdar
felet. Systemet innebär också att kunden
har möjlighet att följa hur Gunnebo hanterar anmälan och i realtid se när felet
åtgärdas. På så sätt höjs servicenivån gentemot kunderna, men systemet innebär även
att Gunnebo själva standardiserar sitt sätt
att arbeta genom att följa visa givna rutiner
och dokumentation. K

Europeiska krav

Ytterligare krav på deponeringssystem i
allmänhet kommer från de europeiska centralbankerna, genom det enhetliga eurobetalningsområdet SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA innebär att transaktioner i euro ska kunna göras i utlandet till ett
pris som är detsamma som i hemlandet.
– Det gör att vi måste uppgradera vissa
delar av systemet och då i synnerhet mjukvaran. Från 2009 måste det finnas en direkt
uppkoppling till varje deponeringsmaskin,
säger Cor van den Hondel. K

I Italien har Gunnebo introducerat ett webbaserat system för eftermarknadsservice.
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Komplexa säkerhetssystem och
produkter medför ett stort behov av
pålitlig och kvalificerad eftermarknadsservice. En av världens största
banker är Crédit Agricole. Dess
verksamhet i Languedoc har därför
tecknat ett underhållsavtal med
Gunnebo Frankrike för att trygga
underhåll och reparationer av all
säkerhetsutrustning på de lokala
bankkontoren.
– Gunnebo har den erfarenhet
och kompetens som behövs, menar
säkerhetsansvarige Laurent Soulas.

Underhåll tryggar
säkerhetssystem
på fransk storbank

Franska Crédit Agricole är världens fjärde
största bank och den ledande banken i
Frankrike. En av tre fransmän tecknar
hypotekslån hos dem och kundkretsen
bland vanliga inkomsttagare är stor.
Verksamheten i Languedoc omfattar
305 bankkontor spridda i de fyra länen
Aude, Gard, Hérault och Lozère.
Gamla och nya säkerhetssystem

Sedan flera decennier tillbaka har Crédit Agricole Languedoc anlitat Gunnebo
Frankrike för leveranser av värdeskåp. Nu
har man tecknat ett större kontrakt som
inkluderar fler områden som säker förvaring, elektronisk säkerhet och tillträdeskontroll. Det aktuella underhållsavtalet täcker
underhåll och reparationer av all säkerhets–
utrustning på hemmamarknaden. I avtalet
ingår servicearbete, transporter och material. För Crédit Agricole Languedoc var det
viktigt att anlita en leverantör som har stor
kompetens och mycket kunskap om både
äldre och nya säkerhetssystem.
Mota Olle i grind

– Vår utrustning är ganska heterogen och
består av äldre och nyare produkter som
måste fungera tillsammans utan kompabilitetsproblem. Idag är det få leverantörer
som på lång sikt kan garantera ett komplett
underhåll av en omfattande produktserie.
Gunnebo Frankrike har med sin erfarenhet och ”know-how” den kompetens som
behövs för tillgodose våra underhållsbe-

Franska Crédit Agricole är världens fjärde största bank. Gunnebo Frankrike sköter underhåll och
reparationer av all serviceutrustning på marknaden för Languedoc-verksamheten.

hov, säger Laurent Soulas.
Genom att underhållservice sker kontinuerligt ökar säkerheten på bankkontoren.
Det handlar helt enkelt om att mota Olle i
grind, som Soulas uttrycker det.
– Vi är övertygande om att bra förebyggande underhållsservice leder till en betydande minskning av antal avbrott, störningar och produkter som måste ersättas.
Stort förtroende

också erbjuder service och underhåll.
– För oss är det viktigt att optimera
avkastningen på våra investeringar och
samtidigt förenkla administrationen.
Säkerheten inom banksektorn omges av
allt hårdare bestämmelser och med tanke
på det ville vi ha en leverantör som kan
leva upp till de nya kraven.
– Vårt avtal med Gunnebo Frankrike är
utformat i en anda av partnerskap, säger
Laurent Soulas. K

Enligt Soulas är det en stor fördel att anlita en leverantör av säkerhetslösningar som
11
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Välkommen till Gunnebo
– vad kan jag hjälpa till med?
Att ge bästa möjliga service till kunderna är centralt i Gunnebos strategi. En viktig del i detta
är koncernens call-center som idag finns i de flesta av koncernens 25 Kundcenter. Här finns
en servicestab redo att ge support på direkten. Gunnebo Global har tagit temperaturen på en
handfull av dessa.

Tyskland – sköter servicen på två fronter
I Tyskland har Gunnebo delat upp
kundtjänst, eller call-centret, i två
delar. Här finns en ”frontline”
som tar emot och
registrerar alla samtal.
Denna stöttas av
en ”backline” som
antingen löser
problemet eller ser
till att en tekniker
kommer på plats.

Innan 2006 hade varje Gunnebo-region i Tyskland ett eget callcenter. Det fanns ett i den norra regionen,
ett i den västra och ett i den södra. För
att säkerställa kvaliteten på servicen, cen12

traliserade man funktionen till ett enda
kontor. Idag sköts all support från Sankt
Gangloff, nära Dresden.
När två år nu har passerat
kan Dieter Bangel, chef
för eftermarknadsservice i Tyskland och
Österrike, konstatera
att omstruktureringen varit framgångsrik.
– Våra kunder uppskattar att vi har ett
gemensamt call-center. Vi
har fått ett standardiserat sätt att arbeta
med service, vilket ger högre kvalitet för
kunden, säger Dieter Bangel.

Det finns över 150 Gunnebo-produkter i Tyskland, allt från små värdeskåp till
elektroniska grindar. Att kunna allt om
varje produkt är en omöjlighet för personalen på call-centrat, men kunskapen
ökar kontinuerligt.
– Vi har regelbundet interna utbildningar på vårt kompetenscenter, allt för
att vi skall kunna ge så bra support som
möjligt. K
Plats: St Gangloff
Öppettider: 06-22 dagligen
Antal anställda: 13
Antal samtal: ca 4000/månad
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Indien – Ger service och söker nya kunder
Callcentret i Indien har två
uppgifter. Befintliga kunder
skall ges bästa support och nya
kundkontakter skall etableras.
– Det finns över 60 000
bankkontor i Indien så vi har en stor
marknad att bearbeta, säger Raju
Dayani, chef för affärsenhet Bank.

Det gemensamma call-centrat i Bombay
är bara ett halvår gammalt och är det
enda i Gunnebokoncernen som har en
verksamhet för både inkommande och
utgående samtal.
Hit kan kunder ringa när de har frågor kring produkter och behöver service.
Personalen på centret koordinerar då
uppdraget med serviceteamet, följer upp
ärendet och säkerställer att kunden kontaktats och att allt arbete löpt enligt utsatt
schema.
Vid sidan om kundsupporten, finns
delen med telemarketing. Processen
går till så att callcentret kontaktar ett

Nationellt call-center
av säljarna och affärsområdena urval av
kontaktpersoner, och får på så sätt fram
leads.
– De sköter de inledande kontakterna
med potentiella kunder, framför allt inom
banksektorn. Visar de intresse förs ärendet vidare till en ren säljare, berättar Raju
Dayani.
Någon risk att marknaden ska bli mättad råder inte. Det finns 60 000 bankkontor i Indien.
Resultatet av callcentrets verksamhet är
mycket gott.
– Vi har lyckats skapa en centraliserad
kundsupport för alla inkommande samtal
över hela Indien. Men framför allt har vi
förbättrat vår kundservice, säger Dayani.
K
Plats: Bombay
Öppettider: 09-20 mån-lör
Antal anställda: 8
Antal samtal: ca 1200/månad

Portugal – Finns till hands dygnet runt
I Portugal finns kundsupporten
tillgänglig – dygnet runt.
– Det är en service framför allt
mot våra kunder inom butikssegmentet som har sena öppettider,
säger Nuno Bonito, chef för
eftermarknadsservice.

På call-centrat i Lissabon har personalen
två uppgifter. Dels tar de emot samtal
från kunder som behöver service och support. Dels jobbar de vid övervakningsstationer.
– De bevakar eventuella larm och håller

Frankrike –

kunderna informerade. Det kan till exempel handla om bränder, inbrott eller att
en kyl går sönder i en butik, säger Nuno
Bonito.
Kunderna kan räkna med snabb service.
Call-centrat är bemannat dygnet runt.
– Även om det inte är många som utnyttjar servicelinjen nattetid, är det en service
som är värdefull för våra kunder. K

under lansering
Serviceaffären i Frankrike är betydande. Varje år utförs 140 000
medlingar och 17 340 förebyggande åtgärder. Det finns 12 800
underhållskontrakt tecknade på
14 600 platser och 350 tekniker på
fältet.
I april fick kundcentret
sitt första gemensamma
call-center.

Som ett led i strategin
Gunnebo One Company
lanserade Gunnebo Frankrike i
april 2008 ett nationellt call-center, ”Gunnebo On Line”. Tidigare fanns
det tio telefonnummer för eftermarknadsservice. Idag finns det bara ett.
En av call-centrets huvuduppgifter är
att harmonisera och optimera processen
med inkommande samtal. Bland annat
har ett speciellt team utsetts för att förkorta väntetider och reducera antalet missade
samtal.
– Personalen som rekryterats har utbildats i samarbete med ett företag som är
specialiserade på just call-centra. Dessutom
har de fått utbildning på våra produkter av
våra egna experter, säger Delphine Guerrier, affärsområdeschef för eftermarknadsservice.
En ytterligare fördel som kommer kunderna till nytta är de förlängda öppettiderna. Gunnebo On Line finns tillgängliga
varje måndag till lördag, från morgon till
kväll. K
Plats: Lesquin, nära Lille
Öppettider: 07.30-19.00 mån-lör
Antal anställda: 13
Antal samtal: 12 000/månad

Plats: Lissabon
Öppettider: dygnet runt
Antal anställda: 6
Antal samtal: cirka 900/månad
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land: Litauen, Vilnius,
Kaunas
uppdrag: WINSafeNet
När: 2007

På serviceuppdrag
jorden runt
allt oftare anlitas polska servicetekniker av andra delar av Gunnebo
för avancerade installations- och
serviceuppdrag. Nyligen var de i
Kina för att installera landets första
bankfacksautomater, Gunnebos
safestore auto, åt en bank i Beijing.

De senaste tio åren har serviceteknikerna
från gunnebo Polen med jämna mellanrum
anlitats för olika specialuppdrag.
– En av orsakerna till att vi anlitas är att
vissa lokala gunnebo-företag saknar egen
kompetens. I till exempel i Dubai arbetar
bara några få personer och för deras räkning
var mina servicetekniker i Qatar för installation av SafeStore auto, berättar Jurek
Szakalej, landschef i gunnebo EU-East, där
gunnebo Polen ingår.
sPäNNaNDE ErFarENHETEr

gunnebos produkter och lösningar efterfrågas av kunder runt om hela jorden. Självklart måste installation och service fungera
klanderfritt även på de marknader där koncernen inte har egna Kundcenter. För det
enorma området i före detta Sovjetunionen,
liksom för länderna i östra Europa, ansvarar
gunnebo EU-East. Då vi talas vid är Jurek
Szakalej just i färd med de sista förberedelserna för en fem dagar lång resa till azerbaijan. Här ska Szakalej tillsammans med några
servicetekniker göra installation av valvdörrar och landets första SafeStore auto samt
tillträdeskontoll på landets näst största bank
International bank of azerbaijan.
Kirgistan, baskirien, Kazakhstan, Ryssland är andra exempel på länder där de
polska serviceteknikerna gjort avancerade
installationer och service. ofta sträcker sig
uppdragen över flera veckor och omständig14

heterna kan ibland vara ganska tuffa.
– De har många berättelser med sig
hem, som till exempel då de åkte tåg dag
och natt för att komma till Ufa, huvudstaden i baskirien. Eller då de ringde mig
mitt i natten för att de stoppats på gränsen till Kazakstan. gränspolisen menade
att de inte hade giltiga stämplar i passen.
Men serviceteknikerna gnäller inte utan
tycker att de här resorna är kul, säger
Szakalej.

land: Spanien,
Valencia
uppdrag: elektroniska
bankfack
När: 2007

land: Italien, Milano
uppdrag: elektroniska bankfack
När: 2006

land: Rumänie
Bukarest
uppdrag: mod
högsäkerhetss
När: 2007 och

sTor sPECIalIsTKuNsKaP

Kanske är det denna egenskap, vid sidan om att de
förstås besitter en otvivelaktig kunskap, som gör att
de anlitas för olika specialuppdrag.
– Medarbetarna utgör
inget formellt specialteam, och vi profilerar oss
inte heller på något särskilt
sätt. Men när vi efterfrågas
ställer vi gärna upp.

land:
Addis
uppdr
och ba
När: 2

saFEsTorE auTo I KINa

De servicetekniker som anlitas täcker ett helt
spektra av kunskaper; från det mekaniska till
IT-relaterad kompetens för driftsättning av
olika säkerhetsprodukter. I slutet av april
var det polska teamet i Kina för ännu ett
uppdrag.
– De har tidigare varit involverade i installationer av elektroniskt styrda bankfack i
ett par banker i beijing. också nu handlade det om en bankinstallation, den första
bankfacksautomaten i Kina. I flera fall är det
just installation av SafeStore auto som mina
servicetekniker anlitats för då det gäller specialuppdragen, säger Jurek Szakalej. K

Andrzej Szymanski
och Andrzej Piwonski
i färd med att installera sju valv- dörrar i
Moskva 2005.

Bogu
Dari
Moc
drag
blan
nätv
samt
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land: Ryssland, St. Petersburg,
Moskva, Jekaterinburg
uppdrag: installation av valvdörrar,
elektroniska bankfack, SSA* Mini
När: 2005, 2006, 2007

land: Kosovo,
Pristina
uppdrag: service
valvdörrar
När: 2008

land: Azerbajdzjan, republik i sydvästra Kaukasien
i fd Sovjetunionen, Baku
uppdrag: valvdörrar,
SSA*, tillträdeskontroll
När: maj-oktober 2008

en,

dulvalv,
slussar
h 2008

land: Turkiet,
Istanbul
uppdrag: valvdörrar,
elektroniska bankfack
När: 1999, 2001

land: Kirgizistan, republik
i fd Sovjetunionen
uppdrag: Service och
uppgradering av valvdörrar i guldgruva, Tien Shan
bergen
När: 2004, 2006

land: Baskirien,
delrepublik i Ryska
Federationen, Ufa
uppdrag: SSA* Mini
När: 2007

land: Qatar, emirat belägen på Arabiska halvöns
nordkust, Doha
uppdrag: SSA* Maxi,
nätverkskoppling av samtliga SSA* i Qatar
När: 2005, 2006

: Etiopien,
Abeba
rag: Modulvalv
ankfack
2000

uslaw Szkudlarek,
iusz Lis och Maciej
czydlowski på uppg i Qatar där de
nd annat ombesörjt
verksuppkoppling av
tliga SSA*.

land: Kazakstan,
Astana
uppdrag: modulvalv
När: 2005 och 2007

*SSA = SafeStore Auto

I Kirgizistan utfördes
service av valvdörrar
i en guldgruva. Vägen
dit gick via de 4900
meter höga Tien Shanbergen.

land: Kina, Peking
(Beijing)
uppdrag: Flera uppdrag har gjorts i Kina,
bland annat installation
av SSA*, det första i
någonsin i Kina. Även
flera uppdrag åt banker
i Beijing.
När: 2006, 2008

Piotr Wozniak
utanför en rysk bank
i Yekaterinburg där
serviceteamet hade
installerat SSA*
Mini, 2007.

servicetekniker från Gunnebo Polen har under de
senaste åren utfört en rad specialuppdrag åt Gunneboföretag världen över. Inom ramen för Eu-East ordinarie
ansvarsområde (dit Gunnebo Polen tillhör) tillhandahåller de service och installationsuppdrag i östeuropa och i före detta sovjetunionen. Här ges några
exempel på olika uppdrag som dessa servicetekniker
varit inblandade i.
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Henk Portegies
Zwart i frontlinjen
Med mångårig erfarenhet inom
Gunnebo vet Henk Portegies Zwart
vad kunderna efterfrågar. De
återkommande diskussionerna med
kunder och möjligheten att hitta nya
vägar in på marknaden är vad som
sporrar honom.
– Det är en förmån att mer eller
mindre stå i frontlinjen av den här
utvecklingen, säger Henk Portegies
Zwart.

Service är ett område som Henk
Portegies Zwart behärskar till fullo.
Det faller sig naturligt med över 25
år inom Gunnebo koncernen, där
han bland annat verkat som både
verksamhetschef och servicechef på
Rosengrens. Idag är han stationerad på Gunnebo i Amsterdam som
ansvarig för affärsområdena Bank
och Service i Nederländerna. Det
dagliga arbetet består av kundkontakter och utveckling av nya
affärsaktiviteter inom såväl service- som
bankområdet.
– Service innebär ett brett fält av aktiviteter och den typ av aktivitet som erbjuds
marknaden är direkt knuten till den position som vi har eller vill uppnå på just den
marknaden, säger Henk Portegies Zwart.

ten om vad som nu ska prioriteras.
– Först och främst är det två saker som
är allra viktigast just nu. Det första är att få
filosofin med Gunnebo One Company att
fungera praktiskt. Det andra är introduktionen av vår nya mjukvara, Dynamics,
som är en del av den totala kvalitetskampanj som vi har introducerat på den holländska marknaden, säger Henk som är
tillfreds med att förändringen har genom-

Vad som är klart
är att kraven på service
har ökat i Europa och
antagligen över
hela världen.
förts även på hemmamarknaden.
– Att vi på den holländska marknaden
har lyckats ändra verksamheten från ett
typiskt produktsäljande företag till en
problemlösare har varit ett viktigt steg på
vägen.
Globala krav

Fungerande filosofi

Som verksam inom serviceområdet var
Henk delaktig i integrationsprojektet
Gunnebo One Company som inleddes
2006. Med facit i hand är han väl medve-

manual att följa för varje land.
– Det är ingen lätt sak att hitta rätt
direkt. Vad som är klart är att kraven på
service har ökat i Europa och antagligen
över hela världen. Det kräver en attityd
där service är en central fråga och står högt
på agendan i varje lokal strategi. Men det
finns inget enkelt recept som vi kan ta och
kasta in i ett land och säga ”gör på det här
sättet så blir det rätt”.
Henk påpekar även vikten
av kundens position inom
varje segment när det gäller
servicelösningar.
– Väldigt mycket beror på
var företaget står på den lokala marknaden. Om du säljer
värdeskåp, vilket är vår kärnverksamhet, är servicen mer
händelsebaserad, men servicedelen utvecklas mer och mer
till något som tar över delar
av våra kunders verksamhet
på en daglig basis.

Svårigheter som en problemlösare ska
övervinna är bland annat att hitta rätt
lösningar för rätt marknad. Även om
den övergripande trenden, med en ökad
närhet till kunden, är global finns ingen

Personligt

När Henk Portegies Zwart tar paus från
yrkesrollen finns det några intressen som
han gärna ägnar sin tid åt.
– För inte så länge sen fick jag mitt
första barnbarn och det har blivit en viktigt del av mitt liv. Förutom det seglar
jag och för ett par år sen började jag studera filosofi. Jag tror att i vårt samhälle i
allmänhet så behöver du olika tankesätt
för att hantera den snabba utvecklingen i
omgivningen. K
17

• • • t E MA – S E R V I C E

anlänt
son har just
. Pierre Karls
30
9.
m
ol
är
kh
an
oc
ck
St
Klo
anför
ntor i Kista ut
ko
de
as
ra
de
le
or
al
N
st
l
in
til
Igår
rsta uppdrag.
a han
för dagens fö
rebro. Nu sk
Ö
i
tik
bu
en
i
y™
kom felmedde
han SafePa
döljer sig ba
m
so
d
va
a
undersök
sedlar”.
em med alla
landet ”probl

En dag på jobbet
– Jobbet som servicetekniker är intressant och omväxlande. Ena dagen är jag i
Stockholm. Nästa dag kanske jag flyger
till Luleå eller tar bilen till Sundsvall. Jag
kör närmare 5 000 mil per år, säger Pierre
Karlsson.
Han fyller snart 39 och har varit servicetekniker i halva sitt liv, 15 år på Canon och
fem år hos Gunnebo. Han trivs med att åka
runt till kunder och lösa problem.
– Jag engagerar mig personligen i mina
uppdrag och försöker vara en bra lyssnare.
Ibland kanske jag är alltför noggrann, säger
han.
På plats samma dag

Bankens kontorschef, Pia Berner, kommer skyndande för att diskutera proble-

met. Hon säger att maskinen ibland har
problem med alla sedelvalörer och vill nu
beställa en service.
Pierre Karlsson är nu tillsammans med
bankkassören är på väg in i kassavalvet för
att inspektera sedelkassetterna.
Slarvigt buntade sedlar

Han ska strax ringa kontoret och beställa
servicen, men nu gäller det att få igång
maskinen så fort som möjligt så att kontoret kan öppna. Under gårdagen kunde inga
sedlar lämnas ut på hela dagen.
– Oftast är vi på plats och åtgärdar
felet samma dag som kunden ringer. Men
ibland begär kunden en särskild tekniker,
säger Pierre Karlsson.
Han noterar genast att sedlarna i kasset-

terna är slarvigt buntade.
– De extra minuter ni ägnar åt att lägga
sedlarna snyggt i kassetten tjänar ni snabbt
in på bättre funktion, förklarar han för kassören.
Kön utanför bankkontoret växer långsamt medan han byter kassetter i maskinen
och rengör maskinens gummihjul. Kontoret i Kista är relativt stort med många besökare per dag.
– Det känns skönt att banken håller
stängt medan vi arbetar, säger Pierre Karlsson medan han kopplar sin bärbara dator
till maskinen. I den finns alla program som
krävs för att testköra Gunnebos maskiner.
Klockan 10.30 konstaterar han att både
hans egna tester och kassörens utmatningsprov fungerar utan problem. Nu återstår

Kön utanför Nordeas bankkontor i Kista växer medan Pierre Karlsson reparerar bankens TCD 9 000.
”Det är skönt att de håller kontoret stängt när vi jobbar”, tycker han.
18
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Alldeles enkelt är
det inte att hitta
felet. Men efter ett
par timmars felsökning fungerar
Coop Konsums
butikskassa igen
och det är dags
för lunch.

bara att plocka in verktygen och fylla i servicerapporten.
Klockan närmar sig 12.00 när han anländer till nästa kund, Coop Konsum i Hammarby, efter en avstickare till kontoret i
Upplands Väsby för att hämta reservdelar.
Kassörskan Liljan hälsar glatt. De har
träffats
tidigare.
Butiken var en av
pilotbutikerna
för
SafePay™.
Pierre
Karlsson
kliver innanför kassadisken, tar upp
datorn,
kontaktar
mjukvaran i SafePay
och får meddelande
om att en sedel sitter
fast. Han lossar skruvarna till sedelenheten, noterar i förbigående att läsaren måste rengöras, och baxar
ut 60-kiloskolossen på golvet för att lättare
kunna undersöka den.
Det kan bli många tunga lyft på en dag.
För några veckor sedan drabbades han av
ryggskott.
– Visst borde man träna mer, men det
är så mycket man borde göra, säger Pierre
Karlsson.

hängning så att det inte händer igen, säger
Pierre och letar fram en skruvmejsel i rätt
storlek.
När han nästa gång kopplar in datorn får
han återigen meddelande om sedelstopp
och använder mobiltelefonen för att
kontrollera att apparatens sensor är tänd.
Han upptäcker
att locket till
sedelenheten är
skadat och letar
fram en tub lim
ur väskan för att
laga det provisoriskt tills han
kan återvända
med ett nytt
lock.
– Kreativitet
och småklurighet är ett måste. Kunden är
oftast så beroende av sin maskin att man
gör sitt yttersta för att få igång den så
snabbt som möjligt, säger Pierre Karlsson.
När klockan närmar sig 14.00 fungerar
maskinen igen. Mynttornet i SafePay har
uppdaterats med ny mjukvara. Nu är det
äntligen dags för lunch.
Idag blir det köttbullar på krogen intill
butiken, samt en kopp kaffe efter maten –
den första sedan morgonen.
– Oftast äter jag lunch någon gång mellan 11.00 och 14.00, beroende på hur det
passar med uppdragen, säger Pierre Karlsson.

Kreativitet och
småklurighet är
ett måste.

Kreativitet ett måste

Han upptäcker ett brott på en kabel som
legat på golvet och troligen kommit i kläm.
Här finns förklaringen till att maskinen
inte får kontakt med backoffice, dataprogrammet där all information från systemet
samlas.
– Kabelbrott är väldigt ovanligt. Jag får
byta hela kablaget och hitta på en bra upp-

– Man lär sig något nytt varje vecka.
Ibland får man ringa en arbetskamrat och
spåna för att få nya infallsvinklar. Men det
är bara roligt, att allt inte är så självklart,
säger Pierre Karlsson medan han sätter sig
i bilen för att åka till dagens sista kund,
Coop Konsum i Spånga.
– Butikens SafePay maskin vägrar ta
emot 50-kronors-sedlar. Det kan vara allt
från smuts i hålen till behov av att byta
läsare, funderar han.
Väl framme i butiken konstaterar han
snabbt att läsaren är trasig, byter den och
rengör mynttornet. Hela proceduren tar
15-20 minuter.
Kl 15.45 åker han tillbaka till kontoret i
Upplands Väsby för att hämta reservdelar
inför morgondagen när han ska fortsätta
SafePay-installationen i Örebro.
– En ganska vanlig dag, summerar Pierre
Karlsson innan han åker för att hämta tvåårige Hugo på förskolan. K

Ett tusental reparationer

Han uppskattar att han genom åren reparerat ett tusental maskiner. Ännu har han
aldrig misslyckats – även om det kan vara
nog så krångligt ibland.

Strax före klockan 16.00 är dagens sista uppdrag avklarat.
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Chubbsafes inbrottssäkra värdeskåp
certifierade enligt kinesiska krav

I februari 2008 godkändes Chubbsafes enligt de kinesiska certifieringskraven. Det gjordes
i samband med att Triple CCC Authorites, som ansvarar för testerna och granskningen,
besökte Gunnebos produktionsanläggning i Indonesien.

Värdeskåp som exporteras till Kina
måste numera även certifieras
enligt nationella krav. I februari i år
godkände kinesiska myndigheter
Gunnebos Chubbsafes inbrottssäkra
värdeskåp.
– Eftersom våra värdeskåp
har testats och godkänts både
enligt kinesiska och europeiska
standarder, ger det oss en
starkare position på den kinesiska
marknaden, säger Elsie Tay,
landschef, Gunnebo Singapore.

Redan 2001 beslutade kinesiska myn
digheter att införa nationella certifierings-krav på alla importerade produkter.
De nya kinesiska bestämmelserna trädde i
kraft 2005 men det har dröjt längre än så
innan systemet fungerat fullt ut. För företagen har det varit en utdragen process att
nå rätt personer och rätt departement som
ansvarar för certifieringen.
– Ja, det har tagit tid, konstaterar Elsie
Tay.

enligt de kinesiska kraven är viktigt.
– Nu när vi fått godkännande från de
kinesiska myndigheterna innebär det att
våra värdeskåp också erkänns som produkter av hög kvalitet. Det gör också att
vi kan fortsätta och förhoppningsvis öka
vår export till Kina via vår huvuddistributör Beijing Forgoal Trade Ltd.
Stor potential

Kina har världens snabbast växande ekonomi och väntas i år passera Tyskland
som världens största exportland.
– Kina skyddar sin nationella industri
intensivt, vilket är en utmaning för oss. De
kinesiska värdeskåpstillverkarna är mycket konkurrenskraftiga när det gäller värdeskåp som uppfyller de lägre säkerhetsnivåerna, säger Elsie Tay.
Gunnebo är däremot främst inriktade
på högsäkerhetsklassade produkter inom
området Säker Förvaring. Bland kunderna finns till exempel samtliga fyra banker i Kina, men Elsie Tay ser stor potential för värdeskåp på hela den kinesiska
marknaden. K

Gunnebo värnar
om miljön
När det gäller låga utsläppsnivåer ligger
Gunnebo, enligt CDP:s (Carbon Disclosure Project) årliga mätningar, i toppklass,
jämfört med företag i samma kategori.
– Vi går nu vidare med verktyg och processer för att analysera och optimera vår
miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv,
säger Rolf Kjällgren, senior vice president
och miljödirektören i Gunnebokoncernen.
I grunden handlar det om att skapa system och produkter som i så liten utsträckning som möjligt påverkar miljön och det
globala ekosystemet.
– Vi analyserar nu hela vår verksamhet
från råvaror och tillverkning till logistik,
installation, användning och återvinning i
syfte att inte enbart bidra till en säkrare
värld, utan även till en grönare värld, säger
Rolf Kjällgren.
Kompetenscentret Tillträdeskontroll
jobbar sedan slutet av förra året utifrån
temat Ekodesign i syfte att successivt
anpassa produkter och tillverkning till ett
synsätt som både är hållbart ur miljösynpunkt och ekonomiskt lönsamt.
– Vår målsättning är att börja införa
nya, miljöanpassade metoder redan under
2009, säger Gabriele Zocca, ansvarig för
kvalitetssäkring vid kompetenscentret
Tillträdeskontroll.
Centret studerar för närvarande checklistor som kommer att användas vid
utveckling av nya projekt för att säkerställa
att miljöaspekterna vägs in.
– Därmed kan vi redan nu fokusera på
våra mål samtidigt som vi utvecklar vår
nya modell baserad på LCA/DfE, säger
Gabriele Zocca. K

Förutsättning för export

Gunnebo har under flera år exporterat värdeskåp till Kina och att man nu godkänts
20

Gabriele Zocca (t.v.) och Rolf Kjällgren (t.h.)
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Gunnebos diskreta
säkerhetslösningar på
känd Londonadress
Olika verksamheter har olika behov
och förväntningar när det gäller
säkerhet, så vad händer när flera
verksamheter har lokaler i samma
byggnad? Det var precis en sådan
situation som Welcome Gate, ett
brittiskt säkerhetskonsultföretag,
ställdes inför i en kunds kontorsbyggnad i London. Welcome Gate
valde ett system med snabbslussar
från Gunnebo, en perfekt
lösning.

Welcome Gate erbjuder
heltäckande
säkerhetstjänster
och tjänster för
kontroll av flödet
av människor – gäster, besökare och personal – in i, ut ur och
igenom olika verksamheters anläggningar och lokaler.
Bland kunderna återfinns Workman
LLP, ett ledande kapital- och fastighetsförvaltningsföretag med verksamhet i hela
Storbritannien.
– Workman LLP ville förbättra skyddet
mot inkräktare i en exklusiv kontorsbyggnad på Shaftesbury Avenue, berättar Jason
Choy, chef på Welcome Gate. I byggnaden
fanns många hyresgäster. I synnerhet två av
dessa, en stor brittisk bank och ett av världens främsta sökmotorföretag, hade redan
säkerhetssystem för sina lokaler, system
som inte kunde ändras.
PERFEKT LÖSNING

Welcome Gate skulle leverera en lösning
som inte bara anstod en exklusiv byggnad
med fin adress och krävande hyresgäster,
utan också klarade av ett stort och kontinuerligt flöde av människor. På Welcome

Gate har man erfarenhet av många olika
system och leverantörer, och man visste att
Gunnebos snabbslussar skulle ge den rätta
mixen av tillförlitlighet och användarvänlighet.
– Ett krav var att snabbslussarna skulle
smälta in i den befintliga interiören. Ett
annat krav var att människor skulle kunna
röra sig obehindrat på sin arbetsplats, fortsätter Jason Choy. Med Gunnebo var vi
säkra på att vi erbjöd en lösning som
kunde överträffa kundens förväntningar.
Welcome Gate valde
SpeedStile BP-systemet
från Gunnebo, som ger
smidig, kortstyrd passage genom motoriserade
slussar, utan att händerna
behöver användas. Systemet är estetiskt tilltalande och enkelt att använda.
Welcome Gate kunde dessutom
integrera de nya snabbslussarna med de
kortstyrda system för passagekontroll som
redan användes av de olika hyresgästerna.
Detta innebär att personalen i byggnaden
bara behöver ett enda kort för att komma
in i såväl mer allmänna som mer privata
zoner.

Welcome Gate anlitades för att se över den
fysiska säkerheten på en byggnad i Westend i
London och valde produkter från Gunnebo.

med ett internt kommunikations-program
där representanter för samtliga hyresgäster
deltog. Kunden blev nöjd, och folk tog
enkelt till sig den förbättrade säkerheten.
Detta ser Jason Choy som bevis på en bra
produkt i kombination med ett väl genomfört projekt. K

Om Welcome Gate
NÖJD KUND

– Vi kunde utvidga det integrerade tillvägagångssättet till att omfatta även hissarna
och infarten till bilparkeringen, tillägger
Jason Choy. Så många olika ingångar och
utgångar medförde ett antal utmaningar i
samband med installation och igångsättning, men Gunnebos team gav bra och
snabb support.
För att försäkra sig om att förändringarna
inte skulle orsaka förvirring bland hyresgästerna, bistod Welcome Gate kunden

Welcome Gate är baserat i London
och har sin kundbas i Europa,
Mellanöstern och Afrika. Welcome
Gate arbetar med många olika sektorer, bland annat tillverkningsindustrin, den finansiella tjänstesektorn, den offentliga sektorn och
it-sektorn, samt många ledande
varumärken, till exempel Vodafone, Honeywell, EMI och Bentley
Motors.
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Växande marknad
för antiterroristskydd
Gunnebo erbjuder idag ett tiotal antiterroristprodukter som kan användas
var för sig eller tillsammans för maximalt skydd mot terroristattacker.
Merparten är krocktestade och certifierade enligt högsta säkerhetsnivå
enligt både amerikansk och brittisk standard.

ett av Storbritanniens två auktoriserade
institut.
– Krocktester är kostsamma, men nödvändiga. DOS och PAS är internationellt
vedertagna standards för terroristskydd.
Icke-certifierade produkter går endast att
sälja på lågprismarknaden, säger Thorsten
Grunwald.
DOS utgår från fordonsvikten 15 000
amerikanska pound, PAS 68 baseras på
fordonsvikten 7,5 ton. Den efterföljande
siffran visar hur höga hastigheter produkten klarar att stå emot. K4 motsvarar 58 km/tim, K8 är 64 km/
tim. K12 som är den högsta nivån,
stoppar ett fordon med hastigheten 80 km/tim.
– Storbritannien och länder
inom brittiska samväldet lägger
störst vikt vid PAS, medan övriga
länder ser mer till DOS, säger
Thorsten Grunwald.
för stadskärnor

Wedge Barrier uppfyller, liksom merparten av
Gunnebos antiterroristprodukter, högsta säkerhetskrav enligt såväl amerikanska systemet
DOS som brittiska PAS 68.

Den ständigt förändrade hotbilden från
terrorgrupper runt om i världen har dramatiskt ökat efterfrågan på antiterroristprodukter.
– Kunderna består av ambassader, militära anläggningar, kärnkraftverk, flygplatser, hamnar, kemiska industrier, regeringsbyggnader samt andra byggnader och
anläggningar med behov av högsta säkerhet, säger Thorsten Grunwald, marknadschef för högsäkerhetsprodukter på kompetenscentret Yttre Områdesskydd.
Många länder både i Europa och andra
delar av världen investerar för närvarande
stora belopp i syfte att öka säkerheten vid
sina ambassader och konsulat.
Gunnebo är involverat i flera sådana
projekt bland annat flera brittiska ambas22

sader runt om i världen.
Det arbete den amerikanska regeringen
nyligen för att öka säkerheten vid samtliga
ambassader och konsulat, spänner över 12
år och beräknas kosta cirka 15 miljarder
dollar.
Kostsamt men nödvändigt

Merparten av Gunnebo-koncernens terroristskydd är krocktestade och certifierade
enligt högsta säkerhetsklass enligt såväl
amerikansk som brittisk standard.
En certifiering enligt DOS (Department
of State) innebär att produkten är testad
och godkänd vid något av sju auktoriserade testinstitut i USA. En produkt certifierad enligt PAS 68 (Publicly Available
Specification) är testad och godkänts på

Ju högre säkerhetsklass en produkt är ceritiferad för, desto
högre är produktionskostnaden och därmed även priset. I
exempelvis stadskärnor är det
knappast möjligt för 7,5 ton
tunga fordon att komma upp
i hastigheter på 80 km/tim.
Där betyder ett grunt fundament mer. Gunnebo har
därför utvecklat Bollard K4,
Crasch-gate K4 samt BLS K4,
som certifierats för att stå emot
något lägre hastigheter.
Gunnebo har ett tiotal konkurrenter i
världen inom området terroristskydd.
– Men ingen av dem har certifierat
praktiskt taget alla sina produkter enligt
både amerikansk och brittisk standard.
Detta tillsammans med vår möjlighet att
hantera projekt över hela världen när det
gäller såväl försäljning som installation och
underhåll, innebär att Gunnebo är en av
världens tio bästa partners för verksamheter och anläggningar med behov av högsta
säkerhet, säger Thorsten Grunwald.
Vägblockeraren Defence barrier kommer att krocktestas enligt nivå K12 under
2008. Däckförstöraren Tyre Killer kommer däremot inte att krocktestas då den
är avsedd för att förstöra ett obehörigt fordon, inte för att stoppa det. K
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GUNNEBO ANTITERRORISTSKYDD
BOLLARD K4

BOLLARD K12

CERTIFIERING:
DOS: K4.

PAS 68: K8

DOD: K 12, L 12.

PAS 68: EJ TESTAD

Tillåter fotgängare att passera obehindrat, samtidigt som den
effektivt stoppar tunga fordon med hög hastighet.
ROAD BLOCK
DSP K12

CERTIFIERING:
DOS: K12.

PAS 68: K12

Vägspärren blockerar vägen inom två till fyra sekunder och är
konstruerad för att vara funktionsduglig efter en påkörning.
WEDGE BARRIER	
K12

CERTIFIERING:
DOS: K12.

PAS 68: K12

Blockerar effektivt vägen inom tre sekunder. Med hjälp av en
ackumulator kan tiden reduceras till en sekund. Även för installation
i stadskärnor då fundamentet endast är 40 cm djupt.

CRASH GATE K4
TRUCK STOPPER

CERTIFIERING:
DOS: EJ TESTAD.
DOS: K12.

PAS 68: K4
PAS 68: K12

En massiv grind som stänger ute obehöriga från ett inhägnat område
och effektivt stoppar tunga fordon i hög hastighet.

BARRIER LIFT
SYSTEM BLS

CERTIFIERING:
DOS: K4		

BARRIER LIFT
SYSTEM, BLS K12

DOS: K12.

PAS 68: K12

Bom som snabbt reser sig ur marken och blockerar vägens hela bredd
inom fyra sekunder. Förstör fullständigt chassiet på fordon som försöker
forcera den. Nedsänkt i marken uppfyller den kraven för brosäkerhet
klass 60, och tål därmed passage av mycket tunga fordon.

DEFENCE
BARRIER K12

CERTIFIERING:
DOS:
PAS 68:
TESTAS	
TESTAS
	UNDER 2008	UNDER 2008

FN skyddas av
säkerhetsprodukter
från Gunnebo
Gunnebo har levererat 13
vägblockerare av typen Road Block
och Defence barrier till FN:s kontor
i Wien, på uppdrag av Zargen Bösch
i Österrike, mångårig samarbetspartner till både Gunnebo och
elkosta.

– Vi har över 20 års erfarenhet av Gunnebos
varumärke elkosta. Vi vet att produkterna
håller mycket hög kvalitet och att företaget
är pålitligt säger Hans Gasser, försäljningsdirektör i Zargen Bösch.
Leverantörer i hela världen konkurrerade om affären. Gunnebo var ett av
ytterst få företag som – tillsammans med
samarbetspartnern Zargen Bösch – uppfyllde samtliga krav såväl när det gäller
produkterna som installation, service och
underhåll.
– Det faktum att Gunnebo tillhandahåller ett komplett sortiment av säkerhetsklassade produkter innebär att företaget
objektivt kan analysera behovet och välja
rätt produkter. Merparten av företagets
produkter är dessutom certifierade enligt
högsta säkerhetsklass, säger Hans Gasser.
Projektet genomförs i samarbete med
tyska totalentreprenören SKE. K

Bom som effektivt stoppar tunga fordon i mycket hög hastighet.

TYRE KILLER	

CERTIFIERING:
KOMMER INTE
	ATT TESTAS.
Spärrspetsar som inom två sekunder effektivt spärrar vägen. Förstör
fullständigt däck, hjulaxlar och motorupphängning på fordon som
försöker forcera dem.
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Holtback och Holmqvist
avtackade efter 15 år i styrelsen

Gunnebo AB, Box 5181, SE-402 26 Göteborg

I femton år har Roger Holtback
och Bjarne Holmqvist arbetat
tillsammans i Gunnebos styrelse.
Under den tiden har de bland
annat genomfört 47 förvärv och
konsoliderat den europeiska
säkerhetsmarknaden. Men till
årsstämman den 3 april 2008 hade
båda meddelat att de avböjt omval.

Resan från spik och kätting, över verkstadsgolv och in på områden i behov
av högsäkerhetsskydd började 1993 då
Roger Holtback var VD för BURE och
Bjarne blev VD för det helägda dotterbolaget HIDEF Kapital AB.
VD UNDER 13 ÅR

1995 förvärvades Gunnebo av HIDEF,
som senare samma år bytte namn till
Gunnebo AB. Det ursprungliga Gunnebo
med kärnverksamhet spik, kätting och
lyftanordningar och anor från 1764 fick
namnet Gunnebo Industrier. Gunnebo
AB började sitt arbete med att utvecklas till en säkerhetskoncern med Bjarne
Holmqvist som VD och Koncernchef.
Bjarne var VD i 13 år innan Göran Gezelius tog över rodret våren 2005. Bjarne
Holmqvist fortsatte som styrelsemedlem
till 2008 års stämma.
TÅRAR I ÖGONEN

Under avtackningen var han noga med
att tacka alla som varit med och skapat
säkerhetskoncernen Gunnebo.
– Det har varit en fröjd att få vara med
att skapa Gunnebo. Ibland har det varit
tvära kast och beslut har fattats på allt
från 45 minuter till flera veckor av övervägande. Jag vill framföra ett stort tack
till alla aktieägare, medarbetare och alla
trogna kunder som har gjort denna resa

I femton år har Roger Holtback och Bjarne Holmqvist arbetat tillsammans i Gunnebos
styrelse. De avtackades med blommor under årsstämman i Göteborg den 3 april inför drygt
300 besökande.

möjlig, sa Bjarne Holmqvist.
Också Roger Holtback med femton
år bakom sig som styrelseordförande var
mycket nöjd med Gunnebos utveckling
och framförde sitt varmaste tack till aktie
ägarna.

– Det är med tårar som jag tar emot
dessa blommor. Det har varit roliga och
händelserika år men vi inser båda Bjarne
och jag att det är dags för förnyelse, sa
Roger Holtback inför den samlade skaran
aktieägare och andra besökande. K

GUNNEBO and GUNNEBO – For a safer world är en av Gunnebo AB registrerade varumärken. Andra av GUNNEBO registrerade varumärken är Chubbsafes, Fichet-Bauche, Rosengrens, SecureLine and Troax.
Därutöver har koncernen flera registrerade produktvarumärken och lokalt registrerade varumärken.

