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Innehållet i dokumentskåpet från Gunnebos varumärke Chubbsafes klarade branden helt utan skador.

Viktiga dokument klarade branden
Bank Mandiri

En brand som orsakats av kortslutning utbröt på ett av Bank Mandiri Cikokols kontor på västra
Java i Indonesien. Tack vare ett Chubbsafes dokumentskåp för säkerhetsarkiv* klarade sig flera
värdefulla dokument och en bärbar dator sig från branden oskadda.

 Indonesiens största bank
 G
 rundades i oktober 1998 som
en del av ett statligt omstruk
tureringsprogram för banker

TEXT Andrea Aileen, Linda Gårdlöv

Indonesien. Bank Mandiri har köpt kassaskåp, bankfack, elektroniska säkerhetssystem och dokumentskåp
från Gunnebo sedan 1998.
Alla dokumentskåp från Gunnebo är dessa certifierade för sin förmåga att skydda dokument vid brand.
– Tack vare dokumentskåpet var allt innehåll
intakt och i säkert förvar efter branden. Till och med
en bärbar dator som fanns i skåpet fungerar som
den ska, säger Ms. Uswatun, Unit Manager för Bank
Mandiri Cikokol.

Trots att dokumentskåpet stod mitt inne i en dånande brand i flera hundra graders hetta steg aldrig
temperaturen inuti lådorna till den nivå där papper
förstörs. Detta är verkligen exceptionellt, med tanke
på att papper fattar eld redan vid 175 ˚C.
*RPF-typ 9204

 E
 nligt Marketing Research
Indonesia (MRI) har banken
utnämnts till ledande inom
finanstjänster bland de inhem
ska bankerna fyra år i rad, från
2007 till 2010
 H
 ar 26 000 anställda förde
lat på över 1 300 inhemska
bankkontor samt sju kontor i
utlandet, inklusive representa
tionskontor

Så genomgår skåpen oberoende tester
Chubbsafes brandsäkra skåp genomgår
extremt tuffa och oberoende tester för
att visa att de ger ett fullgott skydd för
dokument och digitala medier vid brand.
Branduthållighetstest
Vid branduthållighetstestet simuleras de glödheta temperaturer som uppnås vid en verklig
brand genom att säkerhetsskåpet hettas upp i
en ugn till omkring 1 000 ˚C.
I verkligheten krävs dock att innehållet inte
bara överlever själva branden utan även tiden
efter det att elden har släckts, då den omgivande temperaturen fortfarande är tillräckligt

hög för att förstöra de dokument eller digitala
medier som finns inuti skåpet.
Testerna omfattar därför också en ”avsvalningsperiod” på flera timmar. Om innehållet
förblir skyddat och oskadat också under denna
period har säkerhetsskåpet klarat testet.

Slagtålighetstest
Ofta genomgår brandsäkra skåp också ett slagtålighetstest. Detta är för att kontrollera om
skåpet förblir intakt och fortfarande skyddar sitt
innehåll efter fall genom flera våningar – något
som kan inträffa när en byggnad skadas allvarligt av en svår brand.

Mer information om testning och certifiering av
produkter hittar du på www.chubbsafes.com
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Investering betalar
sig inom två år
När Banca di Cavola e Sassuolo – en bank som satsar på teknisk innovation inom kvalitativ service
– fattade beslutet att installera SafeStore Auto, så var det för att sticka ut i konkurrensen. Inom två år
hade lösningen blivit lönsam.
TEXT Linda Gårdlöv

ITALIEN. Den första SafeStore Auto installerade banken 2007, och i dag har 10 av 18 kontor utrustats. På
banken gläder man sig åt att kunna erbjuda en enkel
och pålitlig bankfackslösning med hög säkerhet.

Sticker ut
Att tillämpa den här lösningen ligger helt i linje med
Banca di Cavola e Sassuolos strategi. De vill ligga
steget före konkurrenterna genom att erbjuda innovativa banktjänster med hjälp av den allra senaste
tekniken.
– Banken strävar efter att stärka sitt anseende på
den italienska bankmarknaden och detta visar att
de är villiga att ta till sig ny teknik, säger Emmanuel
Harir-Forouch, Product Manager på Gunnebo.
– Genom att installera SafeStore Auto strävar
banken efter att öka sin tillväxt med ett nytt utbud
av tjänster som hjälper till att förbättra bankens
anseende, samtidigt som man optimerar relationen
med kunderna, fortsätter Harir-Forouch.

Perfekt harmoni
SafeStore Auto är ett flexibelt system som kan
anpassas efter behov. Det kan installeras i källarut-

rymmen, bakom självbetjäningsterminaler eller en
trappa upp – det är helt upp till banken.
SafeStore Auto-boxarna är helautomatiska och
kunderna får direkt tillgång till dem efter att de
har uppgett sin identitet och denna har verifierats.
Kunden slipper vänta tills någon i personalen är tillgänglig för att komma åt sitt bankfack, som nu finns
tillgängligt dygnet runt. Under bankens öppettider
kan personalen fokusera på andra uppgifter.
– En annan viktig aspekt är att lösningen kan
installeras i perfekt harmoni med alla typer av byggnader, tillägger Emmanuel Harir-Forouch.

Banca di Cavola e Sassuolo
 Grundad 1982
 En typisk kooperativ bank
 H
 ar en innovativ strategi som
bland annat går ut på att
erbjuda en rad nya tekniker
och tjänster

Så fungerar SafeStore Auto
När kunderna har identifierat
sig får de tillträde till det säkra
SafeStore Auto-området. De
måste verifiera sin identitet med
hjälp av ett kort och lösenord
eller via ett fingeravtrycksskanningssystem för att få tillgång till
den aktuella boxen. När kunden
är färdig försluter systemet
boxen och sänder automatiskt
tillbaka den in i valvet med hjälp
av samma säkra process.

Statistik i Italien
 I genomsnitt besöker varje
kund sitt bankfack en gång var
tredje vecka
 5
 9 procent av besöken sker när
banken är stängd
 1
 4 procent av kunderna besö
ker sina bankfack enbart när
banken är stängd
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Ny säkerhetsklass möter krav
Säkerhet står högst upp på agendan för många högriskanläggningar och är viktigt för kunderna att
ta hänsyn till eftersom det ställer allt tuffare krav på tillverkningsföretagen.
TEXT Amel Loukal, Linda Gårdlöv

TYSKLAND. Säkerhet står högst upp på agendan
för många högriskanläggningar och är viktigt för
kunderna att ta hänsyn till eftersom det ställer allt
tuffare krav på tillverkningsföretagen.
För att möta några av dessa krav har Gunnebo
utvecklat en säkerhetsdörr som uppfyller kraven för
den högsta säkerhetsklassen.
Den nya dörren har utvecklats och tillverkats på
en av Gunnebos produktionsanläggningar i Tyskland
och har testats och certifierats* enligt marknadens
högsta nivå av ECB•S Association.
– Våra säkerhetsdörrar konstrueras med hjälp av
den allra senaste tekniken och är utrustade med
högskyddande barriärmaterial, särskild förstärkning och en intelligent bultkonstruktion för att klara
även de svåraste attacker, och de passar perfekt på
ställen där man har behov av att skydda kontanter
och värdeföremål, berättar Xavier Petitcolin, Product
Manager på Gunnebo.
Den nya säkerhetsdörren innebär att Gunnebo
nu tillhandahåller marknadens bredaste utbud av
säkerhetsdörrar, från klass V till klass XIII, och täcker
därmed alla behov hos högriskkunder såsom banker,

värdetransportföretag och detaljhandel samt ädelmetall- och ädelstensbranschen.
– Vår position och breda expertis inom marknaden
för fysisk säkerhet gör att våra team har en förståelse
för såväl kundernas verksamhet som de tekniska begränsningar den medför. Certifieringen bekräftar kvaliteten på vårt utbud av säkerhetsdörrar och erbjuder
våra kunder lösningar med högsta säkerhetsnivå för
att skydda deras värdeföremål, tillägger Petitcolin.
Vi på Gunnebo jobbar kontinuerligt med att
förbättra våra lösningar genom att utveckla höghållfasta material som kan möta även de mest ingående
krav. I och med den nya certifieringen är koncernen
den enda tillverkaren som erbjuder EN 1143-1 klass
XIII-certifierade dörrar, och en av endast två leverantörer av klass XIII CD*-dörrar för specifikt skydd mot
diamantborrning.
Gunnebo har nyligen vunnit nya upphandlingar
och behållit befintliga kontrakt huvudsakligen tack
vare fördelarna med den reducerade vikten hos dessa
nya säkerhetsskåp.

Kontinuerlig förbättring av övervakningssystemet SMI-server är nödvändigt för prestandans
skull och för att Gunnebo ständigt ska kunna erbjuda den senaste tekniken på marknaden.
Kundens behov och säkerhetskrav står alltid i fokus.
Amel Loukal, Linda Gårdlöv

 Tjocklek: 500 mm
 Vikt: 7 000 kg
 Antal bultar: 10
 Höjd: 1 960 mm
 Bredd: 900 mm

*Klass XIII EN 1143-1

Nya behov på marknaden
TEXT

Om säkerhetsdörr klass XIII

FRANKRIKE. En av de senaste utvecklingarna
inom SMI-serverlösningen är ett nytt grafiskt, dynamiskt användargränssnitt med en integrerad
besökarmodul samt en kortlös identifikationsoch verifikationsfunktion.
Systemet innehåller också nya funktioner i
den integrerade läsarlösningen för offline-tillträde som är baserad på elektroniska cylindrar
och motoriserade plattor.
– Tack vare den tydliga displayen och att man
enkelt växlar mellan kontrollpanelerna kan våra
kunder navigera smidigt i systemet. Det gör driften effektivare och sparar tid, säger Eric Villevieille, Product Manager på Gunnebo.
De senaste förbättringarna innebär också
integrerad webbhantering för besökare.
– Marknadens krav rör sig nu mot nya behov,
och det bästa sättet att bedöma våra lösningar
är att göra en utvärdering tillsammans med våra
kunder, fortsätter Eric Villevieille.
– Vi lyssnar på dem, integrerar deras krav och
uppgraderar vår teknik kontinuerligt. SMI-servern
är perfekt anpassad för att erbjuda bästa möjliga
prestanda med optimerade kostnader för hantering av elektronisk säkerhet, avslutar han.

5

6

Bank Security & Cash Handling #1 2012

Med hjälp av SafeStore Auto byggdes en förvaringslösning i källaren med en övervakningsstation placerad på markplan.

Självbetjäning
– ett vinnande koncept
I början av 2013 ska banken Caisse d’Epargne Lorraine-Champagne-Ardenne (CELCA) flytta in i sitt
nya huvudkontor i Metz. Samtidigt vill man flytta bankvalvet från det gamla kontoret till det nya.
Då uppkom frågan hur man skulle göra det på bästa sätt. Gunnebo hade lösningen.
TEXT Jocelyne Benisri

FRANKRIKE. Många tänkbara lösningar övervägdes,
som till exempel att flytta kundtjänsten till kontor
som redan var färdigutrustade, att utrusta flera
kontor med bankfack i GVX-stil, eller att installera en
SafeStore Auto. Man valde det senare alternativet,
på grund av prisbild och prestanda. Att lösningen
är kompakt och att den överensstämde med den
franska lagstiftningen om tillgänglighet för handikappade och rörelsehindrade personer vägdes också
in. Ett annat viktigt krav var att det kontor som skulle
inhysa SafeStore Auto måste ligga nära det gamla
huvudkontoret, i en byggnad där man inte behövde
göra stora ombyggnader och där verksamheten
kunde pågå under processen.
Tack vare modulariteten hos SafeStore Auto kunde
Gunnebo via en skorsten integrera en förvaringslösning i källaren, med en övervakningsstation placerad
på markplanet inne på bankkontoret.

SafeStore Auto
SafeStore Auto är en modulär
bankfackslösning med själv
betjäning.
Den finns i tre versioner:

– Lösningens kompakta storlek och dess anpassningsbarhet samt den extra service som banken
kommer att kunna erbjuda kunderna var avgörande
kriterier för oss på Caisse d’Epargne, säger Michel
Crabouillet, säkerhetsansvarig för personer och föremål och den som leder det här projektet på CELCA.
– Det här bankkontoret ger oss en chans att visa
upp lösningen för kunderna, och SafeStore Auto
kommer definitivt att höja anseendet för företagets
varumärke, konstaterar Marc Fehlmann, Sales Manager på Gunnebo.
Den modell man har valt är en SafeStore Auto
Maxi som är utrustad med 975 boxar. Byggnads
arbetet påbörjades i slutet av oktober 2011.
Det här är den största SafeStore Auto-installationen hittills i Frankrike!

 S
 afeStore Auto Mini: kan
demonteras (50 till 100 boxar)
 S
 afeStore Auto Midi: kompakt
version (100 till 300 boxar)
 S
 afeStore Maxi: skräddarsydd
version (300 till 2 000 boxar)
SafeStore Auto-lösningen
förbättrar kundservicen,
optimerar backoffice och ökar
säkerheten.
SafeStore Auto har godkänts
av Association des Paralysés
de France (franska handikapp
förbundet).
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Trygg kontanthantering med CashShops
Kontanthantering är en utsatt verksamhet. Men ett tryggt sätt att bli av med sedlar och mynt är att
använda CashShops.
TEXT Mats Ekendahl

FOTO Jeanette Larsson

SVERIGE. Kontanthantering kan innebära en rånrisk.
För att minska hotbilden och öka tryggheten för de
inblandade människorna satsar Loomis – ett företag
som säljer tjänster inom kontanthantering – sedan
många år på att bygga upp en verksamhet med
CashShops över hela Sverige.

Fördel med totalleverantör
En CashShop är en säker inomhuslokal med extra
funktioner utöver det som traditionella serviceboxar,
ofta placerade i husväggar utomhus, erbjuder. I
rummet kan företagskunderna givetvis i avskildhet
deponera pengar i serviceboxar med kvittofunktion.
Men de kan också hantera andra kontantärenden,
som att köpa myntrullar direkt i automater eller göra
myntinsättningar. Ibland finns även möjligheten att
sätta in lösa sedlar.
Tillträde sker med en specifik kod så att endast
behöriga kunder kan komma in. Lokalen är dessutom
kameraövervakad för extra trygghet.
Hittills är knappt tio CashShops med Gunneboprägel klara i Sverige.
– Det är en stor fördel att vi inte behöver köpa från
flera olika håll. Gunnebo fungerar som en totalleverantör av både larm till lokalerna och all deras kontanthanteringsutrustning, säger Göran Antán, Chef
Produktionssupport hos Loomis Sverige AB.

när banker ibland stängs på en ort måste det finnas
en annan lösning, till exempel en CashShop. På sikt
är det möjligt att även allmänheten kan använda
tjänsten.
– Intresset för lösningen ökar hela tiden. Den är
ett strategiskt viktigt steg för att eliminera rånrisken
som bland annat detaljhandeln lever med, säger Jan
Edman på Gunnebo, Key Account Manager för
Loomis Sverige AB.
Samarbetet mellan Loomis och Gunnebo har
fungerat bra.
– Dialogen flyter fint och våra kontaktpersoner
på Gunnebo är riktigt på tårna om vi undrar något,
säger Göran Antán.
Parterna har även ingått ett ramavtal för teknisk
service inom Sverige.

Så här fungerar Loomis
CashShops
 B
 ankerna betalar en avgift till
Loomis för att deras kunder ska
få tillgång till CashShops.
 L oomis CashShops är helt
bankneutrala, vilket innebär
att kontanterna som lämnas
kan sättas in på valfria konton i
alla anslutna banker.
 T
 re olika personer kan parallellt
göra ärenden i de tre maski
nerna.
 T
 vå serviceboxar finns i lokalen.
En är backup så att kunden all
tid kan lämna kontanterna.
 A
 lla CashShops har enhetlig
design så att kunderna känner
igen sig oavsett vilken lokal de
besöker och för att underlätta
användningen.

Tar över där bankerna stängs
Konceptet har varit ett lyckat grepp. Speciellt som
de flesta storbanker har tagit strategiska beslut om
att avveckla kontanterna lokalt, samtidigt som det
ändå finns företag och affärer som behöver lämna
sina sedlar och mynt så riskfritt som möjligt. Och

Göran Antán, Head of Production Support för Loomis Sverige, besöker en CashShop.
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– Expertutlåtande kan uppfattas som absolut sa

AA

Sébastien Pascaud började arbeta inom säkerhetsbranschen för 16 år sedan och blev fast. Numera är han
expert på elektronik med djupgående kunskap om SMI-serverlösningen. – Att vara experten kanske kan
verka som en bekväm yrkesroll – folk tenderar att betrakta dina råd som den absoluta sanningen. Det är
just därför som jag är skyldig att ge kunderna pålitliga råd.

GLOBAL SERVICES

S

ébastien Pascaud är Electronics Support Manager
på Gunnebo. Det innebär att han leder ett team
bestående av sex experter som är specialiserade
inom elektronik, tillträdeskontroll, CCTV och tredjepartsunderhåll. Sébastien själv är SMI-serverexpert.
– Man måste definitivt ha en passion för produkterna och den teknik som döljer sig bakom dem. Man
måste vara lite tokig i sådant! säger han.
Jobbet innebär också att utbilda all ny personal, som
inte är tekniker, inom elektronik.
– Jag är visserligen teknikexpert, men mina främsta
färdigheter ligger inom teamledning, säger Sébastien.
För honom är det viktigt att visa respekt mot medarbetarna. Och mot kunderna. Det övergripande syftet är
att skapa en relation som är gynnsam för båda parter
genom att ärligt förse dem med den bästa lösningen.
Ibland föredrar kunder en billigare lösning, och då
måste Sébastien dels lyssna på deras argument men
samtidigt få dem att förstå att det i slutändan inte
ligger i deras intresse.
– En låg kostnad betyder ofta att lösningen är kortlivad. Elektronik blir väldigt snabbt föråldrad. Därför
är det absolut nödvändigt att planera för rätt arkitektur och dess framtid, förklarar Sébastien.
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Uppskattning är bästa belöningen
Att han har så många år bakom sig i säkerhetsbranschen är tack vare en bekant som tidigare jobbade på
Matra Sécurité.
– Han hjälpte mig att få min första tjänst där när jag
var 23 år, och jag är fortfarande fast!
För Sébastien bygger expertisen främst på lusten att
hela tiden lära sig mer om ny teknik. Genom återkommande informationsutbyte internt håller han och hans
team sina kunskaper uppdaterade när det gäller marknadstrender, konkurrenter och tekniska innovationer.
Det bästa med hans jobb är den kontinuerliga intellektuella stimulansen som den nya tekniken ger.
– Och så nöjet av att få höra kundernas uppriktiga
”tack för hjälpen”, tillägger han.

Ett udda problem
– En gång blev det ett generellt systemfel på en av
Frankrikes internationella flygplatser. Det visade sig att
kunden hade angett fel datum för en nationell helgdag, då man hade begränsat tillträde. Resultatet blev
att alla dörrar och grindar på flygplatsen, både interna
och externa, helt enkelt var låsta. Resenärerna kunde
varken gå in eller ut, passera genom tullen eller gå på
eller av flygplanen. Det var ett fullkomligt kaos!

Erfarenhet får folk att lyssna
Kunderna är från detaljhandeln, myndigheter, militären, industrin, storbanker och tjänsteleverantörer inom
logistik och telekommunikation.

Jag är visserligen teknikexpert, men mina främsta
färdigheter ligger inom
teamledning
När Sébastien blir kontaktad av kund får han ofta höra:
”Det funkar inte!”. I praktiken innebär det att det är fel
på den elektroniska utrustningen.

anning
TEXT Aurélia Gilbert
Foto Anne-Cécile Dupuis

– Elektronik är en mervärdeskomponent i elektromekaniska produkter. När något går fel betyder det att
dörrar och slussar inte kan öppnas, att kort inte kan
läsas, att kameror inte filmar och så vidare. Säkerhetsprestandan går upp i rök.
De flesta problem beror på buggar i programvaran
eller på att direktanvändarna inte vet hur man använder systemet på rätt sätt.
Det här är problem som går att ”bota”, och jag jobbar hårt på att se till att buggar elimineras och att
lösningarna anpassas till direktanvändarna på bästa
sätt, säger Sébastien.
Bland sina medarbetare på Gunnebo är han känd
för att ha en ”robust personlighet”. Detta, tillsammans
med sin långa erfarenhet och sina expertkunskaper om
Gunnebos lösningar, är några av hans främsta tillgångar när det gäller att lösa problem.
– När man har 16 års erfarenhet av jobbet så lyssnar folk på råden man ger …

Framtiden för CCTV
– Min prognos är att vi kommer att få se en tillväxt av
så kallade ”intelligenta” detektorer, kontrollsystem och
kameror som kommer att användas tillsammans med
multi-purpose-/multi-service-kort.
– Morgondagens CCTV-kameror kommer att ha tre
funktioner som samverkar: vanlig videoövervakning
och inspelning, intrångsdetekteringslarm som utlöses
via bildanalys och tillträdeskontroll med hjälp av verktyg för ansiktsigenkänning.
– Tekniken kommer alltid att avancera snabbare än
människors förmåga att acceptera utvecklingen och
tillämpa den. Men det gör ingenting, för det är just det
som får oss att ställa de rätta frågorna, säger Sébastien.

Om Sébastien Pascaud
Ålder: 39 år.
Familj: två döttrar, 12 och 4 år.
Bor: i Normandie, 70 km från Gunnebos kontor i
Vélizy, Frankrike.
Yrke: Electronics Support Manager, Gunnebo Frank
rike, sedan 2007.
Började på Gunnebo: december 1995.
Bakgrund: fil. kand. i fysiska mätningar från univer
sitet i Caen. Matra Sécurité 1995 (som senare blev
Gunnebo Frankrike).
Tidigare positioner inom Gunnebo: Electronics Qua
lity Engineer, After-Sales Engineer, Hotline Engineer
for Customer & Engineer Support.
Intressen: – Att njuta av livet! Gå ut, gå på teater
eller konsert. Bjuda hem goda vänner på en lyxig
lunch. Mat, som äkta Camembert-ost från gamla
kära Normandie där jag är född. Bordeaux-vin. IT.
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De bärbara skoldatorerna laddas inne i säkerhetsskåpet. När eleverna kommer är det bara att köra igång lektionen.

Fulladdade datorer
– ett mervärde för skolan
Egentligen ville skolan bara stöldskydda elevernas bärbara datorer. Men Gunnebos
säkerhetsskåp bjöd på mer. – Nu är datorerna fulladdade när lektionerna börjar, säger
Peter Klason, rektor.
TEXT Mats Ekendahl

SVERIGE. Det är den kommunala Eriksboskolan
i Sveriges näst största stad Göteborg, som först
och främst ville kunna förvara elevernas bärbara

datorer säkert när det inte var lektioner. Skolan,
som är en grundskola med cirka 300 elever, tog
kontakt med Gunnebo eftersom bolaget har ett
ramavtal med Göteborgs kommun för inköp av
stöld- och brandsäkra värdeskåp.
– Skolan ville ha en trygg datorförvaring och
undrade om vi kunde hjälpa till. När vi diskuterade blev vi helt överens om att datorernas
uppgift är att användas och inte för att vara
inlåsta. Därför erbjöd vi även eluttag för uppladdning i värdeskåpen, säger Peter Jansson, Key
Account Manager Gunnebo.

Startklara datorer varje morgon

– Laddningsmöjligheten är ett mervärde utöver stöldskyddet, säger Peter Klason, rektor.

Datorerna behövs för att Eriksboskolan ska
kunna nå sitt tydliga mål att ligga i framkant när
det gäller modern undervisning.
– Därför är det helt klart ett mervärde att

elevernas datorer är lättillgängliga och färdigladdade i klassrummen när lektionerna börjar,
säger Peter Klason.
De två säkerhetsskåpen är av märket Rosengrens – stöldskyddstestade och certifierade i
enlighet med svenska normen SS 3492. De har
god ventilation och är utrustade med fack för
förvaring av 25 bärbara datorer samt eluttag
för att koppla in dem för laddning över natten.
Standard är omställbara nyckellås, men skolan
valde godkända kodlås.
– Gunnebo levererade skåp motsvarande de
höga krav som vi ställer på säkerhet och funktion. Det känns väldigt bra att vi nu kan förvara
datorerna på ett tryggt och praktiskt sätt, säger
Peter Klason.
Rektorn är nöjd med resultatet. Det innebär
att Eriksboskolan fortsätter att använda sig av
samma säkerhetsskåp i sin pågående IT-satsning, och skolan har nu beställt fyra skåp till.
– Dessutom har ryktet om lösningen spridit
sig till andra skolor, som ringer och vill ha prisförslag, säger Peter Jansson, Gunnebo.

Entrance Control
#1 2011
2012
Gunnebo
global #2

Hygien och tillgänglighet är ett måste. Därför har tjänsteleverantören valt ”kontaktfria” in- och utgångar på sina Rail & Fresh-toalettcenter.

Bättre hygien för resenärer
Offentliga toaletter dras med ett ständigt dåligt rykte. Det gäller särskilt toaletter på eller
i anslutning till järnvägsstationer. Det tyska företaget Hering Bau GmbH har tagit det som
sin uppgift att ändra på det med sitt varumärke för toalettcenter, Rail & Fresh. Gunnebos
tillträdessystem spelar en viktig roll i sammanhanget.
TEXT Albert Schürstedt

TYSKLAND. Hygien och tillgänglighet är ett
måste för Hering Baus sanitetsanläggningar.
Därför har tjänsteleverantören valt ”kontaktfria”
in- och utgångar på sina Rail & Fresh-toalettcenter. Leverantören använder sensorbarriärer av
modellen SpeedStile för tillträdeskontroll på de
stora järnvägsstationerna i bland annat Berlin,
München, Hamburg och Stuttgart. Systemen
är så hygieniska och användarvänliga som över
huvud taget är möjligt, tack vare den kontaktfria
gången. Därför är den här lösningen idealisk för

sanitetstjänsteleverantörens krävande koncept.
– Med vårt varumärke Rail & Fresh garanterar
vi kunderna perfekt hygien dygnet runt på våra
toalettanläggningar, förklarar Burkhardt Strunk
på Hering Bau.
Anläggningarna ska vara välskötta, fräscha
och lätta att använda. Med en atmosfär som är
skapad för att få människor att känna sig bekväma, med renlighet och med en trevlig design
skiljer sig våra anläggningar från den normalt
så trista bilden av stationstoaletter. Ingången
till anläggningen spelar en viktig roll. På stationernas Rail & Fresh-center kontrolleras detta av
SpeedStile utrustad med sensorer.
– Den bekväma och kontaktfria in- och utgången via SpeedStile från Gunnebo stödjer oss
i vår strävan efter största möjliga renlighet, säger
Burkhardt Strunk.
– Systemet passar också väl in i vår design
rent visuellt – vi erbjuder en ljus och öppen
atmosfär med generöst tilltagna rum och bakgrundsmusik.
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SpeedStiles stoppar svin

AA

Höga genomskinliga dubbbeldörrar, liknande de som finns till exempel i tunnelbanor, sätter
effektivt stopp för tjuven. Flera matbutiker i Sverige har redan installerat SpeedStiles i entrén och
är positiva till resultatet.
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Peter Rundqvist, ICA-handlare på ICA Focus i Göteborg, har installerat SpeedStile-entrégrindar för att hindra folk från att lämna
butiken utan att betala.

V

arje år kostar stölder och snatterier fem
till sex miljarder kronor för detaljhandeln i
Sverige. Accessoarer, rakningsprodukter och
kött hör till de mest stöldbegärliga varorna. Även ost,
barnkläder och kosmetika är populärt att plocka på
sig, visar en undersökning som säkerhetsföretaget
Checkpoint Systems har gjort.
För flera butiksägare i framförallt Stockholmsområdet
har SpeedStiles blivit en bra lösning på problemet.
Entrégrindarna kan släppa igenom cirka 45 personer per minut och är tillräckligt breda för både
barn- och kundvagnar. Men de sätter effektivt stopp
för tjuven genom stängda dörrpaneler och ett larm
som ljuder om någon försöker gå igenom grinden
åt fel håll.

nnet
TEXT Hanna Lindahl
Foto Jeanette Larsson

Jag ville ha grindar som
verkligen fungerade, och
som också fyllde funktionen att tydligt signalera
att det här är en ingång
och inte en utgång.
– I de flesta butiker där vi monterat SpeedStiles
som entrégrindar har man haft problem med att
tjuvar forcerat ut genom de vanliga grindarna, med
kundvagnar till och med, och sedan lämnat platsen.
Vissa butiker har tidigare haft vakter i entrén för
att förhindra att kunder går ut med varor, säger Jan
Dolk, försäljningschef Entrance Control på Gunnebo
Nordic.

Hallå där Peter Rundqvist, Ica-handlare på Ica Focus
i Göteborg:
Ni har investerat i SpeedStiles – varför?
– I samband med att vi byggde om butiken i somras bytte vi entrégrindarna som inte höll måttet.
De krånglade mycket. Jag ville ha grindar som dels
faktiskt fungerade, dels fyllde sin funktion med att
markera att det var en ingång, inte utgång. Vi hade
problem med att folk gick ut genom ingångsgrindarna utan att betala.
Varför föll valet på Gunnebo?
– Den fyller rätt funktion. Grindarna är ljusa och
fräscha och trevliga att gå in igenom. Men de är
samtidigt stabila och ger tydliga signaler om att det
är fel väg ut. De uppfyllde helt enkelt mina önskemål
på bästa sätt.
Har du fått några reaktioner?
– Många kunder tycker att de ser fräsiga ut. Personalen har uttryckt att de är lättare att styra än den
gamla modellen, vi kan lättare välja hur de ska öppnas och stängas.
Grundproblemet då, stoppar de tjuvarna?
– Det avskräcker säkert till viss del att gå ut åt fel
håll. Och i och med att vi byggt om entrén så har vi
bättre uppsyn över ingången. I kombination med
larmet i grindarna blir vi åtminstone uppmärksammade på att något händer och har möjlighet att
agera.
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Gunnebo global
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Tänk om …
… framtiden kan

Gunnebo global

byggas på förtroende?
TEXT Anne Carin, Rob Suddaby
ILLUSTRATIONER STARK Corporate Communication

#2 2011
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TÄNK OM ... #1 2012

Vi på Gunnebo har dragit slutsatsen att framtidens
utmaningar inom säkerhet är nära sammankopplade med möjligheten att samarbeta över
systemgränser. Vi har frågat några av våra kunder
vad detta innebär och kan komma att påverka
utvecklingen av deras dagliga verksamhet.

Tänk om …
... det var möjligt att garantera en helt säkert
hantering av kontanter.

”Det skulle vara fantastiskt om vi i
framtiden kan eliminera eller i hög
grad minska angreppen på våra
arbetsplatser”.
Hervé Lafranque
Safety and Investigations Manager, La Poste (FR)

Tänk om …
... ett system för ansiktsigenkänning kunde
kopplas ihop med biljettsystem.

”Vårt mål är att låta passagerarna
gå igenom flygplatsen på ett så
smidigt sätt som möjligt. Vi tittar hela tiden på hur vi ska kunna
göra processen ännu snabbare i
framtiden”.
Rashid Khalifa Al-Khalifa
statssekreterare till inrikesministern för kungariket Bahrain

Sammankopplade lösningar för tillträdeskontroll
Nya förutsättningar för kontanthantering
Tidigare har centralbankerna haft hela kontrollen över hanteringen
av kontanter, men nu lämnas en allt större del av ansvaret successivt
över till affärsbanker. De överlåter i sin tur delar av hanteringskedjan
till detaljhandeln, värdetransportörer och leverantörer av speciallösningar. Det här är en utveckling som redan har fullbordats
i vissa länder, pågår i andra och
förväntas sprida sig till ännu fler
i framtiden.

Kunderna vill att deras lösningar ska vara sammankopplade för att
kunna kommunicera med varandra och dela information. Säkerhetspersonal behöver ha tillgång till all data som en anläggnings
säkerhetslösningar genererar för att snabbt kunna vidta åtgärder
när det uppstår problem. Flygplatssäkerhet är särskilt krävande
men också ett område där ökad
anslutningsbarhet och kompatibilitet system emellan kommer att
skapa bättre lösningar. Till exempel kan dagens slussar för snabb
ombordstigning inte läsa både
ID-handlingar och biljettinformation, men det kan bli möjligt i
framtiden.

TÄNK OM ...

Tänk om …
... du kunde styra ditt kassaskåp
på distans.

”Med hjälp av fjärrstyrning och
fjärrövervakning kan vi se till
att vår verksamhet sköts mer
effektivt i framtiden”.
Rizqullah Thohuri
doktorand och President Director för PT Bank BNI Syaria (ID)

#1 2012

Tänk om …
... vi kunde ge våra samarbetspartners tillgång
till kritisk information i realtid.

”Om du delar data med dina leverantörer, som till exempel banker
som tillhandahåller pengar till
holländska butiker, blir det lättare
eftersom alla vet vad som pågår.
Det skulle lägga grunden för ett
bättre samarbete”.
Edwin ten Brink
ägare till Ten Brink Food Retail (NL)

Koppla upp ditt kassaskåp
Också inom säker förvaring kommer den ökade anslutningsbarheten
att få effekt. Större valmöjligheter vad gäller fristående kassaskåp
kommer att leda till en ökad integration med andra säkerhetssystem. För att utrusta ett kassaskåp med larm, detektorer eller andra
funktioner krävs i dag antingen
omfattande ingrepp eller att
funktionerna byggs in redan vid
tillverkningen. I framtiden kommer
i stället standardiserade portar att
göra det möjligt att ansluta ”plug
and play”-enheter som tillför extra
funktioner.

Koppla samman alla som är involverade i cykeln!
De viktigaste frågorna för Gunnebos serviceerbjudande är ökad
anslutningsbarhet och smartare programvara. TCP/IP-lösningar kommer att göra det allt enklare att övervaka utrustning ute på fältet i
och med att statusrapporter genereras i realtid och kostnadseffektiv
service på distans möjliggörs.
Dessutom kommer Gunnebo att
erbjuda programvara som själv
kan avläsa när det är dags att utföra förebyggande underhåll – en
lösning som maximerar drifttiden
och håller utbyteskostnaderna
nere.
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Optimerar sin kontanthantering

Uzbekistan har lagts till på listan över länder som investerar i Gunnebos lösningar.

Investerar i säker förvaring
Uzbekistan. Under 2011 installerades den första uppsättningen bankfack från Gunnebo på två
banker i staden Tasjkent: Pak Yuli
Bank och Asia Alliance Bank.
– Vi hade förhandlat med bankerna i över tre månader när vi
tillslut fick de två beställningarna
på 579 respektive 810 fack, berättar Alexander Żywuszko, Export
Manager på Gunnebo.

– Vårt samarbete med de två bankerna ser lovande ut inför framtiden. Vi för redan diskussioner om
att installera bankfack på ytterligare två ställen. Vi är stolta över
att ha Uzbekistan med på vår
lista över länder som använder
Gunnebos säkerhetsutrustning,
tillägger Alexander Żywuszko.

Program för framtidens ledare
SVERIGE. Ledarskap är viktigt då
det behövs starka ledare för att
driva en framgångsrik verksamhet. För att stärka det framtida
ledarskapet har Gunnebo gjort en
långsiktig investering genom att
lansera ett trainee-program.
Fyra kandidater valdes ut efter
en intensiv urvalsprocess och
det första programmet startade
i november 2011. Planen är att
det ska följas av ett andra, ett
tredje och många fler program i
framtiden.
– Det första programmet kallas
Future Leaders och riktar sig till
unga, nyutexaminerade talanger
med utbildning inom finans,
tillverkning, service och logistik/
inköp, säger Per Borgvall, VD och
Koncernchef för Gunnebo.
Programmet pågår i 15 månader, under vilka talangerna till-

bringar fem månader på tre olika
arbetsplatser, varav en i Asien.
Programmet innehåller också omfattande kompetensutbildning
med mycket stöd och support
längs vägen.

Per Borgvall, VD och Koncernchef,
Gunnebo

TYSKLAND. Effektivitet och
säkerhet är avgörande för detaljhandeln när det gäller kontanthantering. I Tyskland spelar
centralbanken en allt mindre roll i
kontantförsörjningen, något som
ökar pressen på detaljhandeln.
Med system som SafeCash Retail
Deposit Smart erbjuder Gunnebo
intelligenta lösningar som bland
annat har övertygat en ledande
europeisk skohandlare.
Den ökade efterfrågan på effektiva kontanthanteringssystem
från tyska detaljhandlare och
tjänsteleverantörer blev tydlig
under våren 2011. Då diskuterade
representanter från branschen
möjliga lösningar på förändringarna inom kontantförsörjningen
vid kontantlogistikkongressen i
Frankfurt am Main. Anledningen
var att den tyska centralbanken
gradvis drar sig undan från detta
område. – Den här förändringen
och kostnaderna på omkring en
cent per euro gör att företagen
letar efter lösningar för ett enklare och mer ekonomiskt sätt att
hantera kontanter, konstaterar
Klaus Schmid, detaljhandelschef
på Gunnebo.
Därför beslöt en av Europas
ledande skohandlare att optimera
sina kontantprocesser med hjälp av
Gunnebos lösningar
tillsammans med
sin tjänsteleverantör, Cash Logistik
Security AG. Skohandlaren beställde
450 SafeCash Retail

Deposit Smart-enheter till ett
värde av totalt cirka 2,5 miljoner
euro. – Effektiva och säkra processer från kassa till insättning är
oerhört viktigt för kunderna, förklarar Schmid. – Vårt system hjälper dem att nå dessa mål, även
när omständigheterna förändras.
En stor fördel är att man snabbt
får ett värdedatum på intäkterna.
Detta kräver ett nära samarbete
med processtjänsteleverantörer
som Cash Logistik Security AG.
Cash Logistik Security AG samarbetar med DZ BANK AG och kan,
tack vare detta unika partnerskap,
erbjuda säkra och övervakade
processer i enlighet med den
tyska banklagstiftningen.
Kontanthanteringsspecialisten
från Düsseldorf beställde 131 SafeCash Retail Deposit Smart-enheter från Gunnebo till ett totalt
värde av omkring 800 000 euro.
– Tjänsteleverantören använder
systemen hos en av sina största
kunder, rapporterar Schmid. – De
optimerar kontanthanteringen
och kompletterar den teknikportfölj som Cash Logistik Security AG
har att erbjuda.

I VÄRLDEN

#1 2012

Etablerar i Sydamerika

Bensinstationer väljer SafePay
Nederländerna. Tokheim
Group S.A.S. är en av världens
ledande tillverkare av och underhållsleverantörer för bränsletankar. Gunnebo och Tokheim
har nu ingått ett avtal om att
sälja SafePay till bensinstationer
runtom i Europa.
SafePay är en sluten kontanthanteringslösning för en kontrollerad, säker och effektiv kontantprocess i detaljhandelsbutiker.
Hittills har avtalet mellan Tokheim Benelux och Gunnebo redan resulterat i sju beställningar
i Nederländerna och en i Belgien,
från olika bensinbolag.
Tokheims kunder kan välja
mellan olika SafePay-lösningar
utifrån sina behov. Vissa kunder
har valt enbart SafePay Basic
medan andra har beslutat sig
för att satsa på SafePay Secure
med tömningsenheten CTU eller
backoffice-lagringsenheten SCL.
Tokheim Group S.A.S. har sitt
huvudkontor i Paris, Frankrike.
Deras viktigaste mål är att förse
återförsäljare av drivmedel med
kompletta tanklösningar – bränslepumpar, system och service
– för att bygga upp och driva
återförsäljarnas stationer på ett
lönsamt, effektivt, säkert och
miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Tokheim Group S.A.S. har verksamhet i många länder världen
över och erbjuder ett komplett
utbud av bränslepumpar, men
även automatiska system för
detaljhandel, betalterminaler,
medieutrustning, reservdelar och
uppgraderingskit. Kunderna har
också tillgång till ett komplett
utbud av supporttjänster, inklusive konstruktion och underhåll
av servicestationer.

BRASILIEN. Gunnebo har ökat sitt
ägande från 50 till 80 procent
inom det brasilianska samriskföretaget Gateway Security SA, som
därmed blir ett dotterbolag. Företaget ska utgöra Gunnebos plattform för tillväxt i Sydamerika.
Gunnebo räknar med en stark
tillväxt inom den sydamerikanska
säkerhetsmarknaden under de
närmaste åren. I dag är Gunnebo
en ledande leverantör av säkerhetslösningar till den brasilianska
detaljhandelssektorn. Företaget
utgör en solid plattform för att
utöka koncernens kompletta
säkerhetserbjudande i Brasilien
samt på andra växande sydamerikanska marknader.
– Att investera i tillväxtmarknader som Brasilien ligger helt i
linje med koncernens övergripande strategi att flytta koncernens
tyngdpunkt utanför Europa, säger
Per Borgvall, vd och koncernchef
för Gunnebo.
– För fem år sedan stod försäljningen utanför Europa för strax
över tio procent av koncernens
försäljning, men i slutet av tredje
kvartalet 2011 hade den siffran

stigit till 32 procent. Vår ambition
är att fortsätta den här förflyttningen, vilket kommer att ske
genom marknadsinvesteringar
i delar av världen där det råder
stark tillväxt inom vår kärnverksamhet.
– Bank- och detaljhandeln är
två sektorer med stark tillväxt
i Brasilien och på många andra
sydamerikanska marknader, säger
Rubens Bulgarelli Filho, chef för
Gunnebos verksamhet i Brasilien.
– Det faktum att Brasilien ska
vara värd för fotbolls-VM 2014
och OS 2016 innebär att vi också
kommer att få se en stark tillväxt
på marknaderna för tillträdeskontroll under de närmaste åren. Nu
när vi också börjar marknadsföra
och sälja Gunnebos fullständiga
portfölj av lösningar och tjänster
ser jag goda möjligheter för en
allt starkare och lönsammare
tillväxt i Brasilien och på andra
sydamerikanska marknader.

Gateway Security SA
 90 anställda i Brasilien
 Å
 rlig omsättning är 14 miljoner
euro.

Miljöarbete ger resultat
NORDEN. Sedan år 2000 har Gunnebo deltagit i Carbon Disclosure
Project (CDP)*, en studie där över
3 000 företag och organisationer
i omkring 60 länder mäter och
publicerar sina utsläpp av växthusgaser.
Den nordiska rapporten för
2011 omfattar rapportering från
143 företag och visar både direkta
och indirekta utsläpp av växthusgaser.
För 2011 har Gunnebo fått
67 poäng jämfört med 65 under
2010. Maxpoäng är 100. Poängen
i detta skikt indikerar ”ökad förståelse för företagsspecifika risker
och möjligheter relaterade till
klimatförändringar”.
– Resultatet bekräftar vårt åtagande att minska vår miljöpåver-

kan i linje med vår miljöpolicy och
våra miljömål, säger Gunnebos
SVP Quality & Environment, Rolf
Kjällgren.
*Carbon Disclosure Project är en
oberoende och icke vinstdrivande
organisation som tillhandahåller världens största databas med
primär klimatinformation om
företag.
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Världsledande leverantör av en säkrare framtid
TEXT Rob Suddaby

Gunnebo-koncernen levererar effektiva
och innovativa säkerhetslösningar till
kunder över hela världen.
Eftersom vi är en global säkerhetsleverantör måste vårt erbjudande utvecklas
om vi ska kunna hjälpa er att möta era
framtida säkerhetsutmaningar.
Tillsammans måste vi driva innovation
och våga spränga gränser. Ställa oss frågan
”Tänk om …?”, och tillsammans sträva efter
att skapa en säkrare framtid.

Om Gunnebo
Antal anställda: 5 300
Omsättning: 580 miljoner euro
Huvudkontor: Göteborg, Sverige
Säljföretag: i 31 länder och partners på
ytterligare 100 marknader.
Affärsområden: Bank Security & Cash
Handling, Secure Storage, Global Services
och Entrance Control.

Hur ska vi forma
säkerhetens framtid?
Skanna den här koden
med din mobilkamera
och ta reda på det,
eller gå till:
www.gunnebo.com/forasaferfuture

