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Gunnebo är ett varumärke med anor 
ända från 1764. I början tillverkade 
företaget spik och sålde senare även 
kättingar och lyftsystem. Sedan 1995 
har mer än 40 företag köpts upp världen 
över. Under 2006-2007 integrerades 
samtliga dessa i en gemensam struktur 
under ett gemensamt namn – Gunnebo.  
Visionen var att göra Gunnebo till 
världsledande leverantör av en säkrare 
framtid för kunder inom Bank Security & 
Cash Handling, Secure Storage, Global 
Services och Entrance Control.
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www.gunnebo.be
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www.gunnebo.fi
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www.gunnebo.fr
INDIEN 
www.gunnebo.co.in
INDONESIEN 
www.gunnebo.com/id 

ITALIEN 
www.gunnebo.it
KANADA 
www.gunnebo.ca
KINA 
www.gunnebo.cn
LUXEMBURG 
www.gunnebo.be
MELLANÖSTERN 
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OCH IRLAND 
www.gunnebo.co.uk
SVERIGE 
www.gunnebo.se
TJECKIEN 
www.gunnebo.cz
TYSKLAND 
www.gunnebo.de
UNGERN 
www.gunnebo.hu
ÖSTERRIKE 
www.gunnebo.at
Övriga marknader: 
www.gunnebo.com 

“Vi vill vara en världsledande leverantör av en säkrare framtid
och det kräver att vi intar en stark position på den amerikanska 
marknaden – världens näst största vad gäller säkerhet.”
Per Borgvall, VD och Koncernchef, Gunnebo.
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Mästerarkitektens vision var att skapa en vertikal stad full av liv hela dygnet. 
Resultatet blev The Shard – Londons högsta byggnad – som drar till sig stor 
uppmärksamhet från hela världen.   

H öjdpunkten The Shard är Europas 
högsta kommersiella byggnad och 
ståtar med sin prakt bredvid beröm-

da London Bridge. Den stiliga framtoningen 
innebär att huvudentrén och dess säkerhets-
lösning för inpassering också måste vara 
elegant.

– Våra SpeedStile FL-grindar uppfyllde 
kraven på slimmad modern design. Det var 
den främsta orsaken till att Gunnebos in-
passeringslösning valdes. Den höga genom-
strömningshastigheten för besökare bidrog 
också till att vi fick kontraktet, säger Louise 
Summers, Sales Executive, Gunnebo UK. 

Säkerhetsföretaget började arbeta med 
arkitekten Renzo Piano tidigt i projektet för 
att väva in entrégrindar och tillträdeskon-
troller så estetiskt och praktiskt som möjligt 
i byggnadskroppen.  

Och det går smidigt att passera Speed-
Stile FL-grindarna. Auktoriserade besökare 
släpps in vid klarsignal från kontrollsys-
temet, medan inkräktare snabbt avslöjas 
och alarmsystemet aktiveras. De effektiva 
grindarna i huvudingången på nivå två har 
kompletterats med sina ljudlösa släktingar 
GlasStile S.

På bottenvåningen går husets anställda 
in och ut. Där huserar SpeedStile FP1800-

grindar för att ge en attraktiv lösning respek-
tive förhindra objudna gäster i den obeman-
nade miljön.

Men inte bara säkerhet har stått i fokus 
vid uppförandet av The Shard. Skapelsen ska 
också bidra till ett hållbart samhälle avs-
eende lokalisering, konstruktion och drift. 
Byggnaden ligger därför vid en av Londons 
stora knutpunkter för kollektivtrafik och 
mestadels har återvunnet material samt 
lokala entreprenörer använts. Ny teknik 
och moderna material ger effektiv energi-
användning samt minskar negativ CO2-
påverkan.   ■  

Gör entré i Londons

HÖGSTA HUS

Panorama i 360 grader. I februari 2013 kan 
allmänheten börja besöka utsiktsvåningen The 
View from The Shard. En klar dag möjliggör 
den 60–70 kilometers fri sikt över London.

FaKTa/THE SHard
• 310 meter högt.
• Höghastighetshissar betjänar de 

87 våningarna.
• Innehåller kontor med hög standard, 

världsberömda restauranger, fem-
stjärniga hotellet Shangri-La, exklusiva 
lägenheter.

• Designades år 2000 av italienska arki-
tekten Renzo Piano, mest känd för att ha 
varit med och skapat Centre Pompidou i 
Paris. Han har fått RIBA Royal Gold Medal 
och Pritzker Prize (ses som arkitektu-
rens Nobelpris). 

TEXT  I  Mats Ekendahl
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GlasStile S 
SpeedStile FP1800 

SpeedStile FL



4 GLOBAL MAGAzINe     #3 2012

K ontanter är det minst kostsamma betaln-
ingssättet. Konsumenterna betalar inga avgifter 
och tillåts förbli anonyma. Kontanter innebär också 

lägre kostnader för detaljhandeln än både checker och 
kreditkort. Men mindre kostsamt är inte detsamma som 
gratis. Att hantera kontanter kostar fortfarande pengar. 

Kostnaderna förknippade med kontanter har framför 
allt att göra med den tid som går åt för att hantera dem. 
Att ordna med kontanter och göra avstämningar manuellt 
är tidsödande och tillför inget mervärde till en butiks 
verksamhet. Strävan att förbättra säkerheten för både 
anställda och kunder – och för själva pengarna – kräver att 
handlarna utformar butikerna på ett visst sätt. Att minska 
svinnet och samtidigt göra kontanthanteringen maximalt 
effektiv innebär också en utmaning för detaljhandlarna. 

Den ökade konkurrensen inom handeln har fått butik-
sinnehavarna att söka automatiserade lösningar för att 
kunna minska kostnaderna som kontanter ger upphov 
till. Sådana lösningar syftar till att optimera hanteringen 
genom hela kedjan, från butiken hela vägen upp till hu-

vudkontoret, och att effektivisera arbetsmomenten för 
varje aktör som deltar i processen. Detaljhandlarna hittar 
därmed nya strategier för kontanthantering som innebär 
att butikspersonalen kan ägna mer tid åt kunderna. De 
slipper flera återkommande rutinmoment, behöver inte 
ägna lika mycket tid åt administration och kan avsevärt 
minska arbetet som ägnas åt kontanter. 

En uppgift för Gunnebo
Som ledande säkerhetspartner till flera stora banker, och 
några av världens största detaljhandels- och värdetrans-
portföretag, har Gunnebo anförtrotts uppgiften att säkra 
det som faktiskt är mest värdefullt. 

Gunnebo erbjuder en kombination av hårdvara, mjuk-
vara och tjänster med spännvidd från grundsystem till 
kompletta och slutna kontanthanteringslösningar – från 
produkter för deponering av kontanter till säkerhetsåt-
gärder i butikerna och automatisering på kassakontoren. 

Erbjudandet täcker butikernas hela kontanthanter-
ingsprocess. Hos Gunnebo är man väl medveten om att 
kontanthanteringen är en del av ett större sammanhang. 
En effektiv och tillförlitlig kontanthantering förutsätter 
samarbete mellan flera parter: personal och chefer i bu-
tikerna, företagen som levererar lösningarna, värdetrans-
portörerna och bankerna. Med beprövad teknik och mjuk-
varuplattformar som grund bildar Gunnebo mittpunkten i 
ett nätverk där kontantprocessens alla aktörer ingår.

Aktivt underhåll
Den sortens samordning öppnar nya möjligheter för 
hanteringen av kontanter. Detaljhandlarna får insättnin-
gar krediterade samma dag och kan bevaka mängden 
kontanter i butiken. Värdetransportörerna får tillgång till 
uppdaterad information som hjälper dem att organisera 
arbetet på ett effektivt sätt, förbättra hämtningen och 
påfyllningen av kontanter och optimera sina logistikru-
tiner. Bankerna kan dagligen ta del av information om de 
kontantintäkter som krediterats på konton i banken och 
får dessutom rapporter över transaktioner. 

Samtliga lösningar fjärrstyrs från en nätövervakningscen-
tral, vilket ger tillgång till aktivt underhåll och mjukvaruservice. 
Att kommunikationen upprätthålls genom hela processkedjan 
är A och O för en kontrollerad hantering av kontanter. Det han-
dlar inte bara om flexibilitet eller om möjligheten att snabbt 
och enkelt kunna införa och tillämpa lösningar för kontan-
thantering. Det handlar om ett helt nytt sätt att hantera och 
bevaka kontantprocessen som helhet, och därmed om ett helt 
nytt sätt att arbeta.    ■ 

Med fokus på 
kontanthantering
Kontanter är knappast på väg att försvinna. De har funnits 
med oss i 2 700 år och utgör i dag världens mest använda och 
accepterade betalningsmedel. Mängden kontanter i omlopp 
ökar faktiskt, och den trenden tycks vara på väg att fortsätta. 
Att hantera kontanter kostar visserligen pengar, men det 
finns lösningar som håller kostnaderna nere.

TEXT  I  Amel Loukal
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D en trendiga schweiziska 
klädkedjan bestämde sig för 
att optimera sina kontant-

processer med hjälp av lösningar 
från Gunnebo i samarbete med den 
egna processtjänstleverantören Cash 
Logistik AG (CLAG). Hittills har kläd-
företaget beställt 159 SafeCash Retail 
Deposit smart-enheter till ett sam-
manlagt värde av cirka tio miljoner 
kronor.

Att få tillgång till effektiva och 
säkra processer för deponering av 
kontanter var extremt viktigt för 
kunden. Det ställde krav på nära 
samarbete inte bara med CLAG utan 
också med DZ BANK för att kunna 
ta fram säkra och övervakningsbara 
processer som överensstämde med 
tysk banklagstiftning.  

SafeCash Retail Deposit smart har 
installerats på butikernas kassakon-
tor. Kassörerna matar in dagskassan 
mellan de två kontrollenheterna. 
Sedlarna räknas, verifieras och lagras 
säkert inne i systemet. Samtidigt 
skapas ett dataregister med informa-
tion om de depositioner som gjorts, 
uppgifter som kan användas i sam-
band med lagerhantering och för att 

kreditera kundkonton. Informationen 
sänds med automatik till Gunnebos 
samarbetspartner CLAG, och på så 
sätt får kunden i princip tillgång till en 
bankfilial på det egna kassakontoret. 

Parallellt matas data också in i 
bokningssystemet hos DZ BANK, 
och beloppen krediteras på kundens 
konton. Tillsammans med värdetrans-
portören har TALLY WEiJL därmed rätt 
verktyg till hands för att kunna optim-
era hela kontanthanteringsprocessen.

 – CLAG:s kunder får en snabb och 
säker logistisk lösning för att omvan-
dla kontanter till tillgodohavanden på 
banken, säger Wolfgang Brand, Sales 
Director, Financial Sector & Distribu-
tion Sector inom Gunnebo Tyskland. 

Simon Michell, finansdirektör hos 
TALLY WEiJL, är mycket nöjd med den 
intelligenta lösningen.

– De nya lösningarna gör att våra 
anställda får mer tid att ta hand om 
kunderna. Det nya sättet att hantera 
kontanter är också betydligt säkrare 
än det gamla, säger han. 

TALLY WEiJL har omkring 2 800 
anställda i 31 länder och mer än 760 
butiker. År 2011 uppgick den totala 
försäljningen till 515 miljoner euro.   ■

Nu får klädkedjan
mer tid för kunderna

FÖrdELar MEd ETT aUTOMaTISEraT SYSTEM FÖr KONTaNTHaNTErING
• Omedelbar äkthetsverifiering av sedlar.
• Optimerad likviditet genom snabb kreditering.
• Minskad risk för rån.
• Lägre kostnader för kontanthantering (t.ex. inget behov av manuell räkning).
• Färre hämtningar och minskad administration (färre kontrollmoment).

TEXT  I  Mats Ekendahl

EN SÄKER MODELL. Det trendiga 
schweiziska modemärket TALLY 
WEiJL satsar på en sluten lösning 
för kontanthantering.
 Foto: TALLY WEiJL
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I Tyskland står kontantförsörjningen inför genomgripande förändringar. 
Centralbankens successivt minskande roll i kontantförsörjningen ökar 
pressen på företagen. System som SafeCash Retail Deposit smart gör 
att Gunnebo kan erbjuda intelligenta lösningar, något som övertygat 
internationella modemärket TALLY WEiJL. 

Schweiziskt klädföretag
installerar lösning för 
sluten kontanthantering. 
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Det sker fortfarande mycket kontanthan-
tering i både stora och små affärsrörelser. 
Rånrisken är uppenbar. Men nu finns ett 
bekymmerslöst totalförsvar mot stöld och 
överfall som alla har råd med.

a ffärer, företag, värdetransportföretag 
och banker kämpar med olika problem 
kopplade till kontanthantering. För 

alla vill förstås undvika överfall, rån, fysisk 
förödelse och psykisk rehabilitering av anställ-
da. Och med en ny integrerad säkerhetslösning 
för kontanthantering minimeras de riskerna.

– Tillsammans med CIT-företaget RCCS, 
Hartmann och Spinnaker har vi utvecklat ett 
effektivt system för att ta hand om kontanter 
och anpassat det för användarna. De behöver 
inte längre fundera över problemen eller oroa 
sig, säger Patrick van Aart, globalt ansvarig för 
Gunnebos affärsenhet Cash Handling.

Inga råntillfällen med slutet system
Vid traditionell förflyttning av sedlar och mynt 
ingår moment som är potentiella råntillfäl-
len: Betalningstransaktion, räkning av pengar, 

packning i värdeväska, manuell transport till 
värdetransportbilar, och förflyttning till bank-
er. Men den nya preventiva säkerhetslösningen 
tar bort de kriminellas förväntningar.   

– Eftersom alla pengar direkt hamnar i ett 
slutet system ges inga tillfällen för rånare att 
slå till, säger Patrick van Aart. 

Ingen personal i affärerna behöver blandas 
in. Vakter sköter tryggt all överföring till bank-
erna med hjälp av värdekassetter, som färgar 
pengarna vid åverkan, och med specialbyg-
gda effektiva värdetransportbilar. Så efter att 
kontanterna väl deponerats i värdekassetten i 
affären hamnar de sedan snabbt på rörelsens 
bankkonto. 

Passar alla storlekar
Det betyder att pengarna finns tillgängliga 
nästan med en gång för affärsägarna, och 
mycket snabbare än med andra lösningar som 
dessutom ofta uppfattas som dyra av mindre 
och medelstora näringsidkare. 

– Men vi erbjuder alla ett kostnadseffektivt 
system genom hela kontanthanteringskedjan. 
Det är nämligen skalbart så att det passar 
både små butiksägare och stora affärskedjor. 
Allt övervakas dessutom av ett säkerhets-

företag 24 timmar om dygnet sju dagar i veck-
an. Och sker det trots allt ett rån är pengarna 
försäkrade, säger Patrick van Aart.  

Pengaflödet syns online
Mjukvaran för övervakning av kontanthan-
teringen baseras på en plattform, som kan 
integreras med systemen hos banker och 
värdetransportföretag. Det innebär att alla 
inblandade aktörer kan övervaka flödet av 
kontanter on line, och att de alltid vet var 
pengarna finns.

– Det är en ”front office solution” för fram-
tiden som minskar rånriskerna, kostnaderna 
och administrationen för alla parter, säger Fred 
Rensenbrink, VD för RCCS.

RCCS är ett nystartat bolag som marknads-
för konceptet och praktiskt sjösätter det för 
respektive kundföretag, även om de fyra 
parterna i projektet också säljer lösningen. 

Intresserade näringsidkare tecknar ett femår-
skontrakt till en månatlig fast kostnad som 
täcker allt: Rånskydd, värdekassetter, transport-
er, bankhantering, programvara, med mera.

– Affärsägarna kan sedan leva efter devisen 
”no worries, be happy!”, säger Fred Rensen-
brink.    ■

Gunnebo med partners inom
kontanthantering har en ny
helt komplett lösning för små
och medelstora butiker.

Rånarna tappar lusten
Riskfri kontanthantering med ny lösning

TEXT  I  Mats Ekendahl
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Rånarna tappar lusten
Riskfri kontanthantering med ny lösning

KostnadseffeKtivt rånsKydd. Gunnebo har 
varit med och utvecklat en integrerad lösning för 
kontanthantering, som gör livet enklare för nä-
ringsidkarna. För en rimlig fast kostnad per månad 
slipper de bekymra sig för allt i den problematiska 
kontanthanteringen: Räkning, förvaring, hämt-
ning, transport, lagring, leverans till bank.
 Illustration: Emma Agnred
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s edan flera använder Statoil SafePay i sina 
butiker. Det slutna kontanthanteringssys-
temet innebär att pengarna direkt förflyt-

tas till en värdekassett, som vid åverkan färgar 
pengarna med bläck. Där förvaras de säkert 
tills det företag som ska transportera pengarna 
hämtar dem.

– SafePay är i dagsläget det enda system för 
kontanthantering som är utvecklat i samarbete 
med kunden. Och vi lägger stor vikt även vid 
fortsatt utveckling för att ytterligare förbättra 
och säkerställa kvaliteten, säger Dennis Lynge 
Jørgensen, Sales Manager, Gunnebo Danmark.

Som en följd av det presenterades ett nytt 
projekt i maj 2012. 

Statoil och Loomis, företaget som sköter 

hämtningen av deras kontanter, tog fram ett 
nytt arbetssätt som bygger på användningen av 
SafePay och Cash Control Connectivity Module. 
Det sistnämnda är en webbaserad mjukvarulösn-
ing för att övervaka kontantflödet i realtid. 

Färre transporter minskar kostnaderna
Tidigare hade Loomis haft ett fast schema för 
när väskorna med kontanter skulle hämtas i 
butikerna. Men det gjorde att väskorna ofta bara 
var halvfulla.

– Vi såg en möjlighet att förbättra proces-
sen och kontaktade Gunnebo och Loomis för 
att gemensamt se vad vi kunde hitta på. Detta 
ledde till ett bra samarbete och i dag har vi en 
arbetsgång där kontanthanteringssystemet i bu-
tiken kommunicerar med systemet hos Loomis, 
som sedan slutligen bestämmer vilka turer de 
ska köra, säger Peder Hansen, HSE koordinator 
Statoil Danmark.

Gunnebos CashControl skickar en varning till 
Loomis när det är fem dagar kvar tills en SafePay 
SCL i en specifik butik blir full.

– Det är precis lagom med tid för att vi ska 
kunna schemalägga kontanttransporten och 
hämta en full värdekassett istället för en halvfull, 
säger Peder Hansen.

För Loomis innebar det ett helt nytt tänkesätt.
– Så i dag sparar vi pengar genom att köra 

färre transporter samtidigt som vi ger kunden 
bättre service och minskar kostnaderna för dem, 
säger Hermod Martinsen, Managing Director, 
Loomis Danmark.

SafePay i 200 stationer
Statoil i Danmark började installera SafePay för 
några år sedan när de drabbades av fler rån i bu-
tikerna i storstäderna. Det slutna kontanthanter-
ingssystemet visade sig var väldigt effektivt och i 
dag har 200 av Statoils bensinstationer SafePay.

Investeringen har blivit allt mer lönsam genom 
att Statoil och Gunnebo har funnit nya möjlig-
heter att förbättra och effektivisera processen 
tillsammans med andra partners, som till exem-
pel värdetransportföretag – CIT-företag – och 
banker.   ■ 

Mer pengar hämtas mer sällan
Samarbete över gränserna gav ännu effektivare kontant hantering

TEXT  I  Hanna Lindahl

bra samarbete. Peder Hansen, HSE koordinator för 
Statoil Danmark: ”Vi såg en möjlighet att förbättra vår 
process och kontaktade Gunnebo och Loomis. Det ledde 
till ett fruktbart samarbete. I dag har vi en lösning där 
kontanthanteringssystemet i butikerna kommunicerar 
med  systemet hos Loomis, vilket sedan beslutar vilka 
butiker som pengar ska hämtas från och när.”   
 Photo: Linda Gårdlöv 
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Statoil i Danmark ville sänka kostnaderna 
ytterligare för sin kontanthantering. 
Lösningen blev ett helt nytt samarbete och 
arbetssätt med Loomis och Gunnebo.



Rånarna ratar 
bensinstationer
Under 2012 har Statoil i Sverige hittills drabbats av två 
rånförsök mot sina bensinstationer. En väldigt låg siffra.

– Tidigare kunde det vara över 20 rån om året. Men 
med ett bra kontanthanteringssystem vet tjuvarna att 
det inte är någon idé att försöka längre, säger Torbjörn 
Lenstad, säkerhetschef Statoil Sverige.

U nder det första halvåret 2012 rap-
porterades 369 butiksrån i Sverige, 
det är den lägsta nivån på tio år enligt 

statistik från Brottsförebyggande rådet.
Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, 

säger att en viktig förklaring är mindre väx-
elkassor i butikerna. Torbjörn Lenstad, säker-
hetschef på Svenska Statoil, håller med.

– Att försöka råna våra stationer är att ta en stor risk efter-
som ett eventuellt rånbyte blir litet tack vare kontanthanter-
ingssystemet, säger han.

I det slutna kontanthanteringssystemet sker både betaln-
ing och växelutbetalning automatiskt. Det betyder att pen-
garna är säkrade från det ögonblick de lämnar kundens hand, 
tills de når uppräkningscentralen.

– Vi arbetar hårt för att vår personal ska känna sig trygg, 
trots att de hanterar mycket pengar. Det handlar inte om att 
vi kan bli av med pengar eller cigaretter, utan framför allt om 
att människor kan råka illa ut, säger Torbjörn Lenstad.

Mindre bekymmer – mer kundservice
Svenska Statoil har cirka 305 bemannade stationer runt om i 
landet. I dag är närmare 75 av dessa utrustade med Gunnebos 
SafePay-system. Och fler kommer det att bli.

– Redan vid årsskiftet 1999/2000 hade vi en lösning från 
ett annat företag på många stationer. Nu byter vi ut det 
gamla systemet mot Gunnebos SafePay.

Han säger att man tidigt upptäckte fördelarna med Gun-
nebos slutna lösning och Statoil var självt med och utvecklade 
produkten under tidigt 2000-tal.

– I dag fungerar SafePay mycket bra, det är ett säkert och 
tillförlitligt system, säger Torbjörn Lenstad.

Helhetslösningen gör att kontanthanteringen blir minimal. 
Torbjörn Lenstad ser ytterligare en fördel med SafePay – inga 
differenser i kassan.

– Därmed räknas kostnaderna för systemet hem ganska 
snabbt. Dessutom slipper vi lägga tid på att fundera på varför 
kassan inte stämmer och kan koncentrera oss på att ta hand 
om våra kunder i stället.

Statoil arbetar sedan många år med att öka den totala 
säkerheten på stationerna. Förutom SafePay är övervakning-
skameror, lås och larm viktiga. Dessutom satsar företaget 
mycket på att utbilda personalen i säkerhetsfrågor.   ■

Mer pengar hämtas mer sällan
Samarbete över gränserna gav ännu effektivare kontant hantering

TEXT  I Hanna Lindahl

Torbjörn Lenstad 
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I augusti 2012 förvärvade Gunnebo amerikanska 
Hamilton Safe Companies – USA:s näst största lever-
antör av fysiska säkerhetsprodukter till banker och 
myndigheter.
   Global har talat med Per Borgvall, VD och Kon-
cernchef Gunnebo AB, om förvärvet och om hur det 
passar in i koncernens globala strategi.

Varför har Gunnebo gjort det här förvärvet, och varför har 
det skett nu?

− För det första har vi sedan mitten av 2010 följt en 
strategi för tillväxt, och i den strategin ingår förstås 

förvärv som en viktig del. För det andra är vi när 
det gäller förvärv enbart intresserade av välskötta 
företag som tillför värde till koncernen, och 
Hamilton är ett sådant. Dess lönsamhetsnivå 
ligger klart över koncerngenomsnittet. För det 

tredje vill vi vara en världsledande leverantör 
av en säkrare framtid, och det kräver att vi 
intar en stark position på den amerikanska 

marknaden – världens näst största vad 
gäller säkerhet.

Vilka är dina spontana tankar kring 
förvärvet?

− Jag ser det som otroligt 
positivt för koncernen och 
vår strategiska plan för 
att bli den världsledande 
leverantören av en säkrare 
framtid. Den amerikanska 
marknaden ger oss en 
stark regional plattform i 
Nord- och Sydamerika. Vi 
har redan en väldigt väl 
fungerande verksamhet 
i Kanada, vi gjorde ett 
förvärv i Brasilien tidigare 
i år och nu har vi alltså 
också skaffat oss en stark 
position på marknaden 
i USA. Jag är väldigt nöjd 
och oerhört förväntansfull.

Förvärvet i USA tillför stort värde

TEXT  I  Karin Wallström

10 GLOBAL MAGAzINe     #3 2012



11GLOBAL MAGAzINe     #3 2012

Förvärvet i USA tillför stort värde
Hur kommer varumärket Hamilton att hanteras?
− Varumärket och namnet Hamilton är väl etablerat på 
marknaden i USA och Nord- och Sydamerika som helhet, 
så det ska finnas kvar. Så småningom kommer vi också 
att använda det som utgångspunkt för att introducera 
varumärket Gunnebo och vårt kärnproduktutbud på de 
här marknaderna.

Kommer erbjudandet till USA-marknaden att utökas?
− När det gäller ytterligare lösningar och system från 
Gunnebo kommer vi successivt att introducera väl valda 
delar av vårt erbjudande på marknaden i USA. 

Hur går det för Gunnebo på andra tillväxtmarknader, 
utanför Nord- och Sydamerika?
− Vi ser en stark tillväxt i Asien och Stillahavsområdet. 
Under första halvåret 2012, till exempel, ökade order-
ingången i Indien med över 50 procent. Indien är nu 
koncernens näst största marknad, efter Frankrike! Vi kan 
också se en fortsatt god tillväxt på marknaderna i Indo-
nesien, Kina och Sydostasien.    ■

 

 HaMILTON SaFE COMpaNIES
• ett privatägt företag grundat 1967.
• Årlig försäljning på 70 miljoner USD (2011) och 300 
  anställda.
• Försäljningen sker främst i USA och Kanada genom ett 
   väl utbyggt nätverk av distributörer samlade under   
   huvudvarumärket Hamilton Safe.
• Kunder är i huvudsak amerikanska banker och myndig- 
   heter inom offentlig förvaltning.
• Produktportföljen innehåller kassaskåp, bankfack, valv, 
   valvdörrar samt system för tillträdeskontroll och rörpost.
vad HaMILTON TILLFÖr GUNNEBO
• Hamiltons kärnverksamhet passar perfekt in i Gunnebos 
   erbjudande.
• Gunnebos kärnverksamhet utökas på områdena banksäker- 
   het och säkerhet för myndigheter inom offentlig förvaltning.
• Gunnebo får en stark position på världens näst största 
   marknad för säkerhet – USA.
• Förvärvet ger stora möjligheter att utveckla den befintliga 
   verksamheten genom att introducera ett urval av lösning- 
   ar i Gunnebos globala produktportfölj på marknaden i USA.

”Den amerikanska marknaden ger oss 
en stark regional plattform i Nord- och 
Sydamerika. Vi har redan en väldigt väl 
fungerande verksamhet i Kanada, vi gjorde 
ett förvärv i Brasilien tidigare i år och nu 
har vi alltså också skaffat oss en stark 
position på marknaden i USA”



Att hantera stora mängder kontanter inne-
bär inte bara en stor utmaning i en butiksin-
nehavares vardag utan också ett växande 
bekymmer ur kostnadssynpunkt. Därför har 
Gunnebo Global Services lanserat Retail Cash 
Monitoring Service. 
 

K ostnaderna för kontanthanteringsproces-
sen kan minskas med upp till 30 procent. 
Det menar Hugo Balaguer, Portfolio Direc-

tor vid Gunnebo Global Services.
För detaljhandlarna är kontanterna en livlina. 

Och det faktum att kontanter svarar för 80 
procent av de uppskattningsvis 350 miljarder 
betalningstransaktioner som varje år sker inom 
EU, samt att mängden sedlar i omlopp ökar, får 
handlarna att investera i lösningar för kontan-
thantering som syftar till att optimera processen 
som helhet. Det man vill undvika är bland annat 
bedrägerier, svinn och kostnader för att hantera 
kontanter internt. För att möta de nya behoven 

inom detaljhandeln har Gunnebo utformat Retail 
Cash Monitoring Service, som omfattar hela 
hanteringsprocessen från start till mål. Tjänsten 
samordnar de olika moment som sköts av hand-
larna själva, värdetransportföretagen respektive 
bankerna. Det sker genom kontinuerlig bevakn-
ing av mängden kontanter i hanteringens olika 
faser – information som medarbetare hos Gun-
nebo analyserar och använder för att kunna öka 
säkerheten, optimera processerna och minska 
kostnaderna så mycket som möjligt. 

Fjärrövervakning ger ökad kontroll 
Tjänsten kan ge butiksinnehavarna information 
om hur mycket kontanter som bör finnas i kas-
san på morgonen och när det är dags att göra 
överföringar till kassakontoret eller till värde-
transportföretaget. Värdetransportörerna kan 
få information från övervakningssystemet för 
att effektivisera sina hämtningar. Och allt sker 
via fjärrstyrning. Eventuella problem upptäcks 
snabbt, och övervakningspersonalen kan kon-
takta butiken omedelbart. 

Butiksinnehavarnas kostnad för att hantera 

kontanter uppgår till i genomsnitt 2 procent av 
intäkterna. Målet är att minska den kostnaden 
med 30 procent. Retail Cash Monitoring Service 
anpassas till verksamhetens omfattning.

– Färre hämtningar från värdetransportörens 
sida, bättre fungerande kontantrutiner internt 
och intäkter via den snabba krediteringen är 
några av fördelarna. Att information ges i realtid 
innebär dessutom att butiksinnehavaren kon-
tinuerligt kan göra justeringar alltefter hur verk-
samheten utvecklas, vilket minimerar kostnad-
erna och gör intäkterna maximalt tillgängliga, 
säger Jorge Rami, Service Product Manager. ■ 
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Få ut det mesta av dina kontanter

TEXT  I  Mats Ekendahl

OM rETaIL CaSH MONOTOrING SErvICE 
en komplett modulär lösning baserad på följande 
lager: 
• Optimering av kontantprocessen. 
• Kreditering på kontot samma dag. 
• Underhåll. 
• Applikationsstyrd hosting. 
• Lärandestyrd tjänst. 
• Hantering via engångskoder.
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Varje dag går 2 400 medarbetare och ett 
oräkneligt antal besökare in och ut i ADAC:s 
nya huvudkontor i München. Det stora flödet 
ställer stora krav på inpasseringslösningen

S kyskrapan med 18 kontorsvåningar höjer 
sig nästan 100 meter ovanför München 
och är ett spännande blickfång för stadens 

invånare. Inuti det representativa nybygget för 
Europas största motororganisation har Gunnebo 
gjort en omfattande installation i huvudtrappan 
i foajén samt i entréområdet till ”ADAC-världen”.

ADAC valde Gunnebos inpasseringsgrindar 
av typen TriStile RO och motoriserade entrédör-
rar i serien GlasStile S för att hantera den stora 

genomströmningen av anställda och besökare 
varje dag. Grindarna och deras styrsystem håller 
högsta säkerhetsklass. Även om den tekniska 
kvaliteten är hög har utseendet inte fått stryka 
på foten – all utrustning smälter väl in i den 
exklusiva byggnadens moderna miljö och stör 
inte verksamheten på något vis. 

– På grund av stor publik persontrafik i den 
nya byggnaden efterfrågade ADAC en effektiv, 
tillförlitlig och slitstark inpasseringslösning som 
skulle vara ett med arkitekturen. Och inpas-
seringsgrindarna av typen TriStile RO uppfyller 
kraven, säger Albert Schürstedt, ansvarig för 
kommersiella byggnader och infrastruktur, Gun-
nebo Tyskland.

ADAC:s egna medarbetare drar sina passerkort 
i en kortläsare på personalgrindarna och om allt 

är i sin ordning får de snabbt och okomplicerat 
tillträde till säkerhetsområdet innanför grindarna 
på bottenvåningen. Allmänhetens inpassering till 
bottenvåningen regleras av fyra Tripode Turn-
stiles. Och med hjälp av en fjärrstyrd öppnings-
funktion kan anställda sedan bekvämt ge vän-
tade besökare tillträde genom personalgrindarna. 

Ytterligare motoriserade entrégrindar av typen 
GlasStile S används i foajén och in till ”ADAC-
världen”. Öppningen i båda riktningarna sker med 
elektronisk styrning: För att gå ut räcker det med 
att trycka på en knapp, men för att gå in behövs 
en klarsignal från passersystemet för att öppna 
grinden. 

I foajén finns en nödutrymningscertifierad 
grind med bara en pelare, som sörjer för att 
utrymningsvägarna är fria i en nödsituation.   ■

effektiva inpasseringsgrindar smälter in i arkitekturen

Design och säkerhet
i perfekt harmoni

TEXT  I  Mats Ekendahl

      HarmonisK design. Gunnebos inpasseringsgrindar pas-
sar perfekt in i ADAC:s nya huvudkontor i Tyskland.Ma-
terialen rostfritt stål, natursten och klarglas är optimalt 
bearbetade för att existera i symbios med arkitekturen.
 Photo: ADAC



14 GLOBAL MAGAzINe     #3 2012

D et är viktigt att kunna mäta 
resenärernas kötider på flyg-
platser och att dokumentera 

deras rörelsemönster för att skapa en 
effektiv logistik. Informationen behövs 
också för att kunna optimera placerin-
gen av olika slags serviceinrättningar 
och utgångar till flygplanen. Nu finns 
en innovativ och effektiv lösning för 
att kontrollera passagerarflödet till 
säkerhetskontrollerna på Bristol Airport 
i England. Det är Gunnebo och ICTS 
Europé – två ledande leverantörer av 
säkerhetsteknik till flygbranschen – 
som med förenade krafter utvecklat 

ett system för att övervaka resenär-
ersströmmarna och korta kötiderna. 
Idén går ut på att koppla ihop ICTS:s 
system för köhantering (SmartQ) med 
Gunnebos automatiska grindar (Speed-
Gate FP) för inpassering. 

– Detta har revolutionerat vår han-
tering av passagerarna i terminalerna. 
Nu kan vi i realtid övervaka den aktuella 
situationen vid våra säkerhetskontroller 
och se hur snabbt resenärerna kommer 
igenom dem. Uppstår problem kan vi 
kvickt sätta in åtgärder. Vi kan också 
använda våra medarbetare på tider och 
platser där de bäst behövs, säger Chris 
Ware, säkerhetsansvarig på Bristol 
Airport.

En vision har uppfyllts
Gunnebo har bidragit med inpas-
seringsgrindar av typen SpeedGate 
FP – prisbelönta för sin stilrena design 
– som har integrerad utrustning för 
tillträdeskontroll. Dessa ger hög säker-
het och förhindrar effektivt inkräktare, 
samtidigt som de medger ett stort och 
kontinuerligt flöde av människor.   

– Vi anser att den här lösningen för 
flygplatser är svaret på IATA:s vision 
”Check Point of The Future”, säger Mike 
Hills, Gunnebo.

Systemet från Gunnebo och ICTS 

Europé för övervakning av passagerar-
strömmar genererar också olika slags 
statistik och rapporter, både i form av 
reell information om nuläget och som 
prognoser för framtiden. 

Utförligt ledningsverktyg
Presentationen sker med ett webbaser-
at gränssnitt, men informationen går 
också att skicka till mobiltelefoner.

– Vi har fått ett utförligt verktyg 
för att leda verksamheten. Det ger oss 
möjligheter att kontrollera var och när 
köer uppstår samt vilka flighter som 
berörs av dem. Vid behov kan vi snabbt 
flytta personal, röntgenmaskiner, 
med mera. I värsta fall kan vi förlänga 
ombordstigningstiden för en specifik 
avgång, säger Chris Ware på Bristol 
Airport.   ■ 

Säkerhetskontroll 
med kortare köer
Nytt system ger effektivare 
flöde av flygresenärer
Långa köer till säkerhetskontrollen är ett irritationsmoment för både flygre-
senärer och flygplatspersonal. Men Bristol Airport har en lösning. 

– Nya automatiska passergrindar med integrerad kontrollutrustning får 
fart på flygplatsens passagerarflöden, säger Mike Hills, Gunnebo UK.

Chris Ware, Head of Security på Bristol Airport.

TEXT  I  Mats Ekendahl
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SÅ FUNGErar SYSTEMET  
FÖr aTT MINSKa KÖErNa
efter incheckningen skannar resenärerna 
sina boardingkort i köhanteringssystemet 
SmartQ, som kan läsa olika typer av kort 
(magnetremsa, streckkod m m). Läsarna på 
SpeedGate FP-grindarna kontrollerar boar-
dingkorten och känner snabbt av om de har 
IATA-standard, om de är för rätt resdag, och 
om flighterna existerar i flygdatabasen.

Systemet godkänner boardingkorten och 
anvisar passagerarna, via en tydlig display, 
till lämpliga filer inför säkerhetskontrollen.

Databasen kopplar också ihop varje 
enskild resenärs tidsnotering med hans/
hennes position och flygavgång.

Systemet levererar sedan i realtid detal-
jerad information/statistik på individnivå, 
som är viktig att känna till för varje specifik 
flygavgång på flygplatsen.

Informationen sammanställs även för 
de totala resenärsflödena i terminalerna, 
exempelvis förbi röntgenmaskinerna i 
säkerhetskontrollen.

Totalt sett vet flygplatsledningen därmed 
om den behöver sätta in speciella åtgärder 
för att folk inte ska bli försenade så att pla-
nen kan avgå i tid.   

FÖrdELar MEd dET NYa SYSTEMET
SmartQ-Speedgate FP-grindar på Bristol 
Airport hjälper till att minska passagerar-
nas genomloppstid efter incheckningen, via 
säkerhetskontrollen, till flygplanen. 

Men det finns många andra fördelar:
• Automatisk kontroll av boardingkort 
förbättrar säkerheten – det blir omöjligt att 
passera in flera gånger med samma kort.
• Manuell felhantering av boardingkort 
reduceras.
• Resenärsflöden/köer övervakas live i real-
tid och kan analyseras för att omedelbart 
förbättra situationen vid problem, respek-
tive för att på längre sikt förbättra hela 
flygplatsens logistik. 
• Problemen med sena passagerare mins-
kar eftersom berörd personal tidigt kan 
uppmärksammas på situationen.
• Flygbolagen får korrekt information i 
realtid om passagerarna har anlänt till rätt 
plats/kontroll/gate i tid.
• Passagerarnas stress minskar.
• Resenärerna får mer tid i taxfree-
butikerna, som är viktiga inkomstkällor för 
flygplatserna.

mindre tid. Nu är kötiden för att passera säkerhetskontrollen i hög-
trafik fyra minuter.  Innan den nya installationen var kötiden ibland 
40 minuter.   Foto: Linda Gårdlöv    

Vi har inte haft några pro-
blem alls med installatio-
nen. Vi är väldigt nöjda 
med Gunnebos service- 
organisation. en orsak till 
att vi valde företaget som 
leverantör är medarbetar-
nas fina inställning.
 Chris Ware, Head of Security
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Guld är en klok långtidsinvestering. 
Förutsatt att guldet kan skyddas mot stöld, 
förstås. Tyska mynthandelsföretaget Empori-
um-Merkator Münzhandelsgesellschaft mbH 
i Hamburg erbjuder därför säker förvaring 
av kundernas värdeföremål – på det egna 
huvudkontoret.

I ekonomiskt osäkra tider kan det vara en god 
idé att investera i sådant som är värdemässigt 
stabilt på lång sikt. Emporium-Merkator har 

på senaste tiden noterat en ökad efterfrågan på 
guldmynt och andra värdefulla mynt från sam-
lares sida. Men privatpersoner som investerar 
i mynt kan ha svårt att hitta lämpliga 
förvaringsmöjligheter hemma. Därför 
bestämde sig mynthandelsföretaget för 
att installera bankfack i valvet på sitt 
huvudkontor.

– Det innebär en stor fördel för oss att 
kunna förvara allt guld på plats och att 
det finns nära till hands. För våra kunder 
är det dessutom en fördel att veta att 
deras guld och värdefulla mynt ligger 
skyddade i ett högsäkerhetsvalv, och rån-
risken blir minimal eftersom inga trans-
porter behövs, säger Achim Becker, chef 
för Emporium-Merkator i Hamburg. 

Enkelt att övervaka
Gunnebo utsågs att leverera facken, som 
vart och ett behövde klara en tyngd på 
25 kilo.

– Det gick tack vare Gunnebos SafeStore 
3000F, säger Andreas Ross vid Gunnebo.

Förutom det avancerade bankfackssystemet 
fick Gunnebo i uppdrag att bygga ett helt nytt 
säkerhetsvalv i mynthandelsföretagets lokaler. 

Valvet är 65 kvadratmeter stort och rymmer 
782 bankfack uppdelade på 46 moduler. Med 
hjälp av mjukvaran SafeControl kan personalen 
kontrollera, övervaka och hantera åtkomsten 
till facken. Systemet kan också användas för att 
administrera hyravtal.

Helhetslösning som förenklar
Mjukvaran kan anpassas efter kundens behov 
oavsett om tillgången till valvet bygger på en 
mekanisk lösning, är tidsstyrd eller skyddas 

med lösenord. Mjukvaran kan också integreras i 
befintliga nätverk. 

– Vi valde Gunnebo eftersom de kunde erb-
juda den bästa lösningen för våra kunder. För 
oss var en helhetslösning med valv, säkerhets-
dörr och elektroniskt styrda bankfack väldigt 
intressant, eftersom vi visste att alla kompo-
nenterna fungerar bra ihop. Att vi dessutom 
kan vända oss till en och samma leverantör med 
eventuella frågor och nya önskemål underlättar 
verkligen tillvaron för oss. Vi vet att Gunnebo 
står för kvalitet och service i särklass, säger 
Achim Becker.

Delarna till valvet, dörren och facken till-
verkades vid Gunnebos anläggning i Markersdorf 
och installerades på plats. I maj 2012 stod valvet 

färdigt, och bankfacken fanns på plats i 
september.   ■ 

Totallösning värd sin vikt i guld

Vid ett inbrott i en svensk livsmedelsbutik 
lyckades tjuvarna få ut ett Rosengrens-kas-
saskåp ur byggnaden. Men skåpsdörren stod 
pall för alla öppningsförsök och tjuvarna fick 
snopet fly utan pengar. 
 

D et  var i april i år som några tjuvar bröt 
sig in i en ICA Kvantum-butik i Värnamo. 
Med hjälp av en truck kunde de baxa ut 

det 1,8 ton tunga kassaskåpet till affärens lastkaj. 
Där försökte förbrytarna bland annat att rycka 
upp kassaskåpsdörren med hjälp av en kätting 
fastsatt i en bil. Kraftiga spår av däckgummi i 
asfalten och skador på lastkajen visade att de 
kämpade länge med att komma åt värdesakerna, 
skriver den lokala tidningen Värnamo Nyheter. 
Men till slut fick de kriminella erkänna sig 
besegrade av kassaskåpet – ett Rosen-
grens RHS med skyddsvärdespoän-
gen 243. 

Med dagens mått mätt mot-

svaras det av ett skåp i Grade 6.
Det svårforcerade kassaskåpet tillverkades i 

Holland, innan det ersattes av så kallade Europe-
an-skåp i slutet av 1990-talet.

Den tidiga investeringen visade sig vara lön-
sam för livsmedelsbutiken.   ■ 

 

 

Tjuvarna kunde inte knäcka kassavalvet

EMpOrIUM MErKaTOr HaMBUrG
 • en av världens ledande mynthand-

lare som har understött myntsam-
lare, investerare och myntförsäljare 
i över 40 år.

• 80 medarbetare.
• erbjuder allt från de senste inno-

vationerna till de mest sällsynta 
originalmynten från antiken. 

• Betrodd av stora statliga myntverk.
• Auktionsavdelningen har hållit 

myntauktioner sedan 1983.

TEXT  I  Hanna Lindahl

TEXT  I  Mats Ekendahl
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  meLLanÖstern. Forskningscentrumet 
KAPSARC (The King Abdullah Petroleum Stud-
ies and Research Center) har beställt lösningar 
för tillträdeskontroll för drygt 1,1 miljoner 
euro till sitt högkvarter i Saudiarabiens hu-
vudstad Riyadh.

– Vi valde Gunnebo efter-
som deras produkter 
följer kraven i Aramco:s 
funktionsspecifikation. 
Produkterna måste 
vara av hög kvalitet och 
lätta att underhålla, 
menar Ihab 
N. Gazawi, 
ingenjör 
inom säker-
hetssystem 
hos Saudi Business 
Machines Ltd.

– Att få den här beställn-
ingen för den omtalade och 
toppmoderna anläggningen 
innebär ett stort förtroendeuppdrag för oss, 
från alla parter som är inblandade: kundens 
representanter, arkitekten och entreprenören, 
säger Jacob Touma, Country Manager för Gun-
nebo Middle East.

KAPSARC är en forskningsinstitution 
för energi och miljö som är autonom och 
självförsörjande men utan vinstsyfte. Den 
rapporterar till en förvaltningsstyrelse med 
internationella medlemmar.

Dess renommerade huvudkontor har 
formgetts av den världskända arkitekten Zaha 
Hadid och ligger nära Riyadhs internationella 
flygplats, King Khalid.

  Kina. Sedan ett strategiskt samarbete ingåtts blir 
Jiebao King största distributör av Chubbsafes i Kina.

Efter 20 år i branschen för kassaskåp blir Jiebao King 
det ledande företaget inom fysisk säkerhet på den 
kinesiska marknaden.  

– Genom att samordna båda företagens resurser på 
ett effektivt sätt kan vi dra full nytta av våra fördelar på 
marknaden för fysisk säkerhet och tillgodose behoven 
hos olika typer av kunder. Det kommer att innebära 
affärsframgångar för båda företagen och ta Jiebao King 
till en ny nivå, säger Gu Jie, styrelseordförande och vd 
för Jiebao King.

– Kina har blivit en viktig marknad för säkerhet, kom-
menterar Chris Dai, Country Manager för Gunnebo Kina. 
Med vår 200 år långa historia i säkerhetsbranschen är 
vi glada att kunna bidra med vår expertkunskap och 
erfarenhet på den kinesiska marknaden, möta kunderna 
där och skapa mervärde för dem. 

– Chubbsafes, som grundades 1818, är ett av 
världens mest kända varumärken inom säkerhet och 
har funnits med under säkerhetsbranschens hela 
utveckling världen runt, tillägger Chris Dai. Med hjälp 
av Jiebao Kings landsomfattande nätverk kan vi erbjuda 
kinesiska kunder säkerhetsklassade skåp från Europa 

och tillgodose behoven inom marknadens övre segment 
och premiumsegment. Vi tror att lanseringen också 
kommer att lyfta branschen för kassaskåp i Kina.

Samtliga säkerhetsskåp som lanseras i Kina har CCC-
certifierats på nivå B2, B3 eller A2.

Tillträdeskontroll 
för toppmodernt 
forskningscenter

Större marknadsandel i Kina
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Storflygplatsen
ökar säkerheten
 PoLen. Det ökande antalet flygresenärer innebär också 
ökande krav på världens flygplatser. Frederic Chopin-
flygplatsen i Warszawa hanterar i dag nära tio miljoner 
passagerare per år, vilket har lett till behov av att bygga ut 
anläggningen och förbättra säkerheten där.

Efter två lyckade installationer av PasSec envägsslussar 
fick Gunnebo en tredje order från flygplatsen.

– Sammanlagt har vi nu levererat nio passager, säger 
Bartosz Kędzia, Key Account Manager hos Gunnebo. 

– Vi fick uppdraget i konkurrens med namnkunniga 
globala aktörer. Vi ställdes också inför tuffa säkerhetskrav, 
vilket innebar att vi bara kunde jobba med installationen 
under de få timmar per dygn då flygplatsen var stängd för 
passagerare. Vi hoppas få bli delaktiga också i nästa fas av 
utbyggnaden av Warszawas flygplats, säger Bartosz Kędzia.

  brasiLien. Raia Drogasil, landets största 
apotekskedja, köper EAS-antenner och stöldsky-
ddsetiketter från Gunnebo Gateway i Brasilien. 
Upp till 10 procent av alla högriskprodukter ska 
vara försedda med Gunnebos Gateways stöldsky-
ddsetiketter redan när de kommer från fabriken. 

– Tidigare erfarenheter visar att den här 
sortens egendomsskydd kan minska driftsko-
stnaderna med 20 procent och öka försäljn-
ingsintäkterna med 30 procent, säger Luciano 
Raposo, Commercial Director vid Gunnebo 
Gateway SA. 

En vinst med att använda stöldskyddsetiketter 
är att produkter som solskyddsmedel, smink och 
rakhyvlar blir mindre attraktiva för snattare.

Gunnebo kommer också att leverera andra 
tekniska säkerhetslösningar, bland annat CCTV-
utrustning och larmövervakning, till apotekskedjan.

– I samarbetet ingår att utbilda personalen 
i hur man använder tekniken för att förebygga 
stölder. Det handlar även om att veta hur man ska 
agera när någon uppträder misstänkt i butiken, 
säger Anderson Ozawa, ansvarig för stöldskydd 
hos Raia Drogasil.

Etiketter minskar 
risken för snatterier



 sydafriKa. Gunnebo Sydafrika och Die-
bold Sydafrika har samarbetat sedan 2002 
och erbjuder skydd för uttagsautomater 
som levereras till banksektorn. 

Under 2007 ökade antalet sprängningar 
av uttagsautomater i Sydafrika kraftigt. Det 
ledde till krav på förbättrad säkerhet, och 
2008 kom ett nypatenterat sprängsäkert 

skåp avsett för den sydafrikanska banksek-
torn ut på marknaden.  

Gunnebo Sydafrika fick nyligen en order 
från Diebold Sydafrika på 300 sprängsäkra 
skåp till uttagsautomater. Skåpen kommer 
att installeras på platser där risken att au-
tomaterna attackeras eller sprängs bedöms 
som stor.

– Diebold och Gunnebo är starka och 
etablerade varumärken i branschen. Tillsam-
mans kan vi erbjuda lösningar med en tydlig 
konkurrensfördel. Att Gunnebos spräng-
säkra skåp för uttagsautomater fungerar 
har visat sig både i tester och ute på fältet, 
säger George Johnson, ansvarig för affären 
hos Diebold Sydafrika.

SpeedStiles gör  
succé i Asien
 vietnam.  Effter installationen av lösningar för tillträdeskontroll 
som nyligen gjordes i Hanoi har Gunnebo Singapores representant 
och lokala samarbetspartner i Vietnam, Techpro Co, nu också in-
stallerat snabbslussen SpeedStile hos gruvföretaget Vinacomin och 
Vietnams nationella tv-bolag VTV.

Vinacomin köpte en uppsättning med fyra slussar, och VTV 
beställde fyra uppsättningar – två med två slussar, en med fyra slus-
sar och en med fem slussar.

Leveransen till Vinacomin utgör den första installationen av 
SpeedStile NEP FP1200 på den vietnamesiska marknaden. 

Leveransen till VTV sker i samband med att bolagets nya tv-hus 
färdigställs. Efter mer än 40 år genomgår VTV just nu en omfattande 
modernisering, och som ett första led byggs bolagets anläggning ut 
med ett nytt tv-hus för att kunna hantera det ökande antalet kanaler 
och program. Att VTV bestämde sig för att säkra sin huvudentré och 
personalingång med hjälp av SpeedStile BP berodde på att lösningen 
är tillförlitlig och beprövad. 

– De här projekten lovar gott för den framtida försäljningen av 
lösningar för tillträdeskontroll i Hanoi. Just nu är ytterligare en order 
på gång, säger Huyen Luong.

Foto: SpeedStile FP 1200 – Vinacomin Project och SpeedStile BP – VTV Project.

Sprängskydd ett måste i högriskområden
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Kontanter är knappast på väg att försvinna. De har funnits 
med oss i 2 700 år och utgör i dag världens mest använda och 
accepterade betalningsmedel. 

Mängden kontanter i omlopp ökar faktiskt, och den 
trenden tycks vara på väg att fortsätta. Att hantera kontan-
ter kostar visserligen pengar, men det finns lösningar som 
håller kostnaderna nere. 

I det här numret kan du läsa om hur schweiziska modemär-

ket TALLY WEiJL använder intelligenta lösningar för att optim-
era sina kontantprocesser. 

Du hittar också artiklar om kostnadseffektivt stöldskydd 
som utvecklats för att underlätta tillvaron inom detaljhandeln. 

Det finns färdiga lösningar för hela kontanthantering-
sprocessen – sedelräkning, säker förvaring, hämtning, lagring 
och slutligen leverans till banken. 

Läs mer på www.gunnebo.com

Effektivare och säkrare kontanthantering


