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konkurrenskraftigt erbjudande som bidrar till att skapa en säkrare framtid.”
Per Borgvall, VD och Koncernchef, Gunnebo
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Gunnebo UK fick nyligen stor uppmärk-
samhet i media när de förärades med den 
prestigefyllda utmärkelsen Royal Warrant 
– hovleverantör på svenska – tack vare den 
höga kvaliteten på de varor och tjänster som 
företaget levererar. 

I och med att gunnebo uk har tilldelats en 
royal Warrant kan företaget sälla sig till en 
exklusiv skara bestående av omkring 680 indi-

vider och företag som är godkända leverantörer 
av varor och tjänster till de kungliga hushållen.

– jag känner mig oerhört hedrad och stolt 
över att gunnebo har fått en royal Warrant-
utmärkelse. det är mycket glädjande att få den 
här typen av erkännande av kvaliteten på de 
tjänster vi erbjuder, säger paul hutchinson, vd 
för gunnebo uk.

– den här prestigefyllda utmärkelsen är en be-
tydelsefull milstolpe i gunnebo uk:s utveckling. 
vi är oerhört stolta över att få det här erkännan-
det sida vid sida med andra mycket väl ansedda 
företag – till exempel jaguar och aston martin – 
som också har fått den här utmärkelsen, 
tillägger han.

Företaget har i årtionden levererat kassaskåp 
och säkerhetstjänster till de kungliga 
hushållen och till buckingham 
palace de senaste tio åren. enligt 
traditionen sett är det endast 

individer och företag som levererar varor och 
tjänster till kungahuset som kan tilldelas en royal 
Warrant som ett bevis på att företaget håller hög 
kvalitet. utmärkelsen omfattas av strikta regler 
och ett företag eller en person som tilldelats den 
har rätt att använda omnämnandet ”by appoint-
ment to hm the Queen” i kombination med en 
bild av storbritanniens kungliga vapen.

tony Wortley, servicechef för secure storage, 
har varit den drivande kraften på gunnebos 
och guidat företaget genom den rigorösa 
ansökningsprocessen:

– vi är marknadsledande inom specialistområ-
det secure solutions service. det är ett verksam-
hetsområde vars storlek har tredubblats under 
de senaste sex åren, och det här är en verklig 
belöning för det hårda jobb som vårt engagerade 
team har utfört.

– det var en riktigt tuff ansökningsprocess och 
den har pågått under de senaste två åren. under 
den här tiden har vi på olika sätt fått bevisa att vi 
konsekvent kan leverera varor och tjänster av bra 
kvalitet i minst fem år, berättar han.

Företaget ingår nu även i föreningen ”associa-
tion of Warrant holders”. i medlemskapet ingår 
en inbjudan till en exklusiv kunglig festival, royal 
Festival, som äger rum i juli i buckingham palaces 
trädgård.

under den fyra dagar långa festivalen 
firar man drottningens 60 år på tronen 

genom att bjuda in storbritanniens 
allra bästa företag till en samling där 

effektiv verksamhet och innovation står i fokus.
– vi är oerhört glada över att få delta vid ett 

sådant här prestigefyllt evenemang, där gunnebo 
får stå sida vid sida med de allra bästa företagen i 
storbritannien, säger tony Wortley.

gunnebo uk är ett av de många företag som 
kommer att stå i rampljuset under festivalen, där 
omkring 200 royal Warrant-företag ställer ut. 
tillsammans utgör de ett brett tvärsnitt av brit-
tisk handel och industri, från traditionella hant-
verksföretag till multinationella koncerner som 
jaguar, land rover och den globala hälsovårdsjät-
ten glaxosmithkline.   ■
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TEXT  I  Anne Adams

kungligt hushåll. gunnebo har försett buckingham palace med säkerhetslösningar och företagets 
insatser har nu belönats med en ”royal Warrant”. Foto: michael & Christa richert

stolt duo. tony Wortley och paul hutchinson från 
gunnebo är mycket glada över den prestigefyllda 
utmärkelsen. 
 Foto: Wolverhampton express & star

Hovleverantör – en kvalitetsmärkning
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R För en säkrare värld 

gunnebos säkerhetslösningar och tjänster ger en säkrare värld. genom innovativa 
koncept och ett nära samarbete med kunder och andra intressenter bygger gunnebo 
ett unikt, globalt erbjudande som skyddar enskilda individer.

Förutsättningarna för företag att bedriva 
sin verksamhet ser olika ut i olika delar av 
världen. Den gemensamma nämnaren är 
dock strävan efter att vara en bra partner 
för sina intressenter. 
    Ett företag som inte tar hand om sina 
relationer klarar sig inte i längden – vare 
sig på lokal eller på global nivå.

F rågor som rör socialt ansvarstagande 
har blivit en naturlig del av den dagliga 
verksamheten för ett globalt företag. 

genom att ta ansvar för verksamhet, män-
niskor och miljö kan företagen vara med och 
bygga upp ett hållbart samhälle. Företag som 

tar sitt ansvar minskar affärsriskerna och 
stärker sin konkurrenskraft. 

det största och viktigaste ansvaret tas av 
företag som bedriver en bra verksamhet som 
är både lönsam och etisk – med fokus på män-
niskors bästa, och med minimal, kanske till och 
med positiv, inverkan på miljön. 

Dialoger som skapar mervärde
ett ansvarsfullt företag blickar framåt. genom 
att bygga sin verksamhet på innovativa, resurs-
effektiva produkter, tjänster och processer 
– med såväl människor som miljön i åtanke 
– kan ett företag göra långsiktiga hållbarhets-
mässiga vinster. 

dialog är nyckeln till en hållbar verksamhet. 
grunden för att förstå vilken typ av värde ett 

företag kan skapa, både på kort och lång sikt, 
är att föra dialoger för att lära känna sina kun-
der, medarbetare och andra intressenter.

Mångfald ger nöjda kunder

gunnebos medarbetare ska avspegla koncer-
nens kunder och ha en föreståelse för lokala 
kulturer och omständigheter. Förmågan att 
förstå kundernas behov förbättras genom 
lokal närvaro. medarbetare som finns nära 
kunderna resulterar i bättre och starkare 
kundrelationer för gunnebo.

Uppförandekoden hjälper oss att göra rätt

vår uppförandekod ger medarbetarna rikt-
linjer för hur de ska agera på ett korrekt och 
ansvarsfullt sätt i alla delar av verksamheten. det är frivilligt för ett företag att använda en 

uppförandekod. För kunder och andra intres-
senter fungerar koden som en försäkran om att 
verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt.

Ansvarstagande global aktör
koncernen har med sina tolv fabriker egen pro-
duktion i tio länder och monteringsanläggningar 
i två. närheten till marknaden är grundläggande i 

vår strävan att möta kundernas behov med kon-
kurrenskraftiga och globala erbjudanden. som in-
ternationell aktör och arbetsgivare är det viktigt 
att säkerställa att koncernen följer principer om 
mänskliga rättigheter i alla kontrollerbara led.

Leverantörer uppmuntras att delta
koncernens uppförandekod bygger på följande 
internationella principer: Fn:s deklaration om 

mänskliga rättigheter, Fn:s initiativ global 
Compact, ilo:s principer om rättigheter i arbets-
livet samt oeCd:s riktlinjer för multinationella 
företag. 

uppförandekoden utgör en grund för hur 
våra medarbetare ska agera, men vi vill även 
uppmuntra alla koncernens leverantörer att följa 
koden och dess standarder.   ■

Kina: Rotationsgrindar 
skyddar kärnkraftverket
under 2013 tas ett nytt kärnkraftverk i drift i 

yangjiang, kina. gunnebo levererar omkring 

44 uppsättningar av rotationsgrindar i fullhöjd 

tillsammans med flera olika slags grindar till 

kärnkraftverket, som kommer att bli kinas största. 

gunnebo har en mycket stark ställning på mark-

naden för rotationsgrindar för kinesiska kraftverk, 

med en marknadsandel på över 90 procent. 

TEXT  I  Malin Serrander

     GUnnebo skyDDAr MännIskor I ...

Tyskland: SpeedStile 
ger bättre hygien
offentliga toaletter är inte direkt jättepopulära. gun-

nebos produkt speedstile – sensorbarriärer för tillträdes-

kontroll – är så hygieniska och användarvänliga som bara 

är möjligt, tack vare kontaktfri in- och utpassering. 

   tågstationer i städer som berlin, münchen, hamburg 

och stuttgart har installerat dessa hygieniska lösningar 

som gör toalettbesöken lite trevligare.

illustration: emma agnred

gunnebos produkter skyddar människor i offentliga miljöer.

värnar om verksamheten, samhället och miljön.
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Kundernas efterfrågan på hållbarhet och 
socialt ansvarstagande ökar på allt fler mark-
nader. Rolf Kjällgren, Senior Vice President, 
Quality, Environment and Purchasing på 
Gunnebo, ser ökade krav från både kunder 
och andra intressenter när det gäller kvali-
tet, miljö, hälsa och säkerhet.

Vad är affärsnyttan med hållbarhetsarbetet?
– kunder och andra intressenter kräver att vi ska 
ha ett långsiktigt synsätt på och ta ansvar för 
miljö, konsumenter och samhälle. hållbarhetsar-
betet minskar gunnebos riskexponering. insat-
ser för att öka effektiviteten och kvaliteten och 
för att minska miljöpåverkan har både kort- och 
långsiktig inverkan på vår verksamhet och på 
våra ekonomiska resultat. bättre kvalitet, smar-
tare logistik och samordnade inköp ger ökad 
effektivitet och mindre resursförbrukning – bra 
för både miljön, kunderna och aktieägarna.
Hur märker du att insatserna för att minska 
miljöpåverkan faktiskt ger resultat?
– vi har olika nyckeltal som vi använder för att 
övervaka framstegen, och vi uppnådde tre av 
våra fyra miljömål till slutet av 2012 – men det 
betyder inte att vi nu är nöjda. i stället utvidgar 
vi målen och arbetar ännu hårdare för att min-
ska vår energiförbrukning och miljöpåverkan 
ytterligare. vi har ännu inte uppnått nummer 
tre av de fyra miljömålen, det som handlar om 
avfallshantering. genom att kommunicera rätt 
uppförande och uppmuntra till innovation hop-
pas vi kunna nå det målet redan under 2013.

Hur arbetar ni för mer effektiva transporter.
– under 2012 ökade vi vår andel direktleveranser 
med 11 procent och det går att öka den siffran 
ytterligare genom att samarbeta bättre för att 
effektivisera logistiken. Förutom lägre transport- 
och lagringskostnader och mindre miljöpåver-
kan innebär direktleveranser också mindre risk 
för att varorna skadas. det gör även kunderna 
nöjdare tack vare att leveransprecisionen för-
bättras. eftersom direktleveranser kräver mer 
planering har vi infört en central lagrings- och 
transportprocess för att underlätta.
Vad fokuserar Gunnebo på under 2013?
– vi fokuserar dels på vår egen produktion, dels 
på våra leveranser utifrån ett kvalitets-, miljö-, 
hälso- och säkerhetsperspektiv. vi fokuserar 
även särskilt på att förbättra kontrollen över 
våra inköp från lågkostnadsländer, något som 
ökar alltmer. under 2012 har vi arbetat med 
kvalitetsstyrningen i kina och implementerat 
över hundra förbättringsåtgärder. resultaten 
kan man tydligt se i form av lägre inköpskost-
nader, bättre kvalitet och därmed ett mer effek-
tivt resursutnyttjande. dessutom har vi nu ett 
större fokus på våra leverantörers miljömässiga 
samt hälso- och säkerhetsmässiga resultat, med 
särskild inriktning på länder som indien, kina 
och indonesien.   ■

”Kundkraven på hållbarhet ökar”
”Bättre kvalitet, smartare 
logistik och samordnade 
inköp ger ökad effektivitet 

och mindre resursförbrukning.”

            GUnnebo skyDDAr MännIskor I ...

år 2020 kommer spanien att ha kopplat samman praktiskt taget alla sina provinshuvudstäd-

er med madrid och barcelona via en höghastighetsjärnväg. nöddörrar behövdes på en 

del av spåret där det finns en lång tunnel. dörren måste kunna stå emot eld i 120 minuter 

och även kunna klara de starka tryckvågor som höghastighetståg orsakar.  lösningen blev 

gunnebos tuntek s-dörr. den är specialutformad för att fungera som en säker service- och 

evakueringsväg trots de farliga miljöer som eldsvådor och högt tryck kan skapa i tunnlar där 

tunnelbanetåg, vägfordon, tåg eller höghastighetståg passerar. de 16 dörrar som gunnebo 

har installerat i tunneln är försedda med panikbultar och möjliggör säker evakuering och 

säkert tillträde i samband med fordonsunderhåll och nödsituationer.
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TEXT  I  Malin Serrander

rolf kjällgren intygar att det finns mängder av 
fördelar med effektiv produktion.

I nsatser för att sänka kostnaderna och minska 
miljöpåverkan sammanfaller ofta, eftersom 
syftet är att minska behovet av resurser – 

oavsett om det rör sig om pengar eller energi. 
nya idéer krävs för att hitta nya lösningar, och 
det är därför som samarbeten mellan olika ex-
pert- och verksamhetsområden ökar chanserna 

för att hitta bästa möjliga lösning.
under 2012 implementerade andy puhl, fa-

brikschef vid doetinchem, ett projekt med syftet 
att reducera förpackningskostnaderna och utvär-
dera miljöpåverkan. i samarbete med kunder och 
logistikpartners och med hjälp av teknisk support 
och tester fann man att återvinning av förpack-

ningsmaterial av hög kvalitet och optimerade 
transporter gav större effekt på ekonomi och 
miljö än att bara pressa materialkostnader. 

– nyckeln till framgång i projektet var ett 
gemensamt mål, samarbete och kommunikation 
– både med kunder och logistikpartners, berättar 
andy puhl.   ■

Gunnebos fabrik i nederländska Doetinchem har genom att bygga nya, starkare och därmed 
återanvändningsbara produktförpackningar lyckats reducera sitt avfall med 75 procent. De 
förstärkta förpackningarna har möjliggjort optimerade transporter där antalet lastade enhe-
ter per trailer har ökat med 12 procent.

TEXT  I  Malin Serrander

Illustration: emma Agnred

Samarbete är lika med 
minskad miljöpåverkan

som en följd av den framgångsrika installationen av lösning-

ar för tillträdeskontroll i tunnelbanesystem i flera av kinas 

större städer har gunnebo fått in nya ordrar från guangzhou, 

Xi’an, shenzhen och hongkong. de nya ordrarna omfattar 

totalt 940 uppsättningar klaffspärrar för tunnelbanor, en 

lösning för tillträdeskontroll som konstruerats för stora 

trafikvolymer. alla klaffspärrar ska tillverkas i gunnebos 

kinesiska fabrik i kunshan.

– gunnebo är alltjämt den ledande leverantören av 

tillförlitliga och effektiva lösningar för tillträdeskontroll 

till den snabbväxande kinesiska tunnelbanesektorn, säger 

gunnebos vd och koncernchef, per borgvall. det har avgö-

rande betydelse eftersom det stärker vår konkurrenskraft 

ytterligare.

de klaffspärrar som gunnebo levererar till det kinesiska 

tunnelbanesystemet konstruerades från första början för 

kCrC-metrosystemet i hongkong och satte därmed stan-

darden för resten av regionen. 

Kina: Stor efterfrågan på biljettspärrar 
när tunnelbanesektorn växer

GeMensAMMA MåL, LånGsIktIGt synsätt 
ocH sAMArbete 
syftet med att jobba mot miljömål är att minska 
koncernens negativa inverkan på miljön. av 
målen framgår inom vilka områden som koncer-
nens miljömässiga resultat framför allt bör för-
bättras. gunnebo har uppnått tre av de fyra
miljömålen. det vi har kvar, mål nummer tre, 
kommer vi att uppnå under 2013.
1) optimera användningen av energi och mini-
mera påverkan på klimatet från koncernens 
verksamhet.
2) uppnå en effektiv användning av råmaterial 
och naturresurser. 
3) upprätthålla en effektiv källsortering och 
materialåtervinning så att gunnebo kan mini-
mera mängden avfall som inte kan återvinnas.
4) vidareutveckla gunnebos strategi för pro-
duktutveckling, ecodesign, så att koncernen 
beaktar miljöaspekter såsom energiförbrukning 
och användning av naturresurser under hela pro-
duktens livscykel.

Spanien: Säkra evakueringsvägar
i höghastighetstunnlar
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Med kvalitetsmålet ”rätt lösning i rätt tid” 
arbetar Gunnebo för att leverera största 
möjliga värde till sina kunder. Under 2012 
har koncernen förstärkt kvalitetsstyrningen 
och ökat andelen felfria leveranser med så 
mycket som 19 procent.

k valitet är ett av gunnebos kärnvärden och 
innebär att allt som görs ska bli rätt från 
början. koncernens kvalitetsarbete utgår 

från kundernas förväntningar och kräver kun-
skap, engagemang och ansvarstagande från alla 
medarbetare och samarbetspartners. 

en grundsten i kvalitetsarbetet är att arbeta 
med ständiga förbättringar. Förbättringsproces-
sen bygger på samarbete, dialog och utvärdering 
såväl internt som tillsammans med koncernens 
kunder. 

Dialog med kunderna ger bättre produkter
ett viktigt verktyg för att följa upp kvalitets-
arbetet är felrapporteringssystemet non Con-
formance notes (nCn) som samlar in klagomål 
från kunder. systemet ger en helhetsbild av 
kvalitetsarbetet inom produktion, installation 
och eftermarknadsservice och skapar underlag 
för kontinuerliga förbättringar av produkter och 
processer. under 2012 sänktes antalet kundkla-
gomål med 48 procent.

Gemensamma insatser
kvalitet definieras genom kundens upplevelse. 
därför jobbar gunnebo för ökad kundnöjdhet 
med hjälp av ett centralt ramverk för kvalitet, 
leverans och kostnader och med hjälp av gemen-
samma standarder. på så sätt har koncernen 
möjlighet att decentralisera ansvarsområden och 

implementering. 
– vi uppmuntrar till samarbeten för utbyte 

av kunskaper och de bästa arbetssätten. att ta 
del av kollegors idéer och förbättringar är både 
motiverande och stimulerande, säger rolf kjällgren, 
senior vice president, Quality, environment and 
purchasing. 

– under 2012 införde vi program som spänner 
över funktionsgränserna och påverkar många 
delar av organisationen, något som ger ökad 
effektivitet och lönsamhet. Fabrikscheferna har 
fokuserat väldigt mycket på gemensamma för-
bättringar och jag är glad över att se att arbetet 
har gett så goda resultat. 

Intensifierat kvalitetsarbete i Jakarta
genom ett omfattande kvalitetsarbete under 
2012, lyckades gunnebos fabrik i jakarta minska 
andelen kundklagomål med 74 procent.

– den högre kvaliteten i vår produktion beror 
på att vi har omorganiserat.  i dag har en och 
samma enhet ansvar för kundsupport, produk-
tionsplanering och lagerkontroll. med högre  
kapacitetsutnyttjande och bättre materialplane-
ring har vi lyckats halvera antalet produktions-
stopp, säger uwe sträter, Fabrikschef.

Alla leveranser kontrolleras
de stora förbättringarna är resultatet av ett 
intensifierat kvalitetsarbete där allt inkom-
mande material granskas, liksom alla leverans-
er från fabriken. med förbättrade instruktioner 
för kvalitetsinspektion och ett direkt och 
systematiskt agerande utifrån inspektionernas 
utfall, arbetar uwe sträter och hans medar-
betare vidare för säkra produkter och nöjda 
kunder.   ■

Nöjdare kunder

TEXT  I  Malin Serrander
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            GUnnebo skyDDAr MännIskor I ...

varje år utför bp fyra revisioner av gunnebo australia för att utvärdera dels systemet för 
säkerhetshantering, dels processdokumentationen. revisionerna utförs i nya Zeeland, new 
south Wales, victoria och i Queensland. i år fick kontoret i victoria en poäng på 96,77 procent 
– högst av alla delstaterna. därför tilldelades kim Calabria, hr & Compliance manager, ett 
”Certificate of high achievement” av bp under deras accredited Contractor-program 2012 – 
det blev gunnebos första certifikat av det slaget. Certifikatet är ett erkännande av företagets 
höga standarder när det gäller system för hälso-, säkerhets- och miljöledning.
– det här något nytt för gunnebo. vi har arbetat hårt för att uppnå utmärkta standarder för 
hälsa och säkerhet, och känner nu att vi äntligen når de resultat vi har kämpat för, säger kim.

Australien: Utmärkta hälso- och säkerhetsstandarder
 ”Med högre kapacitets-
utnyttjande och bättre 
materialplanering har vi 
lyckats halvera antalet 
produktionsstopp.”

kvalitetsFör-
bättringarna på 
jakarta-anläggningen 
har lett till att antalet 
kundklagomål min-
skat drastiskt. 
Foto: petrus kanisius 
purnama 

Certifiering av en produkt, tjänst eller process är en 
välbeprövad metod för att garantera ett strukturerat, 
systematiskt arbetssätt. Många intressenter ser certifie-
ring som en kvalitets- och effektivitetsstämpel.

M ånga av koncernens produkt- och systemlösningar 
genomgår omfattande externa tester och är 
certifierade av ledande testinstitut världen över. 

de certifikat som erhålls efter godkända tester är mycket 
efterfrågade av koncernens kunder.

Miljöarbete ger effekt
gunnebo har infört ett gemensamt, globalt miljölednings-
system som bygger på gemensamma mål. alla fabriker har 
ett lokalt system som certifierats i enlighet med den inter-
nationella standarden iso 14001. på så vis kan koncernen 
säkerställa ett systematiskt och strukturerat miljöarbete. 
utöver fabrikernas certifiering väljer nu allt fler av gunnebos 
säljbolag att bli certifierade. 
    kundernas efterfrågan i storbritannien sporrade gunnebo 
att se till att bli certifierade enligt iso 14001. ian dodd, Cont-
racts manager vid gunnebo uk, ledde det framgångsrika 
projekt som ledde fram till certifieringen..

– vi har lyssnat på kunderna - de vill ha en leveranskedja 
där miljön tas i beaktande. genom att bli certifierade skiljer vi 
ut oss från våra konkurrenter.

ian vill understryka hur viktigt det är med kunskapsutbyte, 
framför allt när det gäller certifiering.

– det finns förstås mängder av lokala lagar och regler som 
man måste ta hänsyn till, men kraven i iso 14001 är de-
samma  och det finns absolut ingen anledning till att vi inom 

företaget ska bestiga samma berg gång på gång.
varje kvartal hålls möten med alla miljöchefer från tillverk-

ningen och från de största säljföretagen. huvudsyftet med dessa 
möten är att utbyta de bästa arbetssätten och inspirera till stän-
dig förbättring. – kommunikation är livsviktigt för att nå fram-
gång, fortsätter ian, och för att få behålla certifieringen måste 
vi se till att våra medarbetare är utbildade och medvetna.

ständiga förbättringar
gunnebos system för kvalitetssäkring bygger på iso 
9001, ett verktyg som används för att hela tiden för-
bättra alla processer och öka kundnöjdheten. gunnebo 
strävar efter att skapa en enhetlig kvalitetsprocess för alla 
produktionsanläggningar.  alla gunnebos produktions- och 
utvecklingsanläggningar är certifierade enligt iso 9001. 

säker arbetsmiljö 
Fem av gunnebos produktionsanläggningar, bazancourt, 
doetinchem, jakarta, markersdor och trier, har ett iso 
18001-certifierat ledningssystem med syfte att styra och 
utveckla arbetsmiljön samt upptäcka och förebygga risker 
i fabrikerna. syftet med systemet är att skapa en bättre 
arbetsmiljö och det bidrar bland annat till att hålla nere 
kostnaderna för sjukfrånvaro. gunnebos hållbarhetsfokus 
innefattar också leveranskedjan när det gäller val och ut-
veckling av leverantörer, framför allt i länder som indien, 
indonesien och kina. Företaget har specifika, konkreta krav 
på våra leverantörer när det gäller hälsa och säkerhet. dessa 
krav tillämpas när leverantörer ska väljas, godkännas och 
utvecklas. gunnebo anordnar inte bara interna utbildningar 
utan hjälper även till att utbilda företagets nyckelleverantö-
rer i hållbarhetsfrågor.  ■

Kunderna efterfrågar 
certifieringar

TEXT  I  Malin Serrander
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Automatiska gränskontroller snart på plats

Beijing Airport ökar 
passagerarrörligheten
Genom terminal tre på Beijing Capital Inter-
national Airport strömmar runt 56 miljoner 
passagerare per år. Denna stora, frekventa 
passagerarflödesvolym kräver snabba, väl-
ordnade kontroller och bra vägledning genom 
dem. Lösningen heter SpeedGates.

b eijing Capital international airport (bCia) 
är kinas största och mest välbesökta 
internationella flygplats. den årliga ge-

nomströmningen av passagerare ligger på över 
80 miljoner per år. terminal tre (t3), världens 
största terminal, står för 70 procent av genom-
strömningen. detta gigantiska passagerarflöde 
ställer ständigt nya krav på hur infrastrukturen 
används, på flygplatssäkerheten och på underlät-
tande av passagerarrörligheten.

därför har flygplatsen valt att installera tolv 
speedgates – gunnebo speedstile Fp/FpW – på 
t3. nyligen började gunnebo security group 
på ett framgångsrikt sätt att tillämpa den nya, 
smarta lösningen för separata kontroller på bCia. 

– denna nya och effektiva installation ska 
bidra till att uppgradera flygplatsens tillträdes-
kontroll och öka passagerarflödets hastighet. 

effektiviteten varierar beroende på vilken typ 
av kortläsare som används, men generellt sett 
handlar det om 40 personer per minut. totalt 
förväntas installationen år 2015 ha hanterat upp 
till 76 miljoner människor per år, säger Chris dai, 
Country manager för gunnebo kina.

bCia valde gunnebo som leverantör tack vare 
lösningens människoorienterade utformning och 
dess höga säkerhetsprestanda. dessutom pas-
sade speedstile Fp/FpW:s eleganta och snygga 
utseende perfekt in i inredningen på t3. 

– den här lösningen bidrar också stort till en 
effektiv drift av flygplatsen, eftersom den hjälper 
till att beräkna passagerarflödet genom regist-
rering i realtid och innebär sänkta kostnader för 
arbetskraft, säger Chris dai.

på flygplatser där speedstile Fp/FpW finns 
installerat behöver passagerarna bara scanna 
sitt boardingkort – 2d-streckkod på en e-biljett 
eller biljettkopia från nätverk – vid grinden innan 
de fortsätter till incheckningsdisken. på så vis får 
de tillträde till rätt boardingområde genom den 
respons och uppmaning som grinden ger.

– För närvarande har vi ett nära samarbete 
med andra större flygplatser i kina för att kunna 
erbjuda passagerarna bättre och mer uppmärk-
sam service, säger Chris dai.   ■

s triktare kontroller i kombination med 
större passagerarflöden skapar nya utma-
ningar för passagerartrafiken när det gäller 

säkerhet och effektivitet. 

med gunnebos immigrationssluss immsec kan 
flygplatsen förbättra sina resultat inom bägge 
områdena: kontroller sker automatiskt och iden-
titetskontrollen i två steg innebär ökad säkerhet.

immsec, med sin modulära konstruktion, togs 
fram i ett samarbete med huvudentreprenören 
– atos i bulgarien – för att kunna erbjuda de biome-
triska beståndsdelar som krävs för just sofia airport. 
     programvaran är baserad på produktlinjen 
atos homeland security suite egate och innehål-
ler immsec kontrollprogramvara. den möjliggör 
integrering av biometriska instrument, back end-
integrering av svartlistningssystem, biometrisk 
verifiering och arbetsflöden. 
     med detta system förbereder sig gunnebo 
för framtidens säkerhetskrav gällande luftfart. 
Från 2016 kommer nämligen alla pass som tillhör 
medborgare inom eu, ees eller schweiz att vara 
elektroniska pass med, som minst, biometriska 

Biometriska säkerhetsslussar optimerar tillträdet på Sofias flygplats

TEXT  I  Mats Ekendahl

ansiktsdata lagrade på ett chip.
     installationen på sofia airport är första 
steget mot moderna passagerarkontroller.

– installationen av immsec på sofia airport 
är ett bevis på att modulära konstruktioner 
ger mer flexibilitet. det är något vi kommer att 
använda som grund för ytterligare utveckling. 
i framtiden vill vi kunna öka passagerarantalet 
samtidigt som vi behåller samma säkerhets-
standarder, säger albert schürstedt, area 
manager of building and infrastructure inom 
gunnebo tyskland. 

andra internationella flygplatser i bulgarien 
planerar nu att börja använda automatiska 
system för gränskontroll..   ■

Gränskontrollerna sker automatiskt på Sofia Airport i Bulgarien.  
Tack vare avancerade immigrationsslussar ökar både säkerheten och 
effektiviteten på flygplatsen. 
   Framför allt arbetar flygplatsen för att anpassa sig till nya omstän-
digheter, då elektroniska, biometriska pass kan komma att användas 
för automatisk gränskontroll.

så Här FUnGerAr Det AUtoMA-
tIskA systeMet
■   passagerare identifieras genom 
ansiktsigenkänning/irisavläsning 
och/eller fingeravtryck. innan pas-
sageraren går igenom slussen läser 
en scanningapparat av de data som 
finns lagrade i resedokumentet och 
den biometriska informationen. 
när passageraren väl går igenom 
slussen registreras hans/hennes 
ansiktsdrag automatiskt av en kam-
era. endast en snabb blick mot kam-
eran ger en användbar bild, vilket 
innebär att varken passagerarens 
position eller längd har avgörande 
betydelse för identifieringen.
■   en intuitiv skärm guidar pas-
sageraren genom fingeravtryck-
sproceduren. För att identiteten 
ska gå att verifiera behövs skärmen 
snabbt bara vidröras med finger-
toppen – identifieringsprocessen 
går snabbt och lätt för passagerare 
som kontrollpersonal.
■   maximal hanteringstid per pas-
sagerare är 25 sekunder under 
optimala förhållanden. det innebär 
att runt 140 personer i timmen kan 
passera igenom en enda immsec 
och fler än 560 personer i timmen 
kan passera genom fyra slussar. 

effektIVt tIllträde. gunnebo speedstile Fp/FpW, som finns installerade på beijing Capital international airport t3, 
släpper normalt sett igenom 40 personer i minuten. 

TEXT  I  Mats Ekendahl

dubbel funktIon. immsecs inte- 
grerade konstruktion i två steg, med sina stabila 
byggnadsblock och säkerhetsfunktioner, var avgö-
rande när sofia airport valde just gunnebo som 
leverantör av automatiska immigrationsslussar.
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Spaniens kronprins Felipe närvarade vid invigningen av 
energiföretaget Repsols nya huvudkontor i Madrid. På väg in 
i den imponerande byggnaden passerade kronprinsen och de 
andra celebriteterna snabbt och smidigt igenom flera filer med 
SpeedStile FP-slussar. 

H ans höghet prins Felipe av spanien hade sällskap av anto-
nio brufau, repsols styrelseordförande och koncernchef, 
josé manuel soria, spaniens industriminister, ignacio gon-

záles, ordförande för madrid-regionen och ana botella, madrids 
borgmästare.

under invigningsceremonin passerade prins Felipe och de andra 
genom de filer med speedstile Fp-slussar som gunnebo installerat 
vid den stora ingången till huvudkontoret och på andra platser i 
byggnaden.

snabbslussarna levererades till systemintegratören telefónica 
ingeniería de seguridad (tis) och installerades under det sista kvar-
talet 2012. tolv filer installerades vid den stora ingången och andra 
vid ingångarna till parkeringen, sportcentret och restaurangentrén. 

Företagets nya huvudkontor i centrala madrid utgör en måttstock 
för innovation, hållbarhet och engagemang för människor. det är det 
enda företagscampuset i centrala madrid och rymmer 4 000 medar-
betare. golvytan uppgår totalt till 123 000 kvadratmeter uppdelat 
på fyra byggnader som bildar ett kluster runt en stor trädgård. detta 
grönskande område är en och en halv gånger så stort som en fot-
bollsplan och här finns 100 inhemska träd. 

byggnaden är designad av arkitekten rafael de la-hoz, som har 
arbetat med gunnebo i samband med marknadsföringen av sorti-
menten speedstiles och entrance gates.

i linje med repsols engagemang för att inkludera funktionshin-
drade har det nya huvudkontoret designats så att alla kan få tillträde 
till det på ett säkert, självständigt och bekvämt sätt.

speedstile Fp-filerna avspeglar också denna filosofi med det 
smarta taggsystemet som gör det möjligt för rörelsehindrade att ta 
sig genom slussarna utan att det uppstår några fysiska hinder.   ■ 

Majestätiska grindar 
som passar en prins 

TEXT  I  Manuel Latorre Marin

spanIens kronprIns felIpe.

Snabb installation för bättre butiksövervakning
Catwalk är ett ledande premiummärke för 
exklusiva damskor. Företaget har 180 butiker i 
17 indiska städer. 49 av butikerna drivs direkt 
av Catwalk medan de övriga är franchisebu-
tiker. Just nu expanderar företaget i snabb 
takt – 100 nya butiker planeras stå färdiga före 
slutet av 2013.

c atwalk behövde se över kvaliteten hos 
sina befintliga övervakningssystem ute i 
butikerna. en uppgradering i stor skala i så 

många butiker samtidigt skulle dock kunna in-
nebära höga kostnader och vara ett störningsmo-
ment för kunderna. För Catwalk var det oerhört 
viktigt att inte bara skydda varumärkets integritet 
utan också att hitta en effektiv tjänst till rimlig 
kostnad.

gunnebo gick igenom och utvärderade  
Catwalks övervakningssystem och genomförde 
därefter en installation bestående av uppgrade-
ringar och montering av nya delar på CCtv-kam-
erorna i alla de butiker som Catwalk driver själva. 
gunnebo utbildade även Catwalks tekniker i hur 
butikerna ska övervakas. installationen var färdig 
på mindre än en månad – i alla butikerna.

tack vare att installationen var så snabb, ef-
fektiv och koordinerad mellan de olika platserna 
kunde Catwalk uppgradera sina butiksövervakn-
ingssystem utan att det inverkade på kundernas 
shoppingupplevelse.

– indien är ett mycket stort land, och de långa 
avstånden skapar ofta servicerelaterade problem. 
gunnebo var ett av få företag som kunde ta sig an 
att genomföra en installation i alla butiker samti-
digt, och det hade minimal negativ inverkan på vår 
verksamhet, berättar ubaid kathiwala, operations 
director på Catwalk.

– som vår partner inom säkerhetstjänster kom-
mer gunnebo också framöver att vara en hjälp för 
oss i vår strävan efter att bli marknadsledande när 
vi fortsätter att bygga ut vår verksamhet och vårt 
varumärke.   ■

TEXT  I  Deirdre Doyle

“Installationen hade minimal 
negativ inverkan på vår
verksamhet.”

asIf MerCHant
managing director, 
Catwalk, Worldwide.

ubaId katHIWala
operations director, 
Catwalk, indien
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Kontanthantering i praktiken 
Kunderna testar SafePay under framgångsrik roadshow

Ett välskyddat sjukhus
Det nya sjukhuset Amarante Hospital i Por-
tugal är utrustat med den senaste tekniken 
– ett resultat av en ny patientcentrerad sjuk-
husmodell som bygger på närhet. Säkerheten 
är förstås också toppmodern. En integrerad 
säkerhetslösning skyddar mot att obehöriga 
får tillträde, inbrott, brand och kolmonoxidgas.

P å amarante hospital, som ligger drygt 
sex mil från centrala porto i norra por-
tugal, har man installerat en integrerad 

säkerhetslösning som bygger på gunnebos smi 
server-plattform. utrustningen hanterar alla 
sjukhusets behov och skyddar det mot inbrott, 
brand, kolmonoxidgas och från att obehöriga får 
tillträde till lokalerna.

smi server är anslutet till ett brandavkännings-
system med 915 kombinerade rök- och värmede-
tektorer, ett ip CCtv-övervakningssystem med 
91 kameror, ett tillträdeskontrollsystem med 12 
biometriska läsare och ett inbrottslarmsystem 
med 80 avkänningspunkter.

den största innovationen med det här syste-
met är att brandavkänningssystemet är integre-
rat på smi server-plattformen via programvara, 
vilket gör att systemen kan interagera och att 
information från brandlarmen kan visas grafiskt 
på skärmen. det gör det möjligt att ha ett enda 
grafiskt gränssnitt för sjukhusets säkerhet, vilket 
ger uppenbara fördelar för de operatörer som 
övervakar det. varje system fungerar dock obero-
ende av de övriga, vilket garanterar hög säkerhet 
och tillförlitlighet.

utrustningen installerades under överinseen-
de av gunnebo portugals teknikteam. de ansva-
rade även för idrifttagningen och implemente-
ringen av hela systemet, inklusive det grafiska 
gränssnittet och utbildningen av sjukhusets 
säkerhetspersonal

gunnebo tillhandahöll även systemet för 
sjuksköterskelarm – visiocall ip. detta system var 
dock inte integrerat på smi server. visiocall ip 
installerades på alla avdelningar och i alla salar, 
operationssalar, labb och undersökningsrum i 
totalt 90 samtalsterminaler som kan ses från 
sjuksköterskornas rum. 

systemet körs via ett ip-nätverk vilket innebär 
snabb och effektiv informationsöverföring.   ■

TEXT  I  Mats Ekendahl

VIsas upp. grafisk presentation av smi server (ovan). 

expertIs. gunnebos tekniska personal (till vänster) programmerar smi server.
 
Modern Vård. hospital de amarante-byggnaden i portugal (nedan).

1 400 personer besökte Tokheims roadshow 
längs den iberiska halvön. Syftet var att visa 
upp företagets nya lösningar för den spanska 
och portugisiska bensinmarknaden. SafePay, 
den slutna kontanthanteringslösningen, var 
en funktion som lockade många intresserade 
åskådare.

t okheim är en av världens största leveran-
törer av lösningar för återförsäljning av 
bränsle, som bränslepumpar, betalnings-

terminaler, fordonslösningar och tjänster.  
gunnebo har ett partnerskap med tokheim gäl-
lande försäljning och marknadsföring av safepay 
till europeiska bensinstationskunder som använ-
der tokheims system Fuelpos. 

– en anledning till att vi valde gunnebo som 
leverantör var att våra organisationer har flera 
likheter: vi är båda globala aktörer med lokal 
närvaro. gunnebo har blivit en strategisk partner 
som erbjuder en kvalitet som passar tokheims 
höga standarder, säger Fergus heading, marke-
ting manager new products inom tokheim.

under oktober och november 2012 anordnade 
tokheim ett ”roadshow”-event där man besökte 

14 regioner i spanien och portugal. 
syftet med turnén var att presentera nya 

lösningar för hela den iberiska bensinmarknaden. 
huvudidén var att ge alla besökare möjlighet 
att prova på lösningarna i praktiken och uppleva 
fördelarna med dem på riktigt. För att göra detta 
möjligt installerades all utrustning, däribland 
safepay, i ett mobilt showroom i en lastbil som 
åkte från stad till stad.

i egenskap av ledande företag inom kontant-
hanteringslösningar bjöds gunnebo in för att 
delta i turnén med sin safepay-lösning. de fick 
chansen att visa hur de kontanthanteringspro-

cesser som ingår i den dagliga rutinen på en 
bensinstation kan optimeras och göras säkrare.

– tokheim har i många år erbjudit sina kunder 
säkra och trygga lösningar för återförsäljning 
av bränsle. med gunnebos safepay har vi nu 
infört en säker miljö för kontanthantering för 
både återförsäljare och kunder, säger kurt dillen, 
general manager systems electronic business 
unit, tokheim.

safepay fångade publikens intresse i varenda 
stad. besökarna fick prova på hur snabb, enkel 
och säker kontanthanteringen blir när safepay 
används i den dagliga verksamheten ute i 
butikerna. 

– många av besökarna provade på safepay-
maskinerna. våra kunder tyckte att de var ut-
märkta och gav en problemfri upplevelse, berät-
tar kurt dillen.

som ett resultat av turnén har 2013 börjat 
mycket bra för safepay i spanien. de första 
enskilda ordrarna är redan lagda och flera av 
de större oljebolagen har frågat efter mer 
information.

– safepay är en proaktiv lösning för att be-
kämpa förfalskning och förbättra säkerheten och 
effektiviteten ute i butiker och på andra platser. 
många andra europeiska tokheim-kunder har 
också visat intresse. vi har även gjort instal-
lationer i tyskland och österrike, säger Fergus 
heading. 

tokheims roadshow blev en riktig framgång-
shistoria med över 1 400 besökare från allt från 
stora oljebolag och hypermarknader till lokala 
oljebolag och oberoende återförsäljare.   ■

TEXT  I  Mats Ekendahl

”Tokheim strävar efter att 
erbjuda våra kunder kvalita-
tiva lösningar som bidrar till 

större inkomster, sänkta kostnader 
och förbättrad avkastning på inves-
teringar. SafePay-lösningen och part-
nerskapet med Gunnebo passar bra 
in i vår organisation. Det är en global 
leverantör av kontanthanteringslös-
ningar som lever upp till Tokheims 
höga standarder.” sAFePAy I brUk.

PORTUGAL

SPAIN

Barcelona

Madrid

Porto

Lisbon

route 1

route  2

route 3

route 4
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Att köpa guld är en sak. Att förvara det är 
vanligtvis en helt annan. Guardian Vaults i 
Australien har slagit ihop dessa två aktivi-
teter till en verksamhet.
– Vi insåg att nästan 98 procent av de som 
köper guldtackor också vill ha någonstans 
att förvara dem, säger Neil Tremaine, Joint 
Managing Director på Guardian Vaults. 

F ör att säkerställa att 
guardian vaults utgör en 
extremt säker miljö dygnet runt, alla 

veckans dagar – och ger kunderna sinnesro 
i och med vetskapen att deras värdesaker 
är väl skyddade – valde guardian vaults att 
installera två modulära valv, 2 500 bankfack 
från Chubbsafes och 50 guldtackeskåp från 
gunnebo.

– säkerhetsnivån för såväl vår personal som 
våra kunder är oerhört viktig i vår verksamhet. 

vi behövde säkerställa att valven och dörrarna 
vi använde uppnådde de höga standarder som 
vi vill hålla. kunderna har varit mycket nöjda 
med Chubbsafes bankfack, eftersom många 
av våra kunder redan är bekanta med produk-
ten och vet hur man använder den, säger neil 
tremaine.

valvens paneler ger det skydd som krävs (s/
nZs3809 grade Xii) för bankfacken och guld-

valven. gunnebos första installation 
av en hamilton-dörr, klass 
ul3, uppfyller också guardian 

vaults säkerhetskrav. 
stärkt av den positiva starten 

för företaget ser neil tremaine ljust 
på framtiden.

– med tanke på att efterfrågan växer på de 
tjänster vi erbjuder kommer vi säkerligen att 
öppna fler kontor. även där kommer samma 
höga säkerhetsnivå som gunnebo redan har 
etablerat på våra befintliga kontor att krävas, 
säger han.   ■

Guldet är säkert hos Guardian Vaults

TEXT  I  Mats Ekendahl

”Den säkra förvaringslösningen för 
guld har fungerat bra och reaktio-
nerna från Guardian Vaults kunder 
har varit positiva.”

– i både Melbourne och sydney

oM GUArDIAn VAULts
* privatägt företag för 
anläggningar med bankfack.
* efter att ha skördat fram-
gångar inom bankväsendet och 
fastighetsutveckling öppnade neil 
tremaine guardian vaults innan verk-
samheten expanderade till att omfatta 
guldhandel genom guardian gold. med 
anledning av det ökade intresset för förva-
ring av guld började guardian vaults att 
erbjuda förvaring för guldtackor.
* anläggningen i melbourne öpp-
nade 2002 och var den första 
i sitt slag i australien (sydney-
anläggningen öppnade 2013).

Riachuelo är en av Brasiliens största detaljhandelskedjor med 
över 170 butiker i hela landet. Kedjan har i över tio år varit en 
av Gunnebo Brasiliens stöldskyddskunder. Den nya portföl-
jen med kontanthanteringslösningar som introducerades i 
Brasilien passar perfekt ihop med Riachuelos strategi för 
kontanthantering. 

o rdern gäller intelisafe, en smart säkerhetsskåpslös-
ning för förvaring av kontanter från kassaapparater. 
med intelisafe får återförsäljare kontroll och en-

hetlighet, transparenta överföringar, övervakning i realtid, 
förbättrade tjänster för spårning och uppföljning samt kredit 
samma dag.

Utökad kapacitet och smart konstruktion
– tidigare hade vi ett team som specifikt arbetade med 
kontanthantering, men tack vare intelisafe ansvarar nu alla 
kassabiträden för att deponera kontanterna direkt i säkerhets-
skåpet. på så vis får vi ut mesta möjliga av våra resurser, säger 
lenivaldo barros, revisor vid riachuelo.

– intelisafe har en mycket smart konstruktion. eftersom den 
fungerar tillsammans med en dator som är kopplad till skåpet 
kan du utföra en systemövergripande åtgärd eller utföra under-

hållsarbete utan att behöva öppna skåpet eller 
ha tillträde till det fack där pengarna förvaras. en 
annan funktion är användningen av pengapåsar 

som rymmer stora mängder sedlar. därigenom 
behöver återförsäljaren inte växla dem under 

dagen, förklarar lenivaldo barros.

systemet har testats i två butiker med utmärkt 
resultat. planen är att installera det inom i stort 
sett hela koncernen. 

 – vår strategi för att utöka verksamheten i 
brasilien är att ta de bästa delarna av vårt be-

prövade globala erbjudande och anpassa dem 
efter den lokala marknaden. vårt samarbete med 

riachuelo är ett bevis på att vi är på rätt spår, säger 
per borgvall, gunnebos vd och koncernchef.   ■

Stort genombrott i Brasilien

TEXT  I  Helder Horikawa

”Tidigare hade vi ett team som specifikt ar-
betade med kontanthantering, men tack 
vare Intelisafe ansvarar nu alla kassabiträ-

den för att deponera kontanterna direkt 
i säkerhetsskåpet. På så vis får vi ut 
mesta möjliga av våra resurser, säger 
Lenivaldo Barros, revisor vid Riachuelo.”
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surInaM: ”de surinaamsche bank” är surinams största 

kommersiella bank. under 2012 installerade gunnebo 

3 000 bankfack i bankens huvudkontor i landets hu-

vudstad paramaribo. de befintliga bankfacken kunde 

inte längre leva upp till bankens standarder. de byttes 

därför ut mot gunnebos safestore 2000C-fack och 

kunderna kunde utan problem flytta sina värdesaker till 

de nya bankfacken. 

möblerna som finns i anslutning till facken är desig-

nade av gunnebo och passar perfekt ihop med lösning-

en safestore 2000C. som en del i projektet installerades 

även det mycket säkra låssystemet safelock i valvdör-

rarna. detta nya låssystem är mycket uppskattat av 

banken och har lett till att nya safelock-system instal-

lerats i alla huvudvalvdörrar på flera andra filialer.

spanIen: abertis, en motorvägsoperatör, har valt gunnebo spanien för leverans 

och installation av säkerhetsdörrar vid flera av deras vägtullskurer i katalonien. 

behovet av att förbättra skyddet för vägtullspersonalen har ökat sedan ett 

antal rån har drabbat företaget. dessutom har man nyligen investerat i nya 

tullbetalningssystem. 

– jag är mycket glad över att vi fått in en order på säkerhetsdörrar för motorvä-

gen. det är ett affärsområde där vi traditionellt haft en stark ställning i spanien, 

men under de senaste åren har den marknaden stått mer eller mindre stilla. att 

vara med i matchen när affärerna börjar rulla igen är det bästa sättet att värna om 

sin marknadsposition och odla framtida affärsmöjligheter, säger per borgvall, vd 

och koncernchef på gunnebo.

störst I surInaM. huvudkontoret för 
de surinaamsche bank i paramaribo, 
med katedralerna st. peter och st. paul 
i bakgrunden. till höger syns de nya 
bankfacken.

sYdafrIka: standard bank är ett ledande finanstjänstefö-

retag med en 150-årig historia i sydafrika och över 1 200 

filialer runtom i afrika. 

standard bank insåg nyligen att det finns ett behov av att 

kunna erbjuda en innovativ bankfackslösning. 

önskemålet om en kostnadseffektiv och säker lösning i 

kombination med en bättre kundupplevelse fick standard 

bank att ta steget bort från traditionella mekaniska bankfack.  i stället valde 

standard bank safestore auto, gunnebos lösning för bankfacksautomater. ett 

antal installationer gjordes på fyra filialer, däribland bankens flaggskeppskon-

tor i sandton i johannesburg med 5 000 fack i ett källarvalv. kunderna kan nu 

på egen hand komma åt sina skyddade värdesaker via en terminal – något som 

ligger helt i linje med standard banks vision om ett mer modernt erbjudande 

om självservice.

trevor dean, senior manager of design & Configuration vid standard bank: 

– en stor fördel är att vi kan utnyttja förstklassiga kontorsytor på ett mycket 

effektivare sätt. automatiserade processer leder dessutom till bättre personal-

effektivitet och i slutändan till sänkta driftskostnader.

aZerbadZjan: jW marriott absheron baku hotel är ett hotell beläget i en 

skyskrapa i baku i azerbajdzjan. byggnaden ligger på azadliq-torget invid 

pusjkin-parken och nära government house vid kanten av kaspiska havet.

hotellet grundades 1985. den ursprungliga versionen hade 343 rum 

på totalt 16 våningar. hotellet köptes, revs och byggdes upp på nytt av 

jW marriot år 2009. den nuvarande versionen, med 243 rum på totalt 20 

våningar, beskrivs som ett ”majestätiskt hotell” med en ”fantastisk utsikt 

över stadstorget och den solglittrande ytan på världens största sjö”. nam-

net ”absheron” är taget från den halvö i kaspiska havet där huvudstaden 

baku ligger.

– bankfack är något som alla vana resenärer förväntar sig ska finnas på 

plats, säger alexander Zhyvushko, export manager asian Cis vid gunnebo 

österoupa. 

– det är en effektiv säkerhetslösning för både gästerna och hotellet.

InternatIonellt: vägen till säker till-

växt är att ta hand om sina kundrelatio-

ner. mätning, organisering, identifiering 

och uppföljning av dessa relationer gör 

det möjligt att genomföra viktiga åtgär-

der som är finjusterade efter kundernas 

verkliga behov och intressen. gunnebo 

strävar ständigt efter att uppfylla och 

överträffa kundernas förväntningar, 

och deras feedback är ovärderlig när det 

handlar om att bygga långsiktiga rela-

tioner. det är därför som gunnebo nu 

lanserar andra upplagan av den globala 

kundnöjdhetsundersökningen. i år kom-

mer undersökningen att utökas så att 

den omfattar alla produkter och tjänster 

i olika länder. 

undersökningen kommer att skräddar-

sys så att den både uppfyller och identi-

fierar så kallade key drivers – de viktiga 

drivkrafter som motiverar kunderna, vilka 

styrkor och svagheter de upplever med 

våra tjänster och produkter samt hur 

lojala de känner sig gentemot varumär-

ket. målet är att fortsätta att förbättra 

produkter och tjänster  genom att lyssna 

och fokusera på vad som verkligen är 

viktigast för dem och genomföra de änd-

ringar de föreslår. våra kunder är nyckeln 

till framgång. 

denna andra upplaga av den globala 

undersökningen kommer att genomföras 

i samarbete med tns, ett världsledande 

företag inom marknadsundersök-

ningar. kontakta ditt lokala gunnebo-

kontor för att få mer information om 

undersökningen.

3 000 bankfack uppfyller  
bankens nya säkerhetsstandarder

Hur nöjd är du?

Bättre skydd för personalen 
i Spaniens vägtullstationer

Lyxhotell installerar bankfack 
för gästernas värdesaker

Standard Bank siktar på 
mer effektiv självservice
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gunnebos säkerhetslösningar ger en säkrare värld. 
genom innovativa koncept och ett nära samarbete 
med kunder och andra intressenter har gunnebo 
byggt ett unikt, globalt erbjudande som skyddar 
enskilda individer.

 gunnebo tar ansvar genom att skapa värde 
i de samhällen där koncernen bedriver verksamhet. 
gunnebos ansvarstagande mäts i långsiktig avkast-
ning, nöjda kunder, motiverade medarbetare och 
minskad belastning på miljön.

 genom att vara en ansvarstagande aktör vinner 
gunnebo sina intressenters förtroende och blir ett 
starkare globalt varumärke.

läs mer på www.gunnebo.com 

Bygger ett unikt
globalt erbjudande

Observera: De lösningar och tjänster som pre-
senteras av Gunnebo i den här tidningen kan 
komma att variera mellan olika marknader.


