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Säkerhet är en global verksamhet, och säkerhetsrelaterade frågor
hamnar allt högre upp på företagens prioriteringslistor världen
över. I dag finns en efterfrågan på våra produkter, tjänster och
lösningar i hela världen, men den växer sig just nu allt starkare i
framför allt Asien och Amerika. Därför handlar en viktig del av vår
strategi om att anpassa verksamheten efter dessa förutsättningar.
Per Borgvall, VD och Koncernchef, Gunnebo
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OM GUNNEBO
Gunnebo är ett varumärke med anor ända från 1764. I början tillverkade bolaget 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.

PAPPER, OMSLAG
Cocoon silk 250g, 100% recycled fibre
PAPPER, INLAGA
Tom&otto silk. Produkten kan
återvinnas i pappersåtervinningen.

Enligt fransk lag måste offentliga byggnader, butiker och banker i landet
göra sina lokaler helt tillgängliga för alla senast år 2015. Men hur löser
man situationen för funktionshindrade på en bank där bankvalven finns
nere i källaren?
– Vi har tagit fram ett slags mobilt bankfack, berättar Frank Parouffe,
ansvarig för Physical Security Products på banken Société Générale.

Kreativ lösning ger
funktionshindrade
tillgång till bankfacken
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TEXT I Aurelia Gilbert

E

nligt en fransk lag från 2005 måste alla
lokaler som är öppna för allmänheten
göras helt tillgängliga för alla, inklusive
funktionshindrade, från och med den
1 januari 2015. Såväl bostadshus som offentliga byggnader och butiker måste anpassa sig
efter reglerna och uppfylla de nya kraven.

Bankerna först ut
Den franska banken Société Générale påbörjade 2007 arbetet med att standardisera sina
2 300 filialkontor. Men att ge funktionshindrade möjlighet att komma åt bankfacken,
som oftast är placerade i källaren, visade sig
vara svårt – i vissa fall till och med omöjligt.
För att en kund med nedsatt rörlighet ska
kunna utnyttja bankens tjänster måste bankfacken helt enkelt föras till kunden istället för
tvärtom.
– Vi tog kontakt med våra vanliga leverantörer och bad dem att ta fram ett slags
”mobilt bankfack”, som skulle tillhandahålla
samma säkerhetsgarantier för kunderna
som vanliga bankfack gör. Vi valde Gunnebos
lösning EasyBox”, berättar Frank Parouffe,
chef för Physical Security Products på Société
Générale.
Säkra tjänster tillgängliga för alla
Gunnebo har tillsammans med Société
Générale tagit fram en mycket specifik lös-

ning, som också uppfyller hela banksektorns
behov av tillgänglighet.
EasyBox förvaras i ett specialutformat
skåp inne i valvet. Säkerhetsnivån för kunden
är densamma som om det rörde sig om ett
vanligt bankfack. När en kund vill ha tillgång
till sitt bankfack lämnar han eller hon över
två nycklar till bankpersonalen. Den ena
nyckeln används för att öppna skåpsluckan
och den andra för att ta ut bankfacket. Personalen hämtar bankfacket och tar med det
till ett säkrat konsultationsrum på entréplanet. Kunden lämnas ensam i rummet och
öppnar därefter sitt bankfack med en tredje
nyckel – kontrollnyckeln – som endast finns i
ett exemplar, nämligen kundens. Gunnebos
patenterade identifieringssystem kontrollerar att bankfacket och skåpet passar ihop,
och därefter kan kontrollnyckeln tas ut.
Denna återlämnas till kunden tillsammans
med skåpsnyckeln. På så vis är kunden förvissad om att värdesakerna ligger säkert i
bankvalvet.

En god relation
Både banken och Gunnebo tjänar på det här
samarbetet, som gör det möjligt för Gunnebo
att erbjuda banksektorn en kostnadseffektiv
lösning som gör att bankerna kan följa lagen
utan att behöva tumma på säkerhetseffektiviteten. ■
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Foto: Stéphane Mora
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SÅ HÄR FUNGERAR DET: 1) Kunden lämnar över två nycklar:
en för att öppna skåpsluckan och en för att frigöra bankfacket. 2) Personalen hämtar och tar med bankfacket till ett
säkrat konsultationsrum på entréplanet. 3) Kunden öppnar
sitt bankfack med hjälp av en tredje nyckel. 4) Denna återlämnas sedan till kunden tillsammans med skåpsnyckeln.
5) Slutligen sätts EasyBox tillbaka i valvet och värdesakerna
är säkrade.
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Gunnebo bygger stabila plattformar på världens utvecklingsmarknader och investerar
i tillväxtmarknader i Asien och Amerika. Kärnverksamheten och den geografiska räckvidden
utökas genom förvärv och distributörer. Koncernen har säljbolag i 33 länder och distributörer på
ytterligare 100 marknader.

GLOBAL NÄRVARO
– LOKAL KUNSKAP

TEXT I Karin Wallström

Så får vi verksamheten att växa

U

Per Borgvall,
VD och koncernchef.

nder de senaste fyra åren har en
viktig del av Gunnebos strategi
handlat om att utöka koncernens
globala räckvidd. Genom både förvärv
och nyetableringar har man fått säljbolag
på plats i Malaysia, Brasilien, Kina, USA,
Korea, Mexiko, Thailand och Burma.
Dessutom har Gunnebo utformat en
global strategi för kanalhantering som ett
stöd i koncernens arbete med att expandera
till områden där efterfrågan på
säkerhetsrelaterade produkter,
tjänster och lösningar växer
sig allt större.
För bara några år
sedan kom mindre än 20
procent av koncernens
omsättning från världen
utanför Europa. I slutet
av andra kvartalet 2013
översteg siffran nästan
40 procent.
Global träffade Per
Borgvall, koncernens
VD och koncernchef,
för att prata om
Gunnebos strategi för
ytterligare utökning
av räckvidden in i nya
områden.
En mycket viktig del av
Gunnebos strategi har
under de senaste åren handlat om att få verksamheten att
växa på marknaderna i Asien och
Amerika. Varför?
– Säkerhet är en global verksamhet och säkerhetsrelaterade frågor
hamnar allt högre upp på företagens prioritetslistor. I dag finns
en större efterfrågan på våra
produkter, tjänster och lösningar
i hela världen, men den växer

sig allt starkare i framför allt Asien och Amerika.
Därför handlar en viktig del av vår strategi om att
anpassa verksamheten efter dessa förutsättningar.
Hur arbetar Gunnebo för att göra sitt utbud
tillgängligt över hela världen?
– På framför allt två sätt: dels genom att etablera nya säljbolag, dels via ytterligare utökning
av vårt distributörsnätverk. Vissa av de säljbolag vi
har etablerat under de senaste åren är nyetableringar vilket innebär att vi har byggt upp verksamheten mer eller mindre från grunden. Vanligtvis
skapar vi då ett närmare samarbete med en befintlig distributör. Vår verksamhet i Kina är ett bra
exempel på detta.
– När vi utökar genom förvärv letar vi ofta efter
ett företag vars befintliga verksamhet är kopplad
till något av våra huvudsakliga expertområden.
Efter förvärvet introducerar och integrerar vi en
utvald del av vår globala portfölj i det förvärvade
företagets portfölj. Det här är en modell som vi
har tillämpat i bland annat Brasilien och USA.
På vilket sätt har de senaste förvärven bidragit till
att stärka Gunnebos verksamhet?
– När vi gör våra förvärv letar vi efter företag
med sund ekonomi så att de kan bidra till både
omsättning och lönsamhet mer eller mindre från
dag ett. Naturligtvis letar vi också efter företag
med närvaro på marknader där Gunnebos representation är liten eller obefintlig. Ett utmärkt
exempel på detta är förvärvet av Gunnebo
Gateway i Brasilien. Vi integrerar även valda delar av det förvärvade bolagets befintliga portfölj
i vårt globala erbjudande. Så gjorde vi till exempel
i samband med förvärvet av Hamilton Safe i USA,
då vi kompletterade vår portfölj med ett helt sortiment av UL-klassade kassaskåp (testade, utvärderade och certifierade av Underwriters Laboratories
(UL), ett oberoende säkerhetsforskningsbolag vars
standarder är väl ansedda i USA).
Hur ser du på utvidgandet av distributörsnätverket?
– Det är en central del av vår strategi. Våra
distributörer är mycket viktiga eftersom de gör
det möjligt för oss att nå ut till marknader där vi

Gunnebo har egna säljbolag
på 33 marknader världen
över. Dessa är uppdelade i
tre regioner: EMEA, Asien
och Stillahavsområdet och
Amerika.
Gunnebos produkter, tjänster och lösningar säljs också
på ytterligare 100 marknader genom ett nätverk av
återförsäljare och distributörer. Läs mer om Gunnebos
distributörer på sidorna 6–8.

inte har egna säljbolag. De ger oss även möjlighet till starkt genomslag på större marknader
som Indien, Indonesien, USA, Kanada och Frankrike.

EMEA
Asien och Stillahavsområdet
Amerika
Distributörer

På vilket sätt kan distributörerna bidra till att få
Gunnebos verksamhet att växa?
– Vi har nyligen infört programmet Gunnebo
Channel Partner. Där ingår de verktyg man

Nytt säljbolag i Sydkorea
Som ett led i den pågående expansionen på den
asiatiska marknaden har Gunnebo etablerat ett
säljbolag i Sydkorea genom att förvärva ATG
Entrance Corporation, som distribuerar Gunnebos
sortiment av rotationsgrindar.
ATG har goda referenser inom produkter för
tillträdessäkerhet hos ledande sydkoreanska
koncerner som LG, Samsung och Hyundai. Nu

Sydkorea har en av
Asiens mest utvecklade ekonomier och är
för vår del en mycket
intressant marknad

kommer Gunnebo även att börja erbjuda lös-

marknad, säger Gunnebos VD och koncernchef

ningar från sina andra sortiment, som till exempel

Per Borgvall. – Det är en bra plattform som vi

kontanthantering och kassaskåp.

kan använda för att utöka produkterbjudandet

– Sydkorea har en av Asiens mest utvecklade
ekonomier och är för vår del en mycket intressant

till kunder på den sydkoreanska marknaden, men
även till kunder i grannländerna. ■

behöver för att kunna tillämpa de bästa arbetssätten för indirekt försäljning och service. Tack
vare det kan vi på ett lönsamt sätt utveckla vår
kanalverksamhet. ■
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Stort mervärde för distributörer
Försäljning via distributörer har alltid varit
en av de viktigaste faktorerna för Gunnebos
framgångar. Koncernen har nu infört ett nytt
Channel Partner-program där fokus ligger på
stabilitet och professionalitet. Syftet är att
skapa mervärde för Gunnebos distributörer.

Utöver de 33 länder där Gunnebo har egna säljbolag har man också distributörer
på ytterligare 100 marknader. Global har träffat fem av dessa distributörer – från
Colombia, Saudiarabien, USA, Frankrike och Thailand – för att prata med dem om
vilka utmaningar de möter i sina verksamheter.

Lär känna våra distributörer
Fichet Colombia

Långvarig relation på en växande marknad

TEXT I Rob Suddaby

E

n central del av programmet handlar
om att dela in Gunnebos distributörer i
tre kategorier: Silver, Gold och Platinum.
Indelningen bygger på försäljningsvolym och
andra kvalitativa och kvantitativa resultatindikatorer.
Gunnebo bedriver verksamhet i global skala
och har ett brett och varierande produktsortiment. Det gör att det inte går att hitta en
lösning som passar alla distributörer när man
arbetar med kanalhantering. Därför måste
man ständigt beakta behovet av lokal anpassning och kunna vara flexibel när man fattar
beslut. ■
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F
gott samarbete. Gunnebo arbetar hårt för att stödja sina distributörer i både tekniska och kommersiella
frågor.

Sju fördelar för en auktoriserad distributör
Gunnebo arbetar för att hjälpa distributörerna att bli mer effektiva
när det gäller att marknadsföra och sälja koncernens produkter och
lösningar. Koncernen har ett nära samarbete med sina distributörer
och förser dem med allt stöd de behöver inom såväl försäljning som
teknik och administration. De affärsförmåner man får som distributör, och som kan vara beroende av vilken kategori man tillhör, är
bland annat följande:
1. Certifiering som auktoriserad distributör
Alla auktoriserade distributörer får ett certifikat där giltigheten och den
kategori de tillhör framgår. Distributörens kontaktuppgifter läggs också
upp på Gunnebos webbplatser.

3. Utbildning och fortbildning
Servicetekniker och säljpersonal hos Gunnebos distributörer får utbildning inom teknik respektive sälj samt tillgång till Gunnebos onlinebaserade utbildningsverktyg Gunnebo Training Centre.

4. Tillgång till distributörsportalen (Partner Portal)
Gunnebos auktoriserade distributörer får tillgång till information såsom
produktdokumentation, tekniska specifikationer, säljverktyg och de senaste nyheterna via en lösenordsskyddad distributörsportal, Partner Portal.

5. Sälj- och marknadsföringsstöd
Distributörer får kostnadsfri tillgång till marknadsföringsmaterial som till
exempel broschyrer och högupplösta illustrationer och bilder. När så är
lämpligt samarbetar Gunnebo med sina distributörer i riktade sälj- och
marknadsföringskampanjer.

6. Stöd inom försäljning och upphandlingar
Gunnebo arbetar hårt för att stödja sina distributörer både tekniskt och
försäljningsmässigt vid förberedelser av anbud, tecknande av avtal och
upprättande av försäljningsordrar.

7. Tillgång till globala tjänster

2. Tillgång till bredaste sortimentet av kvalitetscertifierade produkter
Kunder världen över känner förtroende för Gunnebos produkter tack vare
deras kvalitet och tillförlitlighet. I koncernens katalog presenteras ett omfattande urval av produkter som uppfyller alla tänkbara behov på marknaden.

Gunnebos tjänsteerbjudande är indelat i Lifecycle Care och Business
Care. I Lifecycle Care ingår utformning, implementering, underhåll och
utveckling av en produkt eller lösning, medan Business Care omfattar
säkerhetstjänster, säkerhetskonsulttjänster och säkerhetsprogramvarutjänster. Gunnebo kan fungera som stöd när dessa koncept ska erbjudas
och levereras till distributörens kunder, och tillhandahålla snabb service
när det gäller reservdelar och teknisk support.

ichet Colombia grundades för 20 år sedan
och har varit en av Gunnebos distributörer
ända sedan 1995. Företaget är verksamt
både i Colombia och i andra länder i norra
Sydamerika. Huvudkontoret finns i Bogotá och
företaget har närvaro i alla större colombianska
städer, vilket gör att de kan erbjuda fullständig,
landsomfattande support till sina kunder. Fichet
Colombias huvudsakliga kundsegment är masstransport och kollektivtrafik, banker, privatbostäder, rekreations- och nöjesparker, arenor, flygplatser, myndigheter och oljebolag.
Fichet Colombia introducerade varumärkena
Fichet och Gunnebo på den colombianska marknaden och är idag marknadsledande inom alla
sina valda segment. Företaget har blivit en strategisk partner för landets stora systemintegratörer. – Våra tekniska tjänster och våra ingenjörstjänster håller hög klass, så vi är involverade i de
flesta nationella projekt som har med tillträdessäkerhet att göra, säger Carlos Ballen Montoya,
VD för Fichet Colombia.
Colombia är ett utvecklingsland med höga

Gloria Lucia Castaneda Zota, Vice President Projects, och Carlos Ballen Montoya, VD för Fichet Colombia.

nivåer av utländska direktinvesteringar och låg
inflation. Investeringsprojekt inom transport,
byggande, energi och oljeinfrastruktur skapar
goda möjligheter för Gunnebo. Colombias geografiska läge innebär också idealiska förutsättningar för distribution till Västindien och andra
sydamerikanska marknader.

– Vår relation med Gunnebo bygger på ett
ömsesidigt engagemang för att utveckla den
colombianska marknaden, få den att växa och
underhålla den, genom att göra ett så bra arbete
som möjligt inom teknik, försäljning och ekonomi, sammanfattar Gloria Lucia Castaneda Zota,
Vice President Projects. ■

Yusuf Bin Ahmed Kanoo Company

Världsledande varumärke som inger förtroende

Y

usuf Bin Ahmed Kanoo Company har
bedrivit verksamhet i 123 år och deras
division Security Systems har varit en av
Gunnebos distributörer sedan år 2000. Kanoo distribuerar alla Chubbsafes-produkter i Saudiarabien
och säljer även lösningar för tillträdeskontroll
samtidigt som de aktivt marknadsför kontanthanteringslösningar. Företaget är verksamt på
den saudiarabiska marknaden och erbjuder
service till kunder inom bank-, detaljhandels- och
myndighetssektorn via tre huvudkontor, ett
centralt showroom och en säljstyrka på åtta
personer.
Saudiarabien är en av regionens största mark-

nader, och massiv tillväxt planeras inom handelsoch myndighetssektorerna. Det innefattar bland
annat omfattande investeringar i stora infrastruktur- och transportsystem, något som väntas fortsätta åtminstone under de kommande tio åren.

Jag är säker på att den
här marknaden kommer
att generera riktigt bra
resultat i framtiden.
– När man bedriver verksamhet i Saudiarabien
stöter man på många utmaningar, säger Jamie
Donald från Gunnebo.

– Men genom att vår närvaro på marknaden
växer, att vår kännedom om varumärket ökar och
att vi samarbetar med rätt partners är jag säker
på att den här marknaden kommer att generera
riktigt bra resultat i framtiden.
För Kanoos del finns flera stora fördelar med
att representera ett världsledande varumärke.
– Vi får utmärkt stöd, både från det regionala
kontoret och från ledningen. De förstår våra
behov och hjälper oss att uppfylla de krav vi har.
Gunnebo är också ett välkänt varumärke, vilket
inger förtroende och gör det mycket lättare att
introducera produkterna, säger Sameer Khan,
Operations Manager på Kanoo Security. ■

7

8

GLOBAL

#3 2013

Global

#3 2013

Distributören Post Browning

GLOBAL NÄRVARO
– LOKAL KUNSKAP

Skapar möjligheter för båda företagen

P

ost Browning grundades
1978 i Cincinnati, Ohio. Man
startade som leverantör av
utrustning och tjänster för banker
i södra Ohio och norra Kentucky.
Sedan dess har företaget levererat
lösningar till över 1 500 kunder vilket inkluderar över 13 000 bankkontor. Under de senaste 30 åren har
Hamilton Safe varit lyckligt lottade
nog att samarbeta med Post. Post
Browning är en av de mest varaktiga Hamilton Safe-återförsäljarna
i hela USA.
Post Browning bedriver verksamhet på USA:s sydöstra marknader
och kunderna finns inom områdena
finans, detaljhandel och handel. De

säljkanaler som används är huvudkontoret i Cincinnati och kontor i
Indianapolis, Charlotte och Atlanta.
Post är den största leverantören av
fysisk säkerhet och rörpostsystem
till företaget Fifth Third Bancorps 1
300 kontor.
Post Browning upplever många
fördelar med att vara Gunnebodistributör.
– Vi sätter stort värde på vår
långvariga relation med Hamilton
Safe, som vi i mer än 30 år haft ett
partnerskap med. Hamiltons vilja
att lyssna och vara flexibla har skapat möjligheter för båda bolagen,
säger Kevin Sheridan, VD för Post
Browning. ■

EURO 8 SÉCURITÉ (ingår i Point Fort Fichet)

Stor distributör inom Fichet-Bauches
nätverk av auktoriserade återförsäljare
1992, efter 23 år på Fichet-Bauche
SA, valde Jean-Luc Ridé att starta
egen verksamhet som en av Fichets
auktoriserade installatörer. Han
ingår i ett nyskapande detaljhandelsnätverk bestående av auktoriserade återförsäljare som specialiserar sig på kassaskåp. Han är även
medlem – ända sedan starten – av
Fichet-Bauche Club, där Frankrikes
20 bäst säljande detaljhandlare
ingår. Med en styrka på tio man ute
på fältet kommer nu 25 % av Euro
8 Sécurités totala omsättning från
försäljningen av kassaskåp.
En del av Jean-Luc Ridés dagliga
arbete handlar om att stärka varu-

25 % av Euro 8 Sécurités
totala omsättning kommer
från försäljning av kassaskåp.

märkesimagen för
hela nätverket, där
varje lokalt säljställe – ”Point Fort
Fichet” – bidrar till
Fichet-Bauches
dynamiska närva- Jean-Luc Ridé.
ro över hela Frankrike. Företagets
erbjudande är framför allt inriktat
på smarta lösningar, som till exempel larmförsedda kassaskåp
och fjärrövervakningssystem, för
en bred uppsättning kunder (privatpersoner och småföretag), men
även på skräddarsydda lösningar
som riktar sig till mer exklusiva
kunder.
– En del av mitt jobb går ut på
att åka ut till kunderna för att ge
dem tips och råd och följa upp
deras behov, berättar Jean-Luc
Ridé. – Det är på så sätt man
bygger upp ett förtroende – och
därmed får göra fler affärer. ■

En lösning i ständig utveckling

Brian Strautman, Hamilton Safe National Dealer Sales Manager och
Kevin Sheridan, VD för Post Browning.

Products World Safety Co

Fick bra stöd
under tuffa tider

En kontanthanteringslösning från SafeCash.

Lätt att förlänga livstiden
för befintlig utrustning

P

roducts World Safety Co
(PWS) startades 2002
och har varit Gunnebodistributör sedan 2003. PWS
distribuerar hela Chubbsafessortimentet i Thailand till bank-,
centralbanks-, detaljhandelsoch handelssegmenten.
Företaget är huvudåterförsäljare för Bangkok och har ett nätverk
bestående av underleverantörer
i andra delar av landet. PWS äger
också tre butiker där Chubbsafesprodukter säljs. Erbjudandet
uppfyller behoven på den lokala
marknaden då det omfattar flera
olika serier av kassaskåp med
medelhög till hög säkerhet.
Enligt PWS finns
det en rad fördelar med att vara
Gunnebo-distributör. – Gunnebo erbjuder ett bra produktsortiment, bra kvalitet och ett
bra varumärkesnamn, säger
Thamnoon Sethi på PWS, som

Thamnoon Sethi.

upplever ett tryggt stöd från
Gunnebos sida.
– 2011, när Thailand hade
stora problem med översvämningar över hela landet, försåg
Gunnebo Singapore oss med
bästa möjliga stöd under den
tuffa tiden – snabba leveranser
och nya, förbättrade produkter
som gav marknaderna en skjuts.
De var riktigt snabba med
att vidta olika åtgärder som
hjälpte oss att komma på fötter igen! ■

Tjänsten för uppgradering och eftermontering utgör ett effektivt, hållbart
och kostnadseffektivt alternativ till ett
fullständigt utrustningsbyte.
– Med tjänsten får man garanterat
bättre prestanda, uppdaterad funktionalitet och längre livstid för sitt säkerhetssystem, säger Ricard Tomé, Service Product Manager Gunnebo Global Services.
TEXT I Deirdre Doyle

E

tt säkerhetssystem måste alltid vara
tillförlitligt och utrustat med de
senaste funktionerna för att det ska
kunna vara ett fullgott stöd i ett företags
dagliga verksamhet. I takt med att utrustningen blir äldre kan driften dock försämras
och funktionerna bli föråldrade, vilket är resurskrävande. Gunnebos tjänst för uppgra-

dering och återmontering är ett effektivt,
hållbart och kostnadseffektivt alternativ till
ett fullständigt utrustningsbyte.
Det engelska ordet för hållbarhet är sustainability. Ordet har sitt ursprung i latinets
sustinere som betyder ”att hålla uppe”,
vilket i dagens språkbruk kan översättas till
”att stå emot” eller kanske ”uthärda”.
Genom att uppgradera äldre system kan
Gunnebo inte bara se till att totalkostnaden
minskar för systemets ägare, utan också att
säkerhetssystemet kan hållas igång under
en längre period.
Ricard Tomé, Service Product Manager på
Gunnebo Global Services och ansvarig för
tjänsten: – I dagens krävande ekonomiska
klimat letar kunderna efter kostnadseffektiva lösningar för att förlänga livstiden
för sina äldre utrustningar samtidigt som
de vill att uppgraderingar ska inverka så lite

Huvudsakliga fördelar
för kunden:
• Sänkta totalkostnader
för ägaren av
säkerhetssystemet
• Uppdaterade
funktioner
• Körklar lösning från Gunnebo
• Minimal
inverkan på
verksamheten

 Gunnebos portfölj med lösningar
för uppgradering
och eftermontering
utvecklas ständigt
i takt med att fler
produkter blir markMario Draghi,
nadsklara eller nya
centralbankslagar träder i kraft.
chef.
Ett exempel är införandet av nya sedlar i
eurosystemet. Det kommer att påverka
all kontanthanteringsutrustning som
hanterar sedlar. De nya sedlarna kommer
inte att kunna verifieras utan att man
först uppgraderar det nya systemets
inbyggda programvara och, i vissa fall,
även sedelhanterarens maskinvara.
Hugo Balaguer, Portfolio Director på BA
Global Services: – Gunnebo är i ständig
kontakt med Europeiska centralbanken (ECB) och har tagit fram en smidig
uppgraderingsprocess som syftar till att
minimera störningarna i verksamheterna
under övergångsperioden.
Lösningen kan anpassas efter särskilda
behov inom den befintliga installerade
basen för kontanthantering, kompletteras av Gunnebos specialister och testas i
enlighet med ECB:s specifikationer.

som möjligt på verksamheten medan de
genomförs.
Som ett svar på detta direkta problem
ute hos våra kunder har Gunnebo tagit
fram en lösning med maximal kompatibilitet med den befintliga installerade
basen från det svenska säkerhetsbolaget.
– Våra erfarna tekniker kan Gunnebos
system utan och innan vilket gör implementeringen snabb och smidig, säger
Ricard.
En tydlig, effektiv process inleds med
att kvalificerade tekniker besöker kunden
i syfte att utvärdera den befintliga säkerhetslösningen och kontrollera aktuella
prestanda.
– Tillsammans skapar vi en lösning
som är utformad exakt efter just dina
behov, avslutar Ricard. ■
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Fullständigt
förtroende.
Gunnebo driver ett
integrerat
inhouse-larmövervakningscenter åt
Banc Sabadell i deras
imponerande lokaler
i Sant Cugat del
Vallés i Barcelona.
Lösningen utvecklades i samarbete med
banken och bygger
på deras verkliga
behov och strikta
säkerhetskrav.
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Färre händer hanterar kontanterna
– Stor biografägare i Singapore installerar effektiva lösningar
När besökarna kom i stora skaror till den största biografen insåg biografföretaget Golden
Village i Singapore att det behövdes ett smidigare sätt att hantera de stora kontantflödena.
Effektiviteten var viktigast av allt och Golden
Village valde Gunnebo som partner. Därefter
installerades de båda Gunnebo-lösningarna
Intelli-Safe och Intelli-Vend på samtliga av
Golden Villages större biografer.
TEXT I Peter van ’t Westende

Transparens och tillit
– livsviktiga egenskaper för en leverantör av säkerhetstjänster
Strikt, effektiv kontroll över säkerhetsrutinerna
är av största vikt för alla banker. Gunnebo
Professional Monitoring Services har tagit fram
ett integrerat inhouse-larmövervakningscenter
för Banc Sabadell i San Cugat Del Vallés i Barcelona.
– Transparens och tillit är de kvaliteter vi
värderar högst hos en leverantör av säkerhetstjänster, säger Xavier Rebollo Pizarro, Installation Security Director på Banc Sabadell.

Om Banc Sabadell
 Spaniens fjärde största
privata bankkoncern.
 17 000 anställda.
 25 företagscentra.
 2 541 kontor och
uttagsautomater är
anslutna till Gunnebos
larmövervakningscenter.
 112 000 punkter är
anslutna till Gunnebos
larmövervakningscenter.

TEXT I Deirdre Doyle

M

ed det helintegrerade larmövervakningscentret på plats kan banken vidta
åtgärder centralt när säkerhetsrisker
upptäcks via larm eller övervakningskameror som
finns ute på kontoren eller vid uttagsautomater på
andra platser.
– Genom att hantera våra egna larm och tillbud
internt kan vi vara mer flexibla och smidiga när det
gäller att vidta förebyggande åtgärder, lösa alla
slags säkerhetsproblem och prioritera bland korrigerande åtgärder. Sedan kan vi använda oss av våra
erfarenheter för att, i samarbete med vår leverantör av säkerhetstjänster, ständigt förbättra våra

Säkerhetschefer. Alfons Lorenzo I Rus, ansvarig för ledningen och utvecklingen av
larmcentret på Banc Sabadell, och Xavier Rebollo Pizarro, Installation Security Director.

Foto: Deirdre Doyle

säkerhetsåtgärder och minimera framtida risker,
säger Xavier Rebollo Pizarro på Banc Sabadell.
Daglig kontakt och ständiga analyser är viktiga,
och Banc Sabadell har arbetat tillsammans med
Gunnebo i över 30 år. Den här relationen skulle inte
fungera utan fullständig symbios.
– Vi valde den här modellen eftersom den
innebär att vi får service som är fullständigt anpassad efter just våra behov, med resurser från

Gunnebo som är avsatta enbart för vår koncern. Det
i kombination med Banc Sabadell Groups egna tekniska kunnande och specialister på säkerhetshantering har gjort oss till måttstock inom säkerhetssektorn i det spanska banksystemet. Det är något vi är
oerhört stolta över, säger Xavier.
Systemet är en nyskapande övervakningslösning i Spanien. Utformningen bygger på specifika
krav från kunder och toppmodern teknik, vilket ger

garanterat effektiv drift med maximal tillgänglighet. Det gör det också möjligt för banken att snabbt
migrera och anpassa nya bankkontor till övervakningssystemet med fullständig processintegrering,
omedelbar protokolltillämpning och samma responskriterier oavsett var de är lokaliserade.
Att Gunnebos anställda arbetar permanent ute i
bankens lokaler och sida vid sida med säkerhetsavdelningen innebär minskad personalomsättning, en
lägre inlärningskurva för nyanställda och minimerad risk för att den kunskap som Gunnebos personal
besitter går förlorad.
– Sekretessen är en avgörande faktor för både
oss och våra kunder, och vi måste kunna lita på våra
samarbetspartners till 100 procent. Den modell vi
har valt ger oss garanterat överlägsen effektivitet
i vårt huvudsakliga uppdrag: att förvalta våra tillgångar, som består av människor, egendom och
anseende.
Banc Sabadell arbetar enbart med partners som
genererar så lite merarbete som möjligt.
– Vi känner fullständigt förtroende för Gunnebos
team och ser fram emot att utveckla verksamheten
tillsammans med dem i framtiden, säger Xavier. ■

G

olden Village är marknadsledande inom
biografbranschen i Singapore och är
också först bland landets biografoperatörer att använda sig av Gunnebos kontanthanteringslösningar. Företaget öppnade sin första
biograf i Singapore 1992 och erbjuder en rad olika
bioupplevelser – allt från möjligheten att kombinera filmen med en fin middag till specialsalonger
med skärmar som täcker hela väggen.
Golden Village är i dagsläget Singapores största
biografkedja med totalt runt 16 000 fåtöljer, elva
biografer och 87 skärmar fördelade över ön.

En kassör använder kontanthanteringslösningen.

behov. Det är en mycket effektiv och tidsbesparanLösning på problemet
de lösning eftersom kassörerna inte längre behöI ett land där filmtittande listas som en av de
ver söka upp sin chef för att kunna växla pengar
tre mest populära fritidsaktiviteterna är det inte
utan kan göra det direkt med hjälp av Intelli-Vend.
direkt någon överraskning att biograferna lätt blir
överfulla. Raj Giri, chef för Training & Operations
Gör stor skillnad
på Golden Village, berättar om de problem företaIntelli-Safe är i sin tur utformad för förvaring av
get fått tampas med.
kontanter. Det innebär att företaget sparar mäng– På vår största biograf strömmade massor av
der av arbetskraftstimmar som nu kan läggas på
kunder till. Vår personal fick lägga väldigt mycket tid
annat, eftersom kassörerna inte längre behöver
på att räkna pengar, och det var många
räkna och summera kontanterna
händer inblandade i kontanthanteringen.
på egen hand. Raj Giri märker stor
Det hela kändes väldigt ineffektivt.
skillnad.
Även om ledningen snabbt insåg att
– När vi först började använda
de måste hitta ett mer effektivt sätt att
lösningarna behövde personalen lite
arbeta tog det ändå tid innan de hittid för att vänja sig och det tog ett
Bernard Soh och Raj Giri.
tade Gunnebo.
tag att anpassa våra rutiner så att vi
– Vi övervägde olika lösningar. En av dem var en
kunde få ut mesta möjliga av lösningarna. Tillsammaskin som kunde känna skillnad på olika valörer och
mans med Gunnebos kontanthanteringsteam
ange summan utifrån myntens vikt, säger Raj Giri.
har vi jobbat för att skapa en optimal lösning, och
Till sist gick det att se ljuset i tunneln. Gunnebo
slutresultatet är att vi har uppnått högre produktitog fram och implementerade kontanthanteringsvitet, säkerhet och effektivitet, säger han.
lösningar i form av Intelli-Vend och Intelli-Safe för
Än så länge har Gunnebos kontanthanteringGolden Village i Singapore. Intelli-Vend är en lösslösningar endast implementerats i Golden Villages
ning som klarar av att lämna ut kontanter, växla
största biografer, men även de övriga kommer att
pengar och ta emot pengar, allt utifrån kassörens
utrustas med lösningarna inom en snar framtid. ■
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Ergonomiska kassaskåp spar
tid och förebygger skador
Designen på kassaskåp har sett
ungefär likadan ut under de senaste
årtiondena. Fram tills nu. Gunnebo
har tagit fram det första ergonomiskt utformade kassaskåpet, med
ett automatiskt system för öppning
och stängning, som certifierats
enligt EN 1143-1.
TEXT I Amel Loukal

V

arje år skadar sig massor av
människor i samband med
manuell öppning och stängning av kassaskåp. Många skadar sig
även till följd av att de måste knäböja
och sträcka sig så mycket i det dagliga
arbetet med skåpen.
Kassaskåpens utformning spelar stor
roll när det gäller skaderisken – särskilt
med tanke på att man i vissa verksamheter måste öppna och stänga dem
upp till 40 gånger om dagen!
Kassaskåpen utgör inte bara en skaderisk. De återkommande,
långvariga manövrarna
kan också vara extremt
tidskrävande, vilket kan
inverka negativt på servicekvaliteten
för verksamheter inom detaljhandeln
eller kundinriktade branscher där tid är
pengar.

Kassaskåpet är utvecklat helt
utifrån ett användarperspektiv, med
effektiv utformning som bidrar till att
spara tid och minimera de personskador som är vanliga i samband med
användning av kassaskåp. Mycket
arbete har lagts ned på den smarta
och eleganta designen. Kassaskåpet
finns som en plugin-version med ett
batteridrivet reservsystem. Skåpet
har inga handtag vilket ger snabb
och enkel tillgång till värdesakerna.
Låsknappsatsen sitter på den övre
delen av luckan, i bekväm höjd för
användaren. Användaren kan också
läsa och knappa in koden stående,
utan att behöva böja på vare sig knän
eller rygg, och luckan öppnas därefter
automatiskt.

Säkert och snyggt
Att kassaskåpet har en ergonomisk
utformning innebär inte att man
gjort avkall på de estetiska
värdena. Skåpet är försett med
en högkvalitativ sidenliknande
ytfinish i polyuretanfärg, vilket
ger det ett mycket elegant utseende.
Den stilrena designen med de rundade och avfasade kanterna gör att det
passar in i alla typer av miljöer.
Utöver de ergonomiska egenskaperna och den utrymmessnåla
utformningen är skåpet certifierat enligt Grade I ECB-S och A2P. Det mycket
säkra elektroniska låset uppfyller
EN 1300-standarden.
Kassaskåpet finns i tre olika storlekar. Olika slags inredningar och andra
anpassningsbara tillval finns tillgängliga så att kunderna kan få ut mesta
möjliga av sitt skåp. ■

Världsnyhet!

Innovativ säkerhetslösning
Med sitt omfattande sortiment av
kassaskåp och säkerhetsskåp och sin
långvariga, breda erfarenhet inom
tillverkning av kassaskåp har
Gunnebo återigen skiljt ut sig från sina
konkurrenter och tagit fram ett mycket
innovativt och nyskapande system
– det första kassaskåpet på säkerhetsmarknaden med automatisk öppning
och stängning som certifierats enligt
Grade I.

Ergonomilansering. Kassaskåpet, som
säljs under varumärkena Chubbsafes Evolve
och Fichet-Bauches Nevo, presenterades officiellt – som en del av en internationell marknadsföringskampanj – under en serie exklusiva
lanseringsevent där ett urval av Gunnebos
anställda och huvuddistributörer samlades.
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Nya säkerhetsskåp
som du sätter
ihop helt själv
Sätt ihop det, ta isär det, här,
där, eller var du än känner för
det. I kassaskåpet Mekanno
kombineras gör-det-själv-andan
med välbeprövad säkerhet.
Resultatet blir stor bekvämlighet, flexibilitet och mobilitet.
TEXT I Amel Loukal

I

åratal har traditionella, svetsade
skåp varit fullständigt stöldskyddade, med överlägsen kraft
och högsta möjliga integritet. Men
i dag vill allt fler kunder ha en lösning som också är så pass flexibel
att den går att använda i många
olika slags miljöer, utan att det
krävs kostsamma installationer.
Mekanno-skåpet är utformat
just med avseende på bekvämlighet, flexibilitet och mobilitet. Det
är ett självmonterat säkerhetsskåp
som erbjuder samma skyddsnivåer
som ett traditionellt, svetsat skåp,
men med den extra fördelen att
det är lätt att installera i svåråtkomliga utrymmen.

Lika mobilt som du själv
Säkerhetsskåp är vanligtvis stora,
tunga och orubbliga, vilket gör det
svårt att flytta runt dem mellan
olika platser, och praktiskt taget
omöjligt att placera dem i trånga
utrymmen.
Mekanno-modellen kan du
installera även på svårtillgängliga
platser där det skulle vara svårt
att få plats med ett traditionellt,
svetsat skåp, som till exempel i en
källare eller på en vind som bara
går att komma åt via en trappa.

Skåpet är förpackat i en enda kartong vilket förenklar vid leverans
och transport med en liten skåpbil
eller lastbil.
Sparar tid och pengar
Det nyskapande gör-det-självsystemet innebär att du själv kan
montera, ta isär och flytta ditt
säkerhetsskåp vart du vill, så ofta
du vill. Mekanno är unikt på dagens
marknad. Två personer kan med
hjälp av enkla verktyg montera
skåpet direkt där det ska stå på runt
45 minuter. Därefter kan skåpet lika
enkelt tas isär, flyttas eller transporteras till den plats du önskar. ■

Bibehållen säkerhet.
Mekanno-skåpet har samma säkerhetsnivå som ett traditionellt,
svetsat skåp. Det är försett med
ett EN 1300 klass A-certifierat lås
för dubbelbitsnyckel, två ”magic
module”-lås (tillval) och borrskyddade plåtar på låsen vilket ger ett
ännu bättre skydd.
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Modern ingång till antikt forum
På Forum Romanum, en arkeologisk plats i
Rom, hittar man byggnader och monument
från slutet av 600-talet f. Kr. Platsen är
mycket intressant ur ett historiskt perspektiv,
men man måste vara extremt försiktig och
noggrann för att de antika konstruktionerna
ska bevaras samtidigt som allmänheten ges
tillgång till platsen på ett bekvämt sätt.

Gunnebo Security Group har öppnat nya
kontor i Bangkok i Thailand och i Rangoon i
Burma.
TEXT I Rob Suddaby

D

et nya kontoret i Thailand innebär bättre närvaro för Gunnebo i en region där
tillväxten ökar i hög hastighet. Tack vare
det kan man reagera snabbare på och dra nytta
av de möjligheter som dyker upp, och dessutom
erbjuda bättre stöd till befintliga kunder.
– Vi förväntar oss att mycket kommer att
hända inom säkerhetssektorn i Thailand. Det är
framför allt ett resultat av ökat välstånd och av
arbetet med att förbättra infrastrukturen, säger
Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall.
– Vårt utökade serviceerbjudande här
i Thailand kommer att ge oss möjlighet att
bättre kunna möta de kundbehov som uppstår.
Det andra nya kontoret, en filial till
Gunnebo Singapore, finns i Rangoon i Burma
och ger Gunnebo direkttillgång till den lokala
marknaden. Via kontoret kommer man att presentera Gunnebos säkerhetslösningar för lokala
kunder och förse dem med teknisk support och
tjänster.
– Genom att utöka närvaron i Sydostasien
fortsätter Gunnebo att dra nytta av de växande
möjligheterna i regionen, tillägger Per Borgvall.
– De här områdena är av stor strategisk vikt för
koncernen. ■

TEXT I Cristina Zanotti

E

urosistemi, ett företag med bas i Rom, har
i mer än 30 år arbetat med säkerhetslösningar inom det här området. Företaget
ombads komma med en lösning som skulle minimera trängsel och köer vid biljettkontoret. Man
valde att göra platsen till den enda ingången och
satte upp grindar för utpassering. På så vis kan
inga obehöriga ta sig in på platsen. Samtidigt blir
flödet av besökare mer ordnat.
Eurosistemi valde att använda Gunnebos
rotationsgrindar vid utgången, där över 10 000
besökare passerar dagligen. Man behövde lättanvända kontrollbarriärer som kunde släppa igenom folk snabbt och också klara det slitage som
uppstår till följd av konstant användning och
väder och vind.
Barriärerna måste också vara omöjliga att ta
sig över. Dessutom skulle de placeras i närheten av några mycket vackra monument, vilket
innebar att de måste vara estetiskt tilltalande.
Gunnebos rotationsgrindar kunde uppfylla alla
de här kriterierna. ■
Fotnot: Forum Romanum heter Foro Romano/Foro
Romano-Palatino på italienska.

Snabba SpeedStiles i Madrids nya skyskrapa
Torre Titania är Madrids nyaste skyskrapa och stadens tolfte högsta byggnad. Torre Titania
har utrustats med tio effektiva SpeedStile BP-slussar, specialtillverkade i svart för att
matcha huvudentréns utseende.
TEXT I Manuel Latorre Marin

S

skyskrapan ritades och byggdes efter att
den förra byggnaden, Windsor Tower,
brann upp 2005.

Nya kontor i
Sydostasien ger
ökad räckvidd

Byggandet av den nya skyskrapan påbörjades
2007 och avslutades i början av 2013 efter mer
än fem års arbete. Här kommer så småningom

Spaniens största shoppingcenter att inrymmas.
I byggnaden finns också gott om plats för
kontorsytor. För att ge anställda och besökare
tillgång till kontoren, och för att kontrollera
tillträdet till dessa våningar, har man installerat tio filer med SpeedStile BP-slussar.
Gunnebo-slussarna är specialtillverkade i svart

för att matcha utseendet på byggnadens
huvudentré.
Projektet har genomförts i samarbete med
säkerhetsföretaget Mega2, en av huvudleverantörerna av säkerhetsutrustning till ”El
Corte Ingles”, Spaniens största shoppingcenterkedja, som äger skyskrapan.. ■
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Skräddarsydd
säker förvaring

Kassaskåpet
klarade översvämningen

Gunnebo har levererat skräddarsydd hård- och mjukvara till det brittiska företaget Mint Securities
förvaringscenter. Centren erbjuder säker förvaring av högsta klass till en bred uppsättning kunder
– allt från individer som vill skydda sina värdesaker till företagskunder som till exempel juvelerare.

Gunnebo fick nyligen möjlighet att visa prov
på sin tillförlitlighet efter att ha anlitats för
att hjälpa till med att öppna ett kassaskåp på
ett ton som hittades två månader efter att en
förödande översvämning ägt rum i Indien.

TEXT I Andrew Willdig

U

töver leveransen av den ursprungliga installationen av bankfackssystemet SafeStore
2000C från UK Gunnebos produktsortiment
tillhandahåller bolaget en heltäckande säkerhetslösning för kunden. Gunnebo UK:s expertis inom strategiskt partnerskap har varit till hjälp vid starten av
denna nya verksamhet, som väntas växa snabbt.
VD:erna Surekha Chouhan och John Connell jobbade snabbt för att bygga upp Mint Securities när vissa
banker slutade erbjuda bankfackstjänster.
– I dagsläget är det inga andra bolag än vi i hela
Storbritannien som kan erbjuda samma tjänst till
den typen av kunder som dels riskerar skyhöga försäkringspremier, dels riskerar att utsättas för brott
om ryktet sprider sig om att det kan finnas rikedomar att hämta hos dem, säger Surekha Chouhan.

produkter i Storbritannien, säger Andrew Willdig,
Service Director, Gunnebo UK.
Även programvaran skräddarsyddes efter kundens
behov.
– Det toppmoderna elektroniska lås som varje
fack är försett med är anslutet till programvaran
SafeControl, som omedelbart avger ett larm om
någon försöker att manipulera eller fysiskt attackera
facket. Dessutom registreras alla händelser i en heltäckande verifieringskedja, berättar Andy Hodgson,
Technical Manager Cash Handling, Gunnebo UK.

TEXT I Rasika Joshi

I

juni i år drabbades delstaten Uttarakhand i
norra Indien av ett flera dagar långt skyfall
som orsakade förödande översvämningar
och jordskred. Det var den värsta naturkatastrof
som inträffat i landet sedan tsunamin 2004.
Templet Kedarnath drabbades hårt av de
översvämningar som härjade i norra Indien.
Kedarnath är ett av de allra heligaste hinduiska
templen och är beläget på 4 400 meters höjd
i Uttarakhand.

”En värdefull partner”

Om du frågar Mint Securities var det Gunnebos
heltäckande lösning som var nyckeln till att de vann
kontraktet. Och Mint Securities har redan hittat tio
ytterligare städer där deras centra ska upprättas.
Skräddarsydd mjukvara
Gunnebo erbjuder även vattentät kvalitetskonCentren erbjuder säker förvaring av högsta klass till
troll, från tillverkningsstadiet till installation och
en bred uppsättning kunder – allt från individer som
efterförsäljningsservice, med hjälp av Storbritanvill skydda sina värdesaker till företagskunder som
niens egna expertteam.
till exempel juvelerare.
– Vi gjorde omfattande marknadsresearch och
Gunnebo levererade 1 100 bankfackssystem av
Gunnebo visade sig vara den absolut bästa leverantypen SafeStore 2000C
tören, tack vare deras heltäckande
till företagets första
lösning. Vi har verkligen bara gott att
Vi har verkligen bara
flaggskeppskontor
säga om servicen, och Gunnebo har
gott att säga om tjänsoch installerar nu
kommit att bli en samarbetspartner
ten och Gunnebo har
ett 13 x 13 m Grade
vi sätter mycket stort värde på. Det är
kommit att bli en sam6-valv, med kapacitet
ett stort internationellt bolag, men
arbetspartner vi sätter
för ytterligare 12 000
den personliga servicen är fantastisk.
mycket stort värde på.
bankfack, till det andra
Det är en mycket tillmötesgående
kontoret i Leicester.
och trevlig verksamhet – precis som
UK-teamet samarbetade med kollegor i Markersvår egen. För oss handlar allt om kundservice, säger
dorf i Tyskland för att skräddarsy produkterna efter
Surekha Chouhan.
Mints behov.
– Till en början övervägde vi tre olika leverantöGunnebo, som tog med sig personal från Mint till
rer, men Gunnebo imponerade mest. Vi blev också
Tyskland för att de skulle få se hur tillverkningen av
väldigt övertygade när vi fick se tillverkningscentret
bankfacken går till, tog även hand om byggnadens säi Tyskland. Det var tydligt att de experter som jobkerhetsplanering, kameraövervakning och larmsystem.
bade där var stolta över det de gjorde, tillägger John
– Samarbetet har varit väldigt framgångsrikt
Connell. ■
och har inneburit att vi har kunnat introducera nya

#3 2013

Miljoner i kontanter räddades

besök på förvaringscentret. Tom Rochford, Sales Director Gunnebo; Adam Watts, New Business Manager Ellerton Knight Insurance; Leicesters borgmästare Mustafa Kamal, Andrew
Willdig, Services Director Gunnebo; Surekha Chouhan, VD för Mint, John Connell, VD för Mint.

Specialerbjudande. Mint Securities erbjuder en tjänst till brittiska kunder som dels riskerar skyhöga försäkringspremier, dels riskerar att utsättas för brott om ryktet sprider sig om att det kan finnas rikedomar att hämta hos dem.

I samband med översvämningen försvann det
från Kedarnath-templet ett Gunnebo-kassaskåp
som begravdes i bråte. Kassaskåpet ägdes av
Standard Bank of India (SBI).
Efter en omfattande sökinsats som pågick
i två månader hittades kassaskåpet, som var
mycket illa tilltygat. Gunnebos servicetekniker
flögs till platsen i en militärhelikopter för att
öppna kassaskåpet.
Vattenmassorna hade fört med sig det ett
ton tunga kassaskåpet cirka 50 meter bort från
templet. Originalnycklarna gick inte att hitta.
Dessutom var alla interna mekanismer ordentligt skadade, så teknikerna var tvungna att uppbringa all sin erfarenhet och tekniska expertis
för att få de rubbade delarna på plats igen och
därefter öppna skåpet med reservnycklar.
Häpnadsväckande nog var alla pengar som
fanns i kassaskåpet helt oskadda.
Det här om något är ett bevis på den höga
kvaliteten hos Gunnebos kassaskåp och på den
expertis som bolagets tekniker besitter
– expertis som de alltid är redo att ta fram när
kunderna hamnar i svåra situationer. ■
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BBVA Bancomer
moderniserar i Mexiko
SafeStore Auto
för exklusivt
kundsegment

MEXICO Finanskoncernen BBVA

leverera kompletta underhålls-

Bancomer har tecknat ett treårigt

tjänster till bankkontor i centrala

avtal med Gunnebo gällande upp-

Mexiko och säkerhetssystem till

gradering och underhåll av säkerhe-

större delen av Bancomers filialer.

ten på många av koncernens kontor
i Mexiko. Gunnebo kommer att

att vi har stort förtroende för
Gunnebo Mexico. Vi understryker
också vårt engagemang för att
ständigt förbättra bankens säker-

MALAYSIA G7 Safety Lockers är ett

het i takt med att den konsoliderar

malaysiskt aktiebolag som investerar i
snabbväxande och innovativa företag
runtom i Asien. De branscher som
företaget är involverat i är bland annat
bioteknik och odling, guldbrytning och
guldhantverk, hotell och turism, fastighetsutveckling, olja och gas, underhållning och bankfack.
Företaget har över 3 000 mekaniska

– I och med den här beställningen visar vi på BBVA Bancomer

Perfekt för bensinstationer. Oljebolaget Preem AB har tecknat ett generellt avtal med Gunnebo gällande
SafePay – ett fullständigt slutet kontanthanteringssystem.
Foto: Preem

och utökar sin verksamhet, säger
Carlos Sanroma, Institutional

Fullständigt slutet system ger
ökad säkerhet på Preem-mackar
SVERIGE Gunnebo Nordic AB har

temet på runt 20 stationer per år.

där pengarna räknas. Dessutom ger

Security Manager, BBVA Bancomer
i Mexiko.
Gunnebo Mexico etablerades
2010 och har redan gott rykte hos
de flesta banker med mexikanskt
Ingår avtal. Jordi Riart, Director
General, Gunnebo Mexico och Carlos
Sanroma, Institutional Security
Manager, BBVA Bancomer.

och spanskt ursprung. I och med

Säkerhetsarbete. En tekniker från Gunnebo Portugal programmerar
den väggmonterade kontrollenheten för brandlarmet.

bankfack installerade i Sibu i östra

tecknat ett generellt avtal med

– Vi utvärderade SafePay och

SafePays CashControl-program på

Malaysia.

oljebolaget Preem AB gällande

hittade ett slutet kontanthante-

ett effektivt sätt kassaflödesinfor-

leverans, installation och service av

ringssystem som både är lätt att

mation både centralt hos Preem och

det fullständigt slutna kontanthan-

använda och uppfyller Preems

lokalt ute på stationerna.

teringssystemet SafePay på Preems

säkerhetskrav. Vi ville också få bevis

bensinmackar. Avtalet omfattar

på att leverantören hade tillräckligt

fullständigt sluten kontanthan-

ett brandlarmssystem för Mosquetaires Group i Alcanena, Portugal. Lösningen instal-

återvinningsenheter för mynt och

med innovationsförmåga för att

tering är en perfekt lösning för

lerades på ett av de största Intermarché-lagren.

sedlar i SafePay, kontantöverfö-

kunna ta sig an morgondagens

bensinstationer, säger Tom Chris-

ringsenheter, programvara, instal-

utmaningar, säger Magnus Rehn,

tensen, Regional Manager Nordic på

referenskunder för detaljhandelsmarknaden och 230 av kedjans butiker skyddas av

lation, utbildning, kundtjänst och

Head of Construction and Mainte-

Gunnebo.

Gunnebos fysiska och elektroniska säkerhetslösningar.

teknisk service.

nance på Preem.

När G7 ville skilja ut sig från andra

Preem har omkring 100 beman-

detta avtal befäster Gunnebo sin
ställning som fullskalig säkerhetspartner för banker i regionen.

– Preems investering visar att

Enormt lager brandskyddas
Portugal Under det förra kvartalet slutförde Gunnebo Portugal installationen av

Den europeiska stormarknadskedjan Intermarché är en av Gunnebo Portugals

Lösningen kommer även att

I det system som installerats i Alcanena används en toppmodern brandkontrollen-

I systemet ingår övervakning och

kunna hantera de nya mynt och

het med fem kontrollpunkter runtom i byggnaden, 120 stråldetektorer, 350 punkt-

operatörer av privata bankfack insåg

nade bensinstationer över hela

stöldskydd genom hela kontantflö-

sedlar som ska börja användas i

larm för brand och 35 manuella brandlarmsknappar och sirener. Allt är anslutet till

de att Gunnebos SafeStore Auto var

Sverige och planen är att införa sys-

deskedjan, från kassan till centret

Sverige under 2015.

byggnadens underhållssystem som ger kommandon och larminformation. Dessutom

den perfekta lösningen för deras ex-

har ett H2-detektionssystem installerats i batterirummet.

med bankfack i förväg, innan den nya

Indiens största shoppingcenter utökar säkerheten

tjänsten hade lanserats officiellt.

klusiva kunder. Kunderna hyrde till och

Senare i år väntas en grafisk plattform installeras. Denna ska integrera lagret med
kontorsbyggnaden som utrustades med ett brandlarmssystem från Gunnebo för fem

Rotationsgrindar bäst för ny
idrottsarena i Saudiarabien

INDIEN Shoppingcentret High

shoppingcentrets säkerhetsut-

SafeStore Auto är en självbetjä-

Street Phoenix (HSP) i Mumbai

rustning.

ningslösning där robotar används

är det första i sitt slag att byg-

för att leverera en kunds bankfack

gas i Indien. Det tar upp en yta

flera projekt för att utöka den

automatiskt när identiteten väl har

på smått fantastiska 307 000

elektroniska säkerhetsutrust-

Saudiarabien King Saud University Stadium, som öppnar i slutet av 2013,

verifierats.

kvadratmeter. Här huserar över

ningen i shoppingcentret, i form

kommer att bli en arena med 25 000 sittplatser som ska användas för matcher

Installationen genomfördes utan

– Under 2013 har man beviljat

500 varumärken med en spridning

av brandlarm och övervaknings-

mellan olika universitet och högskolor. För att se till att ut- och inpasseringen

problem och G7 har redan gjort en ny

från restauranger och barer till

kameror. Den här affären är ett

blir säker och trygg för åskådarna kommer arenan att utrustas med 32 RotaTech

beställning för installation i Kuala Lum-

underhållning, detaljhandel och

resultat av den oklanderliga

rotationsgrindar i fullhöjd från Gunnebo. Dessutom kommer arenan att ha två

pur. Företaget har även planer på att

bostadskomplex.

servicenivå som teamet i Indien

entrégrindar från Gunnebo som skyddar mot obehörigt tillträde och som också

erbjuder, säger Sanjeev Nigam, VD

ger funktionshindrade tillgång till arenan. ABM Olayan levererar och installerar

för Global Services i Indien.

rotationsgrindarna och entrégrindarna via ett avtal med huvudentreprenören

installera fler SafeStore Auto-lösningar
under nästa år.

HSP låter Gunnebo ta hand om
säkerheten och har valt att utvidga underhållsavtalet gällande

för projektet.

år sedan.
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Global närvaro
Gunnebo är en global säkerhetskoncern som erbjuder ett brett utbud av tjänster, produkter och
lösningar. Koncernen har säljbolag i 33 länder och
distributörer på ytterligare 100 marknader.
Gunnebos erbjudanden inom kontanthantering, kassaskåp och valv, tillträdessäkerhet, elektronisk säkerhet och säkerhetstjänster utvecklas
i nära samarbete med kunder och affärspartners
världen över.
Läs mer på www.gunnebo.com

Observera att de lösningar och tjänster som
presenteras av Gunnebo i den här tidningen
kan variera mellan olika marknader.

