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För 25 år sedan startade antoine 
De macedo sitt lyxklockföretag – 
en bransch där risken för rån och 
inbrott är särskilt stor. Gunnebo har 
levererat säkerhetslösningar i Frank-
rike i flera årtionden och är väleta-
blerade på den franska marknaden. 

N är företaget sökte en säker-
hetspartner var Gunnebo ett 
logiskt val. både produkternas 

tilltalande design och den höga kvali-
tetsstandarden var viktiga för beslutet.

Gunnebo är ett välkänt namn inom 
både juvelerar- och lyxklocksbranschen, 
framför allt som kassaskåpstillverkare, 
men numera även som leverantör av 
kompletta säkerhetslösningar på grund 
av de allt större skyddsbehoven.

 – vi är hårt pressade från försäk-
ringsbolagen att skaffa oss det allra 
bästa när det gäller säkerhet, säger 
antoine de macedo, ägare till det 
välkända företaget i paris som bär hans 
namn där man säljer lyxklockor, både 
vintage och nya.

– Säkerhetsslussen är en entrélös-
ning som föreskrivs i försäkringsvillko-
ren och är mycket viktig för oss. den ger 
kontroll över entrén och personflödet. 

vår bransch kan vara farlig, i synnerhet 
är vi i riskzonen för väpnade rån, och 
därför är det också väldigt viktigt för 
oss att välja ut eller ”filtrera” vilka som 
kommer in i våra butiker, säger antoine. 

– ur estetisk synvinkel är det svårt 
att få en säkerhetssluss att smälta in i 
en lyxbutik. I vårt fall lyckades vi inte-
grera den trots okonventionell miljö.

efter installationen av säkerhetsslus-
sen har antoine fått positiva kommen-
tarer både från sina kunder och de tio 
anställda i butiken. 

– det är mycket viktigt för mig att 
personalen kan känna sig trygg på job-
bet. en trygg miljö för varor, personal 
och kunder var huvudsyftet med allti-
hop, tillägger han.

en viktig faktor i valet av Gunnebo 
var att anthonyfick en partner för alla 
sina säkerhetsbehov. Gunnebo kan 
erbjuda lösningar där elektronisk säker-
het är integrerad i de fysiska skyddsan-
ordningarna, något som enligt antoine 
är svårt att hitta hos konkurrenterna. 

– elektronisk säkerhet är en viktig 
del av helheten, och att en och samma 
leverantör kan erbjuda en integrerad 
lösning har gjort mitt liv en hel del 
enklare. vi förväntar oss fortsatt god 
service och nya säkerhetsprodukter 
från Gunnebo även i framtiden, säger 
han.   ■

TeXT  I aurelia Gilbert, linda Gårdlöv

Säkerhet med en
känsla av lyx

rån av juvelerar- och lyxklockbutiker 
har mer än fördubblats i Frankrike 
de tre senaste åren. ett av skälen är 
det rusande guldpriset; branschen är 
nödd och tvungen att skydda sig med 
sofistikerade säkerhetslösningar för att 
motstå de allt oftare förekommande 
angreppen, som dessutom blivit våld-
sammare och snabbare, lösningar som 
dessutom klarar försäkringsbolagens 

krav. Gunnebo är en erkänd expert 
på att skydda människor, tillgångar 
och gods, och har varit en uppskattad 
partner till branschen i många år. Som 
tillverkare, installatör och leverantör av 
underhållstjänster erbjuder Gunnebo 
skräddarsydda säkerhetslösningar 
som uppfyller alla standarder och klas-
sificeringar som försäkringsvillkoren 
föreskriver.

urmakare antoine 
de macedo 

 �  lyxklockor – både 
vintage och nya; 
rolex, cartier 
patek philippe, 
chopard.

 �  Grundat år 2000.
 �  Fyra butiker i paris, 
varav en med 
en verkstad för 
restaurering av 
vintagelyxklockor.

SkräddarSydda lÖSnInGar bekämpar brOtt I FrankrIke

Om GunnebO 
Gunnebo är ett globalt ledande företag 
inom säkerhetsprodukter, -tjänster 
och -lösningar med ett sortiment som 
omfattar kontanthantering, kassaskåp 
och valv, inpasseringssäkerhet och 
elektronisk säkerhet för banker, detal-
jister, värdetransport, kollektivtrafik, 
offentliga och kommersiella byggnader 
samt industri- och högriskanläggningar. 
koncernens årsomsättning ligger på 610 
miljoner euro, den har 5 600 anställda 
och säljföretag i 33 länder inom emea, 
asien och amerika samt partnerföretag 
på ytterligare 100 marknader.

anSvarIG utGIvare  
per borgvall 
telefon +46 10-20 95 000 
per.borgvall@gunnebo.com 
 
redaktIOnSGrupp  
karin Wallström 
karin.wallstrom@gunnebo.com 
linda Gårdlöv  
linda.gardlov@gunnebo.com 
jocelyne benisri 
jocelyne.benisri@gunnebo.com
aurelia Gilbert
aurelia.gilbert@gunnebo.com
amel loukal
amel.loukal@gunnebo.com
louise harper
louise.harper@gunnebo.com
claudia reitz
claudia.reitz@gunnebo.com
rob Suddaby 
rob.suddaby@gunnebo.com
emma Sheldon
emma.sheldon@gunnebo.com
janne pedersen
janne.pedersen@gunnebo.com
åsa tjörngren
asa.tjorngren@gunnebo.com
malin Serrander
malin.serrander@gunnebo.com

materIaladreSS 
Gunnebo ab, att: Gunnebo Global  
box 5181, Se-402 26 Göteborg

prOjektledare 
mats ekendahl 
mats.ekendahl@newsroom.se

GraFISk deSIGn Och prOduktIOn 
tommy apelqvist, helena Fogelberg 
newsroom 

ÖverSättnInG 
comactiva language partner ab, xplana-
tion language Services 
 
tryck 
Ineko ab 
 
papper, OmSlaG 
cocoon silk 250g, 100% recycled fibre 
 
papper, InlaGa 
tom&otto silk.  
 
återvInnInG 
produkten kan återvinnas i pappersåter-
vinningen.  
 
OmSlaGSFOtO 
jasbinder Singh, vice president manu-
facturing, Gunnebo India.  
här är han på halol-fabriken.  
Foto: anders eliasson

För Gunnebos del handlar en förflyttning uppåt i värdekedjan 
enkelt uttryckt om att gå från att vara produktleverantör till 
att bli en lösningsleverantör.

BESÖK OSS ONLINE
auStralIen, nya Zeeland 
www.gunnebo.com.au
belGIen, luxemburG  
www.gunnebo.be
braSIlIen
www.gunnebo.com.br
danmark 
www.gunnebo.dk
FInland 
www.gunnebo.fi 
FrankrIke 
www.gunnebo.fr
IndIen 
www.gunnebo.in 
IndOneSIen 
www.gunnebo.com/id  

ItalIen 
www.gunnebo.it
kanada 
www.gunnebo.ca
kIna 
www.gunnebo.cn
mellanÖStern 
www.gunnebo.ae
malaySIa
www.gunnebo.com.my
mexIkO
www.gunnebo.com
nederländerna 
www.gunnebo.nl 
nOrGe 
www.gunnebo.no 

pOlen 
www.gunnebo.pl 
pOrtuGal 
www.gunnebo.pt
SInGapOre, vIetnam 
www.gunnebo.sg
SchWeIZ 
www.gunnebo.ch
SpanIen 
www.gunnebo.es
StOrbrItannIen, Irland 
www.gunnebo.co.uk 
SverIGe 
www.gunnebo.se
SydaFrIka 
www.gunnebo.co.za

tjeckIen 
www.gunnebo.cz
tySkland 
www.gunnebo.de
unGern 
www.gunnebo.hu
uSa 
www.gunnebo.us
ÖSterrIke  
www.gunnebo.at

Övriga marknader: 
www.gunnebo.com

Per Borgvall, VD och Koncernchef, Gunnebo
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G unnebo kallade sitt koncept för SpeedStile, och 
produktserien blev snabbt en klassiker inom bran-
schen och gjorde Gunnebo till marknadsledare. 

tiden gick, och även om Gunnebo 2012 fortfarande 
var mycket framgångsrika med sina SpeedStiles och ännu 
innehade ledarpositionen var det dags att skaka om mark-
naden igen.

efter att ha studerat marknadens trender och möjlig-
heter identifierade Gunnebo följande centrala krav inför 
utvecklingen av de nya produkterna:

det man till en början tänkte sig som en uppfräschning 
slutade med ett enormt mycket större SpeedStile-utbud, 
inklusive ett verkligt heltäckande SpeedGate-sortiment för 
alla tänkbara behov och ännu en gång presenterades full-
ständigt revolutionerande koncept. 

den nya SpeedStile-serien föddes med tanke på större 
fokus på bättre tillgänglighet och flexibilitet, och den kom-
mer att lanseras på marknaden under 2014.

Ännu en dimension
I och med att utbudet nästan fördubblats bestämde 
sig Gunnebo för att organisera om hela sortimentet för 
att det skulle bli enklare att välja rätt produkt för rätt 
användningsområde. 

därför har nu sortimentet organiserats om baserat på 

TeXT  I  mats ekendahl

Framtidens säkerhet 
är under utveckling

I slutet av 1990-talet lanserade Gunnebo ett revolutio-
nerande koncept med entré- och tillträdeskontroller 
med elektroniska detekteringssystem och teknik för 
beröringsfri inpassering. Samtidigt förändrade företa-
get marknaden genom att även introducera modern 
design för detta nya sortiment så att kunderna fick 
möjlighet att välja entrélösningar som matchade deras 
befintliga miljöer. ett visionärt drag som förutsåg fram-
tidens förväntningar. 

F ör att lyckas i säkerhetsbranschen är det viktigt med kreativ 
och effektiv forskning och utveckling (Fou).

ett framgångsrikt företag måste kontinuerligt förbättra 
sina befintliga produkter, men också skapa nya produkter och 
lösningar. de måste utgå från den allra senaste tekniken och bland 
annat vara användarvänliga, pålitliga, säkra och kostnadseffektiva. 

Gunnebos Fou-avdelning arbetar kontinuerligt med att utforma 
och tillverka nya produkter, ett arbete som huvudsakligen har 
kundernas behov som drivkraft.

– kunderna förväntar sig att få – och är villiga att betala för – 
det de verkligen behöver. varken mer eller mindre. det innebär att 
vi verkligen måste förstå vilka behoven är, och ibland hjälpa kun-
den att formulera dem, så att vi kan fokusera på det som är nöd-
vändigt och det på effektivast möjliga sätt, säger myriam bevillon, 
Operations r&d market Support center director på Gunnebo.

temat för det här numret av Global är säkerhet som gör skillnad, 
och på de kommande sidorna får du veta mer om hur Gunnebo 
tänker och agerar för att skapa nya, enastående säkerhetslösningar 
– på både global och lokal nivå.

enklare anpassning 
av säkerhetsgrindar

 � en estetisk uppfräschning
 � nya material och ytfinish
 �modulbaserad för flexibel storleksanpassning
 �maximal transparens – strukturellt glas
 � säkerhet kombinerat med trygghet
 � små till formatet.

paneltyp och möjliga rörelsemönster, med vingar 
(Fl), tvådelade (bp) och hela paneler (Fp), där var 
och en har olika fördelar att erbjuda vad gäller 
storlek, säkerhet och personflöde – allt för att 
kunna anpassas efter olika marknadsbehov.

DS-serien för exklusivitet

dessutom har ytterligare en dimension lagts till 
för att det ska gå att skräddarsy och positionerna 
hela sortimentet ännu bättre. SpeedStile-sorti-
metet inleds med basmodellerna (ba), som följs 
av evolution-modellerna (ev) som erbjuder fler 
olika anpassningsmöjligheter samt den exklusiva 
dS-serien som kan skräddarsys på ett oändligt 
antal sätt.

 Gunnebo introducerade den exklusiva dS-
serien för att kunna erbjuda maximala formgiv-

ningsresurser till de allra mest krävande arkitek-
terna och inredningsarkitekterna. Företaget ville 
hitta ett alternativ till den rostfria finish som 
användes för majoriteten av marknadens entré-
lösningar och som skulle göra det möjligt att på 
ett enkelt sätt integrera grindarna i den tilltänkta 
designen.

 
Högkvalitativt material
Gunnebo har valt några av arkitekternas och in-
redningsarkitekternas favoritmaterial, nämligen:  
corian dupont, treSpa, 3m dI-nOc-film.

de här materialen erbjuder följande fördelar:
 � finish och grafiska effekter är enkla att byta ut
 � enhetlig kvalitet
 �materialen är tillgängliga över hela världen för 
tillverkningen

 �materialets hållbarhet
 � globalt och lokalt stöd från leverantörerna
 � begränsad miljöpåverkan

50 000 grindar installerade jorden runt
med dessa nya produkter stärker Gunnebo sin 
branschledande position och erbjuder ännu en 
gång det bredaste och mest innovativa sortimen-
tet med entrélösningar. 

Framgångarna för Gunnebos SpeedStile hittills: 
 � 50 000 grindar installerade jorden runt 
 � 90 miljoner personpassager per dag
 � finns jorden runt i de allra mest välkända  
byggnader    ■

Kunderna förväntar sig att få – och 
är villiga att betala för – det de 
verkligen behöver. Varken mer eller 
mindre. 

TeXT  I emma Sheldon
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Gunnebos strategi är att kontinuerligt 
förbättra befintliga produkter och skapa 
nya lösningar som uppfyller marknadens 
behov på ett så effektivt sätt som möjligt. 

G unnebo-koncernen har samlat sina 
styrkor inom forskning och utveck-
ling, och dessutom utnämnt en 

forsknings- och utvecklingschef (Fou). 
– det här ger starka signaler som visar hur 

viktigt det är med Fou, och att vi vill fokusera 
ytterligare på det här området, säger myriam 
bevillon, Operations r&d market Support 
center director på Gunnebo.

 ett sätt att uppnå kontinuerlig förbättring 
är att slå samman team, öka informationsut-
bytet om bästa praxis och erfarenheter samt 
skapa fler möjligheter till samarbete för de 

olika Fou-teamen. vi måste dessutom utveck-
la rätt förmågor och kompetenser eftersom 
detta är en central framgångsfaktor för all 
forskning och utveckling. 

en av våra största utmaningar är att ta 
fram globala produkter och lösningar som 
kan anpassas efter lokala krav eftersom detta 
i praktiken är en svår fråga på grund av olika 
vanor, rutiner och lagar.

– men vi har faktiskt globala lösningar som 
säljs överallt, till exempel Safecash r för kon-
tanthantering, bankfacksautomaten Safestore 
auto och det elektroniska låset GSl1000.  när 
det gäller vissa andra produkter försöker vi ta 
fram plattformar som vi kan bygga vidare på och 
skapa lokala varianter, säger myriam bevillon.

– Samtidigt utvecklar vi också produkter 
som är speciellt inriktade på vissa marknader. 

vi måste också uppdatera och uppgradera 
våra produkter. det gör vi genom systematiskt 

ingenjörsarbete, genom att lyssna på förbätt-
ringsförslag från de som arbetar med installa-
tion och service och en hel del annat.

– Säkerhetsprodukternas livscykler är i 
allmänhet kortare, i synnerhet när det gäller 
högteknologiska och programvarubaserade 
lösningar, och dem måste vi alltså förnya och 
uppdatera oftare, säger myriam bevillon.

konkurrens är en annan viktig faktor: när 
konkurrenterna kommer med något smart ska 
Gunnebo kunna lära sig av det och introducera 
ännu bättre tilläggsfunktioner – det handlar 
om en oändlig tävling!

ett sätt att lyckas där, och skapa en verkligt 
kreativ miljö, är att samla alla de viktigaste ex-
perterna både internt och externt och sedan 
hitta bästa möjliga lösning. den som är bäst 
för kunderna.

– kunderna är vår största drivkraft. nu för-
väntar sig kunderna att få – och är villiga att 
betala för – det de verkligen behÖver. varken 
mer eller mindre. 

lagändringar är också viktiga pådrivare. 
Gunnebo föreslår lösningar som lämpar sig för 
olika lagstiftningar, till exempel som när nya 
regler för värdetransporter infördes i ett antal 
länder.   ■
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Skapar kreativa lösningar 

TeXT  I mats ekendahl

prOduktteStnInG under Fou-processen.

högeffektiva dörrar  
dubbelt skydd 

M agtek har utvecklats för att 
skydda människor, byggnader 
och egendom genom att förse 

verksamheter, deras personal och kunder 
med maximal säkerhet. I aluminiumserien 
ingår högeffektiva dörrar, fönster och parti-
tioner som erbjuder skydd som kan motstå 
fysiska attacker och inbrott.

Standardiseringsklimatet i europa har 
förändrats sedan slutet av 2011, något som 
har gjort SS-en 1627 till måttstock för de 
europeiska länderna. Förutom de enkelbla-
diga dörrarna har Gunnebo kompletterat 
aluminiumserien med dubbelbladiga dörrar, 
samtliga testade och certifierade av obe-
roende institut och laboratorier i enlighet 
med europeiska standarder och föreskrifter, 
upp till rc5-nivå (se fotnot).

de nya dubbelbladiga dörrarna erbjuder 
alternativa ”infills” med eller utan säker-
hetsglas där en elegant look kombineras 
med mångsidighet. magtek-dörrarna är helt 
enkelt den bästa lösningen för att skydda 
offentliga byggnader, banker, värdetran-
sportföretag, butiker och ambassader. 

även de tekniska funktionerna har 
förbättrats. en mängd olika storlekar och 
tillbehör, till exempel det nya låssystemet 
med nödöppningsfunktion och automatisk 
omlåsning. de här dörrarna kan dessutom 
förses med kombinerade skydd som exem-
pelvis ger motståndskraft mot skottloss-
ning och fysiska angrepp.

I och med de dubbelbladiga dörrarna 
erbjuder Gunnebo det absolut bredaste alu-
miniumsortimentet med dörrar, partitioner 
och fönster som passar även de mest spe-
cialiserade behoven på marknaden idag.    ■

Gunnebos säkerhetsdörrar, välkända för sin höga säkerhet, motståndskraft, 
design och prestanda, har nu fått ett tillskott av nya eleganta dubbelbladiga 
dörrar i aluminium.

Fotnot: dörrens motståndskraft mot inbrott 
(dörrkarm och dörrblad) bedöms enligt 
SS-en 1627-standarden som testar konstruktio-
nens alla känsliga punkter. Inbrottsskyddet klas-
sificeras i motståndsklasserna rc1 till rc6 (rc = 

resistance class). rc3 motsvarar inbrottsförsök 
med t ex skruvmejsel och kofot. rc4 handlar om 
en erfaren tjuv som dessutom använder t ex såg, 
hammare, yxa, stämjärn och sladdlösa elverktyg.
 rc5 är erfaren tjuv som utöver ovanstående t ex 

använder eldriven borr, sågmaskin och cirkelsåg 
med maximal sågbladsdiameter på 125 mm.
 de nya funktionerna finns hos dörrar på nivåerna 
rc3 och rc4.

TeXT  I  amel loukal

Möjligheter för framtiden
 � Gunnebo ska hänga med i de teknis-
ka trenderna, till exempel fokusera 
mer på möjligheten att kontrollera 
säkerhetsproduktens status via en 
smartphone, samt fokusera på lät-
tillgängliga övervakningslösningar 
för ipad där larm sänds ut direkt 
till mobilen/surfplattan om något 
händer.

 � nya taktila verktyg och snabba 

bredbandsuppkopplingar är ett 
par av alla de saker som förändrat 
Gunnebos tillvaro helt på mycket 
kort tid, och som redan nu känns 
självklara. 

 � det faktum att bankerna inriktar 
sig mer på rådgivningsservice 
och direkt fokus på kunderna, och 
att många kontor förändrar eller 
avvecklar sin kontanthantering, 
leder också Gunnebo mot nya 

annorlunda lösningar. 
 � Gunnebo kommer att följa alla 
stora förvandlingar inom bank-
branschen – vare sig den växer eller 
krymper – och vissa lösningar har 
tack vare dessa förändringar instal-
lerats i många olika länder.

 � även terrorism är ett bekymmer, 
något som kräver förstärkt säkerhet 
inom t ex transport och i det offent-
lig rummet. 

 � risken för såväl explosioner som 
skottlossning har ökat de senaste 
åren vilket innebär att Gunnebo 
också måste ta hänsyn till detta 
utöver intrångsriskerna.

 � Fokus på miljön blir också allt 
större, något som gjort att Gun-
nebo utvecklar alltmer miljövänliga 
lösningar.

EN FANTASTISK RESURS. 
För att hantera utvecklings-
arbetet inom ett företag 
som måste jonglera både 
geografiska avstånd och 
kulturella skillnader har Gun-
nebo byggt upp ett mycket 
starkt Fou-nätverk med män-
niskor som känner och litar 
på varandra. – jag har alltid 
betraktat kulturella skillnader 
som en otroligt värdefull 
tillgång. människor med olika 
bakgrunder eller sinnelag 
kommer på olika idéer, och 
om vi delar med oss av dem 
på rätt sätt har vi otroliga 
möjligheter till innovation, 
säger myriam bevillon. 
Foto: régis bevillon
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enligt den civila luftfartsmyndigheten förväntas antalet flygpassa-
gerare öka med fem procent under de närmaste åren. Operatören av 
Hamburgs flygplats förbereder sig redan för detta genom att bygga ut 
och modernisera den centrala säkerhetskontrollen i terminal 2. 

T erminal 2 vid hamburgs internationella flygplats har två separata 
automatiska boardinggrindar – boardSec. Gunnebos automatiserade 
boardinggrindar optimerar passagerarflödet och erbjuder dessutom 

högsta möjliga säkerhetsnivå. 
michael eggenschwiler, vd för hamburgs flygplats, har kallat projektet en 

total framgång. 
– nya fast track i terminal 2 där Gunnebos boardinggrindar finns har 

kombinerats med ett automatiskt system för kontroll av boardingkort som 
effektiviserar flödet vid kontrollpunkterna och gör att vi kan hantera alla de 
19 000 passagerare som dagligen passerar genom flygplatsen på väg till sina 
avgångar på ett snabbare och bekvämare sätt, säger michael.

passagerarna som använder Gunnebos boardSec behöver bara skanna sina 
boardingkort som sedan kontrolleras i It-systemet gentemot flightdatabasen 
(flygplatsens cute-system). det minimerar de irriterande väntetiderna och 
flygplatspersonalen kan arbeta mer effektivt på annat håll.

tyska Gunnebo tog hem affären genom att erbjuda ett attraktivt paket där 
grindar, installation och underhåll ingick.

de två boardinggrindarna ska ha kompletterats med ytterligare en linje i 
slutet av 2013, och två extra dubbla linjer kommer att installeras 2014. bio-
metriska identifieringssystem går att bygga in vid behov.

– tillträdeskontroll förblir en viktig faktor när det gäller hur vi utformar 
flygplatssäkerheten, förklarar albert Schürstedt, chef för building & In-
frastructure vid Gunnebo Germany.

tysklands äldsta flygplats är nu redo för morgondagens utmaningar.   ■

Snabbfil för
flygpassagerare

TeXT  I emma Sheldon

Sä
ke

rh
eT

 S
O

M
 G

Ö
r 

Sk
IL

LN
AD

 O’marché Frais ingår i en fransk detaljhan-
delskedja grundad 1984 med 20 butiker i 
och omkring Paris. Ända sedan 2010 har 
företaget använt SafePayTm som lösning 
i alla sina större butiker.

– Vi valde systemet SafePay eftersom 
det är så ergonomiskt och användarvänligt, 
berättar Guillaume Charpentier, IT-chef vid 
O’marché Frais.

G uillaume charpentier berättar: 
”Inom vår bransch är andelen kon-
tanttransaktioner fortfarande stor 

(25 procent  av totalvolymen). därför var det 
mycket viktigt för oss att skydda den fysiska 
kontanthanteringen i våra butiker, och det av 
fem huvudskäl.”: 

 � Slippa kassadifferenser

 � Frigöra tid för kassörerna (arbetstiden effek-
tiviseras när man slipper morgonrutiner och 
administration)

 �automatisk sedelverifiering 

 � Förenkla kassatransaktioner genom att maxi-
mera kassörernas tillgänglighet, särskilt under 
högtrafik

 �Göra butikerna tryggare – en viktig faktor 
efter ett antal rån som traumatiserade både 
personal och kunder

när kedjan införde slutna kontanthanterings-
system var det just för att åtgärda allt detta 
och avskräcka brott – exakt det Safepay är 
avsett att göra.

Bred lösning som motsvarar våra behov
O’marché Frais valde systemet Safepay efter-
som det är ergonomiskt och användarvänligt.

– jämfört med konkurrenternas lösningar gör 

den här verklig skillnad: den gick att bygga in 
utan att vi behövde ändra våra kassalinjer.

– I synnerhet tilltalade modulen för sedel- 
deponering oss eftersom den var så praktisk 
och gick att placera under disken så att kas-
sören lätt kan mata in sedlarna. den här lös-
ningen gav också en högre säkerhetsnivå än 
alla andra, förklarar Guillaume charpentier.

 alla butikerna hade redan försetts med 
Fichet-bauche-kassaskåp – också från Gunnebo 
– och O’marché Frais var mycket nöjda med 
både produktkvalitet och tillhörande service.

Tre års positiva resultat
till att börja med installerades 16 enheter i den 
första butiken. de uppfyllde alla förväntningar 
och året efter fick ytterligare sju butiker samma 
utrustning – inklusive brétigny-sur-Orge, som 
nu har 24 stationer. hela kedjan har totalt 139 
Safepay.

Förenklad kontanthantering 
ger förbättrad kundservice

– under installationen fanns Gunnebos franska 
team ständigt på plats och hjälpte till. vi fick ett an-
passat gränssnitt med vår kassaprogramvara. vi har 
kvar vår projektledare från Gunnebo som följer upp 
de nya installationerna och hjälper oss att optimera 
processerna, tillägger Guillaume 
charpentier.

personalen på O’marché Frais 
är nöjda eftersom kontanthan-
teringen har förenklats något all-
deles oerhört. vi har nästan inga 
klagomål från kunderna längre 
och personalen har nu tid att 
fokusera på kunderna. Systemet 
har definitivt också eliminerat 
den annars ständigt närvarande 
oron för rån.

Nöjda kunder
kunderna har också upptäckt att betalningen, an-
tingen med kontanter eller som en kombination av 
olika betalningsmetoder, har blivit mycket enklare.

– efter en anpassningsperiod och viss förståelig 
tvekan har kunderna vant sig och litar på att de får 
rätt växel tillbaka. dessutom gör lösningen att de 
känner sig tryggare när de besöker butiken, säger 
Guillaume charpentier.

I de flesta fall har butikskedjan utrustat hela 
kassalinjen med systemet för att det bara ska fö-
rekomma en enda kontanthanteringsprocess – det 
förenklar verksamheten och sparar därigenom 
pengar. Gunnebo har dessutom 
byggt in en tömningsenhet (ctu) 
i kontoret.

– all manuell kontanthantering 
är helt borta. numera hämtar till 
och med värdetransportörerna 
kontanterna direkt från kassaskå-
pen utan att ens röra vid dem.

Långsiktigt samarbete
Förutom det man redan åstadkommit i butikerna 
ska man nu införa det centrala övervakningsverkty-
get cashcontrol på It-avdelningen. Syftet är att man 
i realtid ska kunna se de kontanter som flödar in och 
ut i varje enskild butik och i hela kedjan – samtidigt 
som man får bättre kontrollrutiner för redovisning-
en på central nivå.

– I långa loppet har vi som mål att kontanterna 
ska krediteras på bankkontona direkt efter hämtning 
i butik – till och med innan värdetransportförarna 
kört färdigt sina rundor, avslutar Guillaume 
charpentier.    ■

INgA FlER RåN. catherine Fernandes på den franska kedjans 
O’marché Frais butik i brétigny-sur-Orge är den som i samarbete 
med It-avdelningen leder arbetet med att införa Safepay. hon 
säger: – Sedan Safepay infördes har ingen av våra butiker 
upplevt ett enda rån – inte ens de som ligger i så kallade riskom-
råden.  Foto: marché O Frais

… installationen 
klarades av utan  
att våra utcheck-

ningsdiskar behövde 
ändras …

TeXT  I  laurence delecroix
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Dagligvaruhandeln vill välkomna sina kunder med öppna 
famnen. entréerna ska kännas inbjudande och vara trevliga 
att passera. maxi Ica Stormarknad i Partille utanför Göteborg 
valde att låta SpeedStiles från Gunnebo sköta den delikata 
uppgiften.

T homas Strindeborn äger stormarknaden men jobbar också i 
andra butiksbolag.

– därför hade jag sett Gunnebos inpasseringslösning i 
andra butiker i handeln. För det första är den snygg och inbjudan-
de, och för det andra ger den ett säkert intryck, säger han.  

För även om känslan av öppenhet och den moderna designen 
lockade, behöver entrélösningen också motverka att personer som 
stjäl inte kan ta sig ut via ingången. 

– vi hade haft en del stölder men det går inte att stänga buti-
ken. Istället ville vi ha en säkrare 
lösning som ändå skapade hög 
tillgänglighet. eftersom Gunnebos 
SpeedStiles uppfyllde båda kraven 
var valet av installation enkelt, 
säger thomas Strindeborn.

de nya grindarna tar också min-
dre yta i anspråk än vad de tidigare 
gjorde. Sträckan som kunderna förr 
behövde passera genom två sväng-
bara slussar på väg in i stormarkna-
den var ganska lång. med den nya 
lösningen är det mindre krångligt 
att gå in, och affärens ansikte utåt 
har fått sig ett estetiskt lyft. det är 
också möjligt att åsynen av relativt 
höga SpeedStiles  har en större 
avskräckande effekt på snattare 
och tjuvar än vad de äldre lägre 
grindarna hade. 

thomas Strindeborn trivs med 
sina nya SpeedStiles, både för den 
ökade tillgängligheten och för den 

brottsförebyggande funktionens skull.
– jag är jättenöjd tekniskt och utseendemässigt. allt fungerar 

fint. Säljarna och servicekillarna har också varit kanon att ha att 
göra med, säger han.

ryktet har spridit sig så att andra handlare respektive intres-
serade har varit och tittat på stormarknadens SpeedStiles  från 
Gunnebo.

– betraktarna blir förtjusta. det är visserligen inte den billigaste 
lösningen, men den är riktigt bra!, säger thomas Strindeborn. ■

Öppet för kunder men stängt för snattare

TeXT  I mats ekendahl

Matbutiken
kunde öka sin 
försäljningsyta

Thomas Strindeborn.

Per Geijer är säker-
hetschef hos den 
svenska branschor-
ganisationen Svensk 
Handel. Så här ser 
han på butiksentréer 
och inpasseringslösningar nu och 
i framtiden.

”när handlare ska investera i en säker 
lösning för entréerna kan de inte bara 
tänka på att den ska verka avskräck-
ande för snattare och tjuvar, de måste 
också skapa en lösning som gör det lätt 
för kunderna att komma in. besökarna 
måste känna sig välkomna, barnvagnar 

och rullstolar ska enkelt komma fram. 
många handlare ser därför helst en 
så öppen och inbjudande lösning som 
möjligt. det betyder i sin tur att en del 
också är skeptiska mot alltför stora – 
kanske högteknologiska och väldigt 
säkra – entrégrindar. 

när det gäller speedgates är det 
främst större affärer med stora entré-
er som är intresserade av dem. mindre 
affärer nöjer sig ofta med enkla grin-
dar som svänger åt sidan, vilket ofta 
räcker en bra bit eftersom det för de 
flesta människor känns så uppenbart 
fel att gå mot strömmen. Och om 
någon ändå gör det uppmärksammas 

”kunderna öppnar grindarna med kvittot”

VälKomNAR 
KUNdERNA.
SpeedStiles ger en 
öppen och inbju-
dande entrélösning 
samtidigt som de 
försvårar för tjuvar.

Foto: åsa tjörngren

Dagligvaruaffären Hemköp Skanstull ligger vid en nedgång till 
Stockholms tunnelbana. många människor rör sig där och af-
färens ingång är skymd från kassorna.

– Stöldskyddet är viktigt, därför installerade vi en SpeedStile 
med entréspärr från Gunnebo, säger Fredrik Camitz, butikschef. 

D esignen är neutral i form av en stålgrå ram med schack-
mönstrade paneler i borstad aluminium. entrégrindarna ger 
ett elegant intryck, men motar 

samtidigt effektivt bort snattare och 
tjuvar. det bidrar bland annat de 180 
centimeter höga glasskivorna till – det 
är inte enkelt att försöka lyfta varor 
över dem …

– vi har haft vår SpeedStile relativt 
kort tid men det verkar som att vi har 
minimerat svinnet och stölderna. jag 
tror att det är mentalt sett mycket 
värre att försöka gå ut bakvägen 
genom en SpeedStile än genom de 
tidigare äldre svänggrindarna, säger 
Fredrik camitz.

han är också nöjd med att den nya 
inpasseringslösningen är yteffektiv, 
speciellt som området där grindarna 
skulle monteras upp var begränsad.

– Installationen har ändå frigjort yta 
vid entrén. Och det är positivt eftersom 
det är en väldigt bra plats för försälj-
ning, så den vill vi förstås maximera.

efter installationen har Gunnebos 
tekniker fintrimmat grindarna. det är viktigt att de är öppna lagom länge.

– Från början var de lite långsamma att stänga så vi ville göra dem 
snabbare. Snart är de nog optimalt inställda, säger Fredrik camitz.

hemköp Skanstull har inte haft ett enda driftsstopp sedan de bör-
jade att använda SpeedStile. 

– det är en väldigt driftsäker konstruktion. 
Fredrik camitz valde Gunnebo som leverantör eftersom han hade 

sett inpasseringslösningar med SpeedStile i två andra hemköps-
butiker i Stockholm.   ■

han eller hon ofta. men om det är en 
undanskymd ingång, som kanske inte 
syns från kassorna, kan det vara mer 
aktuellt med mer tekniskt avancerade 
och svårforcerade grindar. Speciellt om 
affären inte har personlig bemanning 
precis innanför ingången, vilket man 
ofta vill ha eftersom ett tidigt möte 
med kunden och bra service genererar 
försäljning.

Oavsett vilken lösning som väljs 
måste den vara driftsäker. Grindarna får 
inte låsa sig i stängt läge så att kunderna 
utestängs, och de får inte hamna i ett 
helt öppet läge eftersom det verkligen 
får folk att ta chansen.   

allmänt sett är det få handlare som är 
intresserade av de mest tekniskt avance-
rade säkerhetsgrindarna. de vill inte ha 
futuristiska lösningar eftersom de har 
ett traditionellt synsätt, och som sagt är 
väldigt rädda för att driftsstörningar ska 
stoppa kundflödet. 

det pågår dock en diskussion om 
framtida modernare lösningar där 
antalet kassor har minimerats och där 
kunderna själva gör jobbet med själv-
skanning av varorna och kortbetalning. 
när folk gjort rätt för sig öppnar de 
grindarna med hjälp av kvittot.  detta 
förutsätter förstås en sluten in- och 
utpasseringslösning.”  ■

TeXT  I mats ekendahl

Fredrik Camitz.
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Foto: Cia Lindkvist

Vikten av att samla
information för att 
hålla säkerheten uppe 
blir allt viktigare. 

Fakta om Björn eriksson

Bakgrund: chef för tullverket och kust-
bevakningen i Sverige, rikspolischef 
i Sverige, president i Interpol, lands-
hövding i Östergötlands län i Sverige, 
styrelseledamot i Gunnebo ab, svenska 
regeringens utredare av idrottsrelaterad 
brottslighet. 

Aktuella uppdrag inom säkerhetsbran-
schen: Styrelseordförande för svenska 
branschorganisationen Säkerhets-
branschen, säkerhetsrådgivare åt Saab 
Security, ordförande i säkerhetsföre-
taget brm:s advisory board, konsult 
åt bevakningsbranschens yrkes- och 
arbetsmiljönämnd (bya), samt ansvarig 
styrelseledamot för säkerhetsfrågor 
inom riksidrottsförbundet. 

Om kontanthantering:
”Samhällets synsätt är att kredit- och betalkort minskar 
rånrisken, att betalningarna blir säkrare med elektroniska 

överföringar. men den verkliga orsaken bakom den tanken är att 
bankerna inte kan ta hand om alla kontanter. med fler kort ökar för-
stås också kortbedrägerierna – det sker fler sådana över internet än brott med kontanter 
21 i affärer. Samtidigt finns det folk som vill ha alternativet med kontanter kvar, kanske 
för att deras transaktioner då inte blir spårbara så att någon utifrån kännedom om betal-
ningssättet kan komma med olika ekonomiska och finansiella erbjudanden. ett av Gunne-
bos affärsområden är just att skydda kontanthanteringen så att det alternativet blir kvar. 
personligen tror jag inte den nischen försvinner, utan kontanterna lever kvar. Och skulle 
det bara finnas kort kan bankerna höja kortavgifterna. Sammantaget går det inte att säga 
att ett sätt är självklart bäst, olika problem kräver olika metoder för kontanthantering.”

Ökad sårbarhet i globaliseringens spår

B jörn eriksson menar att säkerhetsbran-
schen allt mer tagit över polisens upp-
gifter, vilket gör att säkerhetsindustrin 

växer. Samtidigt ändras branschens inriktning 
och aktörerna gör på senare år annat än tidi-
gare. exempelvis har riskanalyser tillkommit i 
produktportföljen. 

– Och bolag som Gunnebo har utvecklats 
från att sälja enskilda produkter som kassaskåp 
till avancerade helhetslösningar med både 
hårdvara och mjukvara för exempelvis inpas-
sering och sluten kontanthantering. Föräd-
lingsgraden har alltså ökat och det kräver i sin 
tur högre kompetens hos medarbetarna samt 
större specialisering på olika produktområden, 
säger björn eriksson.

I framtiden blir samhällena i hela världen 
generellt sett mer komplexa. därmed ökar 
hoten och riskerna både för människor och 
materiella tillgångar.

– den större rörligheten för folk och 
teknik går hand i hand med den tilltagande 
globaliseringen. å ena sidan kan samhället 
bli bättre och effektivare, å andra sidan 
blir det mer sårbart och utsatt, säger björn 
eriksson. 

det gör att antalet specialiserade säker-
hetsföretag ökar. bland annat för att börs-

TeXT  I mats ekendahl

bolagens interna och externa krav på säkerhet 
blir större. precis som sagts ovan minskar därmed 
det offentligas monopol på säkerhetsarbetet, 
vilket gynnar säkerhetsindustrin.

björn eriksson tror inte att människan kan ra-
tionaliseras bort från alla säkerhetssystem, även 
om teknikgraden i dem ökar hela tiden. däremot 
får folk andra roller i sitt arbete. 

– vikten av att samla information för att 
hålla säkerheten uppe blir allt viktigare. Och 
då krävs personer som kan analysera data och 
kunskaper när komplexiteten i säkerhetssyste-
men ökar.

hur bra skydd som än byggs finns alltid en 
drivkraft hos en del element att knäcka dem, att 
kringgå dem.

– Ingen kedja är starkare än den svagaste 
länken, så både den attackerande respektive 
försvarande sidan vill hitta den för att använda 
kunskapen för sitt syfte. militärerna brukar tala 
om strategi och motstrategi, ett slags hjärnornas 
krig, säger björn eriksson.

I framtiden tror han att säkerhetsuppgifter 
som exempelvis att gå en vaktrond ersätts allt 
mer med människa plus ny teknik i form av ka-
meror som används i realtid.

– kostnaden för ny teknik sjunker i relation till 
lönekostnaden. Och eftersom människor inte blir 
billigare påskyndas teknikanskaffandet.

dessutom tillkommer hela tiden nya faktorer, 
som internet med sociala medier, vilket betyder 
att kommunikationen i realtid inte hindras av 
olika gränser. 

– ekobrotten kan bli mer raffinerade. Och 
kriminella i ett land kan snabbt via nätet komma 
överens om ett brott i ett helt annat land. men 
samtidigt kan folk som blir åskådare till brott 
också lättare fotografera eller filma händelserna 
med mobiltelefoner, så de nya möjligheterna 
fungerar åt båda håll.  ■

Björn eriksson – tidigare Rikspolischef i Sverige – har en 
lång karriär inom olika verksamheter rörande säkerhet. 
Global intervjuade honom om säkerhetsbranschen nu och 
i framtiden.  

– en trend är att kostnaden för ny säkerhets teknik sjun-
ker i relation till lönekostnaden. Och eftersom människor 
inte blir billigare påskyndas teknikanskaffandet även om 
folk inte helt kan rationaliseras bort, säger han.

Säkerhetsindustrin viktigare  i allt mer komplexa samhällen 

”det handlar om ett samspel mellan människa och teknik. Och det samarbetet 
mellan exempelvis elektroniska lösningar och folk av kött och blod ökar. För det 

krävs alltid personer som kan slå på, kolla, underhålla, och slå av säkerhetssystemen. Så 
exempelvis Gunnebos lösningar för entrance control kommer alltid att vara viktiga efter-
som folk behöver kunna komma in och ut säkert samt effektivt på olika ställen. att som 
förr ha en fysisk vakt är inte framtidens melodi.

det pågår ett intensivt arbete kring logistik och säkerhet för att få folk in/ut vid exem-
pelvis olika stora arrangemang. bland annat försöker man hitta tekniska metoder, som 
kan användas i olika länder för att få kontroll på vilka som går in. det kan handla om att 
avläsa ögonens pupiller, införa personliga biljetter, ha kameror för ansiktsavkänning. 
Framför allt kopplingen person och biljett ökar. att snabbt och säkert kunna tömma en 
arena jobbas det också mycket med.”

Om entrélösningar
för större företag och arenor:
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ett sedelbyte så omfattande som det som 
eU står inför är en enorm förändring både 
för medlemsländer, centralbanker, banker, 
butiker och företag som tillverkar kontant-
hanteringssystem. Nya sedlar tas i bruk den 
23 september 2014, vilket ger alla parter 
möjlighet att förbereda sig så att övergången 
går smidigt. 

D en första sedeln av den nya typen, 5-eu-
rosedeln, kom redan den 2 maj 2013. 
den nya 10-eurosedeln vars specifikatio-

ner släpptes i början av januari kommer att börja 
användas den 23 september 2014. 

 – det kan vara en riktig utmaning att upp-
datera både maskin- och programvara i de äldre 

systemen, säger jorge rami duesca, Global 
product manager Services på Gunnebo. 

en mer avancerad teknik har använts för de 
nya sedlarna som gör dem svårare att förfalska. 
de är dessutom mer hållbara tack vare en skyd-
dande beläggning och har även flera nya och 
förbättrade säkerhetsfunktioner. de nya euro-
sedlarna kommer att bli mycket enklare att kon-
trollera manuellt genom metoden ”känn, titta 
och lukta”. utöver eu-symbolen i hologrammet 
och vattenmärket är en av valörerna på sedlarna 
tryckt med en färg som växlar mellan grönt och 
blått när man tittar på siffran ur olika vinklar. 

Minskad miljöpåverkan

eftersom de nya sedlarna är mer hållbara behö-
ver de inte bytas ut lika ofta, vilket ger lägre kost-
nader och mindre miljöpåverkan. eurosedlarna 
kommer successivt att bytas ut, i ordning från de 

lägsta till de högsta valörerna. 
du kan lära dig mer om 
eurosedlarna och deras olika 

säkerhetsfunktioner 
med euro cash 

academy 
på den 

europeiska centralbankens webbplats. eurosys-
temet vidtar åtgärder för att underlätta anpass-
ningen av kontanthanterings- och verifierings-
maskiner inför septemberlanseringen. alla som 
äger den här typen av maskiner bör kontakta le-
verantören eller tillverkaren så snart som möjligt 
för att förbereda sig för den nya 10-eurosedeln. 

Anpassning för de nya sedlarna

centralbankerna inom euroområdet har kon-
taktat tillverkare av sedelhanteringsutrustning, 
banker och detaljister som endera tillverkar eller 
använder apparater för sedelhantering och veri-
fiering för att erbjuda dem hjälp att anpassa sina 
maskiner för den nya 10-eurosedeln.

Gunnebo tillverkar kontanthanteringsutrust-
ning, är certifierade av den europeiska central-
banken, och erbjuder en uppgraderings- och 
anpassningsservice till de kunder som vill mini-
mera störningarna i verksamheten och garantera 
en smidig övergång till de nya sedlarna.

– vi erbjuder en helt nyckelfärdig lösning för 
att uppgradera sedelkontrollmaskinerna enligt 
europeiska centralbankens specifikationer. I lös-
ningen ingår den maskinvara som behövs plus en 
uppgradering av den inbyggda programvaran för 

G unnebo är ett av de externa företag som 
riksbanken valt att samarbeta med. 

– vi har bra kontakt med riksbanken 
och känner oss hedrade över att få vara med 
redan nu i processen att ta fram nya sedlar, 
säger Frank engqvist, product manager cash 
handling vid Gunnebo.  Gunnebo och ett fåtal 
andra utvalda kontanthanteringsföretag inom 
bank- och sorteringssegmentet samarbetar med 

Sveriges riksbank för att ta fram de nya mynten 
och sedlarna.

när de nya sedlarna kommer ut ska kontant-
hanteringsmaskinerna anpassas för att klara av 
dem, eftersom de kommer att vara av annan 
storlek och ha andra säkerhetsdetaljer än de 
gamla sedlarna.

– vi fick tillgång till de första präglade 
mynten för intern testning redan i början av 

2013. I november 2012 testade vi de otryckta 
sedlarna, det är då man kontrollerar att pap-
peret uppfyller alla specifikationer och tes-
tar de ”osynliga” säkerhetsdetaljerna. efter 
detta justerade riksbanken vissa funktioner. 
I september 2013 fick vi de första tryckta 
sedlarna att testa, som också hade de säker-
hetsförbättringar som gjorts tack vare våra 
påpekanden från den första testomgången. I 
april 2014 får vi de slutgiltiga sedlarna, säger 
Frank engqvist.

nya 20-, 50-, 200- och 1 000-kronorssedlar 
kommer till Sverige i oktober 2015, och de nya 
100- och 500-kronorssedlarna samt myntvalö-
rerna 1, 2 och 5 kronor kommer i oktober 2016.  ■

nya sedlar och mynt i Sverige
 � Sveriges riksbank har bestämt valörer och 
utformning för de nya sedlarna och mynten. nu 
tar man fram prototyperna till dessa, så kallade 
substrat. 

 � till att börja med tillverkar man mynt utan präg-
ling för att testa legeringen, storleken och vikten. 

 � de första testsedlarna är helt vita och har bara 
ett serienummer och Ir-säkerhetsfunktioner. det 
är storleken och säkerhetsfunktionerna, t.ex. pla-
ceringen av Ir-signaturerna och sedelpapperets 
uv-egenskaper, som testas i det här läget. dessa 
test utförs delvis av externa parter.

 � när man har vidtagit de åtgärder som den första 
testningen gav vid handen är det dags att testa 
präglade mynt och tryckta sedlar. 

 � Sedlarna testas då så att alla Ir-signaturer fung-
erar som de ska även efter tryckningen och att 
vitt ljus kan användas för att läsa det synliga 
bläcket men också uv-signaturerna. dessutom 
kontrolleras hållbarheten.

Nya sedlar – bättre säkerhet 

TeXT  I malin Serrander

TeXT  I malin Serrander

de nya sedlarna, vilket dessutom ger en förnyad 
garantiperiod för de utbytta delarna. uppgrade-
ringen är utformad för att minimera eventuella 
åtgärder som krävs framöver när ännu fler nya 

eurosedlar ska introduceras eftersom man då 
bara behöver uppdatera den inbyggda program-
varan, säger jorge.

uppgraderingarna kommer att göras innan 

de nya sedlarna kommer ut på marknaden för 
att garantera att Gunnebos kontanthanterings-
lösningar alltid fungerar. alla åtgärder utförs av 
certifierade tekniker från Gunnebo.   ■

 Foto: © european central bank

SVENSK SäKERHET. 
nya 20-, 50-, 200- och 

1 000-kronorssedlar kom-
mer ut i oktober 2015 i Sve-

rige, medan de nya 100- och 
500-kronorssedlarna får vänta 
till i oktober 2016.

gAmmAlT oCH NYTT. till att börja med kommer de gamla 
sedlarna att användas parallellt med de nya. Så småningom blir 
de gamla ogiltiga. den europeiska centralbanken kommer att 
offentliggöra det här ogiltighetsdatumet i god tid. de gamla 
sedlarna kan alltid växlas in hos en av centralbankerna inom 
euroområdet. 

Samarbete för ökad säkerhet
Inför det största sedelbytet i Sverige i modern tid har Sveriges Riksbank tagit hjälp av säker-
hetsleverantörer inom kontanthantering. Dessa har under processen fått lämna åsikter på 
de nya sedlarnas och myntens utformning avseende både design och funktion. 
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med en vision om att revolutionera synen på 
bröd grundades Lagkagehuset 2008 efter en 
fusion mellan Skallebæk-bageriet och Lagka-
gehuset. Sedan dess har konceptet bara växt, 
och idag består kedjan av 30 butiker Danmark 
runt. För närvarande finns SafePayTm instal-
lerat i elva av dem – och fler är på väg.

L agkagekagehuset behövde ett kontanthan-
teringssystem. efter grundlig efterforskning 
bestämde man sig för Gunnebos slutna 

kassahanteringslösning Safepay .
– Genom att välja Gunnebo fick vi en given 

möjlighet att optimera vår avkastning från 
investeringen. Samtidigt verkade hela installa-
tionsprocessen och personalutbildningsdelen bli 
en investering på rimlig nivå. dessutom passar 
designen hos Safepay lagkagehusets koncept 
och butiksinredning perfekt, säger peter bruun, 
vd för lagkagehuset. 

peter berättar också att samarbetet mellan 
leverantörerna och lagkagehuset har fungerat 
utmärkt.

– Installatörerna hade en bra känsla för hur 
systemet kunde integreras på plats. Och vi är de-
finitivt nöjda med resultatet, säger peter bruun.

mette kjærgaard, butikschef vid lagkagehuset 
på ny Østergade i centrala köpenhamn: – tack 
vare Safepay är vi inte längre några attraktiva 
måltavlor för rånare och tjuvar. 

Safepay är ett fullständigt slutet kontant-
hanteringssystem som gör att personalen 

inte alls kan komma åt kontanterna. kundernas 
kontanter placeras automatiskt i maskinen 
vid betalning och växeln får de själva ta från 
myntskålen.

– Safepay gör att de anställda känner sig tryg-
gare. tack vare systemet slipper de att hantera 
pengar över huvud taget, vilket är ett stort 
plus inom livsmedelsbranschen, säger mette 
kjærgaard.

– dessutom innebär Safepay snabbare och 
enklare betalningar, vilket ger mer tid till att 
hjälpa kunderna, tillägger.  ■

TeXT  I janne pedersen 

pOlen  ett finansinstituts rykte och lönsamhet bygger 

i hög grad på hur väl det kan visa sina kunder att de 

tar sin uppgift att skydda tillgångar och investeringar 

på största allvar. det gjorde att arkitekterna valde fyra 

rader SpeedStile Fl för meritum-bankens nya polska 

huvudkontor.

– de snabbrörliga glasvingarna gav precis den säker-

het och det snabba kundflöde som krävdes utan att 

vi behövde kompromissa med designen, förklarade 

tomasz krulak, manager entrance control vid Gunnebo 

eastern europe.

IndIen  association of business communica-

tors in India (abcI) har i över 50 års tid upp-

märksammat goda marknadsföringspublika-

tioner, och i år var det Global som fick bronset 

för bästa e-tidning.

Sandeep deshpande, country manager 

för Gunnebo India, kom till bombay för att ta 

emot bronset från domarpanelen bestående 

av 24 experter. Global ansågs vara en av de 

bästa e-tidningarna både i fråga om innehåll 

och design.

nomineringarna för abcI awards är upp-

delade på totalt 32 kategorier, de gäller både 

tryckta och digitala medier på såväl engelska 

som hindi. den relativt nya kategorin för 

e-tidningar omfattar alla tidningar som finns 

tillgängliga online. 

SpanIen  2013 levererade Gunnebo säker-
hetsdörrar till ett antal vägtullskurer i 
katalonien, en region i Spanien.  
    efter installationen, som sett till att väg-
tullsoperatörerna fått en tryggare tillvaro, 
har Gunnebo fått en ny beställning på 
ytterligare 97 förstärkta dörrar till lands-
vägsinstallationer Spanien runt.

Global prisbelönt i Indien
A  C U STO M E R  M A G A Z I N E  F R O M  T H E  G U N N E B O  S E C U R I T Y  G R O U P        #1   2013

– strong demand from public transportation

ENTRANCE CONTROL

Total peace 
of mind with 
unique service

Feature

Supersized 
safe deposit 
lockers in Paris

Even the smallest 
items stay  
out of prison ...
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A  C U STO M E R  M A G A Z I N E  F R O M  T H E  G U N N E B O  S E C U R I T Y  G R O U P      #2   2013
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Säkrare landsvägar

Om laGkaGehuSet
 �  namnet betyder ”tårthuset”
 �  en tårta består av tårtbottnar, ofta av socker-
kaka, med varierande fyllningar och vispgrädde 
och olika typer av glasyrer.

 �  det är tradition att bjuda på tårta till 
födelsedagen.

 �  lagkagehusets vision är att erbjuda kunderna 
en självklar och perfekt upplevelse.

Bageriets personal
känner sig tryggare

kompromisslös design
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Ny webbplats för investerare lanserad
GlObal  med hjälp av den kraftfulla sökmotorn för webbplatsen och den intuitiva navigeringsstrukturen kan 

användarna snabbt och enkelt hitta den information de söker. Webbplatsen erbjuder service till aktieägare, 

potentiella investerare, finansanalytiker och journalister som behöver tillgång till ekonomisk information om 

Gunnebokoncernen, till exempel kvartalsrapporter och årsredovisningar eller information om större investera-

revenemang, exempelvis årsmöten och kapitalmarknadsdagar.

www.gunnebogroup.com 

aZerbajdZjan  azerbajdzjans statliga oljefond (SO-

FaZ) är på väg att flytta sitt huvudkontor till en ny 

skyskrapa – SOFaZ tower – i baku. Flyttprojektet har 

tagit två år, och slutfördes i slutet av 2013. Gunnebo 

har levererat en stor del av säkerheten.

 den nya byggnaden är miljöcertifierad enligt 

breeam, världens äldsta etablerade och mest vitt 

spridda metod för att utvärdera, bedöma och certi-

fiera fastigheters hållbarhetsnivå. ytterväggarna är 

försedda med solpaneler och hela fastigheten har en 

energieffektiv konstruktion.

 när det gäller säkerhetssidan har Gunnebo levere-

rat en mängd olika produkter och system till den nya 

skyskrapan, bland annat en sprängsäker kassavalvs-

dörr, explosionssäkra garagegrindar och skottsäkra 

dörrar och fönster.

StOrbrItannIen  det framstående internationella 

finansföretaget dollar Financial Group planerar 

att bygga vidare på sin positiva utveckling i europa 

genom ytterligare tillväxt och siktar så småningom på 

att ta sig in på den asiatiska marknaden. expansions-

planerna är både ambitiösa och spännande.  Gunnebo 

har samarbetat med dFG i många år, inledningsvis 

som enda kassaskåpsleverantör till ett av dess dotter-

bolag i Storbritannien, the money Shop. när nu dFG 

siktar på att expandera har Gunnebo funnits vid deras 

sida för att hjälpa till med tillväxten.

 paul Stickley är dFG:s Global lead key account ma-

nager och den som samordnar de lokala key account 

managers verksamhet i ett antal olika länder.

 – det fungerar mycket väl i och med att vi kan 

täcka i princip alla klientpositioner inom var och en av 

dFG:s verksamheter, förklarar paul.

 dFG:s strategi går ut på att inrikta sig på befintliga 

liknande företag i ett nytt land, köpa upp dem och få 

dem att smälta in i den egna affärsmodellen. men de 

har också planer på att ta sig in på helt nya marknader 

med helt nya företag, som då ska börja i mindre skala 

som pilotprojekt.

 – dFG behöver, rentav kräver, leverantörer som kan 

reagera snabbt, erbjuda flexibilitet och högkvalitativa 

produkter. Och de betraktar Gunnebo som en värde-

full reskamrat på väg mot att erövra nya marknader, 

tillägger paul.

danmark  alla Shells bensinstationer i danmark 

kommer att förses med det slutna kontanthante-

ringssystemet Safepay.  Safepay är Gunnebos lösning 

för en kontrollerad, säker och effektiv kontanthante-

ring i butik. Systemet gör butikerna säkrare, elimine-

rar kassadifferenser och minimerar administrationen.

– danmark är en av de marknader i världen som 

har kommit längst när det gäller sluten kontanthan-

tering. den här ordern befäster vår position som le-

dande leverantör av sådana lösningar. vi har varit en 

betrodd partner till Shell i många år, och jag är myck-

et belåten med att de valt att fortsätta anförtro sin 

säkerhet till Gunnebo, säger morten andreasen, Svp 

region europe, middle east & africa på Gunnebo.

– vi genomförde ett test under 2013 med 

goda resultat. den här lösningen kommer att 

hjälpa oss att förbättra säkerheten och effek-

tiviteten för vår kontanthanteringsprocess, 

säger maria beck-tange, retail director vid 

Shell denmark. 

– vår personal har reagerat mycket 

positivt på det här. det hela utgör en viktig 

milstolpe för Shell när det gäller att för-

stärka säkerheten.

leveransen kommer att ske under 2014, 

och i avtalet ingår också fem års service. 

kampen mot  
våldsamma rån 
uSa  amerikanska banker har en lång och sorglig 

erfarenhet av våldsamma väpnade rån, och i vissa 

delstater, bland dem Florida och texas, har de blivit 

allt fler under den senaste tiden. För att förhindra 

den här typen av brott har många banker instal-

lerat säkerhetsslussar från Gunnebo som också är 

försedda med metalldetektorer.  

   när en kund kliver in på banken stängs först ytter-

dörren bakom kunden. Sedan öppnas innerdörren 

automatiskt, förutsatt att inget vapen upptäcks. 

upptäcks ett vapen förblir bägge dörrarna stängda 

och låsta.

SheLL I pArTNerSkAp
FÖr kONTANThANTerING 

Viktigt att övervaka folks rörelser 

You-Sun lee, säker-
hetschef på lIX Nex1.

KANARIEÖARNA  Seguridad Integral Canaria (SIC) 

blev det första värdetransportbolaget att investera i 

Gunnebos bankfacksautomat SafeStore Auto.

SIC är Kanarieöarnas största värdetransportbolag 

och har fler än 5 000 anställda och hade 2012 en 

omsättning på över 400 miljoner euro.

Orlando Hernandez, SIC:s teknikchef, förklarar 

orsakerna till investeringen: – Vi har letat efter 

en trygg och säker bankfackslösning för våra VIP-

kunder. Vi har valt bort en hel del lösningar tidigare 

på grund av att de krävde så mycket utrymme och 

svårigheterna att bygga ett klass VII-valv. SafeStore 

Auto löser inte bara problemet med utrymmet, 

utan det uppfyller också säkerhetsbestämmelserna. 

Vi kan dessutom erbjuda våra kunder en mycket 

privat dygnet-runt-service, med andra ord en verklig 

premiumtjänst, säger Orlando Hernandez.

Värdetransportbolaget löste sina utrymmesproblem

pOlen myndigheter och offentlig service har ett stort 

ansvar när det gäller att skydda medborgarnas person-

uppgifter. eftersom det ofta är myndigheterna som 

har tillgång till den allra känsligaste informationen är 

riskerna också större än för de flesta företag inom den 

privata sektorn. Om den här typen av uppgifter hamnar 

i fel händer, går förlorade eller förvanskas blir följderna 

ofta allvarliga.

I polen har myndigheterna i provinsen Święty krzyż 

bedrivit ett projekt som ska förbättra säkerheten för 

deras It-nätverk och skapa ett verkligt högteknologiskt 

e-förvaltningssystem.

projektet, som finansierades av europeiska regio-

nala utvecklingsfonden, innebar att 84 lokalkontor 

moderniserades och försågs med dataGuard-skåp från 

Gunnebo.

Förutom att dataGuard-skåpen erbjuder ett rent 

fysiskt inbrottsskydd är de också certifierade för att 

skydda digitala medier som t ex dvd-skivor, hårddiskar 

och säkerhetskopieringskassetter mot brand i upp till 

två timmar.

– vi hade bara 

fem veckor på 

oss att leverera 

skåpen till alla 84 

kontoren, och vi 

klarade det. vi är 

mycket belåtna 

med våra insatser, säger tomasz derbich, key account 

manager vid Gunnebo poland.

Datamediaskåp skyddar hemliga register

SydkOrea lIG nex1 är ett Fou-inriktat 

vapentillverkningsföretag från Sydkorea. 

– målet är att vi ska ha samma säkerhets-

nivå och säkerhetstänkande som en interna-

tionell flygplats, säger företagets säkerhets-

chef you-Sun lee.

den sydkoreanska regeringen är lIG nex1s 

största kund och de ställer naturligtvis höga 

krav på sina leverantörer som måste ha 

ytterst strikt säkerhetsstandard. man utför 

också årliga inspektioner för att försäkra sig 

om att de rigorösa standarderna efterlevs. 

För två år sedan byggde företaget ett nytt 

forsknings- och utvecklingscenter och vände 

sig till Gunnebo för en säker entrélösning.

– vi ville ha den bästa, mest effektiva och 

pålitligaste lösningen för entrésäkerhet i vår 

lobby, och i Sydkorea har Gunnebo gott rykte 

när det gäller avancerade lösningar, förklarar 

you-Sun lee.

1 500 personer passerar grindarna varje 

dag, så det är mycket viktigt att entrésyste-

met fungerar och ger lIG nex1 möjlighet att 

se vem som finns i byggnaden och vart de 

är på väg.

– Och det fungerar! jag är väldigt impo-

nerad av hur hållbar Gunnebos lösning är.  

det är också väldigt viktigt för oss att ha en 

hög fysisk säkerhetsnivå som gör att vi kan 

övervaka hur människor rör sig i våra lokaler, 

säger you-Sun lee.

Dollar Financial växer med flexibel leverantör

Oljebolag med skydd i toppklass
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temat för det här numret av Global är säkerhet 

som gör skillnad. Och just detta är vad Gunnebos 

Forksnings- och utvecklings-avdelning siktar på för 

framtiden.

ett framgångsrikt företag måste kontinuerligt 

förbättra sina befintliga produkter, men också skapa 

nya produkter och lösningar. de måste vara både 

tekniskt avancerade, användarvänliga, pålitliga, 

säkra och kostnadseffektiva. 

Och när man uppnått allt detta kommer alla tänk-

bara typer av kunder att kunna trygga sina värde-

saker och kontanter, stoppa tillträde från obehöriga 

och tjuvar, fjärrövervaka sina säkerhetssystem och 

mycket annat.

Så: korrekt utvecklade säkerhetslösningar 

 gör skillnad. 

Säkerhet som 
gör skillnad

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


