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om gunnEbo 
gunnebo är en globalt ledande koncern 
inom säkerhetsrelaterade produkter, 
tjänster och lösningar med ett sortiment 
som omfattar kontanthantering, kassa-
skåp och valv, inpasseringssäkerhet och 
elektronisk säkerhet för banker, detalj-
handel, 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 distributörer på 
ytterligare 100 marknader.
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– Tack vare Gunnebos globala räckvidd kan vi erbjuda våra kunder bättre 
service, oavsett om det gäller lokala organisationer eller multinationella 
koncerner. Eftersom vi hela tiden utökar vår internationella närvaro 
kommer vi närmare våra kunder på allt fler marknader.
Per Borgvall, VD och koncernchef, Gunnebo

Säkert museum  
i Kinas
högsta byggnad

Det här är första gången som Gunnebo 
levererar bankfack som är tillverkade i 
Kina under Chubbsafes-varumärket.

Guanfu var det första privata museum som 
upprättades i Kina. Det rymmer över tusen 
konstverk, framför allt från de sena ming- och 
Qing-dynastierna. museet är beläget i Shanghai 
Tower, i dagsläget Kinas högsta byggnad med 
sina 632 meter, och ett nytt landmärke i staden.

Gunnebo Security group har fått in en order 
värd över 2 miljoner euro gällande leverans 
av 16 888 bankfack och femton valvdörrar 

till guanfu-museet i Shanghai i Kina.
– den här beställningen är en milstolpe för gunnebo 

på den kinesiska bankfacks- och valvmarknaden. 
gunnebo har fått ett erkännande av en exklusiv kund 
och tar sig nu in på ett helt nytt marknadssegment, 
säger Per borgvall, vd och koncernchef för gunnebo.

guanfu-museet har för avsikt att hyra ut bank-
facken till sina medlemmar så att de kan 
förvara sina värdefulla konstverk där.

– det här är första gången vi levererar 
bankfack som är tillverkade i Kina under 
chubbsafes-varumärket, tillägger Per 
borgvall.

En del av anledningen till att guanfu-mu-
seet lade ordern var chubbsafes anseende 
som ett företag som tillhandahåller kvalita-
tiva säkerhetsprodukter. Ett sådant berömt 
varumärke gör det enklare att skaffa interna-
tionella försäkringar och fungerar också som 
säljargument vid uthyrning av bankfacken.

Leveransen och installationen ge-
nomfördes under 2014 i samarbete med 
systemintegratören airlink.   ■

TeXT  I Judy Tang

guanfu-muSEET
guanfu-museet har drivits med 
framgång i över 17 år. 
På museet finns över tusen fan-
tastiska konstverk, framför allt 
från de sena ming- och Qing-
dynastierna. En del av konstverken 

har skänkts av museets grundare 
ma Weidu, en välkänd antikvitets-
samlare. museets namn, ”guanfu”, 
betyder bokstavligt talat ”titta på 
det om och om igen”.
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Den brasilianska säkerhetsmarknaden väntas växa

En monumental utman ing i Brasilien
Brasil Pharma ville få 6 656 uppsättningar an-
tenner för elektronisk produktövervakning och 
övervakningskameror installerade i 119 länder 
på åtta månader. ett sådant omfattande projekt 
med en så snäv tidsram verkade omöjligt.

– Nu måste vi bevisa hur effektiva och  
serviceinriktade vi faktiskt är. Det var min 
första tanke när jag fick se beskrivningen av 
Brasil Pharma-projektet, säger Hector Becerra, 
teknikchef på Gunnebo Brazil. 

Brasil Pharma är brasiliens största apoteks-
nätverk när det gäller antal filialer och be-
driver verksamhet med egna butiker under 

varumärkena big ben, drogaria Rosário, Sant’ana 
och mais Econômica samt under franchisevaru-
märket farmais. 

i juli 2013 avslutades förhandlingar mellan 
gunnebo och brasil Pharma om ett projekt där 
system för elektronisk produktövervakning (EaS) 
och övervakningskameror skulle levereras till brasil 
Pharmas butiksnätverk. betalningen skulle ske via 
finamE, ett långsiktigt finansieringsprogram som 
tillhandahålls av brazilian development bank och 
som är inriktat på inköp av maskiner och utrust-
ning som tillverkas inom landet.

På bara åtta månader levererades och installera-
des 6 656 uppsättningar EaS-antenner och över-

vakningskameror i 465 butiker i 119 städer. 
arbetet försvårades dessutom på grund 
av att de flesta av städerna låg långt från 
stora urbana områden. det var en oerhörd 
utmaning av enorma proportioner.

Integrerade team 
Projektet involverade flera områden som 
behövde vara perfekt koordinerade.

– vi skapade ett projekt med plane-
ring, deadlines och ansvarsområden. varje steg 
övervakades noga – från planritningar över hur 
utrustningen skulle placeras till säljstöd, fakture-
ring, leverans, schemaläggning, installation och 
utbildning på de regionala centren, berättar hector 
becerra. 

– utifrån den tidsram vi hade skapade vi dia-
gram och nyckeltal att använda för att övervaka 
installationerna. På så vis kunde vi klara deadlines 
och rätta till avvikelser. 

Ett annat viktigt inslag var det samordnade 
schema som följdes av både infrastrukturtea-
met och den tekniska personalen. med det som 
grund jobbade de som om de vore deltagare i ett 
olympiskt stafettlopp, alltid redo att göra snabba 
installationer i butiker som ofta låg 260 mil från 
gunnebo brazils huvudkontor i São Paolo. 

Transparens och dialog

avstånden gjorde transporten av personal och 
produkter till en utmaning eftersom både flyg-

transporter, vägstransporter och i vissa fall även 
fartygstransporter kunde krävas. 

Partnerskapet mellan gunnebo och brasil 
Pharma var ett av de positiva resultat som pro-
jektet genererade. under månadernas gång hade 
cheferna från de två företagen flera möten då de 
tillsammans såg över och analyserade nyckeltal.

– naturligtvis uppstod en hel del problem som 
behövde lösas på vägen. för att nämna ett exempel 
kan du föreställa dig svårigheterna med att sam-
ordna scheman, lagerhållning och leverans av delar 
och utrustning i ett sådant här omfattande projekt. 
men tack vare att vi förde en dialog med och var 
transparenta i förhållande till kunden kände vi 
oss säkra på att vi skulle lyckas i slutändan, säger 
hector becerra. 

den säkerheten befästes när de två företagen 
ingick ytterligare ett avtal om ett säkerhetsprojekt 
för ett distributionscenter i  
São Leopoldo i delstaten Rio grande do Sul, där 120 
uppsättningar EaS-utrustning skulle installeras.   ■

TeXT  I fernanda vasconcelos

Tusentals installationer i ett gigantiskt land

Som säkerhetsföretag kommer gunnebo på medellång 

och lång sikt förmodligen att uppleva tillväxt på den 

brasilianska marknaden. detta av flera skäl:

Landet har 200 miljoner invånare. Säkerheten har 

mycket hög prioritet och är oerhört viktig för såväl 

företag som enskilda individer. brasilien är exempelvis 

världens näst största marknad för bepansrade bilar.

Kontanter används i stor utsträckning i dagliga 

transaktioner – 55 % av befolkningen får sin lön betald i 

kontanter.

banksektorn är enorm, ekonomiskt stark och under tillväxt. 

brasilien är ett av de länder som har flest uttagsauto-

mater i världen – 200 000, och antalet ökar. 

gunnebos styrka ligger i företagets tekniska support, 

som täcker in hela landet, och det mycket omfattande 

produktsortimentet.

 – under det gångna året har det gjorts enorma 

insatser för att göra företaget mer konkurrenskraftigt 

och för att ta fram lokala källor, säger Rubens bulgarelli, 

landschef för gunnebo brazil.

återförsäljare inom detaljhandeln är en stor mål- RUbens bULGAReLLI

InstALLAtIoneR öveR heLA LAndet. mais Econômica, som har sin hemvist i den brasilianska staden canoas i delstaten   Rio grande do Sul, är ett av de 465 apotek som ingår i projektet.

grupp när det gäller potentialen för kontanthanterings-

lösningar, men den största målgruppen i dag är definitivt 

värdetransportföretag, där gunnebo tar ett stort steg 

framåt i byggandet av starka relationer världen över med 

flera viktiga företag som Prosegur, brinks och Loomis. 

– Tester, programvaruanpassning och besök på våra 

säljföretag i syfte att få en bättre bild av vår kapacitet är 

avgörande faktorer för att få värdetransportföretag att 

välja gunnebo, tillägger Rubens bulgarelli.

Eftersom gunnebo redan växer på den brasilianska 

kontanthanteringsmarknaden blir nästa steg elektronisk 

säkerhet. målet är att återskapa den framgång man har 

nått på andra marknader, som frankrike, Spanien, belgien, 

italien och Portugal.
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Kedron-Wavell Services Club är ett av 
australiens största nöjescenter, vars 
intäkter genereras av licensierade barer, 
restauranger, pokermaskiner och under-
hållning – en miljö där stora mängder 
kontanter hanteras. Gunnebo australia 
utvärderade, analyserade och övervaka-
de varje steg och presenterade därefter 
en bra kontanthanteringslösning.

För en spelhall är det oerhört viktigt att 
ha ett effektivt kontanthanterings-
system. för Kedron-Wavells del var det 

system de tidigare använde sig av både lång-
samt och arbetskrävande. över trettio kassö-
rer kom och gick under två skift om dagen.

– Kedron behövde en skräddarsydd lös-
ning som kunde hantera 
deras kontanter på ett 
snabbt och effektivt 
sätt, förklarar greg 
Wallis, nationell försälj-
ningschef för kontant-
hantering på gunnebo australia. 

Lösningen behövde också fungera pro-
blemfritt och smidigt under installationen.

– för att få ordentlig förståelse för hur 
deras behov såg ut gjorde vi en fullständig 
behovsanalys. vi tillbringade många tim-
mar på plats hos Kedron för att göra oss 
en bild av alla deras behov. det var tids-
krävande, men vi visste att om vi förstod 

behoven fullt ut så skulle vi kunna leverera 
en perfekt lösning och hjälpa dem på bästa 
sätt, tillägger han.

att utveckla en produkt som uppfyllde 
alla Kedrons behov var bara första steget. 
den verkliga lösningen var utvecklingen, 
utformningen och testningen som skedde 
före installations- och driftsättningsfasen.

– för att kunna erbjuda en enhet som var 
helt skräddarsydd efter Kedron-Wavells behov 
var vi tvungna att ägna många timmar åt tester 
och företagsbesiktning, fortsätter greg Wallis.

Snabbt och säkert

Safecash Retail Station fick utgöra stom-
men i Kedron-Wavells lösning. Stationen är 
en lösning för fullständig kontantåtervin-
ning där kassörerna snabbt och säkert kan 
fylla på och tömma sina kassaapparater, 
vilket effektiviserar kontanthanteringspro-
cessen. andra fördelar är mindre back 
office-administration, realtidsövervakning av 
kontantmängder, fullständig transparens 
vid överföringar – inga kassadifferenser och 
matchning med back 
office-kassaprogramvaran. 

– när vi var säkra på att produkten skulle 
överträffa Kedron-Wavells behov började vi 
i stället fokusera på efterförsäljningssup-
porten, säger greg. 

gunnebo var tvungna att se till att den 
bästa produkten kombinerades med först-
klassig utbildning och support för att säker-
ställa minimala avbrott på plats. 

– vi tog fram ett program där vi involve-
rade kunden och såg till att personal på alla 
nivåer var helt utbildade och förstod det 
nya kontanthanteringssystemet.

det nya systemet togs i drift i maj 2014. 
Sedan installationen och driftsättningen har 
Kedron-Wavell inte haft anledning att ångra 
sig. all personal är utbildad och gunnebo 
australia har funnits på plats närhelst det har 
behövts för att åtgärda en del barnsjukdomar.

– gunnebo har överträffat alla våra för-
väntningar på den här utrustningen, säger 
Trudi Towers, ekonomichef på Kedron- 
Wavell. de har också överträffat våra för-
väntningar när det gäller support och har 
visat stort engagemang för spelsektorn ge-
nom sin attityd och den hjälp de erbjuder. 

Unik möjlighet
i australien genererar spelautomater intäkter 
på över 10 miljarder dollar (2013) om året. 

– Tack vare att den här installationen har 
fått så mycket uppmärksamhet har vi nu 
en unik möjlighet inom den australiensiska 
spelbranschen med gunnebos kontanthan-
teringssortiment, säger greg Wallis. 

utmaningen låg i att ta sig in på mark-
naden på ett framgångsrikt sätt och att 
visa vilken effektivitet och vilka besparingar 
man kan uppnå inom spelbranschen med 
hjälp av gunnebos produkter.

– arbetet med Kedron-Wavell är en 
språngbräda för oss när det gäller framtida 
möjligheter, avslutar greg Wallis.   ■

Skräddarsyr lösningar efter kundernas behov

Den australiensiska spelbranschens framtid är i säkra händer
Pokermaskiner utgör en stor del av intäkterna inom spel-

branschen i australien. av den totala vinst som görs inom 

branschen kommer över 60 % från pokermaskinintäkterna. 

På spelmaskinerna visas vanligtvis spel med fem rullar på 

en skärm. i australien genererar spelautomater intäkter 

på över 10 miljarder dollar (2013) om året. i dag är proces-

serna för kontanthantering på spelhallar arbetskrävande 

och tidsödande. de ger ökad risk för kassadifferenser och 

ger inte möjlighet till realtidsövervakning.

John Rohan, försäljningschef för kontanthantering på 

gunnebo australia, har lång erfarenhet av arbete inom 

spelbranschen och är väl införstådd med behovet av 

kontanthanteringslösningar på spelhallar.

– Traditionellt sett hanteras kontanter manuellt på 

spelhallar runtom i australien. På varje skift krävs en stor 

mängd personal som fysiskt måste räkna och stämma av 

kassan och kontanterna direkt på plats. det här görs 

flera gånger per skift av ett antal olika medarbetare. 

de flesta spelhallar skulle tjäna på att ha en inbyggd 

teknisk lösning för kontanthantering, säger han.

gunnebo australia har kommit fram till att  

Safecash Retail Station är ett logiskt steg för alla 

spelhallar i australien. 

– möjligheterna i australien, framför allt längs öst-

kusten, är riktigt stora. vi har en lösning som kan skräddarsys 

efter de specifika behoven på varje enskild spelhall. vårt team 

har förmåga att ta sig in på den här marknaden och visa att 

vi skiljer oss markant från våra konkurrenter, säger John. 

gunnebo erbjuder helt startklara lösningar som omfat-

tar designsamtal, affärsprocessbedömning, specialanpass-

ning, leverans, installation, driftsättning och utbildning. 

Säljteamet backas upp av omfattande specialistkunskaper 

hos engagerade och erfarna tekniska medarbetare som 

leder arbetet med specialanpassade installationer och 

utbildningar.  

– det är en enorm möjlighet att expandera in i spel-

branschen. vårt engagemang för att skapa framgångsrika 

samarbeten med kunderna är en garanti för att de får 

bästa möjliga lösning för sina nuvarande och framtida 

behov, avslutar John.

Gunnebo har överträffat 
våra förväntningar
Trudi Towers, ekonomichef på Kedron-Wavell

GReG WALLIs

stoRt Men sÄKeRt KAssAFLöde. Kedron-Wavell Services club inc. är ett modernt komplex värt miljontals dollar beläget i det livliga shoppingområdet chermside, 
bara 15 minuter norr om brisbanes innerstad.

TeXT  I Rebecca hunt

sAMtAL PÅGÅR. Jarrad 
grace, administrativ chef 
för bells hotel South  
melbourne, pratar med 
John Rohan, försäljnings-
chef på gunnebo, om 
Safecash R5.
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Kärnvärdet för Gunnebo South africas 
serviceavdelning är att skapa en positiv och 
meningsfull skillnad i sina kunders affärs-
resultat genom att undvika avbrott och fel 
i verksamheten genom tillförlitlighet, effek-
tiv service, underhållsscheman och avtal.    

Kärnvärdet gäller inte bara för den lokala 
sydafrikanska marknaden, utan också 
för resten av subsahariska afrika genom 

ett omfattande nätverk av samarbetspartner 
och leverantörer med den lokalkännedom och 
expertis som krävs för att säkerställa att kun-
dens produkt aldrig sviker dem.

gunnebo tror på att sälja lösningen – inte 
bara produkten, och det är därför företaget 
samarbetar med sina kunder genom alla steg 
i ett projekt, från behovsanalys och tillverk-
ning till implementering och service. gunnebo 
South africa garanterar att driftsäkerhetstes-
ter genomförs så snart ett installationspro-
gram är slutfört för att på så vis säkerställa att 
utrustningen fungerar som den ska.

utbildning av driftspersonal på arbetsplat-
sen är avgörande, och den tillhandahålls av er-
farna medarbetare som ett sätt att säkerställa 
att kundens utrustning fungerar i det dagliga 
arbetet, medan service- och underhållssche-

man garanterar lång livslängd och felfri funk-
tion hos gunnebos produkter.

Tjänsterna erbjuds till alla slags branscher 
och industrier, som exempelvis gruvindustrin, 
där servicenivåavtal införs för deras värmeresi-
stenta valv. Eftersom miljöerna är extremt kor-
rosiva servas valvens lås och låskolvar årligen 
för att förhindra funktionsfel och säkerställa 
att dörrarna alltid går att öppna.

Ett annat exempel på det engagemang 
gunnebo  South africa lägger ned på sam-

arbetet med kunderna och på att förbättra 
tillförlitligheten och effektiviteten hos produk-
terna är det nyligen introducerade servicesys-
temet PoRTaL för first national bank. Tack vare 
systemet kan serviceteamen hantera akuta 
ärenden i realtid och skicka ut tekniker inom 
ett dygn. Systemet gör det också möjligt för 
serviceteamet att hålla noggrann kontroll på 
servicenivåavtalen med de banker för vilka det 
är avgörande att kunna ge service snabbt.   ■

Någon att lita på

tILL eR tjÄnst I 
WAdevILLe. 
Philip Leach, andre 
Wepener och Lodwick 
Phahlamohlaka 
arbetar alla som 
servicetekniker för 
gunnebo.

TeXT  I Kim hawkins

unga personer behöver samla på sig 

erfarenheter inför sina kommande arbetsliv. 

i samarbete med Sydafrikas regering och en 

utbildningsnämnd har gunnebo South afri-

ca engagerat sig i frågan genom att ta emot 

industriteknikstudenter från universitet. 

Praktikantprogrammet har visat sig vara en 

ömsesidig inlärningsprocess. Studenterna 

lär sig om vilka metoder som används i dag 

och introducerar i sin tur nya sätt att tänka 

för en bransch som har funnits i många år.

Programmets syfte är att hjälpa tidigare 

utsatta grupper att utvecklas. Programmet 

har sedermera utvidgats så att det även 

omfattar funktionsnedsatta studenter. 

arbetslösheten är hög bland nyutexami-

nerade. den möjlighet som nu erbjuds av 

gunnebo South africa gör det enklare för 

dem att komma in på arbetsplatsen när de 

väl är kvalificerade.

ntokozo magagula berättar om sin 

praktiktid på gunnebos ekonomiavdel-

ning: – man var tvungen att hantera varje 

arbetsuppgift på ett seriöst sätt, oavsett 

hur obetydlig den kunde verka. genom att 

arbeta i den typen av miljö lärde jag mig 

att respektera personerna omkring mig 

och det arbete de utför.

Studenter får värdefulla erfarenheter inför sina kommande karriärer

PRAKtIKAnteR. övre raden från vänster: anjita Singh, ntombizandile Khumalo,  
Katlego Lethlake, Paulinah Rabodibe, ntokozo magagula. nedre raden: 
Rearabilwe  Kotu, nelisiwe madi, nomzamo ndulini.

under de kommande åren kommer Kinas 

regering att fortsätta att göra stora investe-

ringar i infrastruktur. därför har gunnebo 

china fortsatt att fokusera på tillträdes-

kontroll genom att stärka sin ställning på 

marknaden som den största leverantören av 

rotationsgrindlösningar.

– när det gäller tillträdeskontroll kommer 

bensinstationer, fängelser, höghastighetståg 

och flygplatser att utgöra tillväxtmöjligheter, 

då gunnebo har stora marknadsandelar inom 

kärnkrafts- och tunnelbanesektorerna i Kina, 

säger chris dai, landschef för gunnebo china.

andra tillväxtmöjligheter finns inom mark-

naderna för bankfack 

och valv. här kommer 

gunnebo att utöka sitt 

nätverk av kinesiska 

distributörer för att på 

så vis kunna nå ut till 

banksektorn och andra 

marknader, som museum, juvelerare och data-

center. dessutom kommer fler varianter på 

olika produkter och lösningar, såsom elektro-

niska lås och kontanthanteringslösningar, att 

presenteras för kunder på alla olika nivåer – 

från de som behöver grundläggande säkerhet 

till de som kräver mycket hög säkerhet.

Kina är en av världens största marknader.  
Gunnebo spelar en aktiv roll i utvecklingen  
av säkerhetslösningar på denna blomstrande 
marknad – framför allt inom områdena 
kollektivtrafik och banktjänster till privat-
kunder och småföretag.

Den 18 juli 2014 valde världens fem största 
utvecklingsländer Shanghai som plats för 
huvudkontoret för den nya bRicS deve-

lopment bank, värd 100 miljarder dollar. det bidrar 
till att stärka Kinas centrala roll i den grupp av fem 
länder som kallas bRicS (brasilien, Ryssland, indien, 
Kina och Sydafrika).

– det råder inga tvivel om att Kina är en av värl-
dens största marknader, säger chris dai, landschef 
för gunnebo china. det innebär förstås att det även 
är en av världens största säkerhetsmarknader.

Kinas regering har investerat i ett stort antal in-
frastrukturprojekt och offentliga säkerhetsprogram, 
och urbaniseringen ökar, vilket innebär att framför 
allt flygplatser och kollektivtrafiknätverk förses med 
storskaliga installationer av säkerhetsutrustning 
som till exempel system för tillträdeskontroll.

2010 etablerades gunnebo china i syfte att 
komma närmare de kinesiska kunderna och att spela 

en aktiv roll i utvecklingen av säkerhetslösningar på 
den blomstrande kinesiska marknaden, framför allt 
inom områdena kollektivtrafik och banktjänster till 
privatkunder och småföretag.

– under de senaste femton åren har gunnebo 
levererat över 20 000 biljettspärrar till det kinesiska 
kollektivtrafiknätverket i över tjugo städer såsom 
Peking, Shanghai, guangzhou och hongkong, säger 
chris dai. Jag är oerhört stolt över att gunnebo 
har spelat en så viktig roll i tillväxten av Kinas 
kollektivtrafiksektor.

Utökad affärsstrategi i Kina
mellan 2010 och 2014 har gunnebo china foku-
serat dels på lösningar för tillträdeskontroll på 
högriskanläggningar, som kärnkraftverk och de 
snabbt växande kollektivtrafiks- och flygplatssek-
torerna, och dels på bankfack och valv för banker 
samt på sina viktigaste företagskunder.   

nu när man är inne på fjärde året har gunnebo 
china redan upprättat kontor i Shanghai och

hong Kong, med säljteam i Peking för bank-, 
flygplats- och järnvägssektorn, samt i Wuhan city 
för tunnelbanesektorn. företaget planerar även 
att utöka sin verksamhet inom tunnelbanesektorn 
genom att upprätta ett nytt säljteam i Shenzhen i 
södra Kina.   ■

Gunnebo China planerar för kommande verksamhetsutveckling

shenzhens tUnneLbAnA 

KUnshAn PLAnt

PeKInGs tUnneLbAnA

ChRIs dAI

TeXT  I Judy Tang

Stor roll i den kinesiska
kollektivtrafiksektorn
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Gunnebos 
värld
Gunnebo har ett 250-årigt arv. Från den blygsamma 
starten i lilla Småland har företaget växt till att bli en 
global koncern med närvaro i alla världsdelar.

Denna specialaffisch 
visar några av 
höjdpunkterna ur 
Gunnebos historia. 
Läs om allt från innovativa 
brandsäkra kassaskåp på 1800-talet
till det spännande pilotprojektet med biometriska 
tillträdeskontroller på Heathrow-flygplatsen under 
2000-talet.

Här tog allt sin början
År 1764 öppnades en liten smedja 
i småländska Gunnebo, varifrån företaget 
har hämtat sitt namn. I dag bor strax 
under 1 000 personer i Gunnebo, som fak-
tiskt inte ligger så långt från Älmhult 
där IKEA föddes. 



Globala varumärken

Viktiga datum
1764
En smedja öppnar i lilla Gunnebo i Småland.

1820-talet
Alexandre Fichet startar låssmedsverksamhet 
i Paris och tar sitt första patent på ett 
säkerhetslås.

1835 
Charles Chubb tar patent på ett 
inbrottsskyddat kassaskåp i Storbritannien. 

1864 
Auguste-Nicolas Bauche börjar tillverka 
brandsäkra kassaskåp nära Reims i Frankrike.

1932 
Den berömda kassaskåpstillverkaren  
Steelage grundas i Indien.

1967 
Företagen Fichet och Bauche slås ihop.  
Hamilton Safe grundas i USA.

1995
Gunnebo blir noterade på Stockholmsbörsen med nytt fokus 
på leverans av säkerhetslösningar över hela världen.

1999 
Den berömda kassaskåps- och valvtillverkaren  
Fichet-Bauche blir en del av Gunnebo-familjen.

2000
Varumärkena Chubbsafes, Steelage och Minimax  
läggs tilli Gunnebos globala portfölj.

2001
Gunnebo uppfinner SafePay, den första helt slutna  
kontanthanteringslösningen för återförsäljare.

Pilotprojekt för biometri  
på Heathrow
Gunnebo utför de första testerna med biometrisk 
identifiering på flygplatsen Heathrow 2001. Under 
Heathrows jäktigaste dag någonsin strömmade nästan 
en kvarts miljon passagerare genom flygplatsen.

Solkungens lekplats
Delar av det spektakulära slottet i Versailles i Paris 
skyddas av utrustning från Fichet-Bauche. Kung 
Ludvig XIV brukade förvandla Versailles berömda 
spegelsal till en ljuskorridor med hjälp av smått 
otroliga 20 000 stearinljus.

Vågat brandtest
1864 genomförde Auguste-Nicolas Bauche  
ett unikt experiment där han låste in 
motsvarande 100 000 franc i ett av sina 
kassaskåp, som han sedan upprepade 
gånger utsatte för brand. Sedlarna för-
blev oskadda!

Den heliga staden
Vatikanens apostoliska bibliotek skyddas till 
viss del av Gunnebo. Överraskande nog har 
Vatikanstaten sitt egna passystem och majo-
riteten av medborgarna bor utomlands.

Colombiansk tidskapsel 
2010 öppnades ett kassaskåp från Fichet-
Bauche i Colombias huvudstad Bogotá. Skåpet 
hade då varit stängt i exakt 100 år. Öppningen 
ingick i 200-årsjubileet av landets självständig-
het. Ett nytt kassaskåp donerades av Gunnebo 
som ska öppnas år 2110!

Världens 
högsta 
byggnad
Burj Khalifa i 
Dubai är försett med 
områdesskydd från  
Gunnebo. 
Burj Khalifa har fler 
våningar än någon 
annan byggnad 
i hela världen. 

Expansion i Asien
Gunnebo China etablerades 2010 och 
huvudkontoret finns i Shanghai. 
Gunnebo Malaysia startade sin verk-
samhet 2012. Därefter öppnades ett 
säljföretag i Sydkorea och nya kontor i 
Thailand och Myanmar (Burma). 

Flytande fängelse
I slutet av 1990-talet var Nederländernas 
fängelser kraftigt överbelagda, och man 
valde därför att öppna fängelsefartyg.  
Gunnebo försåg fem av dessa fartyg 
med säkerhetsdörrar.

Hamilton Safe
Hamilton Safe har tillverkat kassaskåp i 
nästan 50 år och är sedan 2012 en del av 
Gunnebo koncernen. Företaget tillverkade sitt 
första UL-certifierade kassaskåp 1982 – UL är 
den mest ansedda certifieringsstandarden i 
USA. Hamilton är numera USA:s näst största 
leverantör av kassaskåp till banker och statliga 
myndigheter.

Säkerhetsskåp och valv. Grundades 
1835. Ingår i Gunnebos varumärkes
portfölj sedan år 2000.

Säkerhetsskåp och valv. Grundades 
1967. Förvärvades av Gunnebo 2012.

Säkerhetsskåp och valv. Grundades 
1886. Förvärvades av Gunnebo 1994.

Säkerhetsskåp. Grundades 1932. 
Förvärvades av Gunnebo år 2000.

Sluten kontanthantering. 
Skapades av Gunnebo 2001.

Säkerhetsskåp och valv. Grundades 
1825. Förvärvades av Gunnebo 1999.

Yttre högsäkerhetsskydd.  Grundades 
1951. Förvärvades av Gunnebo 2004.

Brandskydd. Grundades 1903. 
Ingår i Gunnebos varumärkes
portfölj sedan år 2000.

Elektroniska varularm för detalj 
handeln. Grundades 1984.  
Förvärvades av Gunnebo 2004.

Gunnebos huvudkontor
Göteborg

Säkerhetsskåp. Ingår i Gunnebos  
varumärkesportfölj sedan 2003.



TI
ll

 E
R 

Tj
ÄN

ST

Taxichaufförer som arbetar för express Group 
kan nu lämna in sina kontanter på ett säkert 
och effektivt sätt med hjälp av Gunnebos  
kontanthanteringslösning IntelliSafe.  

Express group har kommit att bli ett av 
indonesiens största taxibolag. de erbju-
der såväl taxitjänster som andra trans-

porttjänster. med bas i Jakartaområdet har 
de expanderat till större städer som medan, 
Surabaya, Padang, Semarang, bandung, bali 
och Lombok, med över 10 000 licensierade 
taxiflottor som framförs av fler än 24 000 
kvalificerade chaufförer.

när gunnebos kontanthanteringslösning 
presenterades för marknaden förra året fick 
gunnebo indonesia sin första beställning 
någonsin gällande kontanthantering från  
Express group: 50 intelliSafe-enheter som 
skulle installeras på 25 expresstaxipooler i 
Jakarta, depok, Tangerang och bekasi. 

Effektiv kontanthantering

intelliSafe har gjort kontanthanteringen myck-
et mer effektiv för företaget Express group, 
eftersom taxichaufförerna lämnar sina kon-
tanter i maskinerna, som automatiskt kontrol-
lerar och registrerar pengarna. 

 – Express group använder sig alltid av den se-
naste tekniken som ett sätt att förbättra våra re-
sultat och vår effektivitet, säger daniel Podiman, 
koncernchef. Ett av våra mål är att förbättra 
säkerheten, noggrannheten och enkelheten när 

det gäller hanteringen av dagliga kontantinläm-
ningar från våra chaufförer. för att uppfylla de 
här behoven gav vi gunnebo indonesia förtroen-
det att vara vår ledande leverantör av säkerhets-
lösningar. vi är stolta över att vara först med att 
använda intelliSafe i indonesien, och vi hoppas 
att vi med hjälp av den här lösningen ska kunna 
förbättra effektiviteten och noggrannheten i 
våra kontant räkningsprocesser. 

Kassörer sparar upp till en timme i tid
varje dag behöver cirka 200 chaufförer lämna 
in kontanter vid samma tillfälle.

– när den tidigare, mer konventionella 
metoden användes tog det kassören mer än 
två timmar att hantera alla inlämningar. nu, 
med intelliSafe, sparar de mellan 30 och 60 
minuter, berättar hindra Kurniawan, landschef 
för gunnebo indonesia.

det kommer även att bli mer ordning på 
de hämtningsscheman som följs av Express 
groups värdetransportör, eftersom de numera 
bara kommer att hämta pengar när det behövs 
i stället för enligt regelbundna, planerade 
intervall.   ■

Driver kontanthanteringsutvecklingen 
framåt i Indonesien

Kontanthanteringsmarknaden i indonesien är i 

dagsläget under utveckling och är ett område där 

gunnebo  har gjort ett avtryck under de senaste åren. 

 – En stor mängd kontanter cirkulerar runt i vårt 

land, och därför krävs en lösning som gör varje 

pengatransaktion effektiv och säker, säger hindra 

Kurniawan, landschef för gunnebo indonesia. 

– vårt samarbete med företag som Express group 

förväntas stärka gunnebo indonesias ställning som 

ledande leverantör av tillförlitliga säkerhetslösning-

ar, tillägger han.

TeXT  I andrea aileen

TeXT  I mats Ekendahl

Kontanthanteringslösningar för framtiden

PRovAR InteLLIsAFe. hindra Kurniawan (landschef för gunnebo indonesia), daniel Podiman (koncernchef för 
Express group), Per borgvall (vd och koncernchef för gunnebo ab), en taxichaufför från Express, Setiawan Saad 
(affärsområdeschef cash handling gunnebo indonesia).  foto: gany

Två är ofta starkare än en. Det är därför 
Gunnebo  UK arbetar på att bygga ett sam-
arbete med utvalda distributörer för att öka 
försäljningen inom Secure Storage-segmentet.
   – Vi utgör ett stöd för distributörerna med 
våra kunskaper och resurser, vilket är ett inci-
tament för dem att investera i våra produkter, 
och vi hoppas att våra gemensamma insatser 
kommer att skapa tillväxt, säger Darran Bailey, 
chef för Secure Storage på Gunnebo UK. 

De distributörer som samarbetar med 
gunnebo är inte internetförsäljare. ur-
valskriterierna är baserade på flera olika 

variabler, som exempelvis tradingbakgrund, hur 
väletablerade de är på marknaden och geografisk 
hemvist. de behöver också ett ansikte utåt för 
verksamheten, som till exempel butiker där de 
kan visa produkterna och möta kunderna.

– vi måste också vara säkra på att våra utvalda 
distributörer har god kännedom om produkterna, 
framför allt kassaskåp och deras funktioner. det 
är inte bara viktigt att kunna sälja dem, utan 
kunderna måste också få rätt information och bra 
argument för ett köp, säger darran bailey.

Ömsesidig upplevelse
han berättar hur förberedelserna av channel 
Partners Scheme – distributörsplaneringen – som 
lanserades under våren 2014, blev en ömsesidig 
upplevelse. gunnebo uK har definierat flera 
affärsrelaterade och ekonomiska behov hos 

distributörerna, medan distributörerna i sin tur 
får förmåner genom samarbetet, som exempelvis 
säljutbildning för personalen, marknadsförings-
stöd och rabatter vid inköp. 

det läggs ett särskilt fokus på distributörerna 
under en viss period varje år. Syftet med det är att 
öka försäljningen. 

Nyckelfaktorer
förfrågningar från potentiella kunder till 
gunnebo  uK centralt kan kanaliseras till lämplig 

distributör i rätt område. 
– vi måste verkligen samarbeta och vara trans-

parenta för att nå framgång. varumärkeskän-
nedom är en annan viktig faktor, säger darran 
bailey.

gunnebo uK introducerades för channel 
Partner Scheme genom en workshop som an-
ordnades i London av nicholas Roberts, som har 
varit med och startat gunnebos channel Partner 
Schemes över hela världen.    ■

Distributörer som hittills deltar: barry brothers  
(London), Thornhill Security (South West), a&d Lock 
& Key (West midlands), ch Woods (yorkshire och 
närliggande grevskap), capital iSS (irland).
Tre kategorier: Platina, guld, Silver.
Det finns vissa mindre skillnader mellan katego-
rierna, men två vanliga krav är följande:
■ måste ha kapacitet att uppnå de årliga försälj-

ningsmålen och, med stöd av gunnebo, skapa möj-
ligheter för ytterligare tillväxt längre fram.
■ ansvar för att marknadsföra aktuella chubbsafes-
produkter med hjälp av relevant marknadsförings-
material. måste följa riktlinjerna för varumärket.
Dessutom gäller följande krav för Guld och Platina:
■ måste visa gunnebos produkter i kommersiella 
lokaler.

Några gemensamma fördelar för alla kategorier:
■ vid försäljning som överskrider det årliga målet: 
möjlighet att uppnå högre inköpsrabatt.
■ Tillgång till fickguider, försäljningsbroschyrer och 
PoS-material via partnerportalen.
■ omnämnande på gunnebo uK:s webbplats.  
Tillåtelse att använda logotyperna för gunnebo,  
channel Partner, chubbsafes, Rosengrens och churchill.

sAMARbete. gunnebos chef för distributörsförsäljning, Steve gibson, välkomnar ch Woods vd natalie Wood som 
guldmedlem i uK channel Partner Scheme. majoriteten av distributörerna har ökat sin månatliga försäljning sedan 
samarbetet inleddes – det gör distributörerna mer konkurrenskraftiga och också mer engagerade i gunnebos produkter.

Distributörer utökar försäljningen 
i Storbritannien

DISTrIBUTÖrEr I STorBrITaNNIEN

hIndRA KURnIAWAn
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Roger Staubach, före detta mVP (mest 
värdefulla spelare) i amerikanska Super 
Bowl VI har sagt: ”There are no traffic 
jams along the extra mile” – det vill 
säga att om du tar den extra långa 
vägen slipper du trafikstockningar.

Hamilton Safe fokuserar på att hitta 
möjligheter att ta sig fram på denna 
icke-trafiktäta väg. 

John haining, vd för gunnebo north 
america, och Robert Leslie, vd för 
hamilton Safe companies, började 

tillsammans arbeta för att implementera 
en åtgärdsplan i syfte att kunna erbjuda 
både distributörerna och slutkunderna 
bättre service. Tack vare implementering 
av tekniska utbildningssessioner och 
expansionen av hamilton Safes callcenter 
kan hamilton Safe nu serva kunderna på 
ett bekvämt sätt. 

Utbildning av distributörer
En av de första punkterna längs den ”extra 
långa vägen” var att erbjuda distributö-
rerna extra utbildning. 

målet var att eliminera frustrationsmo-
ment för slutkunder genom att utbilda 
distributörer i felsökning av problem i 
realtid ute på fältet. Syftet med det var 
att frigöra tid för hamiltons jourhavande 
specialister inom teknisk service så att de 
skulle kunna ta hand om större fältpro-

blem på ett mer effektivt sätt.  
brian Strautman, hamilton Safes 

chef för nationella distributörer och Key 
account Sales manager, tror att det här är 
ett steg i rätt riktning.

– vi på hamilton Safe har som mål att 
alla distributörer ska ha en ”certifierad” 
servicemedarbetare som är utbildad och 
kan vår utrustning tillräckligt väl för att 
kunna arbeta med kunderna och också ha 
med oss att göra direkt. 

Uppskattat och givande

Tre dagar långa tekniska utbildningsses-
sioner anordnades i juli, augusti, oktober 
och december. Ämnesexperterna clifford 
Thompson och bob morosic ledde 
lektionerna. 

de tekniker som deltog i lektionerna i 
amelia i ohio fick ta del av praktiska, verk-
liga erfarenheter av och referensverktyg 
för flera olika hamilton Safe-produkter. 

utrustningar var uppställda runtom i 
utbildningssalen och var och en av dem 
hade något fel som teknikerna skulle hitta 
och lösa. detta upplägg uppskattades 
av deltagarna och gav dem värdefulla 
kunskaper.

Felsökning med självförtroende

Tim Ernes från hSPci deltog i den första 
utbildningen: – Jag lär mig mycket bättre 
när jag får prova på saker praktiskt. det var 
kul att lyckas klura ut vad problemet var 
och få igång utrustningen. Jag kunde ta 

med mig det jag lärt mig och använda det i 
verkligheten direkt efteråt, säger han. 

de fältservicetekniker som deltog i utbild-
ningen har nu självförtroende att felsöka, 
lösa och arbeta tillsammans med kunderna 
vilket ger en långvarig positiv upplevelse.   ■

 

Utbildning av distributörer genererar stora fördelar

joe jUsKA oCh shAne boRKe

TeXT  I Lilkeisha Smith

John haining, chef för gunnebo north america, gav sina med-

arbetare en utmaning: ”Skapa och utforska möjligheter som kan 

förbättra vår verksamhet.” 

oavsett om det handlade om att förbättra kundservicen, 

produktiviteten, jobbeffektiviteten, säkerheten eller om att hitta 

sätt att spara pengar, uppmanade John haining medarbetarna att 

tänka utanför boxen. 

Joe Juska antog utmaningen. han är en klass 5-svetsare vid  

hamilton Safes anläggning i batavia, och han utvecklade en hy-

draulisk portopower-riktsats som skulle vara till hjälp vid arbete 

med dörrkarmar. den före detta flygplansmekanikern inom 

uSa:s flygvapen letade efter ett sätt att minska sin arbetsbörda. 

– när man har stått och svingat en slägga i tre timmar börjar 

man fundera över om det finns något sätt att skona ryggen, 

säger Joe Juska när han får frågan om vad han hade i åtanke 

när han utvecklade den hydrauliska apparaten som används för 

arbete med dörrkarmar. 

Tack vare verktyget har Joe Juska blivit mer effektiv, eftersom 

det nu tar hälften så lång tid att utföra byggjobben. verktyget 

ger också ökad säkerhet genom att skaderisken minskar, och 

bättre produktkvalitet eftersom verktyget ger ett jämnare, mer 

sömlöst resultat samtidigt som behovet av omarbetningar till 

följd av skador som orsakas av släggan helt elimineras. 

Shane borke, chef på batavia-anläggningen, är mycket nöjd 

med Joe Juskas uppfinning.

– Joe tänker alltid utanför boxen. hans förmåga att bygga 

om en dragkrok till något som förbättrar kvaliteten på våra 

produkter är imponerande. Joe letar alltid efter sätt att bli 

bättre på sitt jobb, och har företagets bästa i åtanke. han är 

en exemplarisk medarbetare. Joe Juska var den första med-

arbetaren inom hamilton Safe att tilldelas innovation award-

utmärkelsen för sina insatser, och han lovordas för att han 

inte är rädd för att utforska möjligheter. 

förhoppningen är att fler medarbetare ska anta John 

hainings utmaning och uppfinna saker som förbättrar 

gunnebos  verksamhet. 

joe juskas smarta innovation förbättrar produktkva liteten

joe jUsKA

sAMARbete. becky Smith, arbetsledare för gunnebos callcenter, assisterar ashley Smith.

MedARbetARe PÅ hAMILton sAFes CALLCenteR. 
från vänster står becky Smith, ashley Smith, 
amanda gibson och chasity atkins.

Hamilton Safe har 
som mål att alla  
distributörer ska ha 
en certifierad service-
medarbetare som  
är utbildad och kan 
utrustningen väl. UtbILdnInG Av teKnIKeR. gunnebos cliff Thompson (längst till vänster) 

guidar clink minkus från Redhawk fire & Security (på knä) och david King 
från Premier Security genom simulerade fältscenarier med hamiltons 
ha-45-enhet och Teller-enhet.
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det nya sortimentet chubbsafes Element pre-

senterades vid ett produktlanseringsevent i Kuala 

Lumpur. de nya produkterna har introducerats på 

marknaderna i asien/Stillahavsområdet och afrika 

eftersom efterfrågan på mindre kassaskåp växer 

där. gunnebos egen research har visat att kassa-

skåp för hemmet i de nedre prisnivåerna ökar i 

popularitet i området och att det inom hotell- och 

restaurangbranschen finns ett enormt behov av 

oklassade kassaskåp. 

Som ett resultat av detta har det befintliga 

chubbsafes Element-sortimentet kompletterats 

med tre nya produktlinjer – Topaz, Jade och opal.

högriskföretag inom bank- och detaljhandelssek-

torerna behöver maximalt skydd för att hålla sina 

värdesaker och konfidentiella dokument i säkerhet. 

Kassaskåp som certifierats enligt internationella 

föreskrifter och säkerhetsstandarder är en viktig 

garanti. många kassaskåp är enbart gjorda för att 

vara inbrotts- och brandsäkra, men de nya inviKtus-

kassaskåpen erbjuder det allra bästa i form av trippel-

certifierat skydd mot inbrott, brand och explosioner. 

inviKtus säljs under varumärket fichet-bauche och är 

tillgängliga i klass iii till vi med sex storlekar per klass 

och en kapacitet på mellan 140 till 1 120 liter.

i inviKtus-kassaskåpen används den allra senaste 

tekniken och de tillverkas av högkvalitativt skydds-

material, särskilda förstärkningar och intelligenta 

låskolvskonstruktioner. det innebär kassaskåp med 

hög säkerhetsnivå som står emot mycket kraftiga 

attacker – och trots detta är skåpens totalvikt mini-

mal. inviKtus-kassaskåpen är En 1143-1-certifierade 

enligt standardiseringsorganisationen Ecb-S (Euro-

pean certification board of Security Systems) och 

har tilldelats märkningen a2p av det franska centre 

national de Prévention 

et de Protection (cnPP) 

inom inbrotts- och 

explosionsskydd, och 

nT fire 017 – 60 Paper 

av Sveriges Tekniska 

forskningsinstitut. Till 

inviKtus hör ett brett 

sortiment av meka-

niska och elektroniska 

låskombinationer som 

alla är certifierade 

enligt a2p/En 1300.

inviKtus finns tillgängliga i en elegant mörkblå 

färg med estetisk design och silverhandtag. Två 

inbyggda handtag – ett öppnings- och ett draghand-

tag – gör det enkelt för användaren att öppna och 

stänga dörren.

med EasySas får man toppmodern elektronik som för-

bättrar säkerheten och förenklar både installationen på 

plats och underhållet av säkerhetsslussen. man får även 

många valmöjligheter när det gäller konfigurationen: 

från grundläggande slusshantering till integrationen 

av de mest avancerade detekteringssystemen så som 

biometrik eller metalldetektion.

de tekniska förbättringarna har utvecklats i enlighet 

med de senaste integrationskraven på marknaden, vilket 

gör EasySas till en flexibel lösning som är klar för sam-

mankoppling med elektroniska säkerhetssystem som 

SecurWave eller Smi Server.

för många företag är det en stor utmaning att minska 

energianvändningen i byggnader. det innebär att säker-

hetsdörrar kan spela en stor roll när det gäller att säker-

ställa att energianvändningen är så låg som möjligt.

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/31/Eu av den 19 maj 2010 om byggnaders ener-

giprestanda måste företag i medlemsländerna uppfylla 

nya krav och se till att dörrtillverkarna gör detsamma.  

gunnebo har tagit fram ett sortiment av säkerhets-

dörrar med termisk isolering som skyddar människor, 

fastigheter och tillgångar mot fysiska attacker och skott-

lossning. dörrarna är elegant utformade och dessutom 

energibesparande. 

dörrarna är tillverkade i aluminium med en termisk 

barriär mellan glasytorna. barriären skyddar mot värme, 

vind och buller. Säkerhetsdörrarna med termisk isolering 

kan fås som helt solida, helt i glas eller delvis i glas. de är 

certifierade och testade enligt relevanta säkerhetsstan-

darder. flera olika ytmaterial, färger och mått finns att 

välja mellan vilket gör att de är enkla att integrera i både 

befintliga och nya byggnader.

Säkerhetsdörrar med termisk isolering är nu-

mera närmast obligatoriska på offentliga byggnader 

som polisstationer, fängelser, skolor, domstolar och 

myndighetskontor.

toPAzoPAL jAde

QuickPoS är en snabb PoS-integreringslösning för SafePay, gunnebos slutna 

kontanthanteringslösning. den bidrar till sänkta kostnader och förkortad utveck-

lingstid, eftersom endast fem kommandon för betalningstransaktioner behövs 

för integrering med försäljningspunkten (PoS), medan resten hanteras från 

QuickPoS. dessutom blir det enklare att konfigurera dubbla PoS-miljöer tack vare 

att samma SafePay-enhet kan hantera flera försäljningspunkter.

när försäljningspunkten integreras med SafePay får man fullstän-

dig kontroll över betalningsprocessen och systemhanteringen vid 

kassan. bland QuickPoS huvudfunktioner finns integrerad in- och ut-

loggning, transaktionshantering (insättningar och växling), hantering 

av systemvarningar (sedel- och myntnivåer, nivåer i kassetter, varningar 

för och åtgärdande av sedel- och myntstopp, uppkopplingsstatus) och 

systemhantering (öppen lucka, deponeringskassett, påfyllning och 

tömning av sedlar och mynt).

FLeRA oLIKA UtFöRAnden. 
Ett av många utföranden 
ur StoreProtect-serien med 
antenner.

gateway har släppt sina högkvalitativa am-system för den nya generationen – StoreProtect am.

Systemet StoreProtect am har många tekniska förbättringar så som bredare täckning av in-

gångar, större taggavkänningsområde, fjärrservicekonfiguration via internet, förbättrad buller-

hantering och extra konfigurationsalternativ.

Systemet ingår i gateways Storemanagement-koncept, som också innefattar Storeassist, 

gateways system för provrumshantering.

Hållbara säkerhetsdörrar inverkar på energibesparingar

Antenner för den nya 
generationen

lansering av nytt Chubbsafes-sortiment

NyA pRODUKTER

Bankfack tagna 
till nya nivåer
under de senaste åren har självbetjäningskon-

ceptet tillämpats på en rad tjänster och lösning-

ar inom alla slags branscher. men på grund av 

den mycket känsliga naturen hos de värdesaker 

som förvaras i bankfack har man inte kunnat 

få tillgång till dem genom självbetjäning, utan 

personal måste vara inblandad. Så har det varit 

fram till dess att SafeStore auto lanserades.  

SafeStore auto är ett bankfackssystem där 

automatiserad teknik för den nya generationen 

kombineras med den avancerade kundiden-

tifiering som krävs för att ge tillträde dygnet 

runt utan att det inverkar på den förstklassiga 

säkerheten. det gör att kunder kan lägga in 

eller hämta värdesaker dygnet runt, alla dagar 

i veckan.

utformningen av det revolutionerande  

SafeStore auto-systemet har uppdaterats 

med ergonomiska förbättringar som gör det 

lika enkelt att hantera för kunden som en 

uttagsautomat.

Även användarvänligheten för funktionsned-

satta har förbättras, och kunderna behöver inte 

längre installera särskilda hjälpmedel i området 

eller ändra på arkitekturen i den byggnad där 

SafeStore auto är installerad.

det automatiserade bankfackssystemet kan 

nu även specialanpassas genom att kunden kan 

välja färg och lägga till sin logotyp.

dessutom kommer en ny eftermonterings-

tjänst att införas. den omfattar uppdatering av 

maskin- och programvarukomponenter vilket 

ger bättre prestanda och utökad livslängd för 

SafeStore auto.

InviKtus – överlägsen kraft

Marknadens 
mest avancerade 
säkerhetssluss

sAMARbete. QuickPoS, högst upp i 
bild, styr SafePay kontanthanterings-
system.

Kontroll över betalningsprocessen
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OmaN gunnebo har stått för all säkerhets-

infrastruktur i det datacenter som tillhör 

centralbanken i oman i mellanöstern. 

datacentret, som ingår i omans största 

teknikpark i muscat, är en högriskan-

läggning och kräver en mycket hög 

säkerhetsnivå. byggnaden rymmer 

också kontor för centralbanken och är ett 

kriscenter.

gunnebo har arbetat med  

centralbanken i oman som en tillförlitlig säkerhetspartner i många år 

och ombads leverera både elektronisk säkerhet och säkerhetsanordning-

ar utanför anläggningen. bland de elektroniska säkerhetslösningarna 

finns integrerad tillträdeskontroll och inbrottsdetektionssystem med ett 

övervakningsnätverk bestående av över 150 kameror som är kopplade till 

ett centralt kontrollrum och sex inspelningsanordningar anslutna till ett 

nätverk. utanför byggnaden har man placerat skyddsanordningar med 

hög säkerhetsnivå, som exempelvis vägspärrar, bommar och pollare.

– centralbanker är krävande kunder. gunnebos förmåga att leverera 

och installera en fullständig säkerhetsinfrastruktur var avgörande för 

cbo:s val av gunnebo som partner i säkringen av det nya datacentret, 

säger morten andreasen, SvP Region Europe, middle East & africa.

POLeN fluor Sa är en av världens ledande börsnote-

rade teknik-, inköps-, konstruktions och underhålls-

företag. fluors polska kontor ligger i gliwice, en 

industristad i provinsen Schlesien i södra Polen.

 fluor ville öka säkerheten för sina medarbetare 

och skydda sina byggnader och tillgångar. de inled-

de därför ett samarbete med gunnebo för att in-

föra tillträdeskontroll och identifiering av personal 

och besökare baserat på beröringsfria passerkort i 

enlighet med både de egna företagsstandarderna 

och internationell praxis. detta i kombination med 

gunnebos SpeedStile-grindar vid huvudentrén 

innebär att fluor nu har ett heltäckande säkerhets-

system för tillträdeskontroll på plats.

STORBRITaNNIeN En restaurerad byggnad är nu 

placerad ovanpå en högteknologisk bankfacksan-

läggning efter ett utmanande projekt i Southall i 

London. den fallfärdiga viktorianska byggnaden, 

som ägs av heathrow Safe deposit, behövde res-

taureras i samband med att en källare skulle grävas 

ut under den i syfte att skapa ett toppmodernt 

bankfacksutrymme.

 newgate international planerade projektet och 

involverade gunnebo, som ombads leverera ett 

valv av typen grade X cd EX med 3 588 bankfack 

till kunden. utmaningen låg i att tillverka ett valv 

på 14 x 4,5 meter innan källaren var färdiggrävd, så 

att det skulle kunna installeras omedelbart. under 

processens gång bjöds heathrow Safe deposit till 

gunnebos fabrik i markersdorf så att de fick möjlig-

het att ta del av tillverkningen av valvrummet och 

bankfacken. de exklusiva bankfacken försågs med 

kundens egna djärva schackrutiga design i rostfritt 

stål och rött. newgates vd Robin gate blev impone-

rad när han såg slutprodukten.

 – det här är definitivt det snyggaste bankfacks-

valv jag har sett under mina 44 år i branschen. och 

kunden är jättenöjd med de nya lokalerna, säger han. 

POLeN i hjärtat av Polens största och äldsta universitet ligger ett innovationscenter 

där den allra senaste tekniken utvecklas.

 Jagiellonian center of innovation (Jci), som är en del av Jagellonska 

universitetets vetenskaps- och teknikpark, inhämtar resultat av vetenskaplig forskning 

och omvandlar dem till kommersiella projekt.

 – med tanke på det höga värdet av de immateriella och materiella tillgångarna 

måste vi komma ihåg att skydd av forskningsdata är av extra stor vikt, säger Karol 

gorzkiewicz, Key account manager vid gunnebo Poland.

 av den anledningen lät Jci installera sex rader med snabbslussar vid olika tillträ-

despunkter till sin huvudbyggnad. det är en typ av tillträdeslösning som förhindrar att 

obehöriga individer tar sig in i de delar där konfidentiell forskningsinformation lagras.

GLOBaLgunnebo har fått priset ”delivery and Supply chain Relia-

bility” av ncR, en av företagets större kunder, för sina utmärkta 

resultat när det gäller leveranser i rätt tid och högsta möjliga 

kvalitetsstandard.

 ncR är världsledande inom självbetjäningslösningar för bank-

sektorn, med 24 år som världens främsta tillverkare av uttagsauto-

mater bakom sig. i egenskap av världsledande företag förväntar sig 

ncR extremt höga standarder av alla sina leverantörer, något som 

gör att priset väger ännu tyngre.

fabrikerna i doetinchem och halol, där kassaskåp för ncR:s ut-

tagsautomater tillverkas, kan ta åt sig äran för priset, eftersom det 

är de som har lyckats leva upp till ncR:s höga förväntningar. Kvali-

tetsnivåerna på fabrikerna är exempelvis anpassade efter ncR, som 

förväntar sig maximalt 150 fel per en miljon tillverkade produkter. 

bob ciminera, SvP integrated Supply chain på ncR, understry-

ker vikten av att ha leverantörer i toppklass, som gunnebo:

– de som föräras med vårt leverantörspris har visat kontinuer-

ligt ledarskap och innovation inom områden som är avgörande för 

att vi ska kunna ta vår verksamhet vidare. de kommer med unika 

idéer som höjer ribban och omdefinierar partnerskapets värde, 

säger han.

meXIKO gunnebo har tecknat ett treårigt serviceavtal 

med hSbc i mexiko. avtalet omfattar förebyggande 

och korrigerande underhåll av hSbc:s säkerhetssys-

tem, inklusive övervakningskameror, tillträdeskontroll, 

larmsystem och brandskyddssystem för 232 filialkon-

tor i mexikos centrala delar. gunnebo tillhandahåller 

också underhåll av kassaskåp, säkerhetsdörrar, trans-

portboxar och snabbslussar för tillträdeskontroll i olika 

byggnader.

gunnebo mexico valdes ut tack vare deras höga 

standarder när det gäller kvalitet och service.

KINa gunnebo var guldsponsor vid 2014 års upplaga, 

den femte i ordningen, av china airport check-in 

Summit i Shanghai. gunnebo visade upp sin säker-

hetssluss PreSec, för automatisk kontroll av boarding-

kort, och den automatiska boarding gaten boardSec.

 – Konferensen var en utmärkt plattform för att 

presentera gunnebos flygplatslösningar för kinesiska 

flygplatser och flygbolag, säger chris dai, landschef 

för gunnebo china.

över 30 av Kinas största flygplatser och flygbolag, 

liksom 20 utländska, besökte utställningen.

 gunnebos prisbelönta fabrik i doetinchem i nederländerna.

Innovationscenter värdesätter  
skydd av forskningsdata

Hög säkerhetsnivå 
på nytt datacenter

Gunnebo får 
leverantörspris av NCR

Närmar sig 
flygplats kunderna

HSBC tecknar
långsiktigt
serviceavtal

Säkerheten framför allt

Förstklassigt valv 
levererar stil
och tillförlitlighet
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gunnebo Security group är en global leverantör av säker-
hetsrelaterade produkter, tjänster och lösningar med ett 
sortiment som omfattar kontanthantering, kassaskåp och 
valv, inpasseringssäkerhet och elektronisk säkerhet för ban-
ker, detaljhandel, värdetransport, kollektivtrafik, offentliga 
och kommersiella byggnader samt industri- och högrisk-
anläggningar.

Koncernen har en årsomsättning på 610 miljoner euro,  
5 600 anställda och säljföretag i 33 länder i Europa, mellan-
östern, afrika, asien/Stillahavsområdet och amerika samt 
distributörer på ytterligare 100 marknader.

vi gör din värld säkrare.

www.gunnebo.com

observera: de lösningar och tjänster som presenteras av gunnebo i den 
här tidningen kan komma att variera mellan olika marknader.




