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Værsågod, et specialtillæg om sikkerhed for den private og offentlige sektor fra Europas førende on-line medie for sikkerhedsmarkedet:
Et produkt fra

Dette vises på  
SecurityUser Expo
På SecurityUser Expo den 17.–19. 
september vises det allerseneste 
inden for sikkerhedsteknik. Se  
et lille udpluk af de mange nye 
produkter og sikringsløsninger 
her i avisen.           Siderne 11–13

Konferenceprogram  
– SecurityUser Expo
SecurityUser Expo den 17.–19. 
september inkluderer et omfat-
tende konferenceprogram med 
fokus på sikkerheden for detail-
handel, skoler, boligområder 
og transport.   Siderne 16–17

Smart sikkerhed i fokus på  
SecurityUser Expo
For private virksomheder er et aktivt 
sikkerhedsarbejde en måde at opti-
mere virksomhedens effektivitet og 
lønsomhed på. Smarte sikkerhedsløs-
ninger er ganske enkelt fundamentet 
for virksomhedens problemfri drift. 
På SecurityUser Expo den 17.–19.
september vises mange eksempler på 
smarte sikkerhedsløsninger.   Side 3

Danmarks største sikkerhedsmesse – SecurityUser Expo – finder sted for anden 
gang den 17.–19. september. Stedet er Carlsberg TAP1 i København. 

Udstillingen giver et indblik i, hvad dagens sikkerhedsvirksomheder kan tilbyde 
med henblik på at forebygge eller opdage kriminalitet og ildebrand og dermed 
minimere skadesomkostningerne for erhvervsliv, offentlige institutioner og bygnin-
ger. Desuden arrangeres fire aktuelle konferencer om sikring for transport, skoler, 
boligområder og handel. Alle, der arbejder med eller bruger sikkerhedsrelaterede 
tjenester og produkter, tilbydes gratis entré til SecurityUser Expo.  Siderne 9  –  19

Sikkerhed for alle på  
SecurityUser Expo

Den 17.–19. september i TAP1, København

Dahua bidrager til  
sikrede byggepladser

PTZ Security ApS oplever 
en kraftigt stigende inte-
resse for TV-overvågning 
på byggepladser. 90 pro-
cent af systemerne bliver 
sammensat af produkter 
fra sikringsgiganten Dahua 
Technology.             Side 7

SecurityWorldHotel.com –  
sikkerhedsmarkedet på nettet

SecurityWorldHotel.com, der drives  
af AR Media International, er Skan-
dinaviens førende nyhedsportal for 
sikringsbranchen. Portalen er unik 
i sin funktion som knudepunkt for 
kommunikation og information  
– ikke alene i Skandinavien, men 
også internationalt.        Siderne 2–3

D-Link retter linsen  
mod virksomhederne
Mange forbinder D-Link med 
bredbåndsroutere og storage-
løsninger, men virksomheden 
oplever størst vækst inden for 
videoovervågning. Det skyl-
des, at kvaliteten er høj og 
prisen i bund.        Side 5

SecurityUser Expo 17.–19. september • gratis adgangskort • www.securityuserexpo.com
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Konferenceprogram – SecurityUser Expo

 19. september

04. sIKre transporter
09.10 Dieseltyverier
Dagens første taler ser på de dieseltyverier, der hær-
ger de danske vognmænd. Der er sket en tredobling 
af brændstoftyverierne siden 2007, og DTL råber nu 
politi og politikere op for at opprioritere bekæmpel-
sen af dieselkriminalitet. 
Taler: Chefkonsulent Frank Davidsen, DTL,  
Dansk Transport og Logistik.

09.30 Lastbiltyverier – politimanden
Antallet af lastbiltyverier har sat kedelige rekorder, 
men sidste år vendte udviklingen, blandt andet fordi 
politi og branche er blevet bedre til at samarbejde. 
Lederen af Det kriminalpræventive Sekretariat hos 
Syd- og Sønderjyllands Politi fortæller om samarbej-
det og forebyggelse. 
Taler: Politikommissær Christian Østergaard.

10.00 Lastbiltyverier – branchen
Kriminalitetstrykket mod vognmandsbranchen 
skal ned, og et samarbejde mellem erhvervet og 
politiet har givet gode resultater. Nyeste initiativ er 

”erhvervsnabo hjælp.” Idéen er den velkendte fra 
villakvartererne, her omsat til et erhvervsområde 
domineret af transportvirksomheder. 
Taler: Chefkonsulent Anders Jessen, ITD,  
der er brancheforening for dansk vejtransport.

10.30 pause med kaffe

10.45 Lastbiltyverier – forsikringsselskaberne
Hvorfor falder antallet af tyverier af lastbiler,  
og hvordan får man det til at falde endnu mere? 
Brancheforeningen Forsikring & Pension følger 
udviklingen nøje og prøver at besvare de to 
spørgsmål. 
Taler: Konsulent Tommy H. Hansen,  
Forsikring & Pension.

11.15 Intelligent video
”Intelligent video” omfatter teknologier og systemer, 
der analyserer videodata og giver specifikke og mål-
rettede informationer om hændelser og ændringer i 
billedet. Brugt rigtigt bliver intelligent video vagtens 
forlængede arm og øje. 
Taler: Projektchef Michael Struwe,  
Petersen-Bach A/S.

11.45 Havnesikring
Der sker omfattende sikringsarbejder i de danske 
havne for at sikre dem mod terror, og sikringen 
giver sidegevinster. Blandt andet falder hærværket.
Taler: Indehaver Johnny Dalgaard,  
SecurityConsulting.

12.15 afslutning

 17. september

01. sIKKer HanDeL
09.15 Indledning

09.30 samarbejde mod røvere og tyve
En stigning i antallet af røverier på 30 pct. i 2009 
fik detailbranchen til at starte Crimestat, som er 
en netbaseret erfaringsudveksling om røverier, 
indbrud og butikstyverier. Crimestat skal hjælpe 
deltagerne i arbejdet med at forebygge kriminalitet 
mod detailhandelen. 
Taler: Medlem af Crimestats styregruppe,  
sekretariatschef Torben E. Hoffmann  
Rosenstock, Dansk Erhverv.

10.00 Kontanter i en kontantløs butik
I en kontantløs butik kan kunderne stadig betale 
med kontanter, men når kunden afleverer pengene, 
går de ind i et lukket system, som lukker en røver 
ude fra pengene. 
Taler: Salgschef Dennis Jørgensen, A/S Gunnebo Nordic.

10.30 pause med kaffe

10.45 offer for et røveri
Hvad sker der for butiksansatte, når de udsættes for rø-
veri og måske trues på livet? Hvordan hjælper arbejds-
giveren dem, og hvad kan han gøre for at forberede 

dem på situationen, så de kommer bedre gennem den?
Taler: Chefpsykolog Annette Gaard, Falck Health care.

11.15 - netværksvideo kan reducere svindet
Brugt rigtigt kan netværksvideo effektivt reducere 
svindet i detailhandelen, men mange bruger ikke 
overvågningen optimalt. Undersøgelser viser f.eks., 
at butikstyvene ”kun” tegner sig for knapt halv-
delen af svindet i butikkerne, men for 96 pct. af 
anholdelserne for tyveri.
Taler: Key account manager Lars Hansson, Axis.

11.45 afslutning

 18. september

02. sIKre sKoLer
09.15 Indledning

09.30 sikker skole
Skovbrynet Skole i Gladsaxe Kommune har haft 
mange omkostninger i forbindelse med hærværk, 
bl.a. en voldsom pyromanbrand i 2008. I 2013 er 
skolen sikret langt bedre og effekten er allerede 
mærkbar.
Taler: Skoleleder Jakob Kaufmann, Skovbrynet 
Skole.

10.00 sådan sikres en kommune 
Gladsaxe Kommune har 161 indbrudsalarmer, ca. 50 
overfaldsalarmer og 540 overvågningskameraer. 
Chefen for Vagt-, Betjent- og Bygningsdriften fortæl-
ler, hvordan kommunen sikres 
Taler: Driftschef Preben Boesgaard, Gladsaxe  
Kommune

10.30 pause med kaffe

10.45 trygge medarbejdere
Hvordan reagerer man som medarbejder, når man 
bliver utryg – hvad kan man gøre for hinanden og for 
sig selv? 
Taler: Konsulent Henry Holm-Barreth,  
Danmarks Lærerforening

11.15 Glas med omtanke
På alle skoler bruges glas i indgangspartier, vinduer, 
mellemdøre og til indvendige vinduer. Hvilke regler 

gælder for personsikkerhed? Hvilke glastyper kan 
bruges, når der også skal tages hensyn til energi og 
indeklima, støj og dagslys – og kan det hele forenes 
med indbrudssikring? 
Taler: Diplomingeniør Carl Axel Lorentzen,  
SikkerhedsBranchen

11.45 afslutning

03. sIKre boLIGer
13.15 Indledning

13.30 sådan kan der skabes tryghed i et boligområde
Da Sibeliusparken i Rødovre blev bygget i 1980’erne, 
blev der indtænkt sikkerhed og tryghed i byggeriet 
fra planlægningsfasen. I dag kommer byggefolk fra 
udlandet for at lære af eksemplet. Det kriminalpræ-
ventive Råd, DKR, var med på sidelinjen i startfasen. 
Hvad er det, der gør Sibeliusparken speciel og tidsva-
rende i dag, 30 år efter? 
Taler: Specialkonsulent Karsten Nielsen, DKR, hvor 
han arbejder med det fysiske bymiljøs betydning 
for kriminalitet og tryghed.

14.00 tryghed i et boligselskab
Boligselskabet Domea arbejder systematisk med sik-
kerheden for beboerne i de 35.000 boliger, selska-
bet administrerer. Bl.a. har over 30.000 lejligheder 
fået røgalarm inden for de sidste år. 
Taler: Seniorkonsulent Preben Christensen, Domea.

14.30 pause med kaffe

14.45 tryghed starter hos dig selv

”En åben dør kan friste selv en helgen,” har en  
forsker sagt om de danske privathjem, som i en 
europæisk sammenligning er usædvanlig dårligt 
sikrede. Danskerne skal være meget bedre til at sikre 
sig. Myndighederne kan ikke klare kampen mod 
indbrudstyvene alene. 
Taler: Direktør Kasper Skov-Mikkelsen,  
SikkerhedsBranchen.

15.15 Intelligent sikring af private hjem

Dansikring Direct, der er en del af Securitas Direct,  
som har mere end 1,5 mio. kunder i Europa, går 
nye veje for at få danskerne til at sikre deres hjem. 
Gratis røgalarmer, detektering af skader fra vand 
eller skimmel svamp, styring af lys og elektriske 
artikler, integrering af kodelåse, betjening via 
smartphones og andre features skal få danskerne 
til at komme op på svensk eller endnu bedre norsk 
niveau, hvor dobbelt så mange boligejere har 
sikret deres hjem.
Talere: Channel Manager Jesper Kristiansen,  
Head of Sales & Marketing og Martin Hansen,  
Dansikring Direct.

15.45 afslutning
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10.45 Lastbiltyverier – forsikringsselskaberne
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 – sikkerhedsmarkedet på nettet
SecurityWorldHotel.com

Historik – SecurityWorldHotel.com 

1998: SecurityWorldHotel.com etableres med en svensk udgave.

1999: SecurityWorldHotel.com lancerer en international og  
en norsk udgave.

2001: SecurityWorldHotel.com kompletteres med en dansk version.

2004: SecurityWorldHotel.com introducerer sin engelske udgave.

2005: SecurityWorldHotel.com udnævnes til den mest velkend-
te og brugte sikkerhedssite i rapporten ”Security Media 
Brand Awareness”, udarbejdet af det uafhængige, britiske 
markedsanalyseinstitut IMS Research. Rapporten baseres 
på en undersøgelse, hvor ca. 600 sikkerhedsfolk over hele 
verden (hovedsagelig europæere) svarede på en spørge-
undersøgelse om sikkerhedsmedier.

2006: SecurityWorldHotel.com udvider med en udgave for 
Mellemøsten og en anden udgave for Nordamerika.  Den 
første udgave af den trykte årbog ”SecurityWorldHotel.
com” ser dagens lys og distribueres på ca. 25 messer og 
konferencer over hele verden.

2007/08: SecurityWorldHotel.com fejrer sit 10-års jubilæum.

2009: Som svar på annonceefterspørgslen i Asien etablerer AR 
Media International et kontor i Taipei, Taiwan, hvor tre 
personer nu arbejder med salg og nyhedsovervågning.

2011: AR Media International etablerer kontor i København for 
blandt andet at udvikle SecurityWorldHotel.com lokalt på 
det danske marked.

SecurityWorldHotel.com, der drives 
af AR Media International, er Skan-
dinaviens førende nyhedsportal for 

sikringsbranchen. Portalen er unik i sin 
funktion som knudepunkt for kommuni-
kation og information – ikke alene i Skan-
dinavien, men også internationalt. Siden 
starten i 1998 er portalen hurtigt vokset til 
i dag at være den dominerende informati-
onskanal for sikkerhed.
Førende i Norden og internationalt 
Allerede i slutningen af 2005 blev Securi-
tyWorldHotel.com’s førende position slået 
fast, hvor det uafhængige engelske mar-
kedsanalyseinstitut IMS Research foretog 
en unik undersøgelse vedr. medierne på 
sikkerhedsmarkedet. Den resulterede i 
rapporten ”Security Media Brand Aware-
ness”. Rapporten er baseret på en under-
søgelse blandt beslutningstagere inden for 
sikkerhedssektoren worldwide, som bl.a. 
svarede på, hvilke sikkerhedsrelaterede 
websites de kendte til, og hvilke websites 
de brugte regelmæssigt, en gang imellem 
eller aldrig? 

Blandt internationale online-medier 
for sikkerhedsmarkedet fra hele verden 
havnede SecurityWorldHotel.com på 
førstepladsen, både mht. EMEA (Europa, 
Mellemøsten & Afrika), England og Nor-
den. SecurityWorldHotel.com er således 
mest kendt og mest regelmæssigt brugt 
på alle disse markeder. I Nordamerika 
kom SecurityWorldHotel.com ind på en 
tredjeplads.

SecurityWorldHotel.com har efterføl-
gende fortsat med at styrke sin rolle på det 
professionelle sikkerhedsmarked som en 
af de vigtigste informationskanaler.

Markedsrettet  
– nationalt og internationalt
SecurityWorldHotel.com opdateres dag-
ligt med friske nyheder. Den besøgende 
kan også søge på virksomheder, produkter, 
nyheder samt få information om aktuelle 
messer og konferencer over hele verden. 
At SecurityWorldHotel.com er så interes-
sant og flittigt brugt af fagfolk inden for 
sikkerhedssektoren kan forklares med, at 
portalen hver eneste dag året rundt opda-
teres med friske nyheder, og at den er 
opdelt i fire sprog- og syv markedsområ-
der (Sverige, Norge, Danmark, England, 
Mellemøsten, Nordamerika samt det inter-
nationale marked). 
Hurtige sikre nyheder
Ved fortsat at være den mest opdaterede 
nyhedskanal inden for sikringsbranchen, 
og ved at fastholde fokus på det sikker-
hedstekniske marked, skal SecurityWorld-
Hotel.com beholde og styrke sin førende 
position i såvel Skandinavien som i det 
øvrige Europa. De interessante og pålide-
lige nyheder, som opdateres dagligt, gør, 
at de besøgende hele tiden vender tilbage 
til SecurityWorldHotel.com for at hente 
information om, hvad der sker på virk-
somheds- eller produktniveau. Brugernes 
nytteværdi er altid det centrale for Secu-
rityWorldHotel.com.
Besøgsstatistik  
– SecurityWorldHotel.com
SecurityWordHotel.com blev grundlagt 
i 1998. Websiden har siden haft et støt 
stigende antal dedikerede besøgende.  
I dag har portalen tæt ved 30.000 besø-
gende hver måned, hvoraf ca. 17.000 er 
unikke brugere.
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Sikkerhedsmarkedet går ikke på spare-
blus – trods de hårdere tider. Stadig mere 
smarte løsninger bidrager til, at flere og 
flere private virksomheder og offentlige 
instanser får øjnene op for, at dagens sik-
kerhedsmarked tilbyder produkter og tje-
nester, som hurtigt tjener sig selv hjem 
igen. Sikkerhedsteknikken byder ikke kun 
på opdagende sikring, men i stadig højere 
grad på kriminalitetsforebyggende løsnin-
ger. Dette vil med al ønskelig tydelighed 
fremgå på SecurityUser Expo i TAP1 i 
København den 17.–19. september.

 At den private sikkerhedssektor får en 
stadig vigtigere rolle i samfundet, hersker 
der ingen som helst tvivl om. Sikkerheds-
virksomhedernes manuelle og teknikbase-
rede tjenester er essentielle med henblik 
på at opretholde et trygt samfund. Sam-
fundets ressourcer bliver stadig mere 
begrænsede i forhold til behovet for sik-
kerhed og tryghed. Et udvidet samarbejde 
med sikkerhedsbranchen er nødvendigt 
for samfundet, ikke mindst når det drejer 
sig om hverdagsforbrydelser. 

For private virksomheder er et aktivt 
sikkerhedsarbejde en måde at optimere 
virksomhedens effektivitet og lønsomhed 
på. Smarte sikkerhedsløsninger er ganske 
enkelt fundamentet til virksomhedens pro-
blemfri drift.

Det at bruge dagens tekniske sikker-
hedsløsninger giver store fordele i tryg-
hedsarbejdet. Teknikken er smartere, mere 
pålidelig og ikke mindst mere anvendelig 
end tidligere. Samtidig er priserne faldet 
betragteligt.

På SecurityUser Expo den 17.–19. sep-
tember er der mange eksempler på smarte 
sikkerhedsløsninger. Såsom produktet Smart 
Water, der både forebygger tyverier og 
muliggør sporing af godset, hvis det trods alt 
skulle blive stjålet. Smart Water består af en 
fluorescerende usynlig væske med en unik 
metalkode, der let kan smøres på alle slags 
værdier. Væsken bliver synlig under UV-lys. 
Teknikken kan også bruges til at mærke ger-
ningsmænd, så de for eksempel i forbindelse 
med indbrud eller butiksrøverier får en lille 
”DNA-overbrusning”, som binder dem til 

gerningsstedet og muliggør retsforfølgning.
Hvad angår kriminal- eller skadepræ-

ventiv teknik er det ellers især inden 
for kameraovervågning, man finder de 
største fremskridt. Med videoanalyse 
kan man forebygge kriminalitet, og man 
får mulighed for at afbryde en igangvæ-
rende forbrydelse. Der kan være tale om 
kameraer, som alarmerer, når mennesker 
går i en retning, der giver mistanke om, 
at de har ondt i sinde, eller en genstand, 
for eksempel en pakke eller taske, som 
er efterladt et offentligt sted, og som kan 
indeholde sprængstoffer.

Den store fordel med IP-kameraer er, at 
man kan overvåge et område på afstand - 
nu til dags ofte via en app på sin smartpho-
ne eller tablet. Den høje opløsning giver 
en fortræffelig billedkvalitet, der bidrager 
til, at forbrydelser kan dokumenteres og 
personer identificeres, så gerningsmæn-
dene kan pågribes. Dermed kan fremtidige 
forbrydelser forbygges. 

Dertil skal føjes alle de spændende 
løsninger, man finder inden for området 
ID- og adgangskontrol, for eksempel 
smartcards, der kan bruges til såvel fysisk 
som logisk adgangskontrol. Eller NFC-
teknologien, som gør det muligt at bruge 
mobiltelefonen til at åbne døre.

På SecurityUser Expo i København vil 
de udstillende sikkerhedsvirksomheder 
kraftfuldt demonstrere, hvordan man let 
og smidigt kan forebygge eller hurtigt 
opdage kriminalitet eller ildebrand og 
dermed spare penge, samtidig med at 
trygheden øges i såvel arbejdsmiljø som 
i det offentlige rum. Ofte er pay-off tiden 
meget hurtig, hvilket bevirker, at sikker-
hedssatsningen hurtigt bidrager til sundere 
økonomi og bedre lønsomhed.

Konferenceprogrammet på SecurityUser 
Expo fokuserer i år på sikkerhed og tryghed 
for skoler, boligområder, handel og trans-
portsektoren. Dette oplæg vil forhåbentlig 
tiltrække interessante besøgende til arran-
gementet. 

For dem, der vil muliggøre kombinatio-
nen af tryghed og lønsomhed, er Securi-
tyUser Expo  derfor et must. 

Filialkontor – Danmark:  

AR Media International AB, Gørløsevej 5 B, 3550 Slangerup, Danmark
tel: + 45  23 10 28 38, js@armedia.se, www.armedia.se 
Hovedkontor – Sverige:  

AR Media International AB, Västberga Allé 32, 126 30 Hägersten, Sverige
tel: + 46  8  556  306  80, fax: + 46 8 19 10 11, info@armedia.se, www.armedia.se

Tryk: Dansk AvisTryk a/s, 2013

Smart sikkerhed i fokus
på SecurityUser ExpoGuide – SecurityWorldHotel.com

SecurityWorldHotel.com tilbyder en lang række forskellige 
typer af information, ikke kun fra det danske sikkerheds-
marked, men også fra andre sikkerhedsmarkeder. Her er 
eksempler på, hvad websiden tilbyder.

Startsiden
Her vælger websidens bruger, hvilket geografisk marked han/
hun er interesseret i. Valget står mellem følgende markeder: 
Global, Nordamerika, Mellemøsten, Storbritannien – alle disse 
versioner præsenteres på engelsk. Brugeren kan også vælge 
et af de skandinaviske markeder: Danmark, Sverige og Norge 
– som præsenteres på hhv. dansk, svensk og norsk. Ved klik 
flyttes brugeren til det ønskede marked.

Nyheder hver dag fra sikkerhedsmarkedet 
Her præsenteres de seneste nyheder med relation til sikkerheds-
markedet. Produkt- og virksomhedsnyheder m.v. fra hele Skandi-
navien og verden i øvrigt præsenteres hver dag.

Sikkerhedsmarkedets virksomheder 
SecurityWorldHotel.com har en omfattende database over 
sikkerhedsvirksomheder. Linkede virksomheder er synlige 
med logo, præsentation, adresseoplysninger med telefon og 
fax samt link til hjemmeside og e-mail. Der kan søges på 
virksomhederne med navn, produktområde eller geografisk 
lokalisering.

Sikkerhedsmarkedets produkter 
Søg på varemærker, produktnavne og produktets anvendelsesom-
råde. Linkede virksomheder har mulighed for at få fem produkter 
med (varemærker, produktnavne) under relevant rubricering.

Virksomhedsmarkedet 
På Virksomhedsmarkedet kan sikkerhedsvirksomhederne 
annoncere efter personale eller få lagt aktuelle meddelelser 
ind under passende rubrik.

Sikkerhedskøbernes leverandørregister 
Alle virksomheder, der har en linkaftale med SecurityWorld-
Hotel.com, er synlige i leverandørregisteret i alfabetisk orden. 
Klik direkte for at få mere information om virksomheden.

Security Academy
Her præsenteres uddannelsesmæssige artikler om  
sikkerhedsteknik.

Kalenderoversigt over branchens arrangementer 
Her finder du alle branchemesser og konferencer, som arran-
geres rundt omkring i verden. Det perfekte værktøj, når man 
skal planlægge året samt besøg hos leverandører.

Medier om sikkerhed 
En guide med links til sikkerhedsrelaterede tidsskrifter, bøger 
og internetportaler.

Annoncering 
Annoncering på SecurityWorldHotel.com er en meget effektiv 
måde at være synlig på hver dag over for en stor brugerkreds 
til en lav pris. Perfekt til lancering af et nyt produkt eller en 
ny tjeneste, til etablering eller styrkelse af et varemærke mm. 

Branchenyheder til din e-mail 
Meld dig til vores ugentlige e-maildistribuerede nyhedsbrev 
– helt uden beregning!

produceres og udgives af: 

Lennart Alexandrie, adm. dir,  
AR Media International AB

– Vi ses i TAP1 i Carlsberg Byen København, 
den 17. – 19. september. Forudregistrer dit 
besøg på www.securityuserexpo.com
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Digital Smart HanDle 3062

HIGH-TECH 
AT YOUR 
FINGERTIPS.
SeCUritY USer eXPO
17. – 19. SePtember 2013
CarlSberg brewerY taP1
COPenHagen
StanD r:11

The digital SmartHandle 3062 makes 
doors intelligent in just a flick of the wrist. 
The high-tech fittings ensure that only 
authorised persons are allowed access, 
and that within exactly defined time 
windows. Freely programmable, direct and
virtually connectable. Thanks to the 
simple SnapIn installation method, the 
SmartHandle can be installed without any 
cables in just a few minutes. Extremely long-
life button cells ensure up to 130,000 open 
and closing procedures with no worries. 
The fittings were even awarded the red dot 
design award: intelligence can so be nice 
to look at too!

Phone: +46 850 25 66 63 | www.simons-voss.com

SYStem 3060 
tHe FineSt in KeYleSS SeCUritY

 + ID MEDIA
 + DIGITAL ACCESS COMPONENTS
 + MULTINETWORKING
 + LSM SOFTWARE

Innovative  Security  Products

TechSMaRT
Security Management Resource Technology.

Åben Management platform designet til at imødekomme såvel 
nutidens som fremtidens udfordringer og behov inden for intel-
ligent sikkerhedsovervågning af: ADK, AIA, CCTV, brand, bygnings-
automation og IT-infrastruktur.
 • Forenkler operatørens arbejde og skaber overblik.
 • Avancerede Workflows. 

TechPoint
Nyt fleksibelt IP-ADK system. 

Egenudviklet intelligent ADK system med mulighed for tilslutning 
af markedsførende RFID kortlæsere. 
 • AperioTM Online og Offline. 
 • Åbne protokoller, OSDP.
 • Adgangsrettigheder lokalt, > 100.000 kort. 
 • PoE, CAN, USB etc.

Vores samarbejspartner HIGH SECURITY International BV, som leverer ADK, AIA og Security Management løsninger til det 
Hollandske marked udtaler:   
The biggest banks, Water suppliers, most of the prestigious Dutch museums and the Government work with our systems 
and technologies. TechSolutions is a very appreciated and a high quality partner and supplier for intelligent and state of 
the art IP Security communication devices and controllers. Especially the TechNode for SIA DC09 IP alarm transmission 
caused us to gain a more than 50% market share of IP alarm transmission. We are very pleased to have TechSolutions as 
our strategy partner providing us Technical Solutions for sometimes difficult communications requirements in our critical 
market segments.

TechSolutions A/S
Lyskær 15, 2
DK-2730 Herlev
+45 70 22 97 00
www.techsolutions.dk
info@techsolutions.dk

TechSolutions er specialister med mange års erfaring i udvikling af sikkerhedsprodukter
 og løsninger til sikkerhedsbranchen.

Mød os på SecurityUser EXPO stand S14 og hør mere om vores nyheder.
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Har du smilet til din router i dag? 
Mange danskere har en lille hvid router 
fra D-Link stående i hjemmet, hvis grønne 
diodelysende informerer om, at de er for-
bundet til nettet.

– Vi har altid været stærke på forbru-
gersiden, men i dag sælger vi også mange 
high-end-kameraer til virksomheder. Vi 
oplever blandt andet en stor interesse 

for kameraer til IP-monitorering, der er 
med til at skabe overskud på kundernes 
bundlinje. Fx når de forbedrer kvaliteten 
af affaldssortering på genbrugsstationen 
eller publikumsoplevelsen ved oriente-
ringsløb, da tilskuerne kan følge løberne 
rundt på ruten, siger produktchef Magnus 
Cederäng, D-Link.

De gode resultater skal ses i forhold 
til, at D-Link kun har været i luften med 
større serier af overvågningsprodukter 
siden 2010. Indgangen til markedet gik 
gennem en anden dør end det er tilfældet 
for mange andre producenter:

– Vi producerede allerede netværks-
udstyr, så derfor var det et logisk skridt 
at producere kameraer som tilbehør til 
netværks-hardwaren. Netværks-produk-
terne har været en døråbner for os ind til 
overvågnings-markedet, siger Magnus 
Cederäng.

Blod på tanden
Hvorfor vælger virksomhederne jeres 
produkter?

– D-Links overvågningsudstyr er fuldt ud 
konkurrencedygtigt med hensyn til kvalitet, 
men det sælges til en langt lavere pris end 
hos konkurrenterne – og det har skandina-
verne fået øjnene op for. Trods det oplever 
vi af og til udfordringer i markedet. Fx tek-
nikere der ikke vil installere noget, der ikke 
står Cisco på, men det har blot givet os blod 
på tanden til at sprede budskabet om vores 
løsninger, siger Magnus Cederäng. 

Et godt eksempel på et kvalitets-
produkt fra D-Link til en lav pris er 
 IP-overvågningssystemet JustConnect, 
som D-Link netop har lanceret. Det er 
henvendt til mindre virksomheder som 
kontorer, butikker og hoteller. Det kan 
betjenes på afstand, giver skarpe bille-
der, er let at installere, og der er ikke 
behov for yderligere switches eller 
computere. Det er den første professio-
nelle netværksvideo-løsning, hvor hard-
ware og software kan købes for 7.7000  
(eksklusiv kameraer).

D-Link retter linsen mod virksomhederne 

•	 Virksomheden:	D-Link	er	en	af	verdens	førende	udbydere	af	 
netværksinfrastruktur, til både virksomheder og forbrugere.

•	 Omsætning:	FY2012	World-wide	Revenue	USD	$1,103	millioner.

•	 Ansatte	i	Skandinavien:	55	personer		

•	 Omsætning:	FY2012	D-Link	corporate	USD	1,115	million.

•	 Produkter:	Switches,	storage,	trådløst	netværk	og	IP-overvågning

•	 IT-distributører:	ALSO-Actebis,	Tech	Data,	Deltaco,	Ingram	Micro,	
Komplett,	Itegra.	

Læs mere på www.dlink.dk

Mange forbinder D-Link med bredbånds-routere og 
storage-løsninger, men virksomheden oplever størst 
vækst inden for videoovervågning. Det skyldes, at 
kvaliteten er høj og prisen i bund.
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VMC elteknik
www.vmc.se
Email: security@vmc.se

Our solutions  – Your security

Home and small businessProfessional video management

Aimetis Symphony
Video Management Software

Aimetis Nordics                                                        
nordics@aimetis.com

Symphony Mobile
for Apple iOS & Android

Physical Security Appliance

E3200 & E7000 Series

 Intelligent Video Management 
Solutions for Security Surveillance and                            

Business Intelligence Applications

www.aimetis.comPlease Contact Gabriel Rudbäck                                             
+46 709 560 120
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Den ny mini HD-SDI 
kameraserie...

HDC-HDW2200S og

HDC-HFW2200S,

vises på:

... på stand H09

Hver dag forsvinder alt fra store 
rendegravere til tagpap på de 
danske byggepladser. I 2010 blev 

der ligeledes registreret 1.125 anmeldel-
ser af tyveri på byggepladserne. I dag ser 
man tegn på organiseret kriminalitet, hvor 
aktører går meget struktureret til værks 
– med større økonomisk tab for installa-
tionsvirksomhederne. Selvom virksomhe-
derne er forsikrede, taber de penge hver 
gang. Der er nemlig ofte en høj selvrisiko 
på den type af forsikringer, som i mange 
tilfælde kun dækker 60 procent af virk-
somhedens tab. 
Dahua	Technology	 
fremstår	på	90%	af	byggepladserne		
PTZ Security ApS1, oplever i den grad en 
stigende interesse for TV-overvågning på 

byggepladser, hvoraf 90 procent af syste-
merne bliver sammensat af produkter fra 
sikringsgiganten Dahua Technology.  

– Vi har stor erfaring med disse opga-
ver, netop fordi byggepladserne må tage 
sagen i egen hånd. Kravspecifikationen 
på hver enkelt opgave er meget varieren-
de, og kan være alt fra almindelig HD 
overvågning og observation, til avance-
rede speed dome løsninger med konstant 
video verifikation af eventuelle ubudne 
gæster. Med afsæt i sikringsløsninger fra 
verdens 10. største ITV producent2, har 
vi adgang til et komplet sortiment og kan 
skræddersy enhver løsning ud fra samme 
gennemgående brugerfalde, hvilket er en 
åbenlys fordel, udtaler Lasse Østergaard 
Jensen, ejer af PTZ Security.    

Overvågningssystemer	 
lejes på daglig basis 
Selvom TV-overvågning er en mere 
kost-effektiv løsning, sammenlignet med 
vagtrundering, kan et korrekt opsat over-
vågningssystem stadigvæk blive en dyr 
fornøjelse.

– Vi vil gerne kunne tilbyde at levere det 
”rigtige” set-up, således at vores forhand-
lere kan gå videre med netop den løsning 
som passer til opgaven. Derfor tilbyder 
vi installatørerne at leje udstyret på dags-
basis. En sådan aftale er i mange tilfælde 
det, som får handlen i hus, da slutbrugeren 
ikke forpligter sig til et dyrt og avanceret 
system, udtaler Lasse Østergaard. 
1 Professionel sikringsleverandør af ITV systemer
2 Dahua Technology 

Dahua Technology bidrager 
til sikrede byggepladser

Info kontakt; PTZ Security ApS 
Tlf. +45 75 45 34 34  •  www.ptz.dk
support@ptz.dk  •  kundeservice@ptz.dk

Dansk Handelsblad med posten hver fredag (ikke i sommer- juleferie)

E-Avis - digital adgang til ugens avis, magasiner og arkiv  tre dage før trykt udgave

App - så du kan læse avisen på smartphone og tablet

Breaking news - så du straks får de vigtigste nyheder på sms eller mail

RetailNews.dk – så du bliver opdateret på alle brancher i udvalgsvarehandelen

PRO� t – magasinet der øger virksomhedens indtjening – og din egen løn

1 års abonnement kun 1.995 kr. Bestil på dhblad.dk  eller ring 86 15 80 11

Dette er en kontaktannonce
Tilhører du denne sjældne gruppe, så kontakt Dansk Handelsblad.
Ellers risikerer du, at I ikke er kundeorienteret nok, at marketing ikke har den rette viden, eller 
at salgsafdelingen ikke har adgang til al tilgængelig information om jeres kunder.  

Bestil et abonnement på dhblad.dk og få to årbøger om branchen med uden beregning:
”Hvem er Hvem 2014”. Værdi kr. 695,-  
”Dagligvaremarkedet i tal 2014”. Værdi kr. 395,- 

1 års abonnement kun 1.995 kr. Bestil på dhblad.dk  eller ring 86 15 80 11

Dette er en kontaktannonce

Ellers risikerer du, at I ikke er kundeorienteret nok, at marketing ikke har den rette viden, eller 

96 procent af topbeslutningstagerne i dagligvarehandelen læser Dansk Handelsblad.*
Men hvor er de sidste 4 procent? Som er med til at bestemme over 110 milliarder kr.? 

Hvis du ønsker at markedsføre dig over for detailhandelens beslutningstagere, så ring til 
kundechef Peter Helm-Petersen. Også hvis du ønsker en virksomhedsa� ale - med rabat.
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RISKMINDER
®

MORTALIN gennemfører basis- og certifi katkurser i 
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r Torben Mouritsen er 

på vej med en kæde af butik-

ker, som på gode beliggenhe-

der skal sælge varer til 
den 

almindelige husholdning 

billig
ere end de almindelige 

dagligvarebutikker.

Den første butik er prøvekørt 

i Silkeborg i en måned, og nu 

leder investorerne bag kæ-

den efter lejemål i  fl
 ere byer.
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lægger 

mega-butikker 
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Nomineret til Anders Bording Prisen 2013  For inspiration, relanceret udseende, indhold og resultat!

Scan QR-koden 

og se mere 

Intelligente skemaer 

Glemmer du – så husker vi 

- To ud tre butikker og supermarkeder bruger os allerede

Tlf.: 8820 0000  |  egenkontrol.riskminder.dk

RISKMINDER®

KONKURRENCE

Af Jesper Veber Knudsen

jeve@dhblad.dk

Danmark er absolut ingen 

guldgrube for udenlandske 

dagligvarekæder. 

Snarere tværtimod.

Mens EU, konkurrence-

myndigheder og Produktivi-

tetskommission lægger pres 

på politikerne for at få luk-

ket op for konkurrence fra 

internationale hypermar-

kedskæder, taber de uden-

landske kæder, som allerede 

er her i landet, enorme mil-

lionbeløb.

Alene i løbet af den sene-

ste uge er der blevet offent-

liggjort 2012-regnskabstal 

fra tyske Metro og delvis 

norskejede Kiwi Danmark, 

der kom ud med 

underskud 

på hen-

holdsvis 

28 og 121 

mio. kr. 

før skat.

Ugen in-

den var det den 

tyske discount-

kæde Aldi, der oplyste 

et dansk underskud på 106 

mio. kr. sidste år.

Mens både Aldi og Me-

tro har været i Danmark 

i mange år, skyldes Kiwis 

underskud, at kæden er ny 

på det danske marked, siger 

Kiwis bestyrelsesformand 

Henrik Gundelach, der er 

koncernchef i Dagrofa. 

Kiwis første danske butikker 

åbnede i 2008.

– En af de store forskelle 

mellem Aldi og Kiwi er, at 

Kiwi er i en opbygningsfase. 

Etablering og indkøring af 

nye butikker fylder jo gan-

ske betydeligt i Kiwis regn-

skab, siger Gundelach.

svensk 

lidl-minus på tre mia.

Tyske Lidl, der kom til 

Danmark i 2005, er i en 

lignende situation, og kører 

efter al sandsynlighed også 

med betydelige underskud.

Kæden hemmeligholder 

imidlertid sine danske regn-

skabstal, men til sammen-

ligning løb Lidls samlede 

tab op i omkring tre mia. 

svenske kr. i de første 10 år 

i Sverige.

Kun norskejede Rema 

1000 tjener godt herhjemme 

med et plus på 183 mio. kr. 

før skat. 

Samme ejers Reitan Con-

venience, der står bag 7-Ele-

ven i Danmark, kan også se 

tilbage på en årrække med 

underskud, hvor et minus på 

31 mio. kr. før skat i 2012 er 

et af de pænere resultater. 

LÆS SIDE 7

Giganttab i udenlandske kæder

kun norske rema 1000 tjener 

penge i Danmark, mens de øvrige 

udenlandske dagligvarekæder 

bløder stort 

EU lægger pres på planloven 

eu-kommissionen vil have regeringen til at lempe planloven

PLANLOV

Af Henrik Denman

hede@dhblad.dk

EU-Kommissionen lægger nu 

direkte pres på den danske 

regering for at få liberaliseret 

planloven og dermed skabe øget 

konkurrence ikke mindst i dag-

ligvarehandelen.

Kommissionen undersøger 

i en helt ny rapport Danmarks 

konkurrencesituation og kon-

staterer, at den er for svag. Det 

resulterer bl.a. i høje priser på 

dagligvarer.

EU-Kommissionen henstiller 

derfor til regeringen, at den ska-

ber mere vækst ved at fjerne eks-

tra barrierer for konkurrencen 

- og her nævner kommissionen 

konkret detailhandelsbestem-

melserne i planloven.

I sin rapport skriver kommis-

sionen, at en undersøgelse fra 

Konkurrence- og Forbrugersty-

relsen viser, at dagligvarepri-

serne ligger fem pct. højere end 

i gennemsnittet i syv tilsvarende 

EU-lande, og at denne forskal 

formentlig i væsentlig grad skyl-

des den svage konkurrence.

LÆS OGSÅ SIDE 4
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Scan QR-koden 
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Intelligente skemaer 

Glemmer du – så husker vi 
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Aldi har flest 
kvindelige 
chefer
jo større butikker, 
jo færre kvinder i toppen

LEdELSE

Af Jesper Veber Knudsen

jeve@dhblad.dk

Fire ud af fem danske bu-
tikschefer, købmænd og 
varehuschefer er mænd, 
men i discountkæden Aldi 
er kvinderne i fl ertal.

I Aldis 133 butikker 
vest for Storebælt er der 79 
kvindelige fi lialledere, som 
Aldi betegner dem, og det 
giver en kvinde-andel på 
hele 59 pct. 

Det er langt den højeste 
blandt dagligvarekæderne, 
viser en opgørelse, som 

Dansk Handelsblad har 
samlet på baggrund af 
oplysninger fra samtlige 
kæder i landet.

I alt styrer kvinderne 
578 af de 2874 butikker, 
der indgår i opgørelsen.

 Flest kvindelige butiks-
chefer er der imidlertid i 
landets største kæde Netto 
med 147, svarende til 33 
pct. af alle.

I bunden ligger de helt 
store varehuskæder som 
Føtex, Kvickly og Bilka, 
som kun har hver én kvin-
delig varehuschef.

LÆS SIDE 4

Spar åbner ny 
kæde med 200 
butikker
Flertallet af knap 500 købmandsbutikker i Spar skifter kæde 
til efteråret. to kæder forsvinder helt, og to nye kommer til
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SPar daNMarK

Af Jesper Veber Knudsen

jeve@dhblad.dk

Til november bliver der 
premiere på en helt ny 
dagligvarekæde, når knap 
200 Spar-butikker får nye 
skilte op. 

Min Købmand hedder 
den nye kæde for butikker, 
som netop er blevet præ-
senteret på købmandsmø-
der landet over. 

Min Købmand bliver 
især for butikker i de min-
dre byer.

Ved samme lejlighed 
forsvinder to eksisterende 
kæder, Super Spar og Kwik 
Spar, og samlet set skal 
over 300 butikker skifte 
kæde. 

Ifølge adm. direktør i 
Spar Danmark, Michael 
Østergård, skal ændrin-
gerne stille købmands-
butikkerne bedre i den 
skærpede konkurrence 

efter lukkelovens fald sidst 
efterår.

– Vi havde lagt pla-
nerne, inden lukkeloven 
blev afskaffet, men efter 
afskaffelsen har vi mistet 
meget af vores søndags- og 
aftensalg, så der skal ske 
noget andet nu, siger han. 

Spar arbejder desuden 
på at etablere endnu en ny 
kæde for mindre butikker 
og kiosker. 

LÆS SIDE 6

Minister vil stoppe 
omstridt nikotinsalg
Sundhedsminister Astrid Krag (SF) 
lover leverandør af e-cigaretter, at 
hun vil kigge på mulighederne for at 
stoppe det ulovlige salg af nikotin til 
e-cigaretter.
Ministeren har skrevet til Skandi 
Denmark, at hun udmærket forstår 
virksomhedens frustration over, at 

lovlydige virksomheder bliver presset 
på konkurrenceevnen af virksomheder, 
som sælger nikotin ulovligt.
Sundhedsministeriet undersøger nu 
mulighederne for at gribe mere effek-
tivt ind over for det ulovlige salg.

LÆS SIDE 6

I discountkæderne er næsten hver tredje butikschef en 
kvinde. En af dem er butikschef i Fakta i Ordrup, Anja Prill 
(tv.).
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Hos os fi nder du forbrugsmaterialer til de fl este af markedets 
plastkortprintere. Vi kan tilbyde tilbehør til printere i form af 
farvebånd, kort, ren-
gøringskit, laminerings-
ruller, og transfer-fi lm.

Har I behov for en 
kortholder, jojo eller 
andet til at bære IDkort, 
har vi også her
et bredt sortiment.

–  Vi har et bredt sortiment af alt fra farvebånd 
til rensekit, og selvfølgelig også kort

PAS Online og IDC
– To løsninger til smidig ID-administration

Lad os printe jeres kort via webportalen PAS Online. Som PAS 
Online-kunde kan I logge ind og oprette ordrer, se tidligere ordrer 
samt administrere og se status på kort. Vi kan også sende direkte 
til kortholderen.

IDC kan håndtere rettigheder, for alle jeres adgangssystemer. Det 
betyder at, fx. udlån, betaling, booking samt adgangs- og udskrifts-
funktioner kan samles på et eneste kort. Og alt administreres i et 
og samme system.

Printere og tilbehør

Hos os fi nder du forbrugsmaterialer til de fl este af markedets 
plastkortprintere. Vi kan tilbyde tilbehør til printere i form af 
farvebånd, kort, ren-
gøringskit, laminerings-
ruller, og transfer-fi lm.

Har I behov for en 
kortholder, jojo eller 
andet til at bære IDkort, 
har vi også her
et bredt sortiment.

–  Vi har et bredt sortiment af alt fra farvebånd 
til rensekit, og selvfølgelig også kort

PAS Online og IDC
– To løsninger til smidig ID-administration

et bredt sortiment.

Lad os printe jeres kort via webportalen PAS Online. Som PAS 
Online-kunde kan I logge ind og oprette ordrer, se tidligere ordrer 
samt administrere og se status på kort. Vi kan også sende direkte 
til kortholderen.

IDC kan håndtere rettigheder, for alle jeres adgangssystemer. Det IDC kan håndtere rettigheder, for alle jeres adgangssystemer. Det IDC kan håndtere rettigheder, for alle jeres adgangssystemer. Det IDC kan håndtere rettigheder, for alle jeres adgangssystemer. Det IDC kan håndtere rettigheder, for alle jeres adgangssystemer. Det IDC kan håndtere rettigheder, for alle jeres adgangssystemer. Det IDC kan håndtere rettigheder, for alle jeres adgangssystemer. Det IDC kan håndtere rettigheder, for alle jeres adgangssystemer. Det 
betyder at, fx. udlån, betaling, booking samt adgangs- og udskrifts-betyder at, fx. udlån, betaling, booking samt adgangs- og udskrifts-betyder at, fx. udlån, betaling, booking samt adgangs- og udskrifts-betyder at, fx. udlån, betaling, booking samt adgangs- og udskrifts-betyder at, fx. udlån, betaling, booking samt adgangs- og udskrifts-betyder at, fx. udlån, betaling, booking samt adgangs- og udskrifts-betyder at, fx. udlån, betaling, booking samt adgangs- og udskrifts-betyder at, fx. udlån, betaling, booking samt adgangs- og udskrifts-
funktioner kan samles på et eneste kort. Og alt administreres i et funktioner kan samles på et eneste kort. Og alt administreres i et funktioner kan samles på et eneste kort. Og alt administreres i et funktioner kan samles på et eneste kort. Og alt administreres i et funktioner kan samles på et eneste kort. Og alt administreres i et funktioner kan samles på et eneste kort. Og alt administreres i et 
og samme system.og samme system.

Printere og tilbehør

PAS Card A/S • Herstedøstervej 27-29 Bygn. B  • 2620 Albertslund • Tlf. 72 40 65 60 • ordre@pascard.dk

SVERIGE | DANMARK | NORGE

Mød os på 
stand G:04 

PA
S

 1
20

41
9 

Yo
ur

 L
og

o 
Fo

to
-ID

-B
lå
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• GÆSTESYSTEM

• HR-SYSTEM

• SERVICESTATION

• ID-KORTPRODUKTION

Eksempel på anvendelse:

• BIBLIOTEK

• KANTINESYSTEM

• TIDSSTYRING

• WEB-INTERFACE

Lisa Andersen
København
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• KOPI-PRINT

• BETALING

• ADGANGSKONTROL

A member of ONVIF and PSIA, Lenel proudly supports 
open-architecture design and open standards.

More than 100 manufacturers are members of the Lenel 
OpenAccess Alliance Program (OAAP), and have 
developed interfaces to Lenel’s industry-leading OnGuard 
security platform. None of our competitors have partner 
programs of that scale. OAAP keeps your product selection 
decisions open, allowing you to select hardware and 
software solutions that best fit your needs.

A lot of suppliers in the security business talk a good game about how their hardware or software 
is “open” but few can pass the litmus test for being truly open.

Lenel first introduced an open systems architecture to a proprietary security industry in 1995. 
Since then, Lenel has become the gold standard for leading-edge technology and flexible open 
systems design.

The world is changing and security needs to evolve. Lenel’s non-proprietary, open standard 
approach provides you with hardware and system independence so you can select the best-fit 
security solution for your current and future needs.

At Lenel, we provide you with the power of choice.

• 92 of the Fortune 100 are Lenel customers
• 20,000+ installations worldwide
• 90+ countries
• 100+ OpenAccess Alliance Program partners
• Installed at world’s most secure airports & ports
• 3x increase in R&D spending in 2011 – driving “Perpetual Innovation”
• Part of UTC, a diversi� ed $54 billion global company

Find out more at lenel.com/OPEN
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Danmarks største sikkerhedsmesse 
– SecurityUser Expo – finder sted 
for anden gang i Carlsbergs TAP1 i 

København, og tidspunktet er den 17.–19. 
september 2013.

– Interessen for arrangementet er stor, 
og derfor tror jeg, at årets SecurityUser 
Expo ikke bare bliver et rigtig vellykket 
forum for hele sikkerhedsmarkedet, men 
også en stor markering for den stadig 
mere vigtige sikkerhedsbranche, siger  
Lennart Alexandrie, direktør for AR 
Media International, som sammen med 
sikkerhedsvirksomhedernes organisation, 
SikkerhedsBranchen, arrangerer Securi-
tyUser Expo.

Tryghed	skaber	lønsomhed
SecurityUser Expo handler dybest set om, 
at moderne sikkerhed gavner lønsomhe-
den i en virksomhed eller en offentlig 
instans. En satsning på tryghed resulterer 
også i bedre økonomi.

– Med dagens smarte teknikløsninger 
kan sikkerhedsindkøberne få en hurtig 
return of investment, da løsningerne 
medvirker til færre skadesomkostninger 
og færre bekostelige driftsforstyrrelser. 
En effektiv sikring mod trusler, tyverier, 
røverier og hærværk på arbejdspladsen 
gavner desuden trivslen på arbejdsplad-
sen, hvilket igen fører til bedre arbejds-
miljø og mindre sygefravær. Og et trygt 
personale præsterer ganske enkelt mere 
og bedre, siger Lennart Alexandrie, som 
mener, at dette budskab til besøgermål-
grupperne måske er arrangørens og mes-
sens vigtigste.

Mange udstillere
De, der vil møde hinanden på messen i 
september, er sikkerhedsbranchens leve-
randører af produkter og tjenester. Mere 
end 70 udstillere vil være til stede, og 
de vil repræsentere overvågning og alt 
inden for elektronisk og mekanisk sik-
ring: video (analog og IP-video), brand-
sikring og brandalarmer, indbrudsalarmer, 
adgangskontrol, perimetersikring, dør- og 
porttelefoner, låse og hegn, sikkerheds-
døre og rullegitre, integrerede systemer, 
konsulentydelser, rådgivning etc.
Sikkerhedskøberne er målgruppen
Målgrupperne for Security User Expo 
er alle, der i dag eller i morgen gør brug 
af sikkerhedsbranchens tjenester og pro-
dukter. Fokus er således på slutkunderne 

– det vil sige hele erhvervslivet. Messen 
skal selvfølgelig også tiltrække alle led i 

kæden lige fra fabrikanter, distributører, 
grossister og  systemintegratorer til instal-
latører og konsulenter.
Tematiseret	”vertikalafdeling”	
Nyt på den kommende SecurityUser Expo 
er blandt andet en ”vertikalafdeling” – et 
temaområde med ”gader”, hvor problemer 
og løsninger, som vedrører sikkerheden i 
fire aktuelle, vertikale markeder – nemlig 
handel, skoler, transport og boligsektoren 

– præsenteres af udstillerne. I temaområdet 
finder man også seminarlokaler i forbin-
delse med ”gaderne”, hvor der bliver holdt 
præsentationer af løsninger. 
Tematiseret	konference
Bortset fra selve udstillingsdelen består 
SecurityUser Expo også af et omfattende 
konferenceprogram med de samme tema-
er, som man finder i messens ”vertikalaf-
deling”, det vil sige sikkerhed inden for 

Den 17.–19. september står dørene åbne for alle, der ønsker at besøge Danmarks største sikkerhedsmesse  
– SecurityUser Expo. Messen finder sted i Carlsbergs gamle bryggeriområde i København. Et spækket konference-
program, en række seminarer og en udstilling i absolut verdensklasse giver private virksomheder og offentlige instanser 
en oplagt mulighed for at finde tryghedsskabende løsninger, som både effektiviserer og sparer penge. 

Tre sikre dage på 
SecurityUser Expo
med trygge løsninger i verdensklasse

SecurityUser Expo, 17.–19. september 2013

Målgrupperne for Security User Expo er alle, 
der i dag eller i morgen gør brug af sikker-
hedsbranchens tjenester og produkter. Fokus 
er således på slutkunderne – det vil sige hele 
erhvervslivet.
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ADI – du behøver kun at handle ét sted...

Vi har alt hvad du behøver
Kom og besøg vores stand på Security User 
Expo, 17-19 September, Carlsberg TAP1, 
København. 

Her vil vi vise de seneste nyheder fra vores 
producenter indenfor sikring.

VÆLG DIN RIGTIGE PARTNER

www.adiglobal.com/dk  |  T: 43 24 56 00  |  info.dk@adiglobal.com

Bortset fra selve udstillingsdelen består SecurityUser Expo også af et omfattende konferenceprogram med de samme temaer, som man finder i messens ”vertikalafdeling”, et vil sige sikkerhed inden for 
handel, skoler, transport og boligsektor.

handel, skoler, transport og boligsektor. 
Konferencerne arrangeres i de samme 
lokaler, som rummer udstillingsdelen.

– Brugerne af sikkerhed er i fokus på 
konferencerne. Brugerne er en vigtig 
hjørnesten i SecurityUser Expo-koncep-
tet, eftersom slutbrugerne er en betingelse 
for messens eksistens. Det er netop derfor, 
vi laver denne konferencedel, der handler 
om reelle problemer, og som anviser løs-
ninger for fire forskellige sektorer, som 
alle er plaget af problemer med krimina-
litet, siger Lennart Alexandrie.
Sikkerhedsteknik i verdensklasse
SecurityUser Expos udstillere repræsente-
rer stort set alle globalt førende fabrikater 
hvad angår sikkerhedssystemer og pro-
dukter. Dertil skal lægges, at messen rum-
mer mange innovative teknikløsninger fra 
specialiserede aktører fra hele verden. For 

eksempel SmartWater fra England, som 
har udviklet et koncept, hvor man via en 
væske, som sprayes på genstand, gør gen-
standen sporbar efter et tyveri. Teknikken 
kan også bruges til at identificere en røver 
eller indbrudstyv, som i gerningsøjeblik-
ket får sig en unik overbrusning af dna, 
som binder gerningsmanden til forbrydel-
sen, hvis politiet pågriber ham eller hende.

På messen finder man også smarte 
adgangskontrolløsninger med smartcar-
ds, eller løsninger, hvor man ved hjælp af 
NFC-teknikken kan bruge sin smartphone 
som døråbner og få adgang til et lokale 
eller lignende. 

Inden for kameraovervågning er der 
også en hel del innovation, som giver bru-
gerne merværdi. Kameraer med videoana-
lyse, som gør dem proaktive med henblik 
på at forebygge kriminalitet og minimere 

skadesomkostninger. Eller kameraer med 
ekstrem opløsning, så man selv på meget 
lang afstand kan få skarpe billeder af et 
hændelsesforløb og en juridisk holdbar 
identificering af gerningsmænd.
Fint miljø 
Der bliver således tale om en markant 
opvisning af sikkerhedsvirksomheder-
nes muligheder for at skabe tryghed for 
erhvervslivet og samfundet generelt.

Alt sammen i et kompakt og oversku-
eligt format. Både udstillingsdelen og 
konferencerne rummes i Carlsbergs gamle 
bryggerihal, TAP1.

– Alene messelokalerne gør det værd 
at besøge SecurityUser Expo. At have 
mulighed for at arrangere SecurityUser 
Expo i Carlsbergs gamle lokaler er ikke 
kun fantastisk – det er kultur, slutter Len-
nart Alexandrie.

”Interessen for arrangementet er stor, og der-
for tror jeg, at årets SecurityUser Expo ikke 
bare bliver et rigtig vellykket forum for hele 
sikkerhedsmarkedet, men også en stor mar-
kering for den stadig mere vigtige sikkerheds-
branche”, siger Lennart Alexandrie, direktør 
for AR Media International.

SecurityUser Expo, 17.–19. september 2013
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 Kameraer
Axis Communications. En række af de 
udstillende firmaer vil præsentere nyhe-
der inden for billedoptagelse, -analyse 
og  -lagring. Bl.a. vil de svenske Axis-
kameraer være repræsenteret både på 
Axis egen stand samt hos distributøren 
ADI Alarmsystem. I foråret præsente-
rede ADI det lysfølsomme Axis kamera 
Lightfinder, hvis teknologi bevirker, at 
Q1602/-E kameraet kan benytte meget 
små lyskilder og yde klare farvebilleder 
i mørke omgivelser. Installationen er 
meget enkel med Power Over Ethernet 
(PoE, IEE 802.3af). Kameraet er ”out-
door ready” og kan operere i temperatu-
rer fra -40ºC til +50ºC med High PoE. 
Kameraet er udstyret med Axis’ ”Arctic 
Temperature Control” til forvarmning af 
kameramodulet.
Pelco by Schneider fortsætter sin frem-
march på kameraområdet med lancering 

Sarix IMP319

af to omfattende nye serier af IP-kamera-
er, som kan arbejde under alle lysforhold 
og i alle miljøer, nemlig Sarix Enhanced 
serien med SureVision 2.0 og Sarix Pro-
fessional serien. De to serier komplemen-
terer Pelco’s støt voksende IP-kamera 
udbud, og sammen med lanceringen af 
Sarix Value serien tidligere på året bliver 
mere end 50 nye IP-kameraer frigivet i 
2013. Med udgivelsen af disse to kamera-
serier er Pelco by Schneider Electric til-
gængelig på alle segment niveauer i mar-
kedet, og kan tilbyde en komplet serie af 
IP kameraer til alle lysforhold, anvendel-
ser og miljø. 

Sarix Enhanced er velegnet til de mest 
vanskelige lysforhold og fås i en bred 
vifte af indendørs, udendørs og vandal-
sikre modeller, herunder bokskameraer og 
Dome løsninger, mens Sarix Professional 
Range giver brugerne mulighed for at 
mikse og matche de tekniske muligheder.

ABUS har introduceret en ny serie af PTZ 
netværkskameraer med 20x zoom 

Ny kameraserie fra ABUS

og autofokus. Udover zoom funktionen 
kan kameraerne panorere horisontalt og 
vertikalt. Kameraernes bevægelse kan 
styres manuelt fra en PC, APP eller et kon-
trolpanel (tilslutning via RS-485 conver-
ter). Desuden kan bevægelse automatise-
res med op til 32 forudbestemte fix punk-
ter per rundering. Kameraerne fås med op 
1080p opløsning (1980x1080 v/25 fps.). 
De udendørs modeller er indbygget i 
opvarmet kamerahus med beskyttelses-
klasse IP66. De indendørs modeller kan 
monteres direkte på lofter eller indbygges 
i nedsænkede loftkonstruktioner.
På Scanviews stand vises den nyeste over-
vågningsteknologi fra tyske Dallmeier, 

Dallmeier Panomera

som med introduktionen av Panomera giver 
optimal overvågning af meget store områder. 
Panomera bygger på en meget avanceret 
teknologi, men selve håndteringen af kame-
raet er simpel. I stedet for at overvåge bil-
leder fra flere forskellige kameraer og skifte 
mellem dem på flere skærme kan en opera-
tør arbejde med flere udsnit af ét stort bil-
lede på én skærm. Teknologien tillader også, 
at flere operatører arbejder med hver deres 
billedudsnit fra kameraet på samme tid. 
Kameraets unikke konstruktion med flere 
objektiver gør, at man kan bevæge det på 
meget lange afstande uden den mindste 
pixelering i billederne. De forskellige 
objektiver i kameraet har forskellige bil-

ledudsnit. Dér, hvor et objektivs billedfelt 
går til, tager et nyt over. Ét objektiv filmer 
hele området, mens de øvrige fokuserer på 
hver deres område i billedet. 

 I billedet kan operatøren  zoome og 
panorere, både i livebilleder og optagelser. 
Løsningen giver en ekstrem detaljerigdom 
på lange afstande og gør identifikation af 
personer og biler let.

 Mærkning
I England er SmartWater slået igennem 
som en helt ny kriminalteknisk mærkning. 

Der er tale om en fluorescerende væske med 
en unik metalkode, som let kan smøres på 
alle typer værdier. Væsken er usynlig, men 
bliver synlig under UV-lys. Med en prøve 
fra en stjålen vare kan SmartWaters tekni-
kere lynhurtigt finde frem til, hvor tyveko-
sterne hører hjemme. Ved indbrud eller hvis 
en overfaldsalarm aktiveres, udløses Smart-
Waters spraysystem, og gerningsmanden får 
svært ved at forklare, hvorfor han har 
SmartWater på sig. SmartWater er godkendt 
af Miljøstyrelsen i Danmark som et produkt, 
der ikke er skadeligt for hverken hud, øjne 
eller ved indtagelse. SmartWater har DK-
premiere på Security User Expo.

 Brand
Teletec Connects brandafdeling lancerer 
det nye brand ’Axis’ for brandcentralen  

Ny aspirationsdetektor

Mx-5000 med tilhørende detektorer type 
AV. Axis produceres af Advanced Electro-
nics og har intet med den svenske IP-kame-
raproducent at gøre. I denne sammenhæng 
står Axis for et samlet system, hvor alle 
dele er godkendt efter EN54-13, og hvor 
årtiers erfaring med produktion, forskning 

og udvikling af brandcentraler er samlet. 
Axis centraler tilbyder en meget brugerven-
lig central, med større muligheder for kon-
figuration, kontrol og statusaflæsning.

Fra producenten Xtralis viser Teletec 
den helt nye VESDA detektor VLI-880, 
som er den første aspirationsdetektor 
bygget til industrien. Detektoren kan 
dække helt op til 2000 m2 og er bygget 
op med et detektorhus i et patenteret 
industrielt kabinet med lang levetid.
SimonsVoss WaveNet Router med beskyt-
telsesfunktion er et slagkraftigt svar på en 
stor udfordring for bygningssystemer, nem-
lig i en nødsituation at få omgående over-
blik over situationen og træffe de rigtige 
beslutninger. Routeren kan åbne, overvåge 
eller spærre op til 250 døre – også selv om 
kommunikations- og computernetværket 
allerede er påvirket. Hvis der er en amok-
beskyttelse i bygningen, kan WaveNet 
Routeren for eksempel spærre bestemte 
døre. Hvis der udløses en brandalarm eller 
et plejenødkald (for eksempel på et pleje-
hjem), åbner routeren automatisk de rig-
tige døre, således at vejene for flugt hhv. 
omsorgspersonale er åbne. Ud over den 
hurtige reaktion på brand, amoksituationer 
eller andre nødstilfælde er routeren også i 
stand til at udløse alarm ved alle tænkelige 
uregelmæssigheder i bygningen.

 Sikkerhedsstyring
Bravida Fire & Security introducerer sit 
åbne management software, Winguard. 
Management softwaren er unik i sin opbyg-
ning og kan modtage signaler fra eksterne 
anlæg i mange protokoller, OPC, BAC, 
LON samt mange proprietære interfaces. 
Alle eksterne anlæg samles i softwaren, 
hvorfra det er muligt at styre alle anlæg, 
kombinere hændelser fra anlæggene og 
udøve proaktive handlinger. På standen 
bliver managementsystemet demonstreret, 
og man kan se mulighederne for integra-
tion mellem sikringsanlæg, CTS-anlæg, 
serverrumsløsning og andre anlæg.   
AlarmDirector, hjemmehørende i 
Nyborg, har udviklet en løsning til hjælp 

AlarmDirector

Dette vises på messen
SecurityUser Expo er en bred messe, der rummer sikringsløsninger til et ethvert 
behov, og på disse sider har vi kun mulighed for at vise vi et minimalt udpluk af de 
produkter og løsninger, som de 70 udstillende virksomheder har valgt at præsentere. 
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for driftsorganisationer, som i dag ofte 
har til opgave at håndtere og koordinere 
alarmer fra mange forskellige tekniske 
systemer.  Moderne tekniske systemer er 
i stand til at generere alarmer, og flere 
kan endda sende dem ud via medier som 
e-mail, SMS og printet, men for driftsor-
ganisationerne er det samlede overblik 
lige så vigtigt som det enkelte system 
alene. AlarmDirector er en løsning mål-
rettet drifts-/serviceorganisationer, som 
har til opgave at styre og koordinere alar-
mer fra et eller flere tekniske systemer. 
På en letanvendelig brugerflade samler 
AlarmDirector alle alarmer på ét sted og 
gør det muligt at bevare overblikket over 
de mange tekniske systemer. 
TechSolutions fra Herlev lancerer på 
messen to nye produkter, nemlig TechS-
MaRT (Security Management Resource 
Technology), der er en platform for sik-
kerhedsstyring og –overvågning, samt 
TechPoint, der er en åben ADK for 
tilslutning af RFID kortlæsere fra mar-
kedsførende leverandører. Herudover 
vises på standen produkterne TechNode 
(multifunktions-interface til sikkerheds-
overvågningsprodukter), TechVideo 
(smart integration til Axis kameraer og 
MileStone XProtect), TechVisitor (web-
baseret administration af gæstekort til 
et ThorGuard system) og TechProxy 
(SIA DC-09 alarmmodtager-udstyr til 
kontrolcentraler).

 Mekanisk sikring
SER Hegn er fra producenterne Zabag og 
Moosdorf begyndt at forhandle foldeporte, 

Svævende foldeport

der er fritsvævende med en gennemkørsels-
bredde på op til 14 meter. Det sidste nye 
inden for automatiske porte er nemlig frit-
svævende foldeporte, der er lige så hurtige 
som skydeporte, men som kræver kun halv-
delen af den plads, som er nødvendig for en 
svingport. Foldeporte fra Zabag benytter 
Daab motorer, som iflg. SER Hegn er mar-
kedets stærkeste og mest pålidelige.
SER Hegn er nu også begyndt at levere 
og montere højsikkerhedsudstyr for særligt 
krævende kunder i udlandet. De første K12 
skydeporte til bla. udenlandske ambassader 
og olieproducenter er leveret og taget i brug 
bl.a. på det afrikanske kontinent, i Sydame-
rika og i det fjerne Østen. SER Hegn sør-
ger for projektering, statiske beregninger, 
bygherrerådgivning, levering og montering 
i hele verden.  SER Hegn udstiller på flere 
stande på Security User Expo og viser både 
referencefilm og demonstrerer forskellige 
løsningsmugheder.

Alux har netop udviklet produktet SafeRol-
ler, som gør vinduer og døre lige så sikre 
som resten af huset. SafeRoller er let at inte-
grere i eksisterende bygninger og i nybyg-
geri.  Man kan lave pæne og fine løsnin-
ger, hvor man med de nye typer SafeRoller 
Combi, kan løse flere funktioner. Produk-
tet kan samtidig anvendes som  indvendig 
solafskærmning eller  mørklægning alt 
afhængig af, hvilken variant man vælger. 
Man kan også integrere gardiner i et utal af 
farver og mønstre. SafeRoller kan  leveres 
i manuel udførelse med låse i bundskinne 
eller med motor og fjernbetjening,  tidur, 
lyscensor eller anden automatik. SafeRoller 
kan også betjenes sammen med alarman-
lægget eller med  IPhone og  IPad. 

 Adgangskontrol
ABUS præsenterer Eycasa, et trådløst dør-
system bestående af en dørenhed og 

hovedenhed med touch skærm. Dørenhe-
den er en kommunikationsenhed med ring-
klokke og integreret kamera med IR lys. 
Der kan føres samtale med den, der står ved 
døren eller porten. Dørenheden har relæud-
gang til el-slutblik og indbygget proxlæser. 
Enheden kan monteres liggende eller stå-
ende og forsynes med batteri eller ekstern 
strømforsyning. Hovedenheden består af en 
7” touch skærm, hvortil der udover døren-
heden kan tilsluttes forskellige andre enhe-
der. Der kan udover dørenheden tilsluttes i 
alt 3 trådløse kameraer. Eycasa kan således 
udbygges til et overvågningssystem. Opta-
gelser kan gemmes på et SD hukommelses-
kort i hovedenheden.
Conlan præsenterer en ny linielæser, 
nemlig den vandtætte Mykey, der fås 
i sort eller hvid, og som også fås i den 
klassiske CT2000 form. Endvidere vises 
en ny fingerprintlæser i en ny og stærkere 
udformning med upek sensor. Den har 
stand alone programmering (af brugere 
og set up) via display, to udgange og op 
til 100 brugere med høj Q. Dette produkt 
er ligeledes vandtæt – de  klassiske BTH 
og BTO leveres fortsat.
Beykey er en ny, innovativ og sikker måde 
at dele adgang til opgangen, hjemmet eller 
arbejdspladsen. I stedet for et stort nøgle-
bundt har man i Bekey alle sine nøgler 
på mobiltelefonen, som man anvender til 
oplåsning af døren. Bekey giver brugeren 
større frihed og mere uafhængighed. Admi-

SecurityUser Expo, 17.–19. september 2013
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trådløst dørsystem
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Med NOX samler vi overblikket for dig

NOX er et kombineret sikringssystem, der forener adgangskontrol, tyverialarm, videoovervågning, brandalarm 
samt klima- og bygningsstyring i en og samme platform. NOX er et åbent system, som enkelt kan integrere med 
virksomhedens IT-systemer.

ARAS har mere end 25 års erfaring i at udarbejde sikringsløsninger til virksomheder og institutioner i alle størrelser. 
Hos ARAS har vi egen udvikling af software/hardware, hvilket gør os i stand til at minimere udviklingstid og omkostninger 
på kundetilpassede løsningepå kundetilpassede løsninger.

Besøg os på stand K:08.

info@aras.dk - +45 7027 4090

SecurityUser Expo, 17.–19. september 2013

nistrationsenheden Netkey kan anvendes til 
at sende adgang fra brugerens smartphone 
eller computer. Her kan man hurtigt og med 
få klik tildele eller spærre adgang til døren. 
Netkey giver også overblik over, hvornår 
og af hvem Bekey bliver brugt.
Aras Security demonstrerer ADK-
systemet NOX og de mange muligheder, 
der er for integration med systemet. Der 
vises en hel række af forskellige integra-
tionsmuligheder på en åben platform til 
en lang række af andre systemer/produ-
center. Aras er en flittig udstiller, men har 
aldrig tidligere vist så mange nyheder som 
på Security User Expo – bl.a. inden for 
integration, OS uafhængige web-applika-
tioner, apps og databaseudveksling med 
administrative personalesystemer. 

 Alarmer
Alphatronics Danmark præsenterer på 
Security User Expo sin nye linje af 

innovative produkter og løsninger til 
alarm- og sikkerhedsmarkedet, bl.a. de 
IP-baserede alarmcentraler AlphaVision 
ML og AlphaVision XL samt den ny 
AlphaVison ML APP. Alphatronics præ-
senterer også den nye integration mel-
lem AlphaVision ML og Fore, en løs-
ning, som kombinerer indbrudsdetekti-
on, adgangskontrol, video-overvågning 
og samtaleanlæg i én løsning.
Siemens SPC familie er vokset sig endnu 
større hen over sommeren med to nye 
alarmcentraler samt en ny strømforsy-
ning til større og mere krævende instal-
lationer. Disse præsenteres sammen med 
den nyligt frigivne FW 3.4.0, som tilby-
der mange nye features, bl.a. 16 zoner 
onboard samt plads til 4 udvidelseskort 
(i alt 48 zoner i centralskabet, plads til 
2 stk. 27 Ah batterier, hvilket er 217 % 
mere back-up end i dag, fuld support af 
de nye MAGIC detektorer. Osv.

Siemens præsenterer bl.a. også en æste-
tisk nyhed til SPC sortimenter, et smart 
– og nemt at installere – planforsænk-
ningskit, SPCY620. Dette kit passer til 
betjeningspanelerne for SPC i Comfort-
serien, SPCK620 samt SPCK623.
TDC Alarmnet har som overordnet 
fokus ”sikker alarmtransmision”. Dette 
går i al sin enkelhed ud på at sikre, at et 
alarmsignal kommer frem til modtageren 
– uden mulighed for manipulation, jam-
ming eller sabotage. Endvidere handler 

”sikker alarmtransmision” om at kunne 
dokumentere  denne driftssikkerhed. 
Derfor er det ikke mindst installatører 
af sikringssystemer, rådgivere og repræ-
sentanter for forsikringsselskaber, som 
TDC Alarmnet gerne ser på standen.

 Vagttjenester
Securitas er en af Danmarks største sik-
kerhedsleverandører og den eneste med 

to højteknologiske kontrolcentraler, øst 
og vest for Storebælt. På standen kan man 
høre mere om, hvordan Securitas kan 
skræddersy en løsning fra rådgivning til 
samlet sikkerhedsløsning. Der vil ikke 
mindst blive fokuseret på det helt nye 
produkt Remote Solutions med en kom-
bination af live overvågning fra Securitas 
kontrolcentraler med den nyeste video-
teknologi, vagt og landsdækkende alarm-
patrulje. Med denne løsning lover Secu-
ritas at højne kundens sikkerhedsniveau-
et og skabe mulighed for at reducere hans 
sikkerhedsomkostninger.

 Scannere
SICK har i mange år med succes leveret 
laserscannere til forskellige opgaver i 

sikringsbranchen, hvor der fokuseres på 
at minimere antallet af fejlalarmer, når 
bygninger eller genstande skal sikres 
mod tyveri eller hærværk. Laserscannere 
fra SICK er opbygget af en industriel 
kvalitets laserafstandsmåler, der udsen-
der en laserstråle, som afbøjes på et rote-
rende spejl inde i sensoren.  Laserscan-
nere fra SICK har en rotationshastighed 
på op til 100 omgange pr. sekund. Scan-
neren kan monteres på f.eks. muren af en 
bygning og skyde ud i det fri (perimeter), 
hvorved selve montagestedet og etable-
ring af de elektriske forbindelser, kan 
reduceres til kun at omfatte et enkelt sted. 
Mange flere oplysninger om scannere og 
deres anvendelighed fås på SICKs stand.

Ny alarmcentral ML
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Sikkerhed for handel, skoler, boligområder og transportsektoren
Bortset fra selve udstillingsdelen består SecurityUser Expo også af et omfattende  
konferenceprogram med de samme temaer, som man finder i messens ”vertikalafdeling”, 
det vil sige sikkerhed inden for handel, skoler, transport og boligsektor. Konferencerne 
arrangeres i de samme lokaler, som rummer udstillingsdelen.

 17. September

01. SIKKer Handel
09.15 Indledning

09.30 Samarbejde mod røvere og tyve
En stigning i antallet af røverier på 30 pct. i 2009 fik detailbranchen til at starte  
Crimestat, som er en netbaseret erfaringsudveksling om røverier, indbrud og butiks
tyverier. Crimestat skal hjælpe deltagerne i arbejdet med at forebygge kriminalitet 
mod detailhandelen. 
Taler: Medlem af Crimestats styregruppe, sekretariatschef Torben E. Hoffmann  
Rosenstock, Dansk Erhverv.

10.00 Kontanter i en kontantløs butik
I en kontantløs butik kan kunderne stadig betale med kontanter, men når kunden  
afleverer pengene, går de ind i et lukket system, som lukker en røver ude fra pengene. 
Taler: Salgschef Dennis Jørgensen, A/S Gunnebo Nordic.

10.30 pause med kaffe

10.45 Offer for et røveri
Hvad sker der for butiksansatte, når de udsættes for røveri og måske trues på livet?  
Hvordan hjælper arbejdsgiveren dem, og hvad kan han gøre for at forberede dem på  
situationen, så de kommer bedre gennem den?
Taler: Chefpsykolog Annette Gaard, Falck Health care.

11.15 Netværksvideo kan reducere svindet
Brugt rigtigt kan netværksvideo effektivt reducere svindet i detailhandelen, men 
mange bruger ikke overvågningen optimalt. Undersøgelser viser f.eks., at butiks
tyvene ”kun” tegner sig for knapt halvdelen af svindet i butikkerne, men for 96 pct. 
af anholdelserne for tyveri.
Taler: Key account manager Lars Hansson, Axis.

11.45 Afslutning

 18. September

02. SIKre Skoler
09.15 Indledning

09.30 Sikker skole
Skovbrynet Skole i Gladsaxe Kommune har haft mange omkostninger i forbindelse 
med hærværk, bl.a. en voldsom pyromanbrand i 2008. I 2013 er skolen sikret langt 
bedre og effekten er allerede mærkbar.
Taler: Skoleleder Jakob Kaufmann, Skovbrynet Skole.

10.00 Sådan sikres en kommune 
Gladsaxe Kommune har 161 indbrudsalarmer, ca. 50 overfaldsalarmer og 540  
overvågningskameraer. Chefen for Vagt, Betjent og Bygningsdriften fortæller, hvordan 
kommunen sikres 
Taler: Driftschef Preben Boesgaard, Gladsaxe Kommune

10.30 pause med kaffe

10.45 trygge medarbejdere
Hvordan reagerer man som medarbejder, når man bliver utryg – hvad kan man gøre for 
hinanden og for sig selv? 
Taler: Konsulent Henry HolmBarreth, Danmarks Lærerforening

11.15 Glas med omtanke
På alle skoler bruges glas i indgangspartier, vinduer, mellemdøre og til indvendige 
vinduer. Hvilke regler gælder for personsikkerhed? Hvilke glastyper kan bruges, når 
der også skal tages hensyn til energi og indeklima, støj og dagslys – og kan det hele 
forenes med indbrudssikring? 
Taler: Diplomingeniør Carl Axel Lorentzen, SikkerhedsBranchen

11.45 Afslutning

03. SIKre boliger
13.15 Indledning

13.30 Sådan kan der skabes tryghed i et boligområde

Da Sibeliusparken i Rødovre blev bygget i 1980’erne, blev der indtænkt sikkerhed og 
tryghed i byggeriet fra planlægningsfasen. I dag kommer byggefolk fra udlandet for at 
lære af eksemplet. Det kriminalpræventive Råd, DKR, var med på sidelinjen i startfasen. 
Hvad er det, der gør Sibeliusparken speciel og tidsvarende i dag, 30 år efter? 
Taler: Specialkonsulent Karsten Nielsen, DKR, hvor han arbejder med det fysiske 
bymiljøs betydning for kriminalitet og tryghed.

14.00 tryghed i et boligselskab
Boligselskabet Domea arbejder systematisk med sikkerheden for beboerne i de 35.000 
boliger, selskabet administrerer. Bl.a. har over 30.000 lejligheder fået røgalarm inden 
for de sidste år. 
Taler: Seniorkonsulent Preben Christensen, Domea.

14.30 pause med kaffe

14.45 tryghed starter hos dig selv
”En åben dør kan friste selv en helgen,” har en forsker sagt om de danske privathjem, 
som i en europæisk sammenligning er usædvanlig dårligt sikrede. Danskerne skal være 
meget bedre til at sikre sig. Myndighederne kan ikke klare kampen mod indbrudsty
vene alene. 
Taler: Direktør Kasper SkovMikkelsen, SikkerhedsBranchen.

15.15 Intelligent sikring af private hjem
Dansikring Direct, der er en del af Securitas Direct, som har mere end 1,5 mio.  
kunder i Europa, går nye veje for at få danskerne til at sikre deres hjem. Gratis 
røgalarmer, detektering af skader fra vand eller skimmel svamp, styring af lys og 
elektriske artikler, integrering af kodelåse, betjening via smartphones og andre  
features skal få danskerne til at komme op på svensk eller endnu bedre norsk  
niveau, hvor dobbelt så mange boligejere har sikret deres hjem.
Talere: Channel Manager Jesper Kristiansen,  
Head of Sales & Marketing og Martin Hansen, Dansikring Direct.

15.45 Afslutning

torben rosenstock Lars HanssonAnnette gaard

Carl Axel lorentzen Preben ChristensenPreben BoesgaardJakob Kaufmann Henry Holm-barreth Kasper  
Skov-mikkelsen

Karsten nielsen
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 19. September

04. SIKre transporter
09.10 Dieseltyverier
Dagens første taler ser på de dieseltyverier, der hærger de danske vognmænd. Der er 
sket en tredobling af brændstoftyverierne siden 2007, og DTL råber nu politi og politi
kere op for at opprioritere bekæmpelsen af dieselkriminalitet. 
Taler: Chefkonsulent Frank Davidsen, DTL, Dansk Transport og Logistik.

09.30 Lastbiltyverier – politimanden
Antallet af lastbiltyverier har sat kedelige rekorder, men sidste år vendte udviklingen, 
blandt andet fordi politi og branche er blevet bedre til at samarbejde. Lederen af Det kri
minalpræventive Sekretariat hos Syd og Sønderjyllands Politi fortæller om samarbejdet 
og forebyggelse. 
Taler: Politikommissær Christian Østergaard.

10.00 Lastbiltyverier – branchen
Kriminalitetstrykket mod vognmandsbranchen skal ned, og et samarbejde mellem 
erhvervet og politiet har givet gode resultater. Nyeste initiativ er ”erhvervsnabo 
hjælp.” Idéen er den velkendte fra villakvartererne, her omsat til et erhvervsområde 
domineret af transportvirksomheder. 
Taler: Chefkonsulent Anders Jessen, ITD, der er brancheforening for dansk vejtransport.

10.30 pause med kaffe

10.45 Lastbiltyverier – forsikringsselskaberne
Hvorfor falder antallet af tyverier af lastbiler, og hvordan får man det til at falde 
endnu mere? Brancheforeningen Forsikring & Pension følger udviklingen nøje og 
prøver at besvare de to spørgsmål. 
Taler: Konsulent Tommy H. Hansen, Forsikring & Pension.

11.15 Intelligent video
”Intelligent video” omfatter teknologier og systemer, der analyserer videodata og 
giver specifikke og målrettede informationer om hændelser og ændringer i billedet. 
Brugt rigtigt bliver intelligent video vagtens forlængede arm og øje. 
Taler: Projektchef Michael Struwe, PetersenBach A/S.

11.45 Havnesikring
Der sker omfattende sikringsarbejder i de danske havne for at sikre dem mod terror, 
og sikringen giver sidegevinster. Blandt andet falder hærværket.
Taler: Indehaver Johnny Dalgaard, SecurityConsulting.

12.15 Afslutning

michael Struwe Johnny dalgaardtommy H. HansenFrank davidsen Christian Østergaard
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København Jylland

Du booker plads på busserne via websiden SecurityUserExpo.com

Fra Jylland til SecurityUser Expo i København

Expobusserne  
tager dig direkte till messen!

SecurityUser Expo finder sted den 
17.–19. september i TAP1 på det 
gamle Carlsberg i København. Det 
bliver årets store sikkerhedsevent 
og en begivenhed for hele Danmark. 
Derfor har arrangøren AR Media taget 
initiativ til busser fra Jylland direkte  
til SecurityUser Expo.

Busserne er sponsoreret af udstillerne Teletec Connect 
og Pelco. SecurityUser Expo-busserne er ikke kun  
ensbetydende med en behagelig og hyggelig rejse til  
og fra SecurityUser Expo, men busturen er også en god 
mulighed for at netværke med kolleger i branchen.

Velkommen 

ombord!

Bussponsorer Arrangør
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Ny kortlægning af butikstyverier på vej

Crimestat er en database med beskrivelser 
af røverier. Databasen blev lanceret i 2010 
i et samarbejde mellem Dansk Erhverv 
og detailbranchen med en opfordring til 

butikkerne at indrapportere alle oplysninger om et 
røveri, så snart det er begået. Derefter kan andre 
butikker se oplysningerne i anonymiseret form. 
Hvad er status efter de første tre år?
– Vi har kunnet konstatere det glædelige i de seneste år, at antallet af røverier generelt 
har været faldende. Røverier er fortsat et stort problem for de handlende, men det 
er butikstyverier også. Der bliver indrapporteret ikke færre end 20.000 butiksty-
verier om året, og det er et område, som vi her i efteråret opgraderer Crimestat til 
at kunne håndtere. 

Det oplyser Medlem af Crimestats styregruppe, sekretariatschef Torben E. Hoff-
mann Rosenstock, Dansk Erhverv, som er første indlægsholder på konferencen 
Sikker Handel tirsdag den 17. september.
Hvordan får en butik glæde af Crimestat?
– Butikken får adgang til et indrapporteringsskema – som i øvrigt også kan bruges 
til den skriftlige politianmeldelse af et butikstyveri. Butikkens oplysninger lagres og 
systematiseres i Crimestat med henblik på, at vi får opbygget en statistik, som detail-
handlen vil kunne bruge i det forebyggende arbejde. Når vi får rullet butikstyverimo-
dulet ud vil det blive muligt at se, hvilke varer der især stjæles, hvilke aldersgrupper 
der stjæler, mænd-kvinder, kommer de fra lokalområdet, er der interessante mønstre 
eller trends, osv., fortæller Torben Hoffmann Rosenstock.

Samarbejde mod fælles fjende

Antallet af lastbiltyverier har sat kedelige 
rekorder, men sidste år vendte udviklin-
gen. Ikke mindst fordi politi og branche 
er blevet bedre til at samarbejde. Lederen 

af Det kriminalpræventive Sekretariat hos Syd- og 
Sønderjyllands Politi, Christian Østergaard, fortæl-
ler om samarbejdet og forebyggelsen på konferen-
cen Sikker transport den 19. september.
Hvem er det, politiet samarbejder med?
– Det er selvfølgelig transportvirksomhederne og forsikringsselskaberne, men i 
stigende grad også oliebranchen for at komme den eskalerende kriminalitet til livs 
inden for dieseltyverier, svindel med dieselkort, fusk med dieselstandere, så man 
kan tanke, uden at tankningen bliver registreret osv.
Hvordan vil du karakterisere samarbejdet?
– Det er blevet rigtig godt, og vi arbejder på, at det skal blive endnu bedre. 
Ifølge svenske undersøgelser skyldes 70 procent af lastbiltyverier insiderviden, 
og i vores samarbejde med transportbranchen gør vi vognmændene klart, hvor 
vigtigt det er at have styr på sin virksomhed, sine chauffører og sit dieselforbrug. 
Men det er ikke kun transportbranchen, der skal gribe i egen barm – det skal vi 
alle sammen. Vi bør være mere kritiske, når vi bliver tilbudt varer til urimeligt 
lave priser. For hvis tyvene får sværere ved at afsætte deres varer, bliver det 
selvfølgelig mindre attraktivt at stjæle, pointerer Christian Østergaard.

Christian Østergaardtorben rosenstock

SecurityUser Expo, 17.–19. september 2013
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Axis er
verdens førende
    inden for IP-video og
  overvågningskameraer

> Ophavsmand til verdens første netværkskamera
> Verdens førende inden for netværksvideo og en drivende 
 kraft bag overgangen fra analog til digital videoovervågning
> Virksomhed med hjemsted i Sverige og mere end 16 års 
 erfaring inden for IP-video og næsten tre årtiers erfaring 
 med netværksekspertise
> Installationer verden over i brancher lige fra detailhandel og 
 transport til skole- og byovervågning
> Et dedikeret partnernetværk, der tilbyder uovertru  en 
 ekspertise
> Løsninger, der leverer varige resultater, selv under de mest 
 ekstreme forhold og på de mest afsidesliggende steder
> Kun åbne standarder – for enkel integration og skalerbarhed

Gør som Axis. Vær et skridt foran.
Besøg os på SecurityUserExpo i København:
17-19 September, Booth D:03
www.axis.com/securityuserexpo

Og dit foretrukne valg, når det 
gælder kvalitet, innovation og 
ekspertise.
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Sådan skabes der tryghed i lejeboliger

Hver time døgnet rundt opstår der brand i 
en bolig. Derfor har boligselskabet Domea 
igangsat en række initiativer, som skal 
skabe større tryghed og sikkerhed blandt 

beboerne i de 36.000 boliger, som selskabet admini-
strerer for en række lokale boligselskaber over hele 
landet. Emnet er en del af halvdagskonferencen om 
sikkerhed i boliger den 18. september.
Hvilke	former	for	sikkerhed	arbejder	I	med?
–Domea arbejder systematisk med enhver form for sikkerhed, som kan gøre hver-
dagen tryggere for vores mange beboere, men ikke mindst brandsikkerheden har 
stået – og står stadig – højt på agendaen, og erfaringen viser, at med helt enkle råd 
og få midler kan de fleste brande undgås.

Sådan siger seniorkonsulent Preben Christensen fra boligselskabet Domea og 
tilføjer, at boligselskabet har gennemført en undersøgelse blandt beboerne, som 
viste, at næsten 10% havde været udsat for en brand. Mindre end hver tredje havde 
slukningsudstyr, og kun hver anden havde røgalarm. 
Hvad	har	I	konkret	gjort?
– En kampagne for røgalarmer i boligerne har resulteret i, at mere end 30.000 boliger 
nu har fået en røgalarm installeret. Vi gennemfører hvert år brand- og førstehjælps-
kurser for alle 450 ejendomsfunktionærer, og der er blevet udarbejdet brandmanualer 
for alle ejendomme. På brandsiden har vi endvidere sammen med Trygfonden fået 
produceret en informations- og undervisningsfilm, oplyser Preben Christensen.

Første sommer uden hærværk og indbrud

Skovbrynet Skole i Gladsaxe Kommune har 
i årevis været plaget af hærværk, indbrud 
og brandstiftelse. Men nu har en målrettet 
indsats og investering i sikkerhed resulteret 

i den første sommer nogensinde uden skadevoldelse.
Hvad var det, der fik jer til at tage beslutningen om at investere i sikring?
– I 2008 havde vi en voldsom, påsat brand, der lagde en tredjedel af skolen ned, 
og både før og efter branden har vi haft mange omkostninger i forbindelse med 
hærværk og indbrud – i størrelsesordenen 100.000 til 150.000 kroner om året. Vi 
følte, at vi nødt til gøre noget drastisk, fortæller skoleleder Jakob Kaufmann fra 
Skovbrynet Skole.
Og	hvad	har	I	så	gjort?
– Efter professionel vejledning fra nogle af sikkerhedsbranchens aktører besluttede 
vi at investere i kameraovervågning til udendørsarealerne, og vi har omkring 25 
kameraer monteret. Derudover har vi installeret såkaldte pullerter, så uvedkom-
mende ikke kan køre ind i bil på skolegården og køre ræs eller lignende. Det hele 
er endnu meget nyt for os, for både kameraer og pullerter blev først installeret kort 
før sommerferien.
Har	I	allerede	kunnet	måle	en	effekt?
– Sommeren 2013 er faktisk den første sommer, vi har haft, hvor vi ikke har haft 
hverken indbrud, hærværk eller andre former for uønskede hændelser. Og i hele 
processen har vi ikke haft en eneste kritisk indsigelse fra forældrene, fortæller 
Jakob Kaufmann, der deler ud af sine erfaringer på konferencen Sikker Skole om 
formiddagen den 18. september.

Jakob Kaufmann Preben Christensen
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I en tid med øgede sikringsudfordringer og krav om fleksibilitet, har du brug for en 
sikringspartner, der forstår din forretning, og tænker i proaktive helhedsløsninger, 
tilpasset dine behov. 

Pelco by Schneider Electric, udvikler og producerer branchens mest omfattende produkt 
program af IP- og analoge videoovervågnings produkter, og kan som en af de få levere 
end-to-end løsninger.

I alt fra megapixel og integrerede positioneringssystemer til videoovervågning og rene 
softwarebaserede løsninger, bestræber Pelco sig på at levere en uovertruffen kombination 
af integreret sikkerhed og fleksibilitet, så du kan kontrollere hele dit sikkerhedslandskab 
fra én enkelt brugergrænseflade.

Vores produkter omfatter velkendte brands som Spectra®, Sarix®, Esprit®, Endura® og 
Digital Sentry®. 

Få inspiration og vejledning når vi udstiller på 
SecurityUser Expo, stand G02, TAP1, Carlsberg d. 17-19 
september. Læs mere på www.pelco.com
Registrer dig på www.SEReply.com med kode 38696P, så er du 
automatisk med i lodtrækningen når vi stiller fem stk. Sarix IL10 
kameraer på højkant. 

Pelco™ by Schneider Electric er markedsleder i design, udvikling og production af videosikkerhedssystemer til alle brancher.

Første-klasses  
produkter og 
løsninger til sikring  
af din virksomhed

Netværksbaseret videoovervågning
Overvågning af et område lokalt via monitor eller 
netværk. Live-billeder sendes til døgnbemandet 
kontrolcentral og lagres digitalt på harddisk til senere 
søgning, udprintning eller efterforskning. 

Adgangskontrol
Effektiv adgangskontrol så uvedkommende færden 
undgås. Åbne standarder til magnetstribekort, berø-
ringsfrit multifunktionskort eller ved genkendelse af øje, 
fingeraftryk eller stemme. 

Sikring af dine medarbejdere og værdier  
er kritisk for din virksomheds succes
Det er dit valg af sikringspartner også...

På en andenplads kommer den 
svensk-danske slutbrugerportal 
Securityuser.com Det er AR Media 

International, der står bag de to portaler.
Fagbladet Detektor har samlet tal fra 

fire af de åbne netkilder: Alexa, Urlspion, 
Traffic Estimate och Ranking.com – der 
har speciale inden for måling af besøgssta-
tistik på nettet. I den aktuelle undersøgelse 

indgår de syv største nordiske sikkerheds-
sites, og tallene viser, at Securityworldho-
tel.com er suverænt størst.

Den største og mest kendte statistik-
kilde, Alexa, placerer siten på plads 2.704 
blandt samtlige Sveriges hjemmesider, og 
globalt havner den på plads 196.446. Ser 
man på de største sikkerhedssites i verden, 
er Securityworldhotel.com også her med 

i toppen. I Europa er kun Sourcesecurity.
com større iflg. Alexa.

Den sammenlagte toer i Detektors 
nordiske undersøgelse er Securityuser.
se med en 8.303-plads i Sverige. Ifølge 
Alexa kommer den danske Securityuser.
dk ind på en tredjeplads. Begge disse 
sites ligger nu under domænet Securi-
tyUser.com, hvilket yderligere styrker 
deres position.

Tallene bygger på en kombination af 
antallet af besøgende og sidevisninger. 

– De kilder, der er udgangspunkt for 
fagbladets undersøgelse, har forskellige 
resultater i deres målinger af de forskel-
lige sites. Den statistik, som Detektor har 
gjort brug af, skal derfor snarere opfattes 
som tendenser end som præcise tal, siger 
Jonny Sjöberg, Country Manager for Ar 
Media International i Danmark.

– Men da forskellene i rankingtal og 
antal besøgende samstemmende er meget 
stor mellem de Ar Media-drevne sites 
SecurityWorldHotel og SecurityUser ver-
sus de andre nordiske sites, kan man nok 
sige, at rangordenen i toppen er sikker.
Top 7– baseret på åbne netkilder

1. Securityworldhotel.com
2. Securityuser.se
3. Securityuser.dk
4. Skyddosakerhet.se
5. Aktuellsakerhet.se
6. Aktuellsikkerhet.no
7. Turvallisuus.com

Fagbladet Detektors kilder for rangord-
ningen: Alexa.com: URLspion.com/dk/
se/no, Ranking.com, trafficestimate.com

Sectech åbner med halvdagkonferen-
cen ”Hvordan forandrer Security-as-
a-Service (SaaS) sikkerhedsmarke-

det?” Her vil talere blandt andet fortælle 
om, hvordan virksomheder i andre bran-
cher er gået fra en produktorienteret for-
retningsmodel til at sælge tjenester.

– Dette er sikkerhedsbranchens største 
udfordring, og vi vil med denne konfe-
rence sætte fart i processen hen imod en 
”tjenesteficering” af især teknikvirksom-
hederne, siger Lennart Alexandrie, adm. 
dir. for Ar Media International, som sam-
men med messecentret Stockholmsmäs-
san er arrangør af Sectech.

SaaS kan defineres som en forretnings-
model, hvor kunden betaler for en aftalt 
funktion og et aftalt sikkerhedsniveau. Tje-

nesten kan ofte være baseret på en kombi-
nation af tekniske systemer, personrelate-
rede ressourcer, fjerndrift og skytjenester. 
Den komplette tjenesteydelse omfatter 
ofte også en finansieringsløsning, som 
muliggør, at den kombinerede tjeneste for 
kunden kan ses som en driftsomkostning.

– I dagens digitaliserede verden er der 
virkelig gode betingelser for at generere 
kundetilpassede løsninger, som kunderne 
kan abonnere på. Men at ændre adfærds-
mønster hvad angår salg og køb af sik-
kerhed er en proces, som vil tage tid. Ikke 
desto mindre er denne proces vigtig for 
branchens fortsatte overlevelse, slutter 
Lennart Alexandrie.

Fodnote: For mere info se www.sectech.nu

Securityworldhotel.com er klart størst blandt 
de nordiske sikkerhedssites – og næststørst  
i Europa iflg. en rangordningsliste, som fag-
bladet Detektor offentliggjorde i foråret, og 
som var baseret på besøgsstatistik fra et antal 
uafhængige åbne kilder, der måler webtrafik.

Securityworldhotel.com suverænt største sikkerhedssite i Norden

Sikkerhedsmessen Sectech, den 
22.–23. oktober på Rica Talk Hotel 

i Stockholm, bliver større end nogensinde. Som sædvan-
ligt er det teknikken, der dominerer udstillingsdelen. 

Sikkerhedsbranchens 
vej til tjenesteficering

Sectech i Stockholm den 22.–23. oktober
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Vil du have styr på tingene?
PAAM Systems giver dig overblik over det som absolut ikke må komme på afveje. 
For eksempel nøgler, værktøj og medicin. Takket være et proaktivt kontrolsystem får du 
fuldstændig kontrol. Og en god mavefornemmelse.

Se mere på www.paam.dk eller på SecurityUser Expo 2013, stand Q:04

PAAM Systems 
Tlf.: 26 39 64 34
Mail: info@paam.dk
www.paam.dk

www.fatumproducts.com

Fatum Mini Fatum Module Fatum Recessed Fatum DIN

The biggest assortment of connection boxes and
terminal block modules. For installations of

telecom- and securitysystems
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Hold øje med din
virksomhed 24/7...

...JustConnect™ fra D-Link
Den koste� ektive IP kameraovervågningsløsning

D-Link Denmark | Solutions
http://www.dlink.com/dk/da/business-solutions/4...

http://kaywa.me/xtL6a

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!
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Vil du højne sikkerhedsniveauet i din virksomhed?
På SecurityWorldHotel.com finder du links til markedets sikkerhedsleverandører:

ADI-Alarmsystem A/S
Baldershøj 13-15
2635 Ishøj, Denmark
Tel: 43 24 56 00, Fax: 43 24 56 01
E-mail: info.dk@adiglobal.com
Internet: www.adi-alarmsystem.dk

Aimetis Nordics
Am Prime Parc 7
65479 Raunheim, Germany
Tel: +46 (0) 709560120
Fax: +49 (0) 6142 207 98 89
E-mail: gabriel.rudback@aimetis.com
Internet: www.aimetis.com 

Alux A/S
Holmbladsvej 4-6, 
8600 Silkeborg, Denmark
Tel: +45 70 26 21 40  
Fax: +45 70 26 29 94
E-mail: alux@alux.dk
Internet: www.alux.dk

Aras Security A/S
Linde Allé 16, 2720 Vanløse, Denmark
Tel: +45 7027 4090, Fax: +45 7027 4091
E-mail: info@aras-group.com
Internet: www.aras-group.com

Bli medlem idag!

www.asis.se

S W E D E N

Världens 
största 

nätVerk för 
ledare inom 

säkerhet!

ASIS International
1625 Prince Street
Alexandria, Virginia 22314-2818, USA
Tel: +1 703 519 6200, Fax: +1 703 519 6299
E-mail: asis@asisonline.org
Internet: www.asisonline.org

ASSA ABLOY
Marielundvej 20
2730 Herlev, Denmark
Tel: +45 (0) 20 94 11 74
E-mail: jens.moeller@ruko.dk
Internet: www.assaabloy.dk/aperio

Axis Communications AB
Emdalavägen 14
223 69 Lund, Sweden
Tel: +46 46 272 1800, Fax: +46 46 13 61 30
E-mail: sales-se@axis.com
Internet: www.axis.com

Birepo ApS
Håndværkerbyen 17
2670 Greve, Denmark
Tel: +45 43903733, Fax: +45 43903253
E-mail: info@birepo.dk
Internet: www.birepo.dk

Bosch Security Systems
Telegrafvej 1
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel: +45 4489 8620, Fax: +45 4489 8630
E-mail: dk.securitysystems@bosch.com
Internet: www.boschsecurity.dk 

CEM Systems Ltd
195 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED
United Kingdom
Tel: +44 (0)28 9045 6767
Fax: +44 (0)28 9045 4535
E-mail: cem.sales@tycoint.com
Internet: www.cemsys.com

ComNet Europe Ltd
8 Turnberry Park Road
Gildersome Morley
Leeds, UK LS27 7LE, UK
Tel: +44 (0)113 307 6400
Fax: +44 (0)113 253 7462
E-mail: info-europe@comnet.net
Internet: www.comnet.net

Dahua Technology
No.1187, Bin An Road,
Binjiang District, Hangzhou, China
Tel: +86-571-87688883
Fax: +86-571-87688815
E-mail: overseas@dahuatech.com
Internet: www.dahuasecurity.com

D-Link AB
Hørskætten 5
2630, Taastrup, Denmark
Tel: +45 29 20 60 11
E-mail: Bo.Oerbjerg@dlink.com
Internet: www.dlink.com

EET Europarts
Bregnerødvej 133D
3460 Birkerød, Denmark
Tel: +45 45 82 19 19  
Fax: + 45 45 82 16 09
E-mail: info@eeteuroparts.dk
Internet: www.eeteuroparts.dk

EuroSmartView
Hammerholmen 9-13
2650 Hvidovre, Danmark
Tel: 70231 301
E-mail: jhj@eurosmartview.dk
Internet: www.eurosmartview.dk

Fatum AB
Solkraftsvägen 12
135 70 Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0)8-798 18 60
Fax: +46 (0)8-798 18 69
E-mail: info@fatum.se
Internet: www.fatumproducts.dk

HIKVISION Europe B.V.
Parellaan 24, 2132 WS Hoofddorp
The Netherlands
Tel: + 31 2 3554 2770  
Fax: +31 23-5631 112
E-mail: saleseuro@hikvision.com
Internet: www.hikvision.com 

I.L. KortSystemer A/S
Tørringvej 15
DK-2610 Rødovre, Denmark
Tel: +45 46 15 50 95  
Fax: +45 46 15 50 96
E-mail: ilkort@ilkort.dk
Internet: www.ilkort.dk

iDTEQ AS
Hagaløkkveien 13
N-1383 Asker, Norway
Tel: +47 66 988200  
Fax: +47 66 988201
E-mail: tor@idteq.com
Internet: www.idteq.com 

iLOQ Scandinavia AB
Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0)8-555 36 307
Fax: +46 (0)8-555 36 122
E-mail: scandinavia@iloq.com
Internet: www.iloq.com 

Innovative Business Software A/S (IBS) 
Gammel Torv 8
1457 København K, Denmark
Tel: + 45 33 73 40 00, Fax: +45 33 73 40 01
E-mail: info@innovative.dk
Internet: www.innovative.dk

Kidde Danmark A/S
Industriholmen 17-19
2650 Hvidovre, Denmark
Tel: +45 3686 9600, Fax: +45 3686 9611
E-mail: info@kidde-danmark.dk
Internet: www.kidde-danmark.dk

Lemvigh-Müller A/S
Stationsalléen 40
2730 Herlev, Denmark
Tel: +45 36 95 54 00, Fax: +45 36 95 54 86 
E-mail: aso@lemu.dk
Internet: www.lemu.dk/aso 

Milestone A/S
Banemarksvej 50 G
K-2605 Brøndby, Denmark
Tel: +45 88 300 300, Fax: +45 88 300 301
E-mail: info@milestonesys.com
Internet: www.milestonesys.com 

Mirasys Oy
Atomitie 5 C
FIN-00370 Helsinki, Finland
Tel: +358 9 2533 3300, Fax: +358 9 2533 3330
E-mail: sales@mirasys.com
Internet: www.mirasys.com 

MOBOTIX AG
Kaiserstrasse
D-67722 Winnweiler, Germany
Tel: +49 (6302) 9816-0, Fax: +49 (6302) 9816-190
E-mail: info@mobotix.com
Internet: www.mobotix.com

PAAM Systems
Skovbrynet 38
4140 Borup, Denamrk
Tel: +45 26 39 64 34
E-mail: tom.oland@paam.dk
Internet: www.paam.dk

Panasonic
Produktionsvej 16, 2600 Glostrup, Denmark
Tel: +45 43200800
E-mail: psne.nordic@eu.panasonic.com
Internet: www.panasonic.dk/security

PAS Card A/S
Sluseholmen 2–4
2450 København SV, Denmark
Tel: +45 72 40 65 60, Fax: +45 72 40 65 61
E-mail: ordre@pascard.dk
Internet: www.pascard.dk

Petersen-Bach A/S
Engholm Parkvej 6
3450 Allerød, Denmark
Tel: 70 15 46 00, Fax: 70 15 46 01
E-mail: pb@pb.dk
Internet: www.pb.dk

Pro-Sec A/S
Egegårdsvej 11
DK 4621 Gadstrup, Denmark
Tel: +45 56 13 06 30, Fax: +4556 16 02 98
E-mail: sales@pro-sec.dk
Internet: www.pro-sec.dk

PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5
DK-8260 Viby J, Denmark
Tel: +45 86 72 18 81, Fax: +45 86 72 18 82
E-mail: info@protectglobal.com
Internet: wwwprotectglobal.com

Raytec Limited 
Unit 3, Wansbeck Business Park
Rotary Parkway, Ashington
Northumberland NE63 8QW, UK
Tel: +44 (0) 1670 520 055
Fax: +44 (0) 1670 528 447
E-mail: sales@rayteccctv.com
Internet: www.rayteccctv.com

Ruko A/S
Marielundvej 20, 
2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 54 44 54, Fax: 44 54 44 44
E-mail: ruko@ruko.dk
Internet: www.ruko.dk

Safe Solutions ApS
Hedager 31
2670 Greve
(også Jylland Borgergade 17
7323 Thyregod), Sweden
Tel: +46 40 18 49 10
(Jylland:+45 7573 4222)
E-mail: magnus.malmberg@safesolutionsab.com
Internet: www.safesolutionsab.com 

Salto Systems Nordic
Banegårdspladsen 1.1.17
4400 Kalundborg, Denmark
Tel: +45 36 990 194, Fax: +45 78 775 115
E-mail: info@saltosystems.dk
Internet: www.saltosystems.dk

Schneider Electric Denmark A/S
Industriparken 32
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel: +45 88 20 41 77, Fax: +45 44 68 52 55
E-mail: flemming.pless@schneider-electric.dk
Internet: www.schneider-electric.com

SecurityUser Expo
Ar Media International, Danmark
Gørløsevej 5 B, 3550 Slangerup, Denmark
Tel: +45 23 10 28 38, Fax: +45 48 27 91 97
E-mail: info@securityuserexpo.com
Internet: www.securityuserexpo.com

SeeTec AG
Cylindervägen 18, 8th floor
SE-131 52 Nacka strand, Sweden
Tel: +46 (0) 708 93 23 00
E-mail: thomas.fernstrom@seetec.eu
Internet: www.seetec.eu 

Siedle Nordic A/S
Avedøreholmen 96-98
2650 Hvidovre, Denmark
Tel: +45 7022 0002, Fax: +45 3649 6349
E-mail: info@siedle.dk
Internet: www.siedle.dk

Siemens AB, Building Technologies, 
Security Products
Borupvang 3
2750 Ballerup, Denmark
Tel: +45 4633 8200
E-mail: thomas.risager@siemens.com
Internet: www.siemens.se/securityproducts

Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring

SikkerhedsBranchen
Sikkerhedens Hus
Jernholmen 12, 2650 Hvidovre, Denmark
Tel: 36 49 40 80, Fax: 36 34 90 01 
E-mail: info@sikkerhedsbranchen.dk 
Internet: www.sikkerhedsbranchen.dk

SimonsVoss Technologies AG
Feringastrasse 4
85774 Unterföhring München, Germany
Tel: +49 8999 228 0, Fax: +49 8999 228 222
E-mail: info@simons-voss.com
Internet: www.simons-voss.com

SmokeCloak Danmark
Agerhatten 25
DK-5220 Odense SØ, Denmark
Tel: +45 6473 1407
E-mail: mip@smokecloak.dk
Internet: www.smokecloak.dk

Solar A/S
Industrivej Vest 39
6600 Vejen, Denmark
Tel: 76 96 12 00, Fax: 76 97 16 20
E-mail: thj@solar.dk
Internet: www.solar.dk

Stanley Security A/S
Smedeland 15
2600 Glostrup, Denmark
Tel: +45 70 23 49 49, Fax: +45 43 25 55 50
E-mail: Jan.Garst@Niscayah.dk
Internet: www.stanleysecurity.dk

SVEISTRUP A/S
Abildgårdsparken 4
DK-3460 Birkerød, Denmark
Tel: +45 45 81 70 00, Fax: +45 45 81 70 11
E-mail: cctv@sveistrup.dk 
Internet: www.sveistrup.dk/video 

TechSolutions A/S
Lyskaer 15, 2
2730 Herlev, Denmark
Tel: +45 70 22 97 00
E-mail: ljo@techsolutions.dk
Internet: www.techsolutions.dk

Teletec Connect A/S
Virkeholm 3B
2730 Herlev, Denmark
Tel: +45 70 23 30 50, Fax: +45 69 80 45 56
E-mail: info@teletec.dk
Internet: www.teletec.dk

UTC Fire & Security Danmark A/S
Husby Allé 15 A
DK-2630 Taastrup, Denmark
Tel: +45 43 52 90 05, Fax: +45 43 52 30 07
E-mail: denmark@fs.utc.com
Internet: www.utcfssecurityproducts.dk

Vitani A/S
Vognmagervej 14
8800 Viborg, Denmark
Tel: +45 70 26 19 26, Fax: +45 86 60 19 26
E-mail: rp@vitani.dk 
Internet: www.vitani.dk
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Sectech 22.—23. oktober   
– Rica Talk Hotel i Stockholm –

                   

n Udstilling 
n Seminarer
n Konference
n Sikkerhedsbanket

Sikkerhedsbanketten
finder sted om aftenen den 

22. oktober. Der vil være  
god mad, gode vine og 
underholdning ved den 

svenske komiker og  
programleder

Måns Möller.
Book din stand,  

før det er for sent!

For bestilling af stand eller tilmelding til Sikkerhedsbanketten 
kontakt Deniz Baykal: +46 8 556 306 80 eller deniz.baykal@armedia.se  

For mere information: www.sectech.nu

Velkommen til Sectech i Stockholm! 
Den 22.–23. oktober er Rica Talk Hotel, lige ved messecentret  
Stockholmsmässan, stedet for årets vigtigste sikkerhedsbegivenhed.

Sectech fokuserer på teknik og tjenester inden for kameraovervågning, adgangs
kontrol, alarmsystemer og integrerede sikringsløsninger. 

I løbet af to dage skal de besøgende tage del i de muligheder, som sikkerhedsteknikken 
åbner op for. Her tænkes ikke mindst på de tekniske systemers muligheder for at reducere 
omkostninger og bidrage til en sund økonomi, både i den private og offentlige sektor. På 
Sectech bliver dette gjort meget tydeligt, ikke blot via de cirka 110 tilstedeværende udstillere, 
men også på de seminarer, som finder sted parallelt med udstillingen. Velkommen!
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