SMARTA SÄKERHETSLÖSNINGAR
FÖR EN TRYGG OCH BEKVÄM TILLVARO
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PROBLEMFRITT OCH SÄKERT FÖR KUNDEN
Great Security är ett av Sveriges största säkerhetsföretag
och har en lång historia genom de bolag som under resans
gång blivit och idag är en del av Great Security. Idag har
vi lokal och regional närvaro med 26 kontor i hela landet,
varav 21 med butiker. Vi har ett heltäckande säkerhetserbjudande med lösningar för att låsa, passera, larma, övervaka,
släcka och trygga.
Som VD för Great Security brinner jag för att vi alltid ska
arbeta utifrån vår värdegrund ”Kunden i centrum”. Kunden
i centrum innebär att Great Securitys medarbetare i varje
aktivitet och beslut ska se situationen ur kundens synvinkel
och reflektera över vad som är viktigt och rätt under kundspecifika förutsättningar och behov. För att följa upp detta
arbetssätt utgår vi från regelbundna kundundersökningar
och tydliga riktlinjer gällande hur vi arbetar kundorienterat,
och vi delar årligen ut utmärkelsen ”Årets kundorienterade
medarbetare” för att uppmärksamma och hylla förebilder i
organisationen. Kunden i centrum finns med på agendan i
hela leveranskedjan och för samtliga arbetsroller, oavsett
om medarbetaren har direktkontakt med kunden eller arbetar med stödfunktioner till produktion och service.

kunna utmanas med nya arbetsområden. Det finns många
exempel på medarbetare som gått från tekniker till arbetsledare, projektledare, säljare och även vidare till en roll som
platschef. För att stärka våra medarbetares kompetenser har
vi utvecklat interna utbildningspaket inom ramen för vad vi
kallar ”Great Academy”.
Säkerhetsbranschen växer och för att fortsatt erbjuda branschens bästa erbjudande ska Great Security vara i teknikens
framkant. Vi följer med i utvecklingen och ser en stark organisk tillväxt. Detta kompletterar vi genom att
kontinuerligt utvärdera
nya spännande
förvärvsmöjligheter.

/Pontus Skårner,
VD, Great Security

För att vara kundernas förhandsval behöver vi även vara
medarbetarnas förstahandsval. Inom Great Security finns
mycket stor kompetens och erfarenhet genom våra 400
engagerade medarbetare och samarbetet mellan dem.
Medarbetarna är våra viktigaste tillgångar och vi arbetar
kontinuerligt för att de ska kunna utvecklas och trivas inom
bolaget över lång tid. Det kan innebära att tekniker ges
möjlighet att fördjupa sin kompetens inom sitt säkerhetstekniska område eller bredda sin kompetens för att

NEXT GENERATION
KEYLESS. NOW.
Digital Cylinder AX
The finest in keyless security

www.simons-voss.com

0701-45 62 53 • 0736-54 56 51
www.cnilsson.se
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Vi levererar tillförlitliga

MOBILA LÖSNINGAR
FÖR TRYGGHET,
PERSONSÄKERHET OCH
TEKNISKA LARM.
sales@cobs.se • 031-33 33 840 • www.cobs.se
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LÅSA
Att kunna låsa är en av de mest grundläggande säkerhetsfunktioner som
finns, trots det är låssystemens värld mycket komplex med bland annat patentskydd för otillåten kopiering. I våra 21 låsbutiker arbetar branschkunniga låssmeder med lång erfarenhet och stor kompetens inom alla typer av
lås. Vi är certifierad anläggarfirma för traditionella mekaniska lås, och våra
låssmeder har djup expertis inom all hårdvara runt dörrmiljöer. Självklart
erbjuder vi även elektroniska lås, som bland annat ger dig möjlighet att
styra vem som har behörighet att öppna låset, och att spärra nycklar som
kommit bort så att ingen obehörig kan komma in.
Genom erfarenhet och yrkeskunskap utvecklar Great Security den lösning
som är bäst för varje given situation. I vissa fall krävs flexibla lösningar som
kan uppdateras enkelt och anpassas utifrån olika skyddsnivåer i samma system, och för andra kunder är en kostnadseffektiv lösning av högsta prioritet.

Motorlås & Elslutbleck
Vi breddar produktportföljen! Du känner oss genom
motorslutblecket Rapid. Inom kort lanserar vi motorlåsserien Protector och elslutbleck i EX-serien.
Vi på Exma ger dig innovation och kunskap inom
elektromekanik – säkert, bekvämt och smart.
Senaste nyheterna finns på LinkedIn och på exma.se

Exma-annons_GreatSecurity_186x55.indd 1
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LARMA
Great Security erbjuder alla typer av larm, från de mest grundläggande till
de mest avancerade systemen. Det betyder att vi kan hjälpa dig med just
de lösningar som du behöver, även om din verksamhet har särskilt kritiska
säkerhetsbehov. För er trygghet är Great Security certifierad anläggarfirma
för både Inbrottslarm och Brandlarm. Som certifierad anläggarfirma har
vi kompetens att, med egna behöriga ingenjörer, projektera och installera
klassade säkerhetsanläggningar.
Med inbrottslarm och brandlarm skyddas människor, egendom och lokaler
från inbrott, skadegörelse och brand. Larm kan även vara viktigt för att
möta eventuella krav från ert försäkringsbolag och skapar en ökad trygghet hos de personer som rör sig i era lokaler. Vid behov kombinerar Great
Security larm med andra säkerhetssystem såsom ert passersystem.

Behovsanpassade datorer
för säkerhetlösningar

HTS31470

HT FDFL

Kamera, NVR, Rackserver, Passage/inbrott,
Brand, Fastighetsautomation, Nätverk
HT20370

www.hattelandtechnology.com

sales.sweden@hattelandtechnology.com

010-205 16 50
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PASSERA
Att medarbetare, boende och besökare smidigt ska kunna passera in och
ut ur er anläggning samtidigt som obehöriga effektivt stängs ute är en
självklarhet för Great Security. Ett passersystem är en kostnadseffektiv
lösning som utgår från givna behörigheter och kan enkelt administreras
och uppdateras. Systemet ger ökad kontroll, inte endast genom att skydda
från obehöriga, utan även genom att möjliggöra spårbarhet om en incident
skett i anläggningen. Med passersystemet kan också andra system integreras, som bokningssystem för tvättstuga, porttelefon, digitala informationstavlor eller postlådor.
Med dörrautomatik i er anläggning underlättas passering i, till och från er
anläggning. Dörren öppnas i besvärliga situationer när du bär tungt men
framförallt möjliggör dörrautomatik smidig in- och utpassering för alla
behöriga personer, oavsett förutsättning eller funktionsnedsättning.

Brett utbud av produkter för kort- och nyckelhantering...
32

1-
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Nyckelhantering

Korthantering

● Nyckelringar/vajrar/plomberingar
● Nyckelbrickor - märkta/omärkta
● Väskor, kedjor och jojos mm
● Digital molnbaserad kvittenshantering

●
●
●
●

Korthållare i mängder av varianter
Plastfickor, jojos, lanyard
Online personalkortslösning
Kort & taggar i olika format, märkta/omärkta

Säkra skåp
● Nyckelskåp, för 1-1800 nycklar
● Medicinskåp
● Medicinkylskåp
● Brand- och stöldskyddade skåp
● Nyckelskåp för fordon

...goda råd får du på köpet!

ID Säkerhet i Örebro AB ● Idrottsvägen 33, 702 32 Örebro ● 019-32 21 30 ● info@idsakerhet.se ● www.idsakerhet.se
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ÖVERVAKA
Att i realtid ha full översikt över sina lokaler är något som många verksamhetsutövare och fastighetsägare önskar. Kameraövervakning ger er möjligheten att veta vad som händer i er anläggning oavsett tidpunkt på dygnet eller
var ni befinner er. Det ökar tryggheten i och runt era byggnader och skyddar
proaktivt genom att avskräcka eventuella obehöriga. Filmerna från kameraövervakningen kan även vara av stort värde i försäkringsärenden.
Som certifierad anläggarfirma för CCTV (kameraövervakning) kan vi hjälpa
er med att utforma en lösning som uppfyller era behov, vilket kan inkludera att motverka skadegörelse, svinn eller stölder. Great Security är er rådgivande expert och säkerställer att ni följer kameralagen i övervakningen,
allt för att göra det enkelt för er.

•

SÄKERHETSSAMORDNARE

•

SÄKERHETSJURIDIK

•

RISK- OCH KONSEKVENSANALYS

•

PERSONSKYDD/TRYGGHET

•

SVINNBEKÄMPNING

•

SÄKERHETSEKONOMI

•

KRISPLANERING OCH STABSLEDNING

•

UTBILDNINGAR

•

BAKGRUNDSKONTROLLER

•

RÅDGIVNING/SUPPORT

För mer information vänligen besök oss på safesec.nu
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SLÄCKA
Det bästa sättet att skydda sig från potentiellt förödande konsekvenser av
en brand är att aktivt arbeta för att en brand aldrig ska uppstå. Great Security arbetar med systematiskt brandskyddsarbete och utgår alltid utifrån
kundens syfte med brandskyddet. Med analyser gällande brandrisker och
dess sannolikhet samt eventuella konsekvenser anpassar Great Security
rätt lösning för den specifika kunden.
Great Security erbjuder smart och effektiv släckutrustning från Salgrom,
som karakteriseras av lägre inköpspris än traditionella gassläcksystem och
mycket goda släckningsegenskaper. De fasta släcksystemen utan gasflaskor
kan appliceras i de mest kritiska brandriskutrymmen och riskerar inte att
förstöra känslig utrustning eller inredning. De är dessutom miljövänliga
med giftfritt innehåll, återvinningsbara behållare och utan påverkan på
global uppvärmning, ozonskiktet eller atmosfärens livslängd.

SLAGDÖRRSAUTOMATIKER
FRÅN GILGEN
Det säkra valet som öppnar dörrar
Kvalitet

Driftsäkerhet

Användarvänlighet
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TRYGGA
Great Security arbetar även med att trygga våra kunder. Ett av de tydligaste
exemplen är våra lösningar för hemtjänst, vårdhem och specialboenden.
Vi erbjuder digitala vårdassistenter som med sensorer och kameror ger
omsorgsgivare nödvändig information om omsorgstagarens hälsotillstånd
och genererar varningar om till exempel en omsorgstagare med hög
fallrisk lämnar sin säng under natten. Våra lösningar ger omsorgstagaren
en bekväm tillvaro och god sömn, utan onödiga tillsynsbesök nattetid,
samtidigt som det effektiviserar för personal inom omsorgen som kan vara
säker på att omsorgstagaren mår bra.
Med våra trygghetslösningar minskas antalet fallolyckor, förbättras omsorgstagarens sömnkvalitet och reduceras stressen för personal inom
omsorgen. De enklare lösningarna följer omsorgstagarens rörelser i rummet, och med de mest avancerade lösningarna kan även puls och andning
övervakas, vilket ger möjligheter till mer proaktiv vård och e-hälsa.

Sensoraktivera era tunga dörrar
Tillgänglighet och trygghet är viktigare än någonsin.
Låt besökare kliva in genom att bara röra sin hand framför
sensorn. Ett utmärkt sätt att undvika bakterier då hygien
är av yttersta vikt. Det är MAGIC SWITCH sensor.
Sensorstyrda dörrar kräver en stark, intelligent och funktionssäker dörröppnare. En automatiserad slagdörrs-öppnare som
är trygg, tyst och klarar tunga dörrar. Det är SW300.

Stay safe when
making an entrance!

Kontakta Ulf Svensson, Area Sales Manager Scandinavia
på 010 474 84 22, ulf.svensson@assaabloy.com
Tillsammans hittar vi den bästa lösningen.
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SMART,
ENGAGERAD,
KUNDORIENTERAD
Israelisk kunskap för en
smartare och säkrare värld.
Det israeliska företaget Provision-ISR har svarat på de diversifierade kraven på den
internationella marknaden och blivit ett av de snabbast växande CCTV-märkena i världen.
Provision-ISRs sortiment inkluderar högkvalitativa IP- och HD-kameror, raffinerade
inspelningsenheter och ett komplett utbud av tillförlitliga tillbehör som är speciellt utformade
för CCTV-marknaden.
Provision-ISRs ingenjörer har uppnått enastående kunskaper för att utveckla ledande
videoanalyser och mjukvarulösningar samtidigt som gränssnittet var enkelt och intuitivt.
Vill du veta mer om vilka produkter vi erbjuder och vad som kan passa dig?
Vänligen besök oss på www.safe-tech.se för att se hela vårt utbud och erbjudanden.

Distribueras av: Safe-tech CCTV Systems SWEDEN AB | Bruksvägen 31C, 285 33 Markaryd | 0433-167 11 | order@safe-tech.se
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VÅR VÄRDEGRUND
Vi på Great Security vill vara förstahandsvalet för såväl kunder som för medarbetare. Med vår
engagerade och kunniga personal skapar, implementerar och underhåller vi smarta säkerhetslösningar i teknikens framkant för att uppfylla våra kunders trygghetsbehov, såväl stora som små.
För att lyckas med detta arbetar vi på Great Security efter våra värdeord Smart, Engagerad och
Kundorienterad. De finns till för att hjälpa oss att agera för kundens och Great Securitys framgång.

Smart innebär för oss:

Engagerad innebär för oss:

Kundorienterad innebär för oss:

Medarbetare med kunskap
och erfarenhet att leverera
smarta säkerhetslösningar utifrån kundens specifika behov
på ett effektivt sätt.

Medarbetare som är engagerade i att bygga Great Securitys varumärke genom att ta
ansvar för säkerhetslösningen,
den långsiktiga kundrelationen och affären.

Medarbetare som har kunden
i fokus i samtliga aktiviteter
och beslut, och som reflekterar
över vad som är viktigt och rätt
för kunden.

En organisation som anpassar
sig efter marknaden för att
ligga i teknisk framkant med
starkt framtidsfokus.

En organisation med kollegor
som medarbetarna känner
samhörighet med och är
stolta över.

En organisation som är utformad för att skapa förtroende
och långsiktiga kundrelationer.
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VI FINNS DÄR VÅRA KUNDER FINNS
För att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder finns vi där våra
kunder finns. Vi har en rikstäckande verksamhet och lokal närvaro med
26 kontor och butiker.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslöv
Falkenberg
Gnesta
Göteborg – Frölunda
Göteborg – Hisingen
Varberg
Halmstad
Helsingborg
Kungsbacka
Landskrona
Linköping
Lund
Malmö

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norrköping
Nyköping
Stockholm – Bromma
Stockholm – Kista
Stockholm – Liljeholmen
Stockholm – Lindhagenplan
Stockholm – Nacka
Stockholm – Skarpnäck
Stockholm – Sundbyberg
Stockholm – Södermalm
Uppsala
Upplands Väsby
Örebro

Varför RCO
Security AB?
RCO Security AB utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem. Vårt erbjudande karaktäriseras av god kvalitet, hög tillgänglighet och innovation. Genom
närhet till våra kunder skapar vi en trygg, säker och smidig vardag – vare sig man har behov av ett
kodlås vid en enda dörr eller ett stort integrerat system för styrning av passer och inbrottslarm i
flera fastigheter spridda över landet.

Öka säkerheten med digitala
dörrlås i hela fastigheten

Guide inför upphandling av
passersystem och låssystem

Förfrågningsunderlag och stöd
för flerfamiljshus

Allt fler fastighetsförvaltare installerar passersystem med taggar på
entrédörrar. Fördelen med taggar,
utöver smidigare administration, är
ökad säkerhet. En tagg kan enkelt
spärras medan portkoder och nycklar
kan komma på vift. Digitala dörrlås
kan numera även installeras på ”offlinedörrar” utan kabeldragning, till
exempel dörrar till förråd och lägenheter. Kostnaden för installation blir
därmed lägre.

Guiden kan användas som stöd för dig
som har i uppdrag att förbättra, byta
ut eller implementera nya system i en
fastighet. Med den här guiden vill vi
på RCO dela med oss av våra erfarenheter som utvecklare av passersystem, låssystem och bokningssystem.
Guiden kan användas som stöd när
man gör en förstudie för att ta reda på
vilka funktioner som det nya systemet ska ha och vilka behov som ska
tillfredsställas.

Att införa passerkontroll vid entréer
och gemensamma dörrar samt ett
elektroniskt bokningssystem är några
exempel på hur fastighetsägare kan
erbjuda en bättre boendemiljö. Förutom att tryggheten ökar, bland annat
genom minskad skadegörelse och
minskat obehörigt spring, blir också
vardagslivet smidigare för de boende.
Vi har samlat erfarenheter som kan
användas för att säkerställa rätt funktioner när man avser införskaffa ett
passersystem eller bokningssystem åt
föreningen.

Läs mer på rco.se
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EN ARBETSPLATS ATT TRIVAS
PÅ OCH UTVECKLAS INOM

FREDRIK LINDBLOM
Jag jobbar med försäljning av brandlarm,
inbrottslarm, passersystem och kameraanläggningar.
Möten med kunder och att projektera säkra
helhetslösningar gör att jag trivs med mitt
arbete. Att veta att mina kollegor gör allt för
att genomföra leveransen till kund på bästa
sätt gör arbetet inspirerande.

Vill ni också ha en fin
broschyr som berättar om
er verksamhet?
Hör av dig till oss på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se
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LENNY EKLUND
Jag är certifierad låsmästare och produkt
ansvarig för vår lås- och butikverksamhet.
Till vardags projekterar, säljer och leder jag
mekanikprojekt i region Mitt.
Great Security är ett lyhört bolag i ständig
utveckling, där vi som medarbetare har ett
stort inflytande. Tillsammans med en stark
lagkänsla skapar det en härlig arbetsplats!

Great Security Sverige har valt
Söderberg & Partners
Great Security Sverige har inlett samarbete med Söderberg & Partners,
vilket ger dig möjligheten att konkurrensutsätta ditt försäkringsavtal kostnadsfritt!
Söderberg & Partners är en av Sveriges största försäkringsförmedlare
och hjälper små som stora företag att upphandla sina försäkringar.
I genomsnittsutfallet ger Söderberg & Partners bättre premier, bättre
villkor och en högre servicestandard.

Fördelar:
Vi garanterar att vi sänker era kostnader
Du sparar tid
Bättre villkor
Löpande rådgivning
Michael Thörn, Rådgivare företagsförsäkringar
0739-60 76 57 • michael.thorn@soderbergpartners.se
Victor Kindbom, Pensionsrådgivare
070-670 11 87 victor.kindbom@soderbergpartners.se
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EN DAG PÅ JOBBET MED ALEXANDRA BOHLIN,
SÄKERHETSTEKNIKER/UNDERHÅLLSAVTAL
6:30

13:00

Min arbetsdag börjar med att jag åker hemifrån till en av våra
distributörer för att plocka upp batterier som jag beställde igår.

Lämnar kontoret för att åka till nästa kund för anpassad provning.

7:00

Hos denna kund kör jag larmdon och lyssnar genom larmdon. Inga problem här heller, utrustningen fungerar fint.

Jag åker vidare till kund för en anpassad provning.

15:30

10:00
Startar brandlarmet hos kunden och lyssnar genom larmdon, för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

11:30
Allt fungerade fint, så när jag är klar åker jag till kontoret.

12:00
Äter lunch på kontoret med kollegor. Alltid trevligt att sitta
tillsammans en stund!

PULSE
ASSA ABLOY PULSE är vår elektroniska
låslösning
med
självförsörjande
cylindrar och hänglås. Varken batterier
eller extern strömförsörjning behövs.
Det trådlösa passersystemet kombinerar elektronisk låsning med traditionell mekanisk säkerhet.

A519.2104

ASSA ABLOY PULSE är utformat för
att användas i alla typer av miljöer
- från skolor till sjukhem och
lägenhetskomplex.

Läs mer på
assaabloyopeningsolutions.se
eller ring 016-17 70 00

14:00

Åker tillbaka till kontoret. Där färdigställer jag protokoll för
dagen, fyller i ordrar, beställer batterier som används –
administration helt enkelt, för att allt ska bli färdigt för dagen.

16:00
Jag tar en avslutningskaffe med kollegorna. Vi pratar om
dagen och hur det gått. Det är bra att kunna utbyta erfarenheter med kollegerna, ofta lär man sig något nytt. Sen är det
dags att åka hem.

ARX
ASSA ABLOY ARX, ett kombinerat
larm- och passersystem som skapar
säkerhet och trygghet i de flesta typer
av anläggningar, från mindre upp till
stora och komplexa, geografiskt spridda
anläggningar. Larmenheter i systemet är
godkända och intygade enligt SSF1014,
utgåva 4, för larmklass 3/4.
ASSA ABLOY ARX kan installeras i företagets eller fastighetens befintliga nätverk.
Programvaran i centralenheterna är signerad och kan inte bytas ut mot manipulerad och/eller osignerad programvara.

Triton
Vi har valt ut det bästa från
våra cylindrar och samlat
tekniken och kunskapen i en
ny cylinderserie – ASSA ABLOY
Triton. Med Triton täcker vi alla
dina behov och säkerhetsnivåer.
Med en nyckel kan du låsa allt –
från högsäkerhetscylindrar med
CLIQ®-funktion till det enklaste
förråd. Allt ryms i cylinderserien
ASSA ABLOY Triton.
Den tekniska nivån gör den också
till vår säkraste cylinderserie och
erbjuder därmed en ökad trygghet.
Mångsidigheten gör den till den
mest användbara för dig och dina
fastigheter.

17

149 final print with bleed.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

05/03/2020

14:19

Köp säkerhetsprodukterna från ADI.
Hos ADI köper du säkerhetsprodukter,
och de smartaste lösningarna, från de
ﬂesta stora tillverkarna.

adiglobal.se
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VÅRT KVALITETSARBETE
På Great Security är kvalitetsarbetet en del av varje medarbetares vardag – det ska vara lätt att göra rätt. Med höga
krav från våra intressenter och ständiga framsteg i teknikutvecklingen på marknaden måste vi arbeta aktivt med
kvalitetssäkring. Alla steg och delar i våra leveranser kvalitetssäkras genom ett strukturerat arbetssätt som dokumenteras. Det gör vårt proaktiva arbete lättare och vi kan
genomföra förbättringsåtgärder i ett tidigt skede.

partner när det kommer till säkerhetslösningar. Resultatet
från dessa undersökningar analyserar vi för att identifiera
ytterligare förbättringsområden att arbeta med.
Kvalitetsarbetet är ett av våra största och mest utmanande projekt som engagerar och påverkar alla funktioner i
organisationen och genererar ett betydande värde för Great
Securitys medarbetare och kunder.

Våra kundundersökningar och medarbetarundersökningar visar att Great Security är en omtyckt arbetsgivare och en trygg

Nyckel- och värdesakshantering som
ger dig total kontroll.
Full överblick, säker förvaring och individuell spårbarhet – fördelarna med lösningen är
uppenbara. Via den webbaserade programvaran KeyWin6 utnyttjar du en rad smarta
funktioner via ett enkelt och överskådligt gränssnitt.

KEYWIN6
Webbapplikationen KeyWin6 är en vidareutveckling av
marknadens mest omfattande administrationsverktyg för
säker nyckel- och värdesakshantering.

Låt verksamhetens behov styra och hantera ett eller flera skåp i samma system eller på
olika platser för att skapa tillgänglighet. Enklare blir det inte att säkra din nuvarande och
framtida nyckel- och värdesakshantering.

Se hela sortimentet på www.creone.se

Välj att koppla upp era skåp direkt mot KeyWin6 IoT molntjänst som bygger på IoT-teknik via Microsoft Azure och var
redo att utnyttja fördelarna på bara några få klick.
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Kostnadseffektivt brandskydd
med minimalt underhåll
Brandlarmsystemet SeruriFire från Securiton har en av marknadens mest pålitliga detektorer.
•

Inbyggt larmfilter för reducering av obefogade brandlarm

•

Detektorn anpassar sig efter omgivningen (Cubus Levelling).

•

Den enda detektorserie som uppfyller samtliga EN 54-normerna.

Securifire är marknadens mest kompletta och anpassningsbara brandlarmsystem som lämpar sig
för anläggningar av alla storlekar.

www.securifire.se
sakerhet@elektroskandia.se

Great Security är ett företag som anpassar sig efter kundens behov.
Vi har expertisen och står alltid redo att ge professionell hjälp
baserad på kunskap och mångårig erfarenhet.

KONTAKTA OSS VIA VÅR HEMSIDA.
greatsecurity.se
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