Full kontroll!

Hög kompetens – hög kvalitet
För oss på Mysec står förtroende, långsiktighet och
moderna lösningar i fokus i arbetet med varje enskild
kund. Vi säljer, installerar och supportar kompletta larmoch säkerhetslösningar anpassade för våra kunders
behov, och vår ambition är att alltid leverera en lösning
av högsta kvalitet.
På Mysec är vår erfarenhet, kompetens och rutin våra
främsta styrkor, vi kombinerar IT med säkerhet och varje
lösning är unik och framtagen för att passa de givna

ras med vår egenutvecklade Mysec larmportal. Vi kan
IT och nätverk och vi har programutveckling in house.
Bland våra kunder finns allt från små till medelstora och
större företag, stat och kommun. Vi är en stolt leverantör till alla våra kunder som t.ex. Stockholm Stad, Botkyrka kommun, H&M Hennes & Mauritz, ARLA, SATS,
Skolfastigheter i Stockholm (SISAB), ICA och många fler.

KVALITET OCH MILJÖ

förutsättningarna. Utöver våra larm- och övervakningstjänster har vi också utvecklat vår egen Mysec larmportal där varje kund själv kan ta del av och administrera sitt
eget system. Portalen är unik i sitt slag, och något vi är
helt ensamma om på marknaden.

På Mysec är vårt mål att alltid leverera med högsta kvalitet. De produkter och tjänster vi erbjuder våra kunder
ska leva upp till bransch- och kvalitetskrav, det handlar
om stora verksamheters säkerhet och många människors trygghet.

Idag är vi 27 medarbetare med hög IT-kompetens och
behöriga ingenjörer för varje produktområde. Vi tror på
långsiktiga samarbeten eftersom det skapar trygghet
för våra kunder – just trygghet är ett ledord för oss i
egenskap av säkerhetsexpert.

Ansvaret för en hållbar utveckling ligger på oss alla. På
Mysec tar vi vårt ansvar genom att erbjuda miljöanpassade produkter och tjänster, och att hela tiden förbättra
vår miljöprestanda.

Vi utför alla typer av säkerhetsinstallationer men är
specialiserade på större integrerade säkerhetssystem,
automatiska brand- och utrymningslarm, kameraövervakning och personlarm. Alla våra installationer integre-

Mysec har ett väl genomarbetat system för kvalitet,
miljö och arbetsmiljö som ska omfatta hela vår verksamhet. Systemet uppfyller kraven för ISO 9001, 14001
och 18001 och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra
vårt kvalitetssystem.

Mysec Sweden AB
+46 (0)8-755 42 60
kontakt@mysec.se
www.mysec.se

Vi kombinerar IT med
säkerhet, och varje
lösning är unik.

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

adiglobal.se

Säkerhetslösningar
med full kontroll!

LÅS, PASSER- OCH
INTEGRERADE SYSTEM
Vi gör allt från den lilla anläggningen i privatbostäder till stora helintegrerade
anläggningar i kommuner med larm, brandvarning, passersystem och CCTV.

INBROTTSLARM
Mysec har stor erfarenhet och rutinerad
personal, och våra inbrottslarm håller
högsta kvalitet. Vi levererar inbrottslarm till allt från privatbostäder och
mindre anläggningar till kompletta
lösningar för en kommun med flera
fastigheter kopplade till samma system.
Vi är certifierade av SFF för inbrottslarm i
larmklass 1-3.

BRAND- OCH
UTRYMNINGSLARM
Vi installerar automatiska brand- och utrymningslarm, produkter som kräver en hög minimistandard och måste leva upp till högt ställda krav. Vi är certifierade av SBF avseende
brand- och utrymningslarm, vilket innebär att vi följer riktlinjerna från SBF110 för brandlarm
och Rekommendationer 2015 för utrymningslarm.

CCTV
CCTV, eller kameraövervakning, bör alltid anpassas efter anläggningens eller fastighetens
specifika förutsättningar. Mysec installerar kameraövervakningssystem från den mindre anläggningen med 1-4 kameror, till anläggningar med obegränsat antal kameror. Till
samtliga installationer finns möjlighet till lagring och inspelning. För kameraövervakning är vi
certifierade av SSF, och som certifierad installatör garanterar vi att vi lever upp till givna branschstandarder och våra kunders krav på kvalitet.

Liksom att larm och säkerhet ska fungera dygnet runt så vill vi finnas
tillgängliga för våra kunder dygnet runt. Mysec erbjuder såväl underhåll som service av samtliga system och produkter. Vår tekniska
personal ingår i ett rullande beredskapsschema som innebär att vi
alltid finns tillgängliga för våra kunder.
Telefon alla dagar dygnet runt: 08–775 42 60.

MYSEC LARMPORTAL
Med Mysec Larmportal har du alltid full kontroll. Mysec Larmportal är en
helautomatiserad larmcentral där du som användare hanterar och administrerar
dina säkerhetssystem.

DOKUMENTATION
I portalen kan du lagra
anläggningsdokumentation, anläggarintyg,
bruksanvisningar och annan
dokumentation som hör till ditt system.

KONTROLLJOURNAL
Här kan tekniker och användare skriva
in och notera servicebesök och andra
väsentliga händelser i anläggningen.

ANVÄNDARVÄNLIGT
Som administratör och användare har
du full access till Mysec larmportal.
Lägg själv till nya användare och vad
de ska ha tillgång till.

KOMPATIBELT
Portalen passar till de flesta
moderna larmsystem och
larmsändare på marknaden.

DU BESTÄMMER
I Mysec larmportal väljer du själv
vart larmen ska gå, vem eller vilka
som ska bli mottagare. Larmen
förmedlas i klartext via sms, epost
och/eller pushnotis.

LARMCENTRALER
Parallellt med larmhändelser till
portalen förmedlas larmhändelser till
ansluten larmcentral.

Med Mysec
larmportal har
du har alltid full
kontroll!
Vår egenutvecklade larmportal är helautomatiserad och
molnbaserad, framtagen för att vara en så användarvänlig och kundanpassad lösning som möjligt. I portalen kan
du själv hantera larm- och larmhändelser och du väljer
själv vilken information som ska skickas, som sms, epost
och/eller pushnotis.
Portalen är utvecklad för att även gränssnittet ska gå att
anpassa efter kundens grafiska riktlinjer och inloggningen
är säkrad på samma sätt som bankernas inloggningssystem. Mysec Larmportal passar alla som har en eller flera
larmanläggningar som omfattar inbrottslarm, brandlarm,
driftlarm, personlarm eller hisslarm som snabbt och
säkert ska förmedlas till en eller flera mottagare.

På Mysec ska
varje medarbetare
känna sig sedd och
delaktig.

Mänskliga
resurser:
vi är experter
På Mysec är vi särskilt stolta över våra medarbetare som
ligger bakom samtliga av våra produkter och tjänster, de är
vår viktigaste resurs. Vi är experter på det vi gör och drivs
av att med hög service bistå och bemöta våra kunder på
bästa sätt.
Alla medarbetare är kompetenta, erfarna och får kontinuerlig vidareutbildning för att vi ska hålla oss uppdaterade
och hela tiden fortsätta att utvecklas. Vi är måna om att
skapa en arbetsmiljö som kännetecknas av säkerhet, hälsa
och delaktighet. Trivsel är viktigt, och vi erbjuder en sund
och säker arbetsmiljö och uppmuntrar till engagemang
genom bland annat utbildning och medbestämmande.
Att skapa en bra arbetsmiljö är A och O för att varje
anställd ska trivas och känna sig bekväm med att gå till
jobbet. Och medarbetare som mår bra innebär automatiskt att företaget som helhet mår bra.

För ett brandsäkrare
Sverige och ett
tryggare samhälle.
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Vi certifierar företag, personer,
system och produkter.
Läs mer
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Referensprojekt

Botkyrka
kommun
Under flera år har Mysec varit leverantör och säkerhetspartner till Botkyrka kommun. Kommunen har cirka 500
fastigheter, bestående av bland annat vårdboende, skolor,
förskolor och kontor.
Mysec installerar och kompletterar inbrottslarm, passersystem, integrerade system, Tv-övervakning och automatiska brandlarm. Dessutom sköter Mysec underhåll
och sköter den löpande driften samt har service- och
jouransvar. I stort sett samtliga inbrottslarmanläggningar
är anslutna till Mysec larmportal för egen administration,
lagring av dokumentation, elektronisk kontrolljournal och
egen larmförmedling.
Andreas Brander är teknisk säkerhetssamordnare på
Botkyrka kommun och den som tar hand om kommunens fysiska säkerhet. Han har en nära kontakt med
Mysec och kontinuerliga avstämningar det gäller det
förebyggande underhållet.
- Samarbetet fungerar väldigt bra. Mysecs personal är
tillmötesgående, vill hjälpa till och försöker göra det till
ett bra pris som möjligt. Om jag ringer till dom och ber
dom prioritera ett ärende så blir det löst. Många företag
säger att de sätter kunden i första läget. Mysec gör det
verkligen!
Det finns ca 350 larm- och passeranläggningar av
Vanderbildt OMNIS, där 150 av dessa administreras från
kommunens centrala servermiljö. Det ger flera fördelar
för Botkyrka kommun.
- Det är driftsäkert, skalbart och har en funktionalitet
som behövs i våra fastigheter. I kombination med kompetensen i Mysecs organisation får vi en komplett lösning,
säger Andreas Brander.

HELHETSLÖSNINGAR PÅ ATTUNDA TINGSRÄTT
Mysec är en heltäckande leverantör som innehar alla av branschen förekommande certifikat och uppfyller alla larmklasser. Det ger oss förutsättningar att leverera kompletta system, från exempelvis Vanderbilt. Ett sådant
projekt är Attunda tingsrätt, där vi bygger inbrottslarm, passersystem,
personlarm och kameraövervakning med efterföljande tillsyn och kontroll av
systemet.

NYINSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL
TILL SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM
SISAB är en av Sveriges tio största fastighetsägare. På uppdrag av dem har
vi installerat flertalet system, som helintegrerade system, inbrotts- och
brandlarm samt kameraövervakning. Vi utför tillsyn och kontroll på kontinuerlig basis under året för att systemen ska fungera på bästa sätt.

HELINTEGRERAT SYSTEM PÅ ICA:S
HUVUDKONTOR
På ICA:s huvudkontor har vi installerat ett helintegrerat system från RCO
samt kamerasystem från Mirasys. Vi har ett långvarigt samarbete med ICA
och har levererat olika system till ett trettiotal butiker.

Kungslås är en auktoriserad låssmed.
Läs mer på Stockholms Låssmedsmästares Förening, SLF.

Fleminggatan 23 • 112 26 Stockholm • 08-652 04 00 • info@kungslas.se
www.kungslas.se
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Kungslås AB har funnits på Kungsholmen i över 50 år.
Vi är en ASSA Servicestation med licens i de flesta fabrikat.
Våra kunder är allt från kommuner och landsting till företag och
privatpersoner.

