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kameraerne,  og hvor let eller vanskeligt er det at installere et velfung-
erende kamerabaseret sikkerhedssystem med videoanalyse. Hvor pålidelig 
er videoanalysen? Hvilke økonomiske fordele er der?

De seneste landvindinger inden for videoanalyse vil også blive be-
handlet.

Seminarvært: Bosch Security Systems A/S
Taler: Chris P. Frydendahl, Product manager CCTV, Bosch Security 
Systems og Jörgen Söderlund, Nyx Security
Deltagergebyr: 290 DKK. For deltagelse log ind på www. sectech.nu

13:00 – 14:00

03   Få de bedste kvalitetsbilleder ud af kameraerne  
– også der hvor lysforholdene er vanskelige

Flemming
Villadsen.

Justine Evans.

Hvordan skaber man kvalitetsoptagelser 

sikkerhedsovervågningen med LED-
belysning? Og hvor energibesparende er 
den?

På dette seminar gennemgår Raytec 
Ltd. og ADI-Global Distribution de sid-
ste nye landvindinger inden for pålidelig, 

Seminaret giver en gennemgang af de traditionelle lystyper (med 
særlig vægt på energitab / miljøbelastning og opvarmningstid).

Seminaret vil forklare om hvidt lys fra LED-lamper (lysdioder) og om 
infrarødt lys fra LED lamper. IR-belysning forklares i forhold til projek-
tering og til lysets egenskaber. Der vil være fokus på anvendelsesmåder 

-
vegengivelse vil blive gennemgået, ligesom energibesparelse og virknings-

af dag/nat kameraer med IR-korrigerede objektiver forklares og vises, 
bland andet med LED-lamper baseret på strømforsyning via ”Power over 
Ethernet” (PoE).

Seminarvært: ADI-Global Distribution og Raytec Ltd
Talere: Justine Evans, Sales Executive, Raytec Ltd,
og Flemming Villadsen, ADI-Alarmsystem A/S 
Deltagergebyr: 290 DKK. For deltagelse log ind på www. sectech.nu

14:15 – 15:15

04   Netværksvideo giver hurtigt afkast for handlen

Lars Hansson.

Denne præsentation fokuserer på vægten af, at detail-
handlens virksomheder ved valg av sikkerhedsvideo ser 
de nye muligheder, som dagens moderne teknik tilbyder. 
Færre end halvdelen af de detailhandlende er bevidste om 
de mange forskellige applikationer, som netværksvideo 
kan tilbyde dem.

Netværkskameraer tilbyder jo ikke blot sikkerhed, 
men kan også indsamle forretningskritiske data, fx ved 

at tælle kunder, eller se, hvor længe kunderne bliver i butikken, samt 
hvordan de bevæger sig rundt. Dette skaber merværdier, som indebærer, 
at butikkerne kan få et hurtigt afkast af deres investering i netværksvideo.

Seminaret vil også omhandle dagens stadig mere let installerede og 
brugervenlige teknik, som også gør det muligt for mindre butikker at 

14. november

09:15 – 10:15
 

01   Videoovervågning  via cloud-løsning  
– sikkerhed hvor og når som helst 

Tom  
Christiansen.

Magnus Frohm.

Cloud-løsninger er en stadig større og 
væsentlig del af den kraftigt voksende 
tjenestesektor. Dette gælder også inden 
for sikkerhedsmarkedet, hvor disse 
tjenester endnu kun er i deres vorden. 
Det at tilbyde en cloud-løsning 

ressourcerne, hvilket giver både 
økonomiske og miljømæssige fordele for alle parter.

Kunderne betaler for de tjenester, de ønsker og på hvilke tidspunkter. 
Sikkerheden går fra at være en investering til at være en driftsomkost-
ning. 

På dette seminar vil deltagerne høre mere om, hvad en cloud-løsning 
indebærer for leverandøren og for kunden. Hvordan bliver tjenesterne 
pakket og præsenteret? 

Som produktreference vil Honeywell fortælle om cloud-løsningen 
MAXPRO, som gør det muligt for kunden at få nemmere adgang til sin 
video ved hjælp af internettet, når som helst og hvor som helst. 

Med fokus på den øgede relevans mht. cloudløsninger inden for sik-
kerhedsbranchen tilbyder seminaret desuden et indblik i den produktud-
vikling, Honeywell har gennemgået på området og de nye og integrerede 
Honeywell produkter for video, adgangskontrol og indbrudsalarmer, 
som har resulteret i dette. 

Seminarvært: ADI-Alarmsystem og Honeywell
Talere: Magnus Frohm, Area Sales Manager Nordics, Honeywell
og Tom Christiansen, ADI-Alarmsystem A/S
Deltagergebyr: 290 DKK. For deltagelse log ind på www. sectech.nu

10:30 – 11:30

02   Intelligent videoanalyse  
– hvordan bruger vi den mest optimalt?

Jörgen  
Söderlund.

Chris P.  
Frydendahl.

Vi har haft intelligent videoanalyse i  

kommet i dag?  Hvilke fordele giver 
teknikken slutkunderne, og hvordan  
kan videoanalysen forebygge kriminalitet 
og reducere omkostninger for erhvervs-
livet? Disse er nogle af de spørgsmål, 
som Chris P. Frydendahl fra Bosch 

Security, tager op på dette seminar.
Seminaret belyser fordele og ulemper ved intelligent videoanalyse 

og viser små eksempler på applikationer, som belyser, hvordan IVA kan 
benyttes som et værktøj til at højne sikkerheden.

Hvordan opnår handel eller industri fordele ved benytte videoanalyse?
Hvilke af videoanalysens funktioner kan anvendes i de forskellige 

miljøer?  Hvor kriminalitetsforebyggende er sikkerhedskameraer med 
videoanalyse, og hvilke erfaringer har man? Hvordan anvender man 
videoanalyse inden døre og udenfor, fx sammen med varmekameraer?

Endelig: hvordan fungerer selve teknikken? Hvad er det, der trigger 
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hvad med sikkerheden? Og bliver alle de nye muligheder, som AoIP 
teknologien tilbyder, udnyttet godt nok?

 På dette seminar gennemgås faldgruberne i forbindelse med imple-
menteringen af AoIP – og der gives nyttige og konkrete anbefalinger til, 
hvordan AoIP ikke blot kan blive et nyt transmissionsmedie, men på én 
gang kan øge transmissionssikkerheden, tilvejebringe et væld af nyttige 
funktioner, diagnoseværktøjer og praktisk information for såvel anlægs-
ejer som installatør – hvor som helst og hvornår det skal være – samt 
spare anlægsejeren for de mange unødvendige omkostninger, der i dag er 
forbundet med traditionel alarmtransmission.

Seminarvært: ADI-Alarmsystem og Chiron Technologies Ltd
Taler: Ian Tredinnick, adm. dir. Chiron Technologies Ltd og Christina 
Schalde Berger – Regional Sales Manager, ADI-Alarmsystem
Deltagergebyr: 290 DKK. For deltagelse log ind på www. sectech.nu

få et velfungerende IP-kamerabaseret sikkerhedssystem til en attraktiv 
pris, hvilket seminarværten Axis har lagt stor vægt på i udviklingen af sit 
Companion-koncept. Det blev for nylig prisbelønnet i forbindelse med 
den årlige Detektor International Awards-galla i Stockholm.

Seminarvært: Axis Communications.
Taler: Lars Hansson, Key Account Manager DK
Deltagergebyr: 290 DKK. For deltagelse log ind på www. sectech.nu

15. november

9:15 – 10:15

05   IP-alarmtransmission; øget sikkerhed og stabilitet  
–  mere information og lavere omkostninger

Christina 
Schalde Berger.

Ian Tredinnick.

Over de seneste år er IP-baseret 
alarmtransmission – AoIP – blevet stadig 
mere udbredt. For nogle er fordelene ved 
dette evidente – for andre er det stadig 
nyt territorium, der mødes med skepsis. 

Det er let at regne sig frem til, at 
etableringsomkostningerne for en AoIP 
løsning hurtigt er betalt hjem – men 

For deltagelse på de forskellige  

 seminarer, log ind på www. sectech.nu

Tilmeld dig allerede i dag!



Sikkerhedsbanket med Omar Marzouk
L igesom de tidligere år 

vil den første messe-
dag blive afrundet med 

”Sikkerhedsbanketten”, hvor en 
velkendt artist står for under-
holdningen, og hvor der også 
vil blive uddelt branchepriser. 
Årets artist er Omar Marzouk, 
en af Danmarks for tiden mest 
populære komikere.

Arrangørerne forventer, at  
Sikkerhedsbanketten bliver 
udsolgt igen i år – lige som 
den har været det på samtlige 
Sectech-arrangementer.

Komikeren Omar Marzouk står 
for underholdningen.

Tilmelding til Sikkerhedsbanketten (obs, tilmelding er bindende)

Bestil til Deniz Baykal:
på telefon +46 8 556 306 80 eller 
e-mail: deniz.baykal@armedia.se  
eller på: www.sectech.nu

Bekræftelse sendes efter modtagelsen. 
Afgiften faktureres.

Prisen inkluderer:  
•	 Underholdning	 
•	 Velkomstdrink	 
•	 3-retters	menu 
•	 Hvidvin	til	forretten 
•	 Rødvin	til	hovedretten 
•	 Moscatel	til	desserten 
•	 Kaffe/te	efter	maden	

PRIS: 820 DKK + moms

Traditionen tro stod den på hyggeligt samvær efter 
første messedag. Efter en drink i Planetariet, hvor 
priserne for Årets danske sikkerhedsvirksomhed og 
Årets danske sikkerhedschef blev overrakt, var der 
god mad og gode vine oppe i Restaurant Cassiopeia. 
Komikeren Omar Marzouk bød på selvironisk humor 
af høj klasse både på engelsk og dansk. En god aften, 
var de fleste enige om.

Sikkerhedsbanketten

Thomas Lausten, ADI, var en af de mange, der deltog 

i banketten.

Michael Antonsen, 
Teletec, minglede, 
før der var tid til at 
gå til bords.

Omar Marzouk 
fortalte bl.a. 
om en begiven-
hedsrig flytur 
til USA med sin 
bror Osama.

SikkerhedsBranchens Kasper Skov-Mikkelsen 
sammen med Årets danske sikkerhedschef 
Allan Petersen samt repræsentanter for AS 
Solution Maritime, som blev Årets dan-
ske sikkerhedsvirksomhed.

En stor del af den danske sikkerhedsbran-
che var samlet til sikkerhedsbanketten.



og Dong. 
Allan Petersen har blandt mange 
efteruddannelser taget uddannel-
sen Eksamineret Sikringsleder, 
og han har deltaget i Styregrup-
pen for uddannelsen af Eksa-
minerede Sikringsledere samt 
underudvalg for videreudvikling 

såvel Vestafrika som i Adenbug-
ten og Det indiske Ocean. Siden 
den første tilladelse til bevæb-
nede vagter blev givet til danske 
skibe, har AS Solution været en 
væsentlig aktør med højtuddan-
nede bevæbnede vagter på dan-
ske og internationale skibe.
Foruden hovedkontoret i Herlev 
har AS Solution fysiske kontorer 
i Dar es Salaam, Nairobi / Mom-
basa, Mumbai, Seattle, London, 

af den certificerede uddannelse. 
Det er tredje gang, prisen for 
Årets danske sikkerhedschef 
bliver uddelt. Tidligere er Det 
Kongelige Biblioteks sikker-
hedschef Claus Friis og Dagrofas 
sikkerhedschef Flemming Bang 
Dammann blevet hædret.

Atlanta og Puerto Rico.
Gennem medlemskabet af Sik-
kerhedsBranchen har virksomhe-
den taget aktiv del i samarbejdet 
med Justitsministeriet omkring 
udformning af lovgivningen på 
området. 
Det er anden gang, prisen for 
Årets danske sikkerhedsvirk-
somhed bliver uddelt. I 2010 var 
det softwarevirksomheden Mile-
stone Systems, der blev hædret.

stort set alt, som vedrører sikring. 
Derfor er jeg måske blevet lidt 
synlig for SikkerhedsBranchen, 
men ellers synes jeg ikke jeg er 
så speciel, siger Allan Petersen.
Men måske er årets sikkerheds-
chef alligevel lidt speciel, da han 
med sig i sin erfaringsmæssige 
bagage har en lang række kom-
petencer, som alle sammen kan 
være nyttige, når ens ansvars-
område er sikkerhed over en 
bred front. Allan Petersens bag-
grund er således en blanding 
af ledelse, menneskeforståelse, 
administration, håndværk, øko-
nomi, teknik, jura og forsikring, 
og blandt mange uddannelser og 
ansættelsesforhold kan nævnes 
klejnsmed hos Rustfri Stålmon-
tage, ledningsmontør hos Nesa, 
forsikringsansvarlig i Elkraft og 
Nesa samt Risk Manager i Nesa 

ISO 9001:2008-standarden inden 
for bevæbnede vagter på skibe. 
Med denne certificering kan fir-
maet garantere sine kunder kva-
lificerede vagter med den rette 
baggrund til at sikre skibe mod 
pirater til søs og i havn. 
Med flere års erfaring med 
beskyttelse af både handelsskibe 
og luksusyachter har AS Soluti-
on Maritime opbygget erfaring 
med sikkerhedsopgaver ud for 

Allan Petersen modtog prisen 
for ”sin engagerede medvirken i 
udvikling af sikringsbranchen og 
samarbejdet mellem sikringsbru-
gere og udbydere.” 
Dongs sikkerhedschef vareta-
ger strategier for brandsikring, 
og han er overordnet ansvarlig 
for nøglesystemer og for de pro-
dukter, som bliver indkøbt til 
sikring, for eksempel værdi- og 
sikringsskabe. Allan Petersen er 
landeansvarlig i Dong for ITV 
(kameraovervågning) og har 
netop gennemført et landsdæk-
kende udbud på vagttjenester på 
samtlige af koncernens lokatio-
ner i Danmark. 
– Jeg bruger naturligvis al min 
erfaring og uddannelse i mit 
virke og koordinerer og udveks-
ler erfaring med personer til til-
svarende jobs. Jeg blander mig i 

AS Solution Maritime modtog 
prisen for ”virksomhedens kon-
sekvente arbejde med kvalitet, 
der har placeret den i forreste 
række internationalt, og for virk-
somhedens medvirken i arbejdet 
for at ændre lovgivning og ret-
ningslinjer nationalt og inter-
nationalt for virksomheder, der 
arbejder med bevæbnede vagter 
på handelsskibe i piratfarvand.”
AS Solution Maritime er en 
dansk udbyder af bevæbnede 
sikkerhedsvagter, som bl.a. til-
byder sikkerhedsvagter ombord 
på skibe, analyse af sikkerheds-
risici, installation af sikkerheds-
systemer, konsulentbistand m.v. 
AS Solution Maritime var blandt 
de første sikkerhedsfirmaer i ver-
den til at blive certificeret efter 

Allan Petersen, Fire & Security, Dong Energy Oil & 
Gas, fik af Brancheforeningen SikkerhedsBranchen 
overrakt prisen Årets danske sikkerhedschef på 
Sectech-messens første dag.

AS Solution Maritime fik 
af Brancheforeningen 
SikkerhedsBranchen 
overrakt prisen Årets 
danske sikkerhedsvirk-
somhed på Sectech-mes-
sens første dag.

Årets danske sikkerhedschef

Piratbekæmpelse:

Årets danske sikkerhedsvirksomhed

SecurityUsers Henrik Paulsson, Allan Petersen og 
SikkerhedsBranchens Kasper Skov-Mikkelsen.

Sonny Schürer, Svend Dalgaard, Bent Nielsen fra Maritime og Lennart Alexandrie fra AR Media.



Med et besøgstal på 899 fagfolk blev Sectech 
14.–15. november den hidtil bedst besøgte Sectech-
messe siden starten i 2002. I en tid med økonomisk 
usikkerhed og tøven med at foretage investeringer 
viser Sectech vejen frem. Messen demonstrerede 
optimisme og tro på fremtiden, og det var travl-
hed og god stemning, der prægede de to dage. På 
denne side viser vi blot nogle få highlights.

Ny besøgsrekord – 899 kom til Sectech

Ny udendørs fingeraftrykslæser
Vitani viste blandt andet en ny 
udendørs fingeraftrykslæser fra 
Suprema med IP adgangskon-
trol, kaldet BioEntry Plus/W. 
Den udnytter fordelene ved 
IP adgangskontrolsystem og 
højere sikkerhed og komfort 
i form af fingeraftrykslæsning. 
Med vandalsikker udform-
ning og IP65-klassificering er 
BioEntry W ideel til udendørs 
installation og tilbyder stor 
holdbarhed under barske omgi-
velser. BioEntry W byder på 
omfattende kommunikations-

interfaces samt og PoE (Power 
over Ethernet) kapacitet.

Verdenspremiere  
på termisk 
kamera
På ADI-Alarm-
systems stand på 
Sectech havde Pelco 
by Schneider
verdenspre-
miere på sit 
t e r m i s k e 
kamera Sarix TI. Ud over at 
være det øje, der detekterer 
selv den mindste aktivitet i totalt 
mørke, kan det termiske kamera 
Sarix TI fra Pelco by Schneider 
Electric også levere data om 
f.eks. person- eller biltrafik. 
Kameraet havde sin verdens-
premiere på den netop afholdte 
messe Sectech i København. 

Kameraets ekstreme opløs-
ning og det avancerede analy-
seværktøj gør det ikke mindst 
velegnet til kritisk sikring af pri-
vate virksomheder, i lufthavne 
og tunneller mv. Det ny kamera 
sætter nye standarder for brugen 
af termisk kamerateknologi til 
løsning af opgaver inden for kri-
tisk sikring, hvor der stilles krav 
til straks at kunne detektere per-
soner eller køretøjer selv i total 
mørke, uden nogen form for 
oplysning. En teknologi der for 
blot få år siden var forbeholdt 
de færreste på grund af prisen.

Hvor termisk kameratekno-
logi før især var forbeholdt mili-
tære formål og ved sikring af høj 
risiko zoner, kan Schneider nu 
med Sarix TI tilbyde denne tek-
nologi til civile kunder med langt 
lavere budgetter til kritiske over-
vågnings- og sikringsløsninger.

Digital nøglehåndtering
Phoniro Care er specielt udvik-
let til nøglefri hjemmepleje, 
hvorved plejepersonalet åbner 
borgerens dør ved hjælp af 
en digital nøgle i personalets 
smartphone eller mobiltelefon.

Systemet er udviklet i tæt 
samarbejde med hjemmeplejen, 
med baggrund i, at den traditio-
nelle nøglehåndtering er meget 
tidskrævende. Phoniro Care og 

den digitale nøglehåndtering 
bidrager dermed til tidsbe-
sparelser og øget sikkerhed 
for både personale og borgere. 
Borgeren behøver ikke at afle-
vere nøgler til hjemmeplejen, 
og hvis borgeren har brug for 
assistance, kan personalet hur-
tigt være der, fordi de altid har 
deres digitale nøgler med sig.

Nøglerne ligger digitalt på 
personalets telefon, og opda-

teres løbende via mobilnettet 
i takt med, at ændringer fore-
tages centralt i det administra-
tive system. Løsningen fjerner 
risikoen for tabte nøgler og 
deraf følgende udgifter samt 
øger muligheden for større 
fleksibilitet med hensyn til det 
daglige arbejde. Tilladelser 
og rettigheder styres nemt via 
web-interface. Alle hændelser 
logges i systemet. 

Efter fintælling og fjer-
nelse af besøgende, 
der er blevet klik-
ket flere gange ved 

entreen, står det nu klart, at 
Sectech den 14.–15. november  
i København gik godt.
– I disse krisetider går det 

halvskidt for de fleste messer, 
men Sectech vokser støt fra 
gang til gang. Vækst er godt, 
men det er ikke målet i sig 
selv, at vores lille teknikfokuse-
rede messe skal blive ret meget 
større, siger Jonny Sjöberg, lan-
dechef for AR Media Interna-

tional, som sammen med mes-
secentret Stockholmsmässan er 
arrangør for Sectech.

– Som arrangør er det selv-
følgelig meget glædeligt at 
kunne konstatere, at dette 
messekoncept er blevet så 
godt modtaget af markedet, 
og at det er så levedygtigt. 
Sectech er blevet et vigtigt 
mødested for branchen, og 
selv udstillere, som primært 
henvender sig til slutbrugere, 
føler, at det er indsatsen værd 
at deltage aktivt på messen, 
mener Jonny Sjöberg.

Ny generation Sony HD-
kameraer
På Sveistrups stand kunne man 
se billeder fra de nye generation 
6 Sony kameraer, som netop er 
frigivet. Den foregående gene-
ration 5 har været meget popu-
lær bl.a. på grund af den gode 
håndtering af modlys baseret 
på ViewDR teknologien. Med 

generation 6 er ViewDR funk-
tionaliteten forbedret yderligere 
med et dynamikområde på op 
til 130 dB, men lysfølsomheden 
er også forbedret betragteligt. I 
720p HD-opløsning er lysføl-
somheden 0,03 lux i farver og 
0,02 lux i S/H (30 IRE). Der-
med er det muligt at få brugbare 
HD farvebilleder om natten 

med selv meget begrænset lys, 
hvilket giver mulighed for opti-
mering af belysningen.

Generation 6 kameraerne 
giver mulighed for op til 60 
billeder pr. sekund i HD, hvil-
ket gør, at selv objekter i høj 
fart vil få en glidende video-
gengivelse. 

Kameraet er først frigivet 

som bokskamera og efterføl-
gende som minidome.

Nogle produkter, der blev vist på Sectech:

De mange besøgende sørgede for, at der var travlt på standene.

I generation 6 er en  
række funktioner forbedret.

Suprema BioEntry Plus/W.

Telefonen åbner døren.

Det termiske 
kamera Sarix TI.

HD-billeder uanset båndbredde
Bosch Security Systems 
demonstrerede sin unikke 
komprimeringsteknik Dynamic 
Transcoding til alle Bosch HD- 
og IP-kamerasystemer. Teknik-
ken bevirker, at brugeren på 
distance kan se højopløselige 
billeder fra sikkerhedskameraer 

– uanset båndbreddekapacitet.  
Transcoding-tekniken detek-

terer automatisk den tilgænge-
lige båndbredde og konverterer 
videostrømmen til den højest 
mulige kvalitet, som båndbred-
den tillader. Derigennem får 

man en live videostrøm fra et 
HD-kamera, selv når man kig-
ger på en tablet med langsom 
3G-opkobling. 

Bosch Dynamic Transcoding.


