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Unikt seminarieprogram fokuserar på effekterna av teknologiskiftet:

Intelligent video, smarta kort, larmöverföring
och integrerade system i fokus på Sectech 2007
Nätverksteknologins betydelse för säkerhetsinstal
lationer blir allt tydligare. Det understyrks inte minst
på Sectech (www.sectech.nu) den 23 – 24 oktober på
Rica Talk Hotel i Älvsjö. Seminarieprogrammet som nu
presenteras handlar i allt väsentligt om konsekven
serna av det pågående teknologiskiftet från analog
till digital teknik.
Första dagens Block 1 består fyra
seminarier som behandlar den
moderna kameraövervakningstekniken och inte minst betydelsen

-

-

av den snabbväxande sub-sektorn
intelligent videoövervakning.
Block 2 under öppningsdagen ger också en inblick i den

moderna kortteknologin för såväl
passerkontroll som identitetskontroll för olika applikationer.
Block 3 inleder också en
serie seminarier som handlar om
larmöverföring och som fortsätter
andra dagens första block. Här
är det bl a IP-baserad larmöverföring som behandlas liksom
överföring via mobilnätet.
Andra dagens andra block
tillägnas integrerade lösningar
och hur man kostnadseffektivt

erhåller ett komplext system
som optimerar säkerheten och
samtidigt fungerar smidigt
och enkelt ur ett handhavande
perspektiv.
För de som verkligen vill hålla
sig uppdaterade finns sålunda en
mycket intressant meny av seminarier (se nedan) att välja mellan,
allt efter eget behov. Men boka
snarast ditt deltagande. Platserna
är begränsade och först till kvarn
gäller. Så boka redan idag!

Så här ser Sectech 2007 års seminarieprogram ut
23 oktober
• BLOCK 1
09:00 - 10:30

Peter Lindström.

Johan Åkesson.

01. Nätverksvideo och
intelligent kameraövervakning i praktiken.
Detta seminarie är indelat i två
block för att belysa hur nätverksvideo och intelligent videoanalys kan
optimera drift och säkerhet inom
handeln respektive transportsektorn.
Första 40 minuters passet tillägnas ”Nätverksvideo och intelligent
kameraövervakning inom handeln”
Axis Communications, marknadsledande inom nätverksvideo,
berättar hur nätverkvideo och intelligent videoanalys kan minimera
svinn och optimera delar av den
dagliga driften inom handeln.
Axis Communications, marknadsledande inom nätverksvideo,
berättar hur nätverkvideo och intelligens bland annat kan minimera
svin och optimera delar av den
dagliga driften inom handeln.
Andra 40 minuters passet tillägnas ”Nätverksvideo och intelligent
kameraövervakning inom transport”

En av världens största installationer av nätverksvideo finns i
Stockholm. Axis Communications
och SL beskriver hur en av världens
största installationer av nätverksvideo görs.
När prospektet är klart beräknas
ca 12 000 nätverkskameror vara
i drift enbart i SL’s installation.
Hör bland annat hur man använt
intelligent video för att detektera
spårbeträdelse.
Seminarievärd: Axis
Communications.
Talare: Peter Lindström, Country
Manager Nordics, Balticum, CEE
and Russia, Axis Communications,
Johan Åkesson, Director, B Retail,
Axis Communications.
Samt representant från SL.
Deltagaravgift: 415 SEK /st
(exkl moms).
10:40 - 12:20

Per Johansson.

02. Intelligent video
detektion – vad kan
tekniken erbjuda idag?
Bosch Security Systems är seminarievärd och kommer ge en aktuell
lägesbeskrivning när det gäller
”intelligent videodetektion”. Var

är vi idag och vart är vi på väg?
Detektera beteende, lämnade objekt, hastigheter, riktningar – vilka
intelligenta kameralösningar är
tillgängliga på dagens marknad?
Svaren på dessa frågor får åhörarna
på seminariet.
Seminarievärd: Bosch Security
Systems.
Talare: Per Johansson, försäljningschef, Bosch Security Systems.
Deltagaravgift: 415 SEK /st
(exkl moms).
13:00 - 14:30

Björn Admeus.

03. Förbättrat arbetsflöde
och högre säkerhet med
intelligens placerad i början
av övervakningssystemet.
Genom att installera ”intelligenta”
kameror uppnås en mängd fördelar
i ett övervakningssystem. Men var
ska intelligensen placeras i ett intelligent videoövervakningssystem?
”Intelligenta” system som kan
underlätta för beslutsfattarna om
åtgärder samt öka kundnyttan i
form av nya till lämpningar som
t ex rapportering av besöksantal,
upptäcka kvarlämnade bagage,
avvikande beteende.

Idag finns intelligenta system
men dessa är baserade på processor
krävande mjukvaror som installeras på centralutrusningen och
då har man egentligen inte vunnit
speciellt mycket med tanke på
ett förbättrat och mer effektivt
arbetsflöde, hävdar Björn Admeus,
produktchef på Sony som är en
av talarna. Han menar att ett
bättre sätt att göra detta på är att
applicera ”intelligensen” i början av
nätverket, i kameran. Om kameran
kan registrera allt som händer och
analysera bilderna innan dessa
skickas till centralenheten är det
ett stort steg framåt. Fördelar som
anges är:
– Belastningen på beslutsfattarna om åtgärder minskar
eftersom kameran kan fatta beslut
om åtgärder och utföra dessa innan
bilderna skickas för att generera ett
larm centralt.
- Kraven på lagring, processorkraft
och bandbredd minskar.
- Minimering av falsklarm uppnås
eftersom kameran kan skilja på
avvikande och återkommande
rörelsemönster.
- Talade larm kan spelas upp direkt
i kameran som förebyggande
åtgärder.
- Alla förändringar i bilden kan
generas som ”metadata” i en separat fil som i efterhand kan skapa
rapporter om kundströmmar,
kvarlämnade föremål m m.
På detta seminarie som Sony är
värd för, kommer åhörarna få veta
mer om varför distribuerad intel-

ligens är den optimala formen av
intelligent kameraövervakning.
Seminarievärd: Sony.
Talare: Björn Admeus, produktchef,
Sony.
Deltagaravgift: 415 SEK /st
(exkl moms).
14:40 - 16:10

Per Johansson.

04. Bildlagring – vilken
lösning är bäst idag och
imorgon?
Antalet övervakningskameror i
samhället ökar dramatisk. Hur bör
man lagra bilder från kameraövervakning idag? Hur ser bildlagringen ut imorgon? VCR, DVR,
NVR, ISCI, vilken lagringsprincip
skall man välja? Seminarievärden
Bosch Security Systems utlovar svar
på dessa frågor.

darder. Vad är varumärken? Vad är
standard?
Seminariet kommer också
belysa säkra och osäkra vägar att
använda korten. Det betyder att
åhörarna får ta del av information
om hur man undviker att gå i
fällor som man sitter fast i för lång
tid p g a okunskap eller logistiska
felbeslut.
Hur kan man både ha ett säkert
och ett öppet kort? Det är en annan frågeställning som får sitt svar
på seminariet.
Vidare kommer Robert Jansson att ta upp hur man idag kan
använda korten till mycket mer
än att öppna en dörr och hur man
kan öka värdet på sin investering
genom att använda korten till
maximal effekt.

för att kryptera den beröringsfria
tekniken och lägga över certifikaten
på chipet samtidigt som man skriver ut kortet – så finns alla förutsättningar att överlag smidigt höja
säkerheten i hela organisationen på
ett ekonomiskt attraktivt sätt.

Seminarievärd: HID
Corporation Ltd.
Talare: Robert Jansson,
Skandinavisk försäljningschef,
HID Corporation Ltd.
Deltagaravgift: 415 SEK /st
(exkl moms).

Eric Michélsen.

10:40 - 12:20

Seminarievärd: Bosch Security
Systems.
Talare: Per Johansson, försäljningschef, Bosch Security Systems.
Deltagaravgift: 415 SEK /st
(exkl moms).
• B LOCK 2
09:00 - 10:30

Robert Jansson.

05. Passerkontroll
med smarta kort –
hur maximeras nyttan?
HID är den världsledande leverantören inom passerkontrollkort och
läsare för säkerhetsindustrin, de
är seminaievärd för detta miniseminarie som behandlar kortteknologier med tyngdpunkt på de s k
kontaktlösa smarta korten som
på marknaden går under namnen
CLASS, Mifare och Desfire m fl.
Robert Jansson kommer att
berätta om teknologier och stan-

Martin Cook.

06. PKI, passerkontroll och
företagslegitimation i ett
enda kort – idag enkelt och
kostnadseffektivt!
Tidigare var PKI-tekniken både
dyr och komplicerad för de företag
som använde den. Många företag
avstod från att skaffa det för att
totalkostnaden blev för stor.
Med ett kort från världsledande
HID – som fungerar med Windows
och rymmer många certifikat för
att täcka de flesta användares behov
– finns idag den optimala lösningen.
Kortet ska kunna användas för t ex
inloggning, säker e-post, VPN och
elektroniska signaturer (e-legitimation) samt förses med valfri beröringsfri teknik samt magnetband för
t ex tidsredovisning. Det säkerställer
även att användarna loggar ur datorn (som låser sig automatiskt när
kortet tas ur läsaren).
Tillsammans med ny kortprinterteknologi från Fargo, framtagen

Seminarievärd: PAS Card.
Talare: Martin Cook, produktansvarig PKI, PAS Card.
Deltagaravgift: 415 SEK /st (exkl
moms).
13:00 - 14:30

Magnus Eriksson.

07. Dörren som IT -produkt.
Dörrar som själv talar om vad som
händer eller när de behöver service
är ingen framtidsdröm, tekniken
används redan. Säkerhetssystem,
även fysiska, kommer framöver
bli en naturlig del av företagens
IT-struktur. Då finns behov av
en självbeskrivande produkt som
talar om vem den är eller vad som
händer.
Eric Michélsen från ASSA
ABLOY och Magnus Eriksson
från ASSA berättar om HiOT – en
”plug & play” kommunikationsteknik för säkerhetsprodukter, där
olika komponenter och system
kring dörren pratar med varandra
och kommunicerar via IP-nätverket med andra system. Kanske
t o m deltar i styrning av bilder,
ljus och ljud?
Seminariet vänder sig till
leverantörer, installatörer, konsulter
och inköpsansvariga slutkunder på
säkerhetsmarknaden.
Seminarievärd: ASSA AB.
Talare: Eric Michélsen, Chef
Interconnectivity Platforms, ASSA
ABLOY Shared technology och
Magnus Eriksson, produktchef
Ellås, ASSA AB.
Deltagaravgift: 415 SEK /st
(exkl moms).
14:40 - 16:10
08. Så säkras ditt datorkonto
med ditt företagskort.
Setec TAG står som seminarievärd
som syftar till att visa hur man med

enkla medel visar hur man kan
säkra upp IT-miljön. Att skydda
användarnas elektroniska identitet
är lika naturligt som att ha ett
virusskydd eller en brandvägg.

Bertil Adolfsson.

Det blir vanligare att elektroniska identiteter stjäls trots att det
finns enkla sätt att skydda sig emot
detta. Gemalto har tillsammans
med Microsoft utvecklat smarta
kort med NET-teknik som sömlöst
integreras i Windowsmiljön. I
och med Windows Vista så har
ytterligare säkerhetsfunktioner
adderats så att implementatationen
blir enklare.
Seminarievärden Setec TAG,
som har lång erfarenhet inom detta
område, utlovar att i två 40-minuterspass – via världens största
leverantör av smarta kort – demonstrera och informera om framtidens
säkerhetslösningar.
Seminariet vänder sig till säkerhetschefer, IT-chefer, driftsansvarig,
IT-projektledare m fl.
Seminarievärd: Setec TAG.
Talare: Bertil Adolfsson, VD, Setec
TAG samt ännu inte namngiven
expert från Gemalto.
Deltagaravgift: 415 SEK /st
(exkl moms).
B LOCK 3
09:00 - 10:30

Per-Martin Hedström.

09. Hur kan larmöverföring
via IP öka tryggheten?
Larmöverföring via IP blir alltmer
vanligt. Men hur fungerar larmöverföring via IP i praktiken? Och
vilka krav ställer IP-överföring på
larmcentralerna?
Vilka risker och nya möjligheter öppnas via IP-larmöverföring?
SOS Alarm, som är seminarievärd,

berättar om vilka möjligheter som
den nya tekniken innebär i form av
nya tjänster och t ex högre säkerhet
till ett lägre pris.
Seminariet arrangeras både
kl 09:00 - 10:30 och kl 13:00 14:30 för att så många som möjligt
ska beredas möjlighet att få ta del
av hur den allra senaste tekniken
i en modern larmcentral kan lösa
problem och skapa möjligheter för
att svara upp mot dagens allt högre
krav på säkerhet och ekonomi.
Seminarievärd: SOS Alarm.
Talare: Per-Martin Hedström,
produktansvarig SOS Alarm.
Deltagaravgift: 415 SEK /st
(exkl moms).
13:00 - 14:30
11. Hur kan larmöverföring
via IP öka tryggheten?
Larmöverföring via IP blir alltmer
vanligt. Men hur fungerar larmöverföring via IP i praktiken? Och
vilka krav ställer IP-överföring på
larmcentralerna?
Vilka risker och nya möjligheter öppnas via IP-larmöverföring?
SOS Alarm, som är seminarievärd,
berättar om vilka möjligheter som
den nya tekniken innebär i form av
nya tjänster och t ex högre säkerhet
till ett lägre pris.
Seminariet arrangeras både
kl 09:00 - 10:30 och kl 13:00 14:30 för att så många som möjligt
ska beredas möjlighet att få ta del
av hur den allra senaste tekniken
i en modern larmcentral kan lösa
problem och skapa möjligheter för
att svara upp mot dagens allt högre
krav på säkerhet och ekonomi.
Seminarievärd: SOS Alarm.
Talare: Per-Martin Hedström,
produktansvarig SOS Alarm.
Deltagaravgift: 415 SEK /st
(exkl moms).

medför nya möjligheter och lägre
driftkostnader.
Chiron Technology Ltd. är en
av världens ledande utvecklare och
leverantörer av säker och krypterad
utrustning som kan monteras i
såväl befintliga larmanläggningar
som i nya installationer.

Ian Tredinnick.

Anders Henning.

Centralt är Chirons IRIS-sändare som kan användas tillsammans
med alla existerande anläggningar
som idag sänder formaten SIA,
ContactID eller Scancom Fast. I
Norge har den har IRIS etablerats
ordentligt och nu är tekniken på
väg att även slå ordentlig rot i
övriga Skandinavien.
På detta seminarium kommer Ian Tredinnick från Chiron
Technologys VD, och Bjørn-Erik
Jørgensen från ADI-Alarmsystem
berätta om olika typer av IRIS-sändere och förklara de olika karaktäristiker som utmärker varje enhet,
utifrån kundperspektivet.
Seminariet kommer också att
klargöra olika typer av teknologier
som används för att säkerställa
larmöverföringen, t ex kryptering
(RC4), justerbar pollningsintervall,
backup transmission via PSTN/
ISDN, backup transmission via
GSM/GPRS etc.
Vidare kommer möjligheterna
att styra utgångarna via SMS-besked gås igenom.
Seminariet hålls i huvudsak på
engelska.

• B LOCK 1

Seminarievärd: ADI-Alarmsystem
A/S.
Talare: Ian Tredinnick, Managing
Director, Chiron Technology och
Anders Henning, VD, ADI-Alarmsystem AB.
Deltagaravgift: 415 SEK /st
(exkl moms).

09:00 - 10:30

10:40 - 12:20

13. Övervakad och
krypterad larmöverföring
via TCP/IP.
Internet kan idag användas som en
transmissionskanal när larmsignaler
ska överföras till larmmottagningscentraler. Nyttjandet av TCP/IP

14. Säkerhet med mobilbaserad larmöverföring.
Detta seminarie fokuserar på de
viktigaste principerna när det
gäller moderna säkerhetslösningar
baserad på mobilnätsbaserad
larmöverföring.

24 oktober

www. securityworldhotel.com

Föredragshållaren Harald Rønning kommer att ge exempel på
applikationer där lösningar tydligt
visar fördelar och värderingskriterier när det gäller användning av
mobilbaserad larmöverföring.
En av drivkrafterna bakom
användning av modern mobilteknologi är den snabba förändringstakten i det fasta telefoninätet
där bredbandsförbindelser och
IP-telefoni tar över allt mer på
bekostnad av traditionell telefoni,
menar Harald Rønning. I denna
pågående konvergens uppstår ett
behov att flytta larmöverföringen
utanför fasta nätet så att säkerhetssystemets funktioner inte ska
riskera att upphöra i samband med
att IT- och telekommunikationerna
skiftar från analog till bredbandstelefoni.

chef, Geir Gustad. Detta avsnitt
kommer behandla:
– Övergång från trådbundet /
informationsfattig / analog till mobil / bredband / digital verklighet i
alarmbranschen.
– Alternativa metoder för
anpassa ”gårdagens protokoll”
(Robofon, Franklin, Scancom,
SIA) till mobilnätet, både i analog
och digital form.
– Olika proprietära anpassningar och en genomgång av dagens
standardiseringsarbete i CENELEC-regi (EN50136).
– Åtgärder för att övervinna
svårigheterna som är knutna till
larmöverföring i mobilnätet.
Föredraget sker på norska.
Seminarievärd: Safetel AS.
Talare: Harald Rønning, Adm.
Direktör (VD), och Geir Gustad,
Teknisk direktör i Safetel AS
Deltagaravgift: 415 SEK /st
(exkl moms).
13:00 - 14:30

Harald Rønning.

Geir Gustad.

Mobilnätsbaserad larmöverföring har också mycket att
erbjuda när det gäller redundans,
kryptering och autentisering då
dessa viktiga egenskaper är väl
tillgodosedda i alla moderna
mobilnät. Problematik som är
kopplad till framkomlighet (t ex
på nyårsafton) är också ett minne
blott, enligt Harald Rønning.
Safetels mobilbaserade larmöverföringssystem, som utgör produktreferensen i detta seminarie, kan
utan vidare möta de strängaste
kraven i Europa-normen Cenelec
50131/50136.
Seminariet tar också upp vilka
mobilbaserade tjänster som kan
användas i stora krävande säkerhetsanläggningar. Här inbegrips
också enkelheten i installation
och samspelet mellan tjänsten
och drift- samt installationsavdelningarna hos den partner som
ska utföra installationen. Föredraget kommer också ta upp hur
dessa mobilbaserade lösningar har
används för att säkra flera hundra
norska banker, kommuner, museer,
butikskedjor och liknande objekt
de senaste åren.
Andra delen av seminaret har
en mer teknisk vinkling och kommer att hållas av Safetels tekniska

Torbjörn Ferndahl.

15. Larmöverföring, fjärr styrning och fjärrservice
över IP nätverk – säkert!
Med IP-teknik blir lösningar för
larmkommunikation både enklare,
flexiblare och kraftfullare än tidigare. Samtidigt kan det innebära
nya kända och okända risker. Med
fler avancerade funktioner kommer
fler möjligheter, men också större
risker.
På seminariet kommer besökarna att höra om och se lösningar
för säker överföring av larm,
slutna nätverk. Tjänsterna kan även
användas till passersystem och andra liknande integrerade system där
TCP/IP är det effektivaste sättet att
kommunicera, men där Internet
bedöms för osäkert.
För säkerhetsanvändare med
mycket högt ställda krav kan
IP-tjänsterna även kombineras
med nuvarande Multicom Online
över samma koppartråd eller med
Multicoms trådlösa tjänster.

Seminarievärd: Multicom
Security AB.
Talare: Torbjörn Ferndahl, produktchef, Multicom Security AB.
Deltagaravgift: 415 SEK /st (exkl
moms).
14:40 - 16:10

Björn O. Rosenberg, Voop, Gerry
Manley, LookC/Elkotek.
Deltagaravgift: 415 SEK /st
(exkl moms).
• B LOCK 2
09:00 - 10:30

Olle E. Johansson. Björn O. Rosenberg.
Jonas Ahlgren.

Gerry Manley.

16. IP -telefoni och
larmanläggningar
hur går det ihop?
IP-telefoni förändrar televärlden
med stormsteg. I Sverige har redan
över 400 000 abonnenter bytt till
IP-telefoni och fler blir det. Företag
migrerar sina telefonilösningar
och allt fler använder Internet för
telefoni.
Vad innebär det här för larmoch säkerhetsbranchen? Går det
att på enkelt vis hantera alarm över
IP-telefoni? Och vad är IP-telefoni
och Internet-telefoni, egentligen?
Seminariets första del ger
en handfast introduktion till
IP-telefoni – olika komponenter,
kopplingar till telenätet, säkerhet
och standarder. Här kommer också
påvisas olika typer av lösningar för
hantering av IP-baserade larmöverföringar, från enkla standardkomponenter till avancerade speciallösningar för högriskobjekt.
Seminariets andra del ger en
översikt av hur man på ett säkert
sätt kan hantera kombinationen larm och IP-telefoni samt
erfarenheter från olika testprojekt.
En översikt av den nya IP:ART
plattformen för säker hantering av
alarmkommunikation över Internet ingår också, en plattform som
föredragshållarna utvecklat och testat under två år och nu installerar i
samarbete med säkerhetsföretag.
Seminarievärd: LookC/Elkotek.
Talare: Olle E. Johansson, Edvina,

10:40 - 12:20

17. Kortadministration och
integrering i ett säkerhets
system.
Detta seminarie, som Bravida Säkerhet står som värd för är indelat
i två block enligt följande:
Kortadministration
Alla passersystem kan öppna en
dörr men kan alla system på ett
överskådligt sätt hantera administrationen i systemet.
Första delen av seminariet tar
upp verktyg såsom databastjänster
vilket medför förenklad administration i passersystem med många
kortanvändare.
Seminariet kommer också
beröra viktiga delar att tänka på
vid införande av de kontaktlösa
smarta korten som bygger på Mifareteknologi i ett säkerhetssystem.
Integrering
Den andra delen av seminariet
beskriver hur ett säkerhetssystem
med öppna gränssnitt ger en mer
kostnadseffektiv integrering av
kompletterande funktioner utan
att ge avkall på säkerheten och ett
enkelt och enhetligt användargränssnitt.
För att konkretisera fördelarna
kommer detta seminarie ge en
redovisning av praktiska exempel
från kundlösningar med den avancerade systemplattformen Bravida
Integra, som anses vara en av de
främsta när det gäller stora och
komplexa säkerhetslösningar.
Seminarievärd: Bravida Säkerhet.
Talare: Jonas Ahlgren, produktchef
för Tillträdesksydd inom Bravida
Säkerhet AB.
Deltagaravgift: 415 SEK /st
(exkl moms).

Henry Berglund.

18. Ett samlat grepp om
säkerheten – systemintegra tion och helhetstänk kring
elektronisk säkerhet.
Integrerade systemlösningar är idag
en vanlig lösning för att hantera
en säkerhetsanläggnings alla vitala
delar som passerkontroll, inbrottslarm och videoövervakning. Henry
Berglund, systemspecialist på
Bewator, berättar hur ett integrerat
säkerhetssystem bidrar till en bättre
säkerhet, mer kostnadseffektivitet och en bättre överblick och
administration av säkerhetsanläggningen.
Som teknisk referenspunkt står
det integrerade säkerhetssystemet
Bewator 2010, men även de erfarenheter som Bewator, helhetsleverantör inom passerkontroll, videoövervakning, samt inbrottslarm
och brandlarm, i övrigt har kommer tillföra åhörarna information
och kunskap om dagens möjligheter med den moderna tekniken.
Seminarievärd:Bewator.
Talare: Henry Berglund, Systemspecialist och kommunikatör på
Bewator.
Deltagaravgift: 415 SEK /st
(exkl moms).
13:00 - 14:30

Per Johansson.

19. Integrerade system
– hur uppnås den optimala
lösningen ur ett säkert och
ekonomiskt perspektiv?
Bosch Security Systems, som
är seminarievärd, ger sin syn på
integrerade system från ett globalt
marknadsperspektiv. Hur blandas
och integreras befintliga system
med nya systemlösningar? Vad bör
begrundas innan man väljer en

integrerad systemlösning? Vilka av
dagens protokoll? Gäller imorgon för systemintegration? Det
är exempel på några av många
frågor som besvaras under detta
seminarie.
Seminarievärd: Bosch Security
Systems.
Talare: Per Johansson, försäljningschef, Bosch Security Systems.
Deltagaravgift: 415 SEK /st
(exkl moms).
14:40 - 16:10
20. Hur gör man för att höja
säkerheten och öka tryggheten i våra skolor?
Få ställen har så stor betydelse för
vår uppväxt som skolan. Här läggs
grunden till vilken sorts individ vi
blir. Våra barn tillbringar närmare
hälften av sin vakna tid i skolan.
Bränder, inbrott och skadegörelse
har tyvärr blivit vardagsproblem i
skolan, vilket innebär stora kostnader och otrygg miljö.
Vilka krav ställs på denna plats
ur ett säkerhetsperspektiv och hur
kan platsen i sig bli så mycket tryggare med rätt säkerhetslösning?
ASSA, Safety Line och SOS
Alarm presenterar tillsammans hur
man på ett samordnat sätt kan just
trygga skolan.Det handlar om en
totallösning av mekaniska skyddet,
upptäckande system samt starkt
fokus på enkelt handhavandet som
utformats för att just höja säkerheten och öka tryggheten i skolor
över hela Sverige.
Konceptet fokusera också på
kostnadseffektiva åtgärder där
larmmottagningscentralen verifierar åtgärdernas karaktär.
Seminariet kommer också att
belysa diverse olika kvalitetsfrågor.
Konceptet, som Assa, Safety Line
och SOS Alarm gemensamt står
bakom, går under namnet Trygg
Skola och är anpassat för alla kommuner och landsting.
Seminarievärd: Assa, Safety Line
och SOS Alarm.
Talare: Ännu inte namngivna

Detektor International Awards 2007
Sony, Panasonic and
GE Security win the top awards
Stockholm, Sweden

On the 23rd of October, the winners of the prestig
ious Detektor International Awards 2007 were hon
oured in front of 375 guests, representing the security
industry from various countries all over Europe. The
prize ceremony revealed which products and manu
facturers were to be rewarded for innovation and
customer orientated product development. In total 12
products were awarded.

Award prize ceremony took place
at the Park Side restaurant of the
Rica Talk Hotel in Stockholm.
According to Lennart Alexandrie, editor-in-chief of Detektor
International, the criteria for
innovation covers not only the
technical solution but also the
way a product is packaged and
presented. And a ”product” in this
definition could also be a service.
– As a result technical new
products and systems are created
all the time and not least services
tional Awards should be viewed
as a focus on continual technical
development, but just as importantly they should encompass the
continual progress of demands
for more sophisticated packaging
qualities, where the presentation
of the whole concept becomes
increasingly more of a priority to
successfully reach the customer,
said Lennart Alexandrie.
the best new security products of
the year were announced.
The CCTV category
In the CCTV category the
intelligent mini dome camera,
Sony SNC-DF80P from Sony,
was selected as the “Best CCTV
Product”.
Simon Nash, Sony European
Product Manager NVM/CCTV,
was delighted for the recognition
of Sony SNC-DF80P.
– We are excited that the DF80
has been recognised by Detek-

pro-actively alert an operator to
potential security threats, such as
an abandoned bag. Within today’s
environment, this capability is invaluable, commented Simon Nash.
– Finally we received this
award and we deserve it, said
the Product Manager of Sony in
Sweden, Björn Admeus happily as
he received the recognition on the
stage during the prize ceremony.
In the same category Axis
Communication received the
“Highly Commended CCTV
Product Award” for its Axis 233D
Network Camera. One of the
“Innovative Achievement Awards”
went to Checkpoint Systems and
Milestone Systems for the CheckView
Innovative Achievement Award
went to Agent Vi for the Agent Vi
System 3.0.
The Access Control category
In the access control category the
Iris Recognition Reader BMET200, from Panasonic Security
Systems, was presented with the
first prize.
– Panasonic is extremely proud
that the BM-ET200 Iris Recognition Reader has been awarded best
new Access Control Product for
real tribute to the dedication and
excellence of our Panasonic System
Solutions Europe team, said Panasonic’s Jonaton Holmelius, Swedish
Sales manager for System Solutions
Europe, as he received the first
prize, symbolised by the specially
designed glass sculpture by world
famous glass artist Bertil Vallien.

Björn Admeus from Sony, Jonatan Holmelius from Panasonic and Lennart Person
from GE Security, Stockholm, Sweden.

Access Control Product Award”
went to HID Corp. for its powerful smart card solution Crescendo.
Awards” went to Assa Abloy for
Hi-O from and to ACS WebService
from Brivo (USA).
The Alarm Product Category
was presented to GE Security
for PremisesConnect, a complex
networked based solution for electronic security in homes and small
companies with many control
options which offer added value.
– It is with pride I receive this
award on behalf of GE Security,
said Swedish Country Manager
Lennart Person when he stepped
up on stage to receive the prize.
Alarm Product” recognition
went to Brijot for GEN 2 System
while the “Innovative Achievement Awards” were presented to
Deitech from Italy for the alarm
barrier Photon and to Multitone
for the wireless personal alarm
system EkoTek.
A reflection
of today’s market
Product Award” in each category,
of the Detektor International
Awards 2007, perfectly reflect the
direction of the security market
today; a camera solution with

built in intelligent video analysis,
an access control biometrics product and an IP-based alarm system
incorporated with a number of integrated functions. All of the first
prize winners are representative of
today’s trends in the applications
of security technology.
brands, (Sony and Panasonic) and
one American (GE Security) brand
took the top positions is in fact
symptomatic of the security market
of today, when we consider the origins of the largest manufacturers.
Independent award
Award is the only global Security
Industry Award which cannot be
solely on product launches which
have take place in the last twelve
is carried out by a jury comprising
of eight independent professionals (all of them associated with
the editorial board of Detektor
the Detektor International Award
both unique and very prestigious.
tional Award will be presented in
be published in Stockholm at the
Skydd 2008 fair and the award
winners in each of the different
categories will be announced in
connection with Sectech in Copenhagen in November 2008.

• The Access Control Products Category

The Overall Winner!
Best Access Control Product
It captures and identifies a user in 0.3 seconds,
thanks to the advanced processing and capture
techniques which is included in the new BMET200 unit.

BM-ET200,
Panasonic Security Systems (Japan)
BM-ET200 is a high-speed
iris scanning unit that can easily
be integrated with other access
control products.

the front panel ensuring that the position of the
eyes is less likely to be out of alignment from side
indicator lamp guide to assist users.
Voice guidance via a speaker on the front
provides operational guidance and recognition
results which can be set in 14 different languages
(including English, French, German and Japanese)
and in 3 different user settings of simple, full and

mute in relation to the desired amount of guidance required. With a false acceptance rate of just
1 in 1.2 million, the BM-ET200 is a safe bet if
certainty in identification is vital.

winning product:

”High speed identification, coupled
with a very low false acceptance rate,
makes BM-ET200 a perfect choice in
environments where time is precious and
security paramount”.

The Runner-up!
Highly Commended Product Award

Crescendo, HID (USA)
Crescendo is a powerful smart card
solution that comes with standard
compliant support for literally

thousands of logical access applications out of
the box. It is packaged and available off the shelf
and uses HID’s industry standard proximity and
iClass or MIFARE technologies. It can be used in
applications involving both logical and physical
access control, as well as serving as an employee
staff badge.
Crescendo is truly versatile in the tasks it
can accomplish rather than just access control,
as the cards feature a built-in cryptographic coprocessor, no drivers or middleware are required
for use in Microsoft software and it can also
easily be used for time attendance, biometrics,

handheld/mobile verification and many others.
Crescendo solves many access and identification problems as it is basically a plug & play
solution with support for a huge range of related
access products.

“With Crescendo, the security market
has finally been offered a multi task
smart card solution, designed and pack
aged for instant use by both small and
large organisations”.

Innovative Achievement Awards
to exchange and share encrypted
information.
All plug & play enabled devices
in the network (electric strike, door
automatics, proximity reader etc) are
connected with a 4-wire cable, used
for power and data communication.

Hi-O,
Assa Abloy (Sweden)
Hi-O (Highly Intelligent Operation) is a
concept for electronic
door solutions, simplifying installation, service and upgrade. It is based
on a CAN data communication network, that enables connected devices

device rather than the traditional
centralised logic unit.
is the competitive Total Cost of
Ownership (TCO).

solution to the need for a
true contemporary electronic
door solution”.

ACS WebService,
Brivo (USA)
ACS WebService is a
web-hosted service for
access control. It offers
full control features for organisations
with geographically spread multi
sites. All account management can
be performed online from any concation is sent to a hosting centre by
existing broadband connections or
by a built-in cellular wireless connection.No need for local software,
on-site PC or IT support to keep the
system running. Multiple facilities
can hence be handled from a single
user account regardless of location.

ACS WebService provides an online
activity log, customised reports and
immediate e-mail notifications of
system events.

”A computer and a Web
browser is all that is needed
for a flexible solution with
maximum security accessibil
ity for any facility anywhere
at anytime”.

• The Alarm Products Category

The Overall Winner!
Best Alarm Product
enables end-users to interact more frequently with
their security systems.
PremisesConnect offers many remote control
options.Lights, heating and so on can be turned
on and off remotely via the web-interface.
Furthermore the user is notified if people enter or
leave the building, if there are any water or power
failures and many other things. With camera surveillance on the site, video images can be streamed
through the internet to obtain a visual confirmation that everything is in order.

PremisesConnect,
GE Security (USA)
PremisesConnect is an alarm
solution service for users that want
to keep track of their property remotely. It provides a networked based control that

track of possible alarm activations but also of
whether the children arrive home on time, for

happening in the premises, no matter what the
circumstances, greatly enhances peace of mind
for users.
winning product:

ally does take home security to another
level, not only designed for traditional
intruder detection, but also for family
safety, protection and communication,
whilst also incorporating the simplifica
tion of many day to day home manage
ment issues”.

The Runner-up!
Highly Commended Product Award

GEN 2 System,
Brijot (USA)
GEN 2 System is based on a new
completely passive technology,
which automatically and unob-

trusively scans passing people in order to detect
concealed objects; such as explosives, weapons,
contraband, or stolen items, without radiating
the subject or in any other way posing health
risks.
Furthermore, Brijot’s millimeter wave sensors
do not collect anatomical image details, thus
protecting privacy.
GEN 2 system’s full motion, passive Radiometric Scanner detects concealed objects by distinguishing between the millimeter wave energy
naturally emitted by the human body and the
energy of the concealed objects even when they’re

detects items made of metals, ceramics, plastics,
composites, liquids and gels. With minimal training, a GEN 2 user can clearly identify hidden
objects in real-time from a secure location.

”With this non-intrusive millimetre
wave scanning technology, the GEN
2-system is an excellent breakthrough in
the fight against violence and terrorism
in public places such as train stations,
stadia and shopping centres”.

Innovative Achievement Awards

Photon,
Deitech (Italy)
Photon is a discrete
water-proof (IP65)
alarm barrier for
outdoor use,. Its digital technology and clever design offers flexible
solutions for secure detection of
intruders and a minimal risk of false

alarms. Every pillar in the barrier
is equipped with infra red optical
groups that can send and receive

EkoTek,
Multitone (UK)

create a virtual wall consisting of
bi-directional multiple infra red rays
which ensures immunity against

protection offers accurate location tracking,
personal security alarms, 2-way
messaging and lone worker function-

redundancy technology ensures that
unwanted alarms caused by insects,
birds and leaves are avoided.

Down’ if the alarm unit is tilted and
‘Dead-Man’ if the lone worker does
not respond by pushing a button
periodically. When the alarm is set
off, the location of the user is defined
”Photon meets most demands, by the location beacon and the
local repeater. Important to the cost
quick installation, secure
efficiency is the fact that the system
detection and a minimised
uses wireless repeaters, operated by
false alarm rate”.
standard batteries.

”…a genuinely innovative
two way communications
solution to common problems
found in many working en
vironments. With its battery
operated wireless repeaters it
is extremely cost effective to
install, encouraging wider
investment scope for personal
safety issues” .

• The CCTV Products Category

The Overall Winner!
Best CCTV Product
intelligent features like Motion Detection (IMD)
object detection (IOD) through the Sony DEPA
platform, which receives and processes data,
including information about the position of a specific object, its movement direction, speed and the
length of time that the object is present within the

Sony SNC-DF80P,
Sony (Japan)
Sony SNC-DF80P is a ruggedised
network mini-dome camera for
both indoor and outdoor surveillance applications – day and night! It has built-in

when the camera automatically determines if and
when an image should be recorded or an alarm
should be triggered.
Equipped with a 3.6x zoom vari-focal lens,
SNC-DF80P can cover an extremely wide range of
viewing angles from 100° to 27°.
A lens mount mechanism is incorporated into
the vari-focal lens, enabling the lens to be rotated

freely in any direction. A simple single action is all
that is required to adjust the pan and tilt angle. It
provides quick and easy adjustment of the camera’s
viewing angle during installation.

winning product:

”With its built-in intelligent video
features, based on today’s limited
bandwidth, this mini dome delivers
a solution that fulfils the need for pro
active video surveillance in the global
security market”.

The Runner-up!
Highly Commended Product Award

Axis 233D Network Camera,
Axis Communications (Sweden)
AXIS 233D was the first
dome camera with blur reducing
progressive scan technology. In

combination with an electronic image stabiliser,
the AXIS 233D delivers very sharp images of
moving objects.
AXIS 233D has the fastest pan/tilt performance of any dome camera on the market with a
maximum speed of 450º per second between any
of the 100 available preset positions. In addition,
it offers precision movement of 0.05º per second
for slow tracking, making it possible to manually
follow a walking person from a distance of 400
metres.
AXIS 233D offers also 35x optical and 12x
digital zoom – in addition to area zoom, a unique
feature that enables simple and instant zoom to

E-flip, which electronically flips the image
180º when following a person walking under
the dome.
Other features are day/night functionality,
video motion detection, two-way audio, audio
detection alarm, image upload, scheduled
and triggered event functionality with alarm
notification.

“With the pioneering progressive scan
and the outstanding speed of the pan/tilt
of this network dome camera, Axis has
confirmed its world market leading
status as a product developer”.

Innovative Achievement Awards
With the CheckView system in
operation, video is recorded on all

CheckView, Checkpoint
Systems (USA) / Mile stone Systems (Denmark)
ment software solution, tailored for the
retail sector, has been jointly-developed between Checkpoint Systems
and Milestone Systems. Designed
to reduce losses through shrinkage
within the sector, the solution comprises of software, a server and service as well as a range of IP network
and mega-pixel digital cameras.

tem can also be set to react to certain
events, such as motion detection or
other alarm triggers. All events can
be remotely monitored, allowing
for a chain of stores to be handled
from a single location. Events can be
searched by transaction data (cashier
name, time, lost money etc) as well
as product names.

CheckView system could
make a big difference with
potentially immediate ROI
for the user.”

Agent Vi System 3.0,
Agent Vi (USA)
Agent Vi 3.0 is an
intelligent video
technology pre-analyses raw digital
video data in the edge device (cameras or DVRs) prior to compression
and transmission to the central
server, retaining the strengths of
both platforms and avoiding their
limitations.
A uniqueness of this open and
distributed software solution lies
in its simplicity: and the fact that
Agent Vi 3.0 was designed from the
outset for large-scale deployments.
High-end video intelligence,
competitive Total Cost of Owner-

ship (TCO) and flexible setup
and operation are achieved through
a unique concept made possible
by Agent Vi’s patented Image
Processing over IP networks
technology.

solution for enterprise-type
installations is truly an
achievement of importance”.

UTSTÄLLARINFORMATION
SECTECH - Expo & Seminars, Stockholm
23-24 Oktober 2007 - Rica Talk hotel, Älvsjö/Stockholm
Tider
Mässans öppettider:
Tisdag den 23/10 - 09:00 - 17:00
Onsdag den 24/10 - 09:00 - 17:00
Utställare har tillgång till mässhallen 1 timme före öppning och 30 minuter efter stängning.
Tider för in- och utflytt:
Flytta in: Måndag 22/10 - kl 07:00 – 16:00 (inom den egna montern till kl 22:00)
Flytta ut: Onsdag 24/10 – kl 17:00 – 24:00
Torsdag 25/10 – kl 07:00 – 16:00
- Under in- och utflytt är åldersgränsen 16 år, minderåriga äger ej tillträde ej ens i målsmans sällskap
- Vänligen respektera att utflyttning EJ får påbörjas före mässans stängningstid.
- Bortforsling av kvarlämnat material och restprodukter efter avslutad utflyttning debiteras.
Priset för montrarna: 28.200 SEK.
Utöver detta tillkommer en grundhyra/anmälningsavgift om 3.800 SEK.
Monterutrustning
Montern är utrustad enl. följande:
-

Vit vägg (Aluminiumprofil, se sista sidan för väggmått)
2 svarta klappstolar
1 vit disk med förvaringsutrymme (104 cm hög, 98 cm bred, 50 cm djup)
1 eluttag 230V/10A/2000W
Blå matta
1 broschyrfack (sitter fast i aluminiumprofilen)
1 vit skylt med företagsnamn (svart text på vit bakgrund)
Spotlights 1 spot per meter väggyta (placerade på bakväggen)

Vi ber er respektera att inga affischer eller andra föremål får sättas upp direkt på väggarna. Vid uppsättning av
material bör alltid befintlig upphängningsanordning eller medhavd skärmvägg användas.
Höjdbyggnation
Det är ej tillåtet att bygga montersystem eller hänga skyltar högre än 2,5 meter
Tilläggsbeställningar
Tilläggsbeställningar el, tele, skyltar etc. skall vara frida.andersson@stofair.se tillhanda senast 17 oktober.
Servicecenter
Servicecenter hjälper er med extrabeställningar till montrarna, parkeringskort, mässhop, beställning av leveranser etc. Servicecenter
hittar ni i Hall-C, följ skyltning.
Öppettider:
Måndag 22/10
08.00 - 18.00
Tisdag
23/10
07.00 – 17.30
Onsdag 24/10
08.00 – 18.00
Torsdag 25/10
08.30 – 16.00
- OBS, Utställare ansvarar för eventuella skador uppkomna i mässans lokaler under inflyttning, uppbyggnad, utställningen samt vid
nedmontering och utflyttning.
- OBS, Arrangörerna ansvarar EJ för uppkomna skador, stölder etc. därför rekommenderar vi att ni ser till att ert försäkringsskydd även
omfattar transporter och utställningar.
Internet
Fast Internetanslutning (10baseT, RJ45 male IP 10mb/sek) pris för första anslutningen: 2.975 SEK, följande/st, 1.975 SEK.
Mer info om Internet finns på www.stockholmsmassan.se / För utställare / Hall & Byggnadsinformation / Hallnätverk (LAN)

Godsadress (Ange bokstaven T före monternumret)
Stockholmsmässan, Godsmottagningen
"Mässa"
"Företagsnamn"
T "Monternummer"
Parkeringsvägen 10
125 80 Stockholm (Älvsjö)
(Postadress: Stockholmsmässan, 125 80 Stockholm)
Godshantering
Se www.stockholmsmassan.se / För utställare / Godshantering
Besöksregistrering startpaket - 1.995 SEK.
• Läs av informationen om besökarna med en streckkodsläsare och kombinera med egna intressekoder.
• Hämta ut dina rapporter på nätet dag för dag under mässan.
• När ny läsare hämtas ut på morgonen får du en överskådlig sammanställning över besöken i din monter dagen före.
• Total sammanställning hämtar du på nätet efter mässan när det passar dig.

Utställarkort
Utställarkort hämtas ut vid ankomst till mässan. Utställarkortet ger tillträde till mässhallen 1 timme före öppning och 30 minuter efter
mässans stängning. Bäres väl synligt under mässdagarna.
Montercatering
Catering till montern beställs hos Mässrestauranger på tel: 08-727 72 40 eller montercatering@restofair.se
Restauranger
Meet – våning två på Rica Talk
Mingle – entréplan på Rica Talk (barmeny)
E.A.T. – entrétorget Stockholmsmässan
Boende – Rica Talk
Pris enkelrum, 1.670 SEK och dubbelrum, 1.845 SEK per natt inklusive moms och frukostbuffet.
Sista datum för rumsreservation till detta pris är den 30/09 - 2007.
Block kod: SECTECH07; Priskod: SEC07

Adress
Rica Talk Hotel
Mässvägen 2, Älvsjö
SE-125 80 Stockholm
Tel: +46 8 5888 2000
Fax: +46 8 5888 2001
E-post: info.talk@rica.se
Vägbeskrivning - www.rica.se/talk
Parkering i garaget under C-hallen
Parkeringspriser:
25 kr / timme
70 kr / dag
160 kr / 3-4 dagar
Periodkort för mässperioden kan köpas på Servicecenter eller i Informationen.
Samtliga priser är inkl moms. OBS! Periodkorten kan ej förbeställas.
Boende på hotellet använder hotellets parkering.
Garderob
Bredvid Servicecenter i Hall-C finns en bemannad garderob.
Inbjudningskort / Biljetter
Bjud in dina kunder till Sectech! Inbjudningskorten är kostnadsfria och beställes i jämna 100-tal av: cecilia.dinardi@stofair.se
Entré för besökare
Förregistrering via www.sectech.nu samt med inbjudningskort – fri entré, (värde 150 SEK). Fackmässa.
Barn under 15 år endast i vuxens sällskap.
Hemsida
På www.sectech.se hittar ni alltid senaste nytt med aktuell utställarlista och hallskiss.
Säkerhetsbanketten
Säkerhetsbanketten - sponsras av PAS-Card
För tionde gången arrangeras Säkerhetsbanketten den 23 Oktober 2007. Förutom god mat i form av en trerättersmiddag och utdelningen
av Detektor International Award, kommer bankettgästerna att förtrollas av magikern Mr. Mox fingerfärdighet och underhållande show.
Banketten går av stapeln i restaurang Park Side, på mässområdet och börjar kl. 19:00.
Meny
Förrätt
Caesarsallad med kräftstjärtar och krutongstavar
Varmrätt
Hängmörad biff med fransk potatisgratäng och rödvinssås
Dessert
Äpple- och kardemummapaj med hemgjord vaniljsås
Pris: 735 SEK (exkl moms)
(OBS! anmälan är bindande och faktureras i förväg)
I detta pris ingår 1 glas mousserande vin som fördrink, 1 glas vin till förrätt, 1,5 glas vin till varmrätt samt kaffe efter maten.
För mer information, se www.sectech.se.
Biljetter beställs hos Deniz Baykal, info@armedia.se eller 08-556 306 80.
Bokad biljett/er kvitteras ut i AR Medias monter på Sectech-mässan.
Välkommen till Sectech!
Kontakta oss gärna om du har några frågor!
AR Media International AB
Deniz Baykal - Projektledare
tel: +46 8-556 306 80
mob: +46 739 87 53 33
Email: deniz.baykal@armedia.se

Stockholmsmässan AB
Frida Andersson - Projektkoordinator
Tel: +46 8-749 99 08
Email: frida.andersson@stofair.se

BESÖKAREINFORMATION
SECTECH - Expo & Seminars, Stockholm
23-24 Oktober 2007 - Rica Talk hotel, Älvsjö/Stockholm
Tider
Mässans öppettider:
Tisdag den 23/10 - 09:00 - 17:00
Onsdag den 24/10 - 09:00 - 17:00
Restauranger
Meet – våning två på Rica Talk
Mingle – entréplan på Rica Talk (barmeny)
E.A.T. – entrétorget Stockholmsmässan
Boende – Rica Talk
Pris enkelrum, 1.670 SEK och dubbelrum, 1.845 SEK per natt inklusive moms och frukostbuffet.
Sista datum för rumsreservation till detta pris är den 30/8 - 2007. Boka via bifogat formulär el ring
och uppge koden: SECTECH07
Adress
Rica Talk Hotel
Mässvägen 2, Älvsjö
SE-125 80 Stockholm
Tel: +46 8 5888 2000
Fax: +46 8 5888 2001
E-post: info.talk@rica.se
Vägbeskrivning - www.rica.se/talk
Parkering i garaget under C-hallen
Parkeringspriser:
25 kr / timme
70 kr / dag
160 kr / 3-4 dagar
Periodkort för mässperioden kan köpas på Servicecenter eller i Informationen. Samtliga priser är inkl moms.
OBS! Periodkorten kan ej förbeställas.
Boende på hotellet använder hotellets parkering.
Garderob
Bredvid Servicecenter i Hall-C finns en bemannad garderob.
Inbjudningskort / Biljetter
Bjud in dina kunder till Sectech! Inbjudningskorten är kostnadsfria och beställes i jämna 100-tal av: cecilia.dinardi@stofair.se
Entré för besökare
Förregistrering via www.sectech.nu samt med inbjudningskort – fri entré, (värde 150 SEK). Fackmässa.
Barn under 15 år endast i vuxens sällskap.
Hemsida
På www.sectech.se hittar ni alltid senaste nytt med aktuell utställarlista och hallskiss.

Kontakta oss gärna om du har några frågor!

AR Media International AB
Deniz Baykal - Projektledare
Tel: +46 8-556 306 80
Mob: +46 739 87 53 33
Email: deniz.baykal@armedia.se

Stockholmsmässan AB
Frida Andersson - Projektkoordinator
Tel: +46 8-749 99 08
Email: frida.andersson@stofair.se

