
andrie, konferensens moderator och tillika 
grundare av tankesmedjan SaaS-gruppen, 
som arbetar just med att påskynda säker-
hetsföretagens process mot en tjänstebaserad 
verksamhet.

De två halvdagskonferenserna på 
öppningsdagen lockade närmare hundra 
deltagare.

Carl-Henrik satte ribban
Även Säkerhetsbanketten – med prisceremo-
nin för årets Detektor International Awards 
samt utnämningen av Björn Eriksson till 
”Årets trygghetsambassadör”, blev mycket 
lyckat. Victoriahallen på Stockholmsmässan 
var fullbokad av bankettgäster från hela Sve-
rige, men också branschfolk andra länder, 
exempelvis England, Holland och Belgien, 
fanns på plats.

Redan innan själva middagen, vid 
för drinken, utanför Victoriahallen sattes 
ribban, då äntrade nämligen BP-ordförande 
Carl-Henric Svanberg den lilla scenen för 
att mottaga facktidningen Detektors heders-
pris Lifetime Achievement Award.

– Allt jag kan om ledarskap lärde jag 
mig under mina 15 år i säkerhetsbranschen, 
sade en nöjd till Svanberg till de samlade 
bankettgästerna som svarade med en varm 
applåd.

Sedan var det bara att tuta och köra 
vidare kvällsarrange manget som gick på räls.

Nästa Sectech arrangeras i Köpenhamn 
den 12–13 november 2014.                   n

konstant flöde av besökare, kommenterade 
han efter evenemangets slut.

Genomgående var utställarna nöjda med 
både kvaliteten och kvantiteten besökare.

Livliga konferenser
Det var inte bara utställningen som fung-
erade bra. Två av konferenserna fick också 
höga betyg av många besökare. Transport-
säkerhetskonferensen, som SecurityUser.
com och SNOS arrangerade, är ett exempel 
på det. Där hettade det till på debatten som 
leddes av Malou von Sivers. Med tanke på att 
transportstölderna stigit i höjden i år, ökning 
med 47 procent, så var det inte så konstigt.

Också konferensen om tjänstefieringen 
av säkerhetsföretagen – Security as a Service 
(SaaS) – blev spännande då talarna inte kom 
från säkerhetsbranschen och därför berättade 
om hur andra branscher gjort och tydliggjor-
de att tjänstefiering är en global trend som 
omfattar alla branscher och att säkerhetsbran-
schen är på efterkälken.

– Men intresset för SaaS i säkerhetsbran-
schen ökar. Allt fler inser att det inte handlar 
om att tycka om eller inte tycka om SaaS, det 
handlar om att kunna leverera lösningar som 
motsvarar kundernas allt högre krav och till 
syvende och sist också om säkerhetsföretagens 
överlevnad, sade AR Medias vd Lennart Alex-

För arrangörerna var det kanske 
inte en så väldigt stor överraskning 

eftersom evenemangets besökarantal har ökat 
konstant från år till år, sedan starten 2001. 
Det tidigare rekordet på 2 311 besökare är 
sålunda från Sectech 2011.

– Vi är glada att vårt kompakta arrang-
emang har en sån dragningskraft på profes-
sionella köpare och användare av produkter 
och tjänster inom säkerhetsområdet. För det 
är dessa personer som skapar kvaliteten på 
evenemanget, säger Deniz Baykal, projekt-
ledare för Sectech och försäljningschef på  
AR Media International, som tillsammans 
med Stockholmsmässan arrangerar Sectech.

Nöjda utställare och besökare
Utställarna gav också uttryck för sin för-
nöjelse över arrangemanget.

– Det här var det bästa Sectech någonsin. 
Vi är mycket nöjda, sade exempelvis Kristina 
Tullberg, PR-ansvarig på världsledande IP-
kameraföretaget Axis.

Kent Nilsson, vd på Kentima, var också 
väldigt nöjd. På Sectech visade företaget hur 
snabbt en överordnad säkerhetsplattform 
kan skapas och integrera videoövervakning, 
brandlarm, passagesystem och inbrottslarm.

– Båda dagarna har varit mycket bra, 
med många förfrågningar. Det har varit ett 

Med 2 344 besökare på två dagar blev Sectech 2013 på Rica Talk Hotel 
i Älvsjö det mest välbesökta Sectech-eventet någonsin. Och viktigast 
av allt – kvaliteten på arrangemanget var hög, åtminstone att döma av 
utställarnas och besökarnas kommentarer om arrangemanget.

”Det här var det bästa Sectech 
någonsin. Vi är mycket 
nöjda”, sade Kristina Tullberg, 
PR-ansvarig på Axis.

”Båda dagarna har varit 
mycket bra, med många 
förfrågningar. Det har 
varit ett konstant flöde 
av besökare”, kommente-
rade Kent Nilsson, vd på 
Kentima.

”Allt jag kan om ledarskap 
lärde jag mig under mina  
15 år i säkerhetsbranschen”, 
sade BP-ordförande Carl-
Henric Svanberg, mottagare 
av facktidningen Detektors 
hederspris Lifetime Achieve-
ment Award.

Rekordmånga besökare på Sectech
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12 VINJETTRUBRIK Nyhetskanalen för säkrare affärer: www.SecurityUser.com

Anmäl dig till konferenserna: www.sectech.nu

Mikael Johansson 
ser med oro på 
brottsutveck
lingen när det 

gäller transportnäringen. 
– Under förra året anmäldes 

2 739 stölder från yrkesmässig 
trafik. Preliminär statistik för år  
2013 visar att de anmälda brot
ten fortsätter att öka i samma 
takt. Ut över stölder av gods 
anmäls över 5 000 dieselstöl
der varje år. Det är klart det är 
oroande, säger han.

Mikael Johansson framhåller 
framför allt konsekvenserna av 
att det varje år försvinner gods 
för 1,5 miljarder kronor i Sverige.

– Grova stölder från trans
portnäringen är en mjölkko för 
de yrkeskriminella nätverken 
som ger snabba vinster efter
som det finns en marknad för 
stöldgods. Risken att åka fast 
och straffas är på gränsen till 
försumbar eftersom 93 procent 
av transportstölderna förblir 
ouppklarade, menar han.

– Dessutom genererar trans
port stölderna följdskador för 
samhället som vida överstiger 
värdet för det stulna godset. Så 
det är verkligen ett gigantiskt 
problem.

På konferensen kommer 
Mikael Johansson ge en bild 
av denna verklighet, men 
också presentera Säkerhets
branschens förslag på åtgärder, 
syftande till att bekämpa den 
annars galopperande transport
brottsligheten.

Transportstölder omsätter  
1,5 miljarder i Sverige

SecurityUser Transport & Security Conference 22 oktober

13:00 Välkommen
Konferensens moderator Malou von Sivers inleder SecurityUser Transport & 
Security Conference.
13:05 Transportsäkerhet – någon annans ansvar?
Varje år försvinner gods till ett värde av 1,5 miljarder kronor. Mikael Johansson 
menar att kunder, transportföretag, försäkringsbolag, säkerhetsföretag och 
polis saknar vilja och handlingskraft att bekämpa brotten.
Talare: Mikael Johansson, kommunikationschef, SäkerhetsBranschen.
13:30 Stölder av gods, lastbärare och drivmedel – allas vårt ansvar
Håkan Carlsson leder polisens nybildade nationella transportsäkerhetsgrupp, 
en del av polisens satsning mot serie och mängdbrott. Hans anförande handlar 
om bekämpning av brott och stölder mot tunga transporter på väg avseende 
såväl gods som drivmedel.
Talare: Håkan Carlsson, polisens nationella transportsäkerhetsgrupp.
13:55 Gemensamt arbete och bransch standard stärker transportsäkerheten
Tommy Pilarp, branschchef för Transportindustriförbundet, menar att samtliga 
aktörer inom transportkedjan måste arbeta med att lyfta fram säkerhetsfrågorna, 
både vad gäller den fysiska transporten, terminalhanteringen och emballeringen. 
Alla i transportkedjan från varuägare till speditör och transportör måste mer 
aktivt tillsammans arbeta för att gemensamt arbeta fram branschstandard, som 
gynnar transportköpare och slutkonsumenter samt transportbranschen som helhet.
Talare: Tommy Pilarp, branschchef för Transportindustriförbundet.
14:20 Paus

14:30 Handeln drabbas av illojal konkurrens
Handeln drabbas hårt av den ökande transportbrottsligheten. Joachim Glassell, 
ansvarig för transport och logistik på Svensk Handel, menar att det är viktigt 
att samhället satsar på att motverka denna typ av kriminalitet för att upprätt
hålla en rättvis konkurrens.
Talare: Joachim Glassell, ansvarig för transport, logistik och tull på  
Svensk Handel.

14:55 Bakomliggande faktorer till ökningen av transportstölder
PerArne Nilsson, som i dag arbetar för Sveriges Åkeriföretag, var tidigare 
kriminal kommissarie vid länskriminalpolisen på polismyndigheten i Västra 
Götaland. Där gjorde han sig känd för sitt engagemang för ökad transportsäker
het i Sverige och i EU. Som en drivande kraft för EUprojektet ”Prevention of 
Cargo Crime” arbetade han hårt för att att stimulera transportnäringen till att ta 
sin del av ansvaret bland annat genom att i större utsträckning vidta brottsföre
byggande åtgärder för att motverka den organiserade brottslighetens utbred
ning. I sitt tal ger han tack vare sin omfattande expertis på området en inblick  
i de bakomliggande faktorerna till ökningen av transportstölder.
Talare: Per-Arne Nilsson, konsult, Sveriges Åkeriföretag.
15:20 Paus 

15.30 Paneldiskussion – så får samhället bukt  
med transportbrottsligheten
Hur ska samhället lösa problemen med brott riktade mot godstransportnäringen? 
Och vems är egentligen ansvaret?
Medverkande: Mikael Johansson, Håkan Carlsson, Tommy Pilarp,  
Joachim Glassell och Per-Arne Nilsson.
16:15 Avslutning

Deltagaravgift: 780 kronor (exkl. moms). 
Medlemmar i SäkerhetsBranschen erhåller en rabatt  
på 40 procent på deltagaravgiften. Notera att anmälan är bindande. 
För mer info/deltagaranmälan: www.securityuser.com/TransportSecurity

Håkan  
Carlsson

Tommy  
Pilarp

Joachim  
Glassell

Per-Arne  
Nilsson

Malou von 
Sivers

Mikael 
Johansson

KONFERENSARRANGÖR: KONFERENSSPONSOR:

Transportstölderna är ett allvarligt problem som på ett 
eller annat sätt drabbar oss alla. SecurityUser Transport & 
Security Conference riktar sig till de som arbetar för eller 
är intresserade av säkrare godstransporter, både i Sverige 
och internationellt. 

Under perioden 2006–2012 har transportstölderna ökat med 
329 procent.

Den 22 oktober arrangerar SecurityUser.com en halvdags-
konferens om transportsäkerhet på Rica Talk Hotel. Ämnet  
är brännhett, under perioden 2006–2012 har transport - 

stölderna ökat med 329 procent, enligt Mikael Johansson, Säkerhets-
branschens kommunikationschef och en av talarna på konferensen.

Konferensprogram på Sectech – 22 och 23 oktober

22 oktober: SecurityUser Transport & Security Conference09
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Konferensprogram på Sectech – 22 och 23 oktober

09:15 Välkommen 
Deltagarna får en kort introduktion och och önskas välkomna av Lennart Alexandrie, 
vd för AR Media International, och grundare av SaaS-gruppen.
09:20 Varför Security-as-a-Service?
Kort om nyttan med en tjänstefierad säkerhetbransch, för både säkerhetsföreta-
gen och deras kunder. Efter transformationen från analog till digital säkerhets-
teknik är möjligheterna för tjänstefiering större än någonsin. Nu krävs bara en 
gemensam och tydlig linje för hur det ska gå till, menar inledningstalaren Johan 
Holmström.
Talare: Johan Holmström, affärsutvecklingschef, Dualtech IT.
09:30 Från eftermarknadsservice till tjänsteaffär  

– om industrins tjänstefiering
Hur har andra branscher lyckats med tjänstefiering? Hur har utfallet varit? Är 
säkerhetsbranschen mogen för en tjänsteorienterad affärsmodell? Ann-Charlotte 
Plogner, som arbetar för MTC-stiftelsen, talar om tjänstefieringens betydelse ur 
ett marknadsperspektiv.
Talare: Ann-Charlotte Plogner, MTC Stiftelsen.
10:00 SaaS – kundens perspektiv
Vad tjänar kunderna på SaaS? Ingvar Wernvik från Söderberg & Partners berättar 
bland annat om hur Security-as-a-Service kan tillämpas vid offentlig upphandling.
Talare: Ingvar Wernvik, Söderberg & Partners.
10:30 Paus med kaffe

10:45 Utveckling av tjänstebaserade affärsmodeller  
– hur kan man skapa framtida konkurrenskraft i säkerhetsindustrin?
Vad innebär övergången från en traditionell och produktorienterad verksamhet 
till en modern tjänstebaserad affärsmodell. Daniel Kindström kommer att berätta 
om erfarenheterna i stora bolag som genomgått transformationen. Här inbegrips 
påverkan på marknadsstrategi, paketering och kundvård etc.
Talare: Daniel Kindström, docent på Linköpings Universitet.
11:15 Paneldiskussion – Hur tillämpas Security-as-a-Service?
Konferensens talare möter representanter från säkerhetsbranschen. Mats Karlsson, 
affärsenhetschef för Siemens, Fire Safety, Martin Gren, grundare av Axis, Jens 
Lennen, ordförande för SaaS-gruppen,  Per Edsmar, vd för SäkerhetsBranschen, 
David Alvén, Risk Management konsult, Stanley Security Solutions, Gottfrid 
Seidevall, försäljningschef på Bravida Säkerhet och Jörgen Söderlund, Regions-
chef, G4S.
Moderator: Lennart Alexandrie, vd, AR Media International.
12:00 Avslutning

Anmälan: www.sectech.nu 
Deltagaravgift: 780 kronor (exkl. moms). 
Medlemmar i SäkerhetsBranschen erhåller  
en rabatt på 40 procent på deltagaravgiften.  
Notera att anmälan är bindande.

KONFERENSSPONSOR:

22 oktober: ”Security as a Service – så tjänstefieras säkerhetsbranschen”

Hur ska säkerhetsbranschens aktörer ta steget från produkt-
orienterad verksamhet till en affärsmodell baserad på Security-
as-a-Service (SaaS)? Hur har andra branscher gjort och hur 
är utfallet på tjänste fieringen i dessa branscher? Det är några 
nyckelfrågor som behandlas på denna konferens om SaaS.

Anmäl dig till konferenserna: www.sectech.nu

13:30 Inledning
Talare: Björn Eriksson, ordförande, Säkerhetsbranschen.
13:50 EU-perspektiv på standardisering
Talare: Anna Furness-Lindén, affärsutveckling, SIS.
14:20 Gamla standarder – bristande skydd mot nya risker
Talare: Karen Lawrence, vd, Digitalbe AB.
14:40 Kaffe

15:00 Trender och aktörernas framtida krav inom standardisering och certifiering
Talare: Jan-Olof Danielsson, vd Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC).
15:20 Standardiseringsprojekt – vilka krav ska ställas på säkerhetsleverantörer?
Talare: Per Edsmar, vd, Säkerhetsbranschen.

15:40 Debatt: ”Hur säkerhetsföretagen och dess tjänster kvalitetssäkras i framtiden”?
Moderator: Jim Persson.
16:10 Avslutning

Per EdsmarJan-Olof 
Danielsson

Björn Eriksson

KONFERENSARRANGÖR:

Den nybildade intresseorganisationen Säkerhetsbranschen arrangerar den 23 oktober 
en konferens om framtidens kvalitetssäkring. Eftermiddagen ägnas helt och hållet åt 
morgondagens bransch och hur dess företag och tjänster ska kvalitetssäkras.

23 oktober: ”Framtidens kvalitetssäkring”

Anmälan: www.sectech.nu
Deltagaravgift: 780 kronor (exkl. moms). 
Medlemmar i SäkerhetsBranschen går gratis. 
Notera att anmälan är bindande.

Martin GrenPer Edsmar Mats Karlsson Jens Lennen Ann-Charlotte  
Plogner

Johan 
Holmström

22 oktober
09:00–10:00: D-Link (sal T4) ............................................ Värd: D-Link

10:00–10:30: Milestone (sal T4) ...................................... Värd: Milestone

12:30–13:00: Kamic Security (sal T4) ............................. Värd: Kamic Security

15:00–17:00: Infratek (sal T3) – SLUTET SÄLLSKAP .... Värd: Infratek

16:00–17:00: Bosch Security Systems (sal T4) ............. Värd: Bosch Security Systems

Open Forum – se och hör presentationer live på Sectech

23 oktober
10:00–12:00: Rapid Larmcentral (sal T6) ...Värd: Rapid Larmcentral

12:30–13:00: Kamic Security (sal T4) .......Värd: Kamic Security

13:30–14:00: Kamic Security (sal T4) .......Värd: PartnerSec

En nyhet på årets Sectech i Stockholm är Open Forum där utställare gör presentationer av produkter, koncept och lösningar 
för besökarna i föredragsform. Gratis entré gäller och någon förhandsanmälan behövs inte, även om det kan vara bra att 
kontakta företaget för att säkerställa att det finns plats. Nedan redovisas företagen och tider för deras presentationer.

För mer information om Open Forum, konferenser och 
seminarier på Sectech: www.sectech.nu
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Anmäl dig till seminarierna: www.sectech.nu
Per HägeröAnders Karlsson Jonas Ahlgren Torbjörn Ferndal Anders Johansson Pieter JouckNick D’hoedt Fredrik Lindbom Stefan Holmqvist

Årets Sectech är bekräftelsen på att teknologiskiftet från analogt till digitalt verkligen har slagit igenom på säkerhets-
marknaden. Seminarierna på Sectech handlar mycket om konsekvenserna av teknikskiftet. IP-baserad larmkommuni-
kation, integration och molnlösningar, videoanalys, HD-bilder, NFC-teknik, passerkontroll applikationer eller hur logisk 
och fysisk passerkontroll kan hanteras i ett enda system. Vilken kundnytta och vilka mervärden kan all denna moderna 
teknik generera? Se och hör det på Sectech-seminarierna.

Smarta säkerhetslösningar i IP-teknikens kölvatten

22 OKTOBER
13:00–13:50 Sänkta kostnader via intelligenta kameror  
och överföring samt lagring av HD-bilder till lägsta möjliga kostnad (sal T3)

Modern kamerateknologi revolutionerar säkerhetsmarknaden. Det här semina-
riet handlar om möjligheterna som modern intelligent videoanalys kan sänka 
säkerhets användarnas totalkostnad. Det tar också upp hur videomaterial med 
högupplösning kan överföras och lagras till lägsta möjliga kostnad och högsta 
möjliga tillgänglighet.

Hur kommer framtidens kameralösningar påverkas av marknadens ökade efter-
frågan av högupplösta bilder för både säkerhet, trygghet och intelligenta affärs-
system? Hur kommer en 4K-kamera hantera utmanande ljusförhållanden och 
internetuppkopplingar med begränsad bandbredd?  Med en allt mer förfinad teknik 
kommer framtidens säkerhetskameror återge skarpare och tydligare detaljer men 
med motsvarande bandbredd och ljuskänslighet som dagens HD-kameror. Hur går 
det till? Seminariet kommer belysa dessa frågor och informera om både dagens 
befintliga lösningar samt framtidens kommande utvecklingar för att optimera bild-
kvalitet, minimera bandbredd för överföring samt lagringsutnyttjande. Seminariet 
kommer också behandla mervärden som möjliggörs via smarta molnlösningar.
Seminarievärd: Bosch Security Systems
Talare: Anders Karlsson, produktansvarig Videosystem, Bosch Security

14:00–14:50 Kombinerad fysisk och logisk access  
 – hur fungerar det? (sal T3)

Seminariet  kommer att klargöra vilka möjligheter som en kombinerad lösning 
för fysisk och logisk tillträdeskontroll innebär.  Hur går det till att skapa en sådan 
lösning och vilka  organisationer har nytta av att ha en och samma leverantör av 
tjänster och produkter som hanterar informationssäkerhet, passage (fysisk tillträdes-
kontroll) och säker inloggning.

Seminariet kommer att belysa frågor som rör identiteter och behörigheter samt 
ge konkreta exempel på hur organisationer enklast hanterar och administrerar allt.
Seminarievärd: Pas Card 
Talare: Per Hägerö, CTO, Nexus

23 OKTOBER
09:00–09:50 Ny svensk standard för passerkontrollsystem  
 – och nya möjligheter via NFC-teknik (sal T3)

Det händer en hel del inom området passerkontroll, en av de subsektorer inom 
säkerhet som förväntas ha fortsatt hög tillväxt. Seminariet kommer att handla den 
kommande svenska standarden ”Elektroniska passerkontroll system”, som idag är 
antagen IEC/EN-norm (60839-11-1:2013).

Talare är Jonas Ahlgren, medlem av den svenska arbetsgruppen inom pas-
serkontroll i SEK/TK 79. Han  kommer att fokusera sitt anförande på ”Grade-
indelningen” det vill säga klassningen av verksamheter och val av nivåer  
på system samt ”Token” dvs passerkort i förhållande till ”Graderna. Vidare 
redovisas de olika teknikerna på populäraavläsningstekniker av just passerkort.  
Vi får även en inblick i vad som kan erbjudas i snar framtid, exempelvis hur 
NFC-tekniken i en mobiltelefon kan nyttjas i elektroniska passerkontrollsystem, 
enligt IEC/EN 60839-11-1:213. Här inbegrips även möjligheterna i befintliga 
installerade system samt vilken infrastruktur man behöver ha.
Seminarievärd: Bravida Fire & Security
Talare: Jonas Ahlgren, produktchef på Bravida Fire & Security och medlem i den 
svenska arbetsgruppen inom passerkontroll i SEK/TK 79.

09:00–09:50 Ökade möjligheter med ny teknik för larmöverföring  
 – och hur berörs larmanläggningar av förändringarna i telenätet (sal T4)

Det här seminariet vänder sig främst till konsulter och säkerhetsleverantörer som 
arbetar med larm. Hur kan tjänster för larmöverföring användas till att även effekti-
visera en larminstallation?  Ny teknik ger ökade möjligheter men ställer också högre 
krav på kunskap om vilken lösning som skall användas för olika behov.

Seminariet ger deltagarna kunskap om vilka krav man ska ställa på sin 
larmöverföring för att uppfylla de nya SSF-regler som SBSC införde från och 
med den 1 april 2013. Innehållet belyser också fördelar och nackdelar med 
olika lösningar och hur man som kund eller säkerhetsinstallatör skall välja rätt. 

Seminariet handlar även om vilka förändringar som sker i telenätet som berör de 
cirka 600 000 larmanläggningar som i dag använder telenätet för larmöverföring. 
Deltagarna får en inblick i hur kostnadsbesparingar kan göras med nya lösningar, 
där säkerhetsnivån behålls eller ytterligare förbättras.
Seminarievärd: Multicom Security
Talare: Torbjörn Ferndal, Marknadschef, Multicom Security.

10:10–11:00 Så skapar larmleverantören tjänster  
via sin larmkommunikationsplattform (sal T4)

Med IP-tekniken skapas möjligheter att skapa såväl standardspaketerade som 
individuellt kundanpassade tjänster. Det gäller även på larmområdet.

Seminarievärden Dualtech IT har utvecklat den IP-baserade larmkommuni-
kationsplattformen Dalm, som numera också har kompletterats med det moln-
baserade handhavandeverktyget EasyWebManager som möjliggör programmering, 
driftsättning, proajktiv service och support på distans. Företagets vd Anders 
Johansson, som talar på seminariet, kommer dock inte tala som mycket om 
handhavandeaspekterna utan snarare om hur anläggarfirmor kan utveckla nya 
tjänster till kunder, det vill säga om den moderna teknikens roll som katalysator 
på vägen mot Security as a Service.
Seminarievärd: Dualtech IT
Talare: Anders Johansson, vd, Dualtech IT

10:10–11:00 Om molnlösningar och videoövervakning med  
integrerad passerkontroll och nummerplåtsigenkänning (sal T3)

Detta seminarie, som hålls av Genetec, en världsledande utvecklare och tillverkare av 
IP-videoplattformar (DVMS) handlar om hur man med dagens teknik exempelvis 
kan integrera videoövervakning med passerkontroll och LPR (nummerplåtsigen-
känning) i ett enda system och kunna erbjuda  komplexa och flexibla nätverksbaserade 
säkerhetslösningar för olika miljöer. Kan ett sådant system vara enkelt att handha 
och i så fall hur? Det är några av frågorna som besvaras.

Stor tonvikt kommer också läggas på molnlösningar och dess möjligheter att 
bidra till användarvänlighet och möjligheter att tillhandahålla mycket kostnads-
effektiva skräddarsydda eller standardpaketerade säkerhetslösningar. Som 
referens avseende molnlösningar kommer Genetec presentera Stratocast, den 
egenutvecklade molnlösningen som bland annat medger lagring av inspelat bild-
material hos Microsoft Service Center i Sverige. Seminariet hålls på engelska
Seminarievärd: Genetec/CCTV-Systems..
Talare: Nick D’hoedt, Regional Sales Manager – Benelux & Scandinavia och 
Pieter Jouck, Sales Engineer Benelux & Scandinavia.

13:00–13:50 Så effektiviserades MQ-butikernas säkerhet  
med en Internetbaserad bevakningslösning (sal T3)

MQ har över 110 butiker runt om i landet och använder sig idag av en molnbaserad 
video hostinglösning för bevakning av sina butiker. I det här seminariet berättar 
Fredrik Lindbom, säkerhetsansvarig för MQ:s butiker hur personalens trygghet 
ökade med hjälp av nätverkskameror och om kamerabildernas betydelse som under-
lag i samband med polisanmälan vid stölder.

Fördelen med video hostinglösningen är att den möjliggör anpassning till 
varje butiks enskilda behov. ”Med över 100 butiker som är geografiskt väldigt 
utspridda, måste vi ha ett centralt system med hög flexibilitet och som kräver 
minimal insats från vår sida. Det är först då det blir kostnadseffektivt för vår 
del”, hävdar Fredrik Lindbom.

På seminariet kommer också Stefan Holmqvist från Axis berätta om hur 
Axis molnbaserade AVHS-system fungerar och varför det ger så många kost-
nads- och säkerhetsfördelar.
Seminarievärd: Axis Communications
Talare: Fredrik Lindbom, säkerhetsansvarig på MQ och Stefan Holmqvist, Key 
Account Manager GSI.

Anmälan: www.sectech.nu
Deltagaravgift: SEK 320:- per seminarium. 
Notera att anmälan är bindande.
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En av Sectechs höjdpunkter är 
förstås den traditionella Säker-
hetsbanketten som avslutar 
första mässdagen. Som van-

ligt kommer representanter från hela 
den nordiska säkerhetsindustrin finnas 
på plats den 22 oktober i Victoriahallen 
på Stockholmsmässan, där Säkerhets-
banketten äger rum.

Under banketten delas Detektor Inter-
national Award ut. Priset är instiftat för 
att uppmuntra och premiera företag som 
utvecklat produkter som präglas av inn-
ovation och marknadsanpassad teknik. 
Det som gör priset unikt är att tillver-
kare inte kan nominera en produkt själv 
utan nomineringen görs utifrån Detektor-
redaktionens flöde av nyheter och de kri-
terier som moiveras till en nominering.

Förutom god mat i form av en trerät-
tersmiddag och utdelningen av priserna 
kommer bankettgästerna även få avnju-
ta en underhållande show av komikern 
och programledaren Måns Möller. Som 
en av landets bästa improvisatörer är 
han ett säkert kort när det gäller att få 
en publik att vika sig av skratt. Visst kan 
Måns humor hetta till lite, men framför 
allt värmer den.

– Vi är jätteglada att få Måns 
Möller till Säkerhetsbanket-
ten, särskilt som han är så 
väldigt uppbokad av TV 
och andra projekt. Nyligen 
gjorde han en bejublad turné 
med föreställningen ”Jävla 
Pajas” som fick strålande 
recensioner. Han verkar helt 
enkelt vara i toppform, så det 

ser väldigt lovande ut inför säkerhetsban-
ketten, säger Deniz Baykal, projektledare 
för Sectech.

Måns Möller är känd från många 
olika TV-program, senast i Time Out, 
men även Cirkus Möller, Melodifestiva-
len och Extra Extra. Han har profilerat 
sig lite som underhållningsbranschens 
retsticka genom 
sina parodier 
av kändisar 
och på kända 
företeelser.

Den traditionsenliga Säkerhetsbanketten kommer  
att arrangeras på kvällen den 22 oktober på 
Stockholmsmässan i samband med säkerhetsmässan 
Sectech. Två av kvällens dragplåster är underhållningen 
av komikern Måns Möller samt utdelningen av Detektor 
International Award.

Måns Möller  
underhåller på
Säkerhets-
 banketten

Detektor International  
Award delas ut under  
Säkerhetsbanketten.

Bankettsponsor

Entrésponsor Huvudsponsor Arrangörer

Undvik kö! 

Entrébiljett

Välkomna!

Förregistrera dig på  
www.sectech.nu

Sectech
är evenemanget där säkerhets-

tekniken står i centrum. 

Konferenser, seminarier och 
Säkerhetsbankett arrangeras 
också under mässdagarna, för 

mer info besök www.sectech.nu

Öppettider  
22–23 oktober, tisdag-onsdag 09.00–17.00.

Adress  
Rica Talk Hotel, Mässvägen 2, Älvsjö, 

Stockholm.

Så här kommer du till mässan  
Vägbeskrivning med karta finns på hotellets 

webbsida www.rica.se/talk  
Från T-centralen, pendeltåg till Älvsjö station. 

Arrangörer  
AR Media International AB och 

Stockholmsmässan AB.

Entré 
Förregistrering via www.sectech.nu  

– fri entré. Fackmässa.  
Barn under 15 år endast i vuxens sällskap.

Anmäl dig till konferenserna: www.sectech.nu
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UTSTÄLLARINFORMATION 
SECTECH - Expo & Seminars, Stockholm 
22-23 oktober 2013 - Rica Talk hotel, Älvsjö/Stockholm 
 
Tider 
Mässans öppettider:   
Tisdag    22/10   kl  09:00 - 17:00 
Onsdag  23/10   kl  09:00 - 17:00 
Utställare har tillgång till mässhallen 1 timme före öppning och 30 minuter efter 
stängning. 
 
Flytta in:  
Måndag 21/10    kl 07:00 – 22:00 
Tisdag   22/10  kl 07:00 – 09:00 
Flytta ut:  
Onsdag 23/10  kl 17:00 – 24:00 
Torsdag 24/10 kl 07:00 – 16:00 
 
Under in- och utflytt är barn under 16 år ej tillåtna att vistas i lokalerna. 
 
Priset för montrarna:  
6 kvm 30 900 SEK. 
12 kvm 43 600 SEK  
Utöver detta tillkommer en grundhyra/anmälningsavgift om 4 100 SEK. 
 
Monterutrustning 
Montern är utrustad enl. följande: 
- 1 eluttag 230V/10A/2000W 
- Matta (15 valfria färger, se Eventservicekatalog, sid 24) 
http://docs.stockholmsmassan.se/emag/2013/eventservice_2013/#/1/  
- 1 vit skylt med företagsnamn (svart text på vit bakgrund) 
- Spotlights 1 spot per meter väggyta (placerade på bakväggen) 
- Städning alla dagar 
- Möbler, fritt urval ur gällande Eventservicekatalog, se sid 30-36 
http://docs.stockholmsmassan.se/emag/2013/eventservice_2013/#/1/  
 
Dina val av mattfärg och möbler gör du här: 
http://www.sectech.nu/pdf/SE_2013/Monterpaket_Small_meetings.pdf 
 
Om beställning ej inkommit senast 27 september 2013, så utrustas montern med 
följande:  
- Blå matta,  
- 2 svarta klappstolar 
- 1 vit disk med förvaringsutrymme (104 cm hög, 98 cm bred, 50 cm djup) 
 
Höjdbyggnation 
Det är ej tillåtet att bygga montersystem eller hänga skyltar högre än 2,5 meter. 
 
Tilläggsbeställningar 



Gör tilläggsbeställningar till montern hos AR Media 08-556 306 80, eller Marika 
Thelenius, 08-556 306 85, marika.thelenius@armedia.se  
För produktutbud se 
http://docs.stockholmsmassan.se/emag/2013/eventservice_2013/#/1/  
 
OBS! Beställ i tid – spara pengar, gör dina extrabeställningar före 27 september 
2013! 
För att få bästa möjliga service från oss på Stockholmsmässan, och för att få de 
produkter och tjänster du önskar, är det viktigt att du beställer i tid. Kvaliteten i 
leveransen blir högre och dessutom sparar du pengar. Vid beställningar gjorda efter 
den 27 september 2013, debiteras ett påslag 30% på ordinarie pris. Vid beställningar 
under pågående event är påslaget 50%. 
Påslaget gäller alla prissatta produkter i Servicekatalogen. Ej växter, 
utställarförsäkring samt montercatering, dessa har samma pris oavsett 
beställningsdatum. 
Sista beställningsdatum för lägsta pris på monterutrustning till Sectech, utöver den 
monterutrustning som ingår i ditt paket, är 27 september 2013. 
 
Servicecenter med butik 
På plats på mässan finns det möjlighet att göra tilläggsbeställningar och du får hjälp 
med allt som har med ditt monterutförande att göra på Servicecenter, som är öppet 
vid in- och utflyttning samt under pågående mässa. 
 
Försäkring 
Arrangörerna ansvarar EJ för uppkomna skador, stölder etc. Därför rekommenderar 
vi att ni ser till att ert försäkringsskydd även omfattar transporter och utställningar. 
 
Internet 
Trådlös Internetanslutning finns kostnadsfritt för utställare. Trådbunden 
Internetanslutning med upp till 100Mbit/sek beställer du via Eventservicekatalogen, 
se sid 14: http://docs.stockholmsmassan.se/emag/2013/eventservice_2013/#/1/  
 
Godsadress 
(Ange bokstaven T före monternumret) 
Stockholmsmässan, Godsmottagningen 
Sectech 2013 
"Ert företagsnamn" 
T "Monternummer" 
Parkeringsvägen 10 
125 80 Stockholm (Älvsjö) 
(Postadress: Stockholmsmässan, 125 80 Stockholm) 
 
Godshantering 
För info se, Eventservicekatalog sid 45 
http://docs.stockholmsmassan.se/emag/2013/eventservice_2013/#/1/  
 
Besöksregistrering startpaket 
Pris: 2495 kr för startpaket med 1 st streckkodläsare, tillkommande streckkodläsare 
995 kr /st 



• 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 
Utställarkortet ska bäras väl synligt under mässdagarna och ger tillträde till 
mässhallen 1 timme före öppning och 30 minuter efter mässans stängning samt 
under in- och utflytt. Varje utställande företag kan rekvirera 10 st kort genom att maila 
person- och företagsnamn till marika.thelenius@armedia.se senast den 15/10, korten 
hämtas sedan i entrén från och med måndag 21/10 kl 15.00. 
 
Workpass 
För personer som enbart ska hjälpa till under in- och utflyttning behövs inga 
utställarkort utan de ska ha arbetskort (workpass). 
Arbetskort utfärdas på plats vid inflyttningsdörrarna alternativt hos Servicecenter och 
behöver inte förbeställas. 
 
Restauranger på mässan 
Hos Mässrestauranger kan ni boka bord, beställa catering till montern samt beställa 
matkuponger till personalen. På www.massrestauranger.se hittar du kontaktuppgifter 
och förteckning över mässans restauranger. 
 
Alkoholregler för dig som ställer ut 
Mässrestauranger AB har utskänkningstillstånd för anläggningens restauranger, 
hallar och kongressavdelningar. Det innebär att Du som utställare måste gå via 
Mässrestauranger om Du vill bjuda på alkohol i Din monter. Det är inte tillåtet att 
servera alkohol innan 11.00.  
Vid frågor ring Mässrestauranger på 08-727 72 00. 
 
Boende – Rica Talk Hotel 
Bo vägg i vägg med mässan. Rica Talk Hotel är ett modernt fullservicehotell byggt 
direkt intill Stockholmsmässan med hotellentré precis i anslutning till 
Stockholmsmässans huvudentré. Vi erbjuder återigen ett förmånligt pris för dig som 
väljer att bo på Rica Talk Hotel under Sectech 2013. Enkelrum från 1495 kr, 
dubbelrum från 1695 per natt inklusive härlig God Morgon frukost. Samtliga priser 
inkluderar moms.  
 
Bokning sker via: Tel: +46 (8) 723 7272 eller mail: info.talk@rica.se 
 
För att ta del av erbjudandet måste du uppge bokningskod: SECTB131021T. 
Erbjudandet gäller under 21-23 oktober 2013 med bokning senast den 21/9. 
 
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  och mer information hittar du på webbplatsen  www.rica.se/talk  
 
 
 
Parkering i garaget under C-hallen 
Priser för parkering: 100kr/dag eller 35kr/tim. 
Evenemangsparkering 1-4 dagar allmän parkering 250 kr betalas direkt i 
parkeringsautomaterna i garaget. 
 
Inbjudningskort / Biljetter 
Bjud in dina kunder till Sectech! Inbjudningskorten är kostnadsfria och beställes i 
jämna 100-tal.  
Maila din beställning med antal till marika.thelenius@armedia.se senast 6 
september.  
 
Entré för besökare 
Fri entré till mässan med förregistrering via www.sectech.se   
Sectech är en fackmässa. 
Barn under 15 år endast i vuxens sällskap. 
 
Webbplats 
På www.sectech.se hittar ni alltid senaste nytt med aktuell utställarlista och hallskiss. 
 
Säkerhetsbanketten 
Säkerhetsbanketten arrangeras tisdag den 22 oktober kl. 18:30 i Victoriahallen i nära 
anslutning till utställningen. Garderob kommer att  finnas i anslutning till lokalen. 
Förutom god mat i form av en trerätters middag och utdelning av Detektor 
International Award, kommer bankettgästerna även få ta del av en underhållande 
show. För pris och 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 seminarieregistreringsdisken vid entrén till Sectech. 
För mer information, se www.sectech.se 
 
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  
E-mail: deniz.baykal@armedia.se 

Stockholmsmässan 
För frågor om Stockholmsmässans produkter och tjänster, kontakta Eventservice: 
Tel: +4 8 749 44 44 
eventservice@stockholmsmsmassan.se 

Välkommen till Sectech! 


