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Minska dina bevakningskostnader med en skräddarsydd lösning.  
Titta närmare på Visuella tjänster från SOS Alarm. Det är en lösning  
som bygger på en nyutvecklad plattform för visuell larmhantering  
med en inbyggd videoanalysanpassning över tid. 

Fördelarna är många: Du får en anpassad lösning som är kompatibel  
med de flesta kamerorna på marknaden. Vi levererar tjänsten och våra  
certifierade kamerapartners ansvarar för teknisk lösning och installation.  
Du minskar kostsamma väktarutryckningar samtidigt som du får avtal  
utan bindningstid och utan dolda kostnader. Låter det intressant?  
Läs mer på sosalarm.se

Med öga för
dina behov”IoT är den övergripande tekniktrenden som 

skapar de stora möjligheterna och cyber- 
säkerheten är själva förutsättningen för att det 
ska fungera.”

IoT, perimeterskydd, terror och 
rekordmånga utställare på Sectech
Säkerhetsmässan Sectech är populär. Årets evene-
mang på Stockholmsmässan den 21–22 november har 
lockat hela 98 utställare – nytt rekord. Som vanligt är 
utställningen kompakt designad med små montrar och 
trånga gångar. Allt för att skapa atmosfär med närhet 
mellan besökare och utställare.

Som vanligt är utställningen kompakt designad med små montrar och trånga gångar. Allt för att skapa atmosfär med närhet mellan besökare och utställare.

Lennart Alexandrie, publisher på 
AR Media International, ansvarar 
för konferensprogrammet.

– Innehållet på Sectech ska 
spegla tidsandan och Internet of 
Things, cybersäkerhet, intelligent 
säkerhetsteknik, nya EU-data-
förordningen och terrorhotet är 
därför givna teman, säger han.

25:e gången 
Det är nionde gången som Sectech 
arrangeras i Stockholm och Sverige 
sedan starten 2001. Men årets 
evenemang är ett större jubileum 
än så.

– Om man räknar in Sectech-
arrangemangen i Köpenhamn och 
Oslo så har Sectech arrangerats 25 

gånger och är därmed Nordens 
”mesta” säkerhetsmässa, förkla-
rar Deniz Baykal som samtidigt 

betonar att arrangörerna AR 
Media och Stockholmsmässan 
även fortsättningsvis kommer hålla 
på en försiktig och kontrollerad 
expansion.

– Sectech har alltid satt kvalitet 
på utställare och besökare framför 
kvantitet. Vi skulle kunna utöka 
mässan med betydligt fler montrar, 

men innehållet är i fokus och 
antalet utställare och besökare ska 
harmoniera så att evenemangets 
kompakta atmosfär kan bibehållas, 
säger hon avslutningsvis.

Givna konferens-teman 
Enligt Lennart Alexandrie var det 
inte svårt att hitta komponenter till 
en bra konferens.

– Ämnen är en sak, men att 
hitta talare kan vara svårare. Vi har 

dock klart med flera av talarna och 
vi jagar vidare med vad som saknas. 

Årets ämnen anser Alexandrie 
vara självklara.

– IoT är den övergripande 
tekniktrenden som skapar de stora 
möjligheterna och cybersäkerheten 
är själva förutsättningen för att 
det ska fungera. Med tanke på att 
produkter för fysisk säkerhet vid 

flertal tillfällen har hackats och på 
så sätt använts som en kanal för att 
sprida skadlig kod ut till nätverk 
är cybersäkerhet något som säker-
hetsbranschen måste diskutera. På 
Sectech gör vi det.

– Intelligenta kamerabaserade 
säkerhetssystem är också på väg 
att slå igenom rejält och det vill 
vi också fokusera på liksom den 
enskilda faktor som kanske oroar 
branschen som allra mest nu, 
GDPR, den nya EU-dataförord-
ningen som ska gälla från och med 
maj nästa år.

Terrorhotet
Att terror finns med bland dessa 
teknikorienterade teman kan man 
undra över.

– Nja, det är en av vår tids 
stora frågor och här kan den nya 
tekniken göra skillnad. Inte minst 
vad gäller perimeterskyddet, som 
också är ett tema. Så det är klart 
att vi vill ha med den frågan också 
i vårt program, säger Lennart 
Alexandrie avslutningsvis.

mässor & konferenser
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– en aktiv partner med framtid i fokus

Internet of Things och säkerhet
Vi talar allt mer om smarta hem, smarta byggnader 
och smarta städer. Med digitaliseringen följer stora 
grundläggande förändringar, inte minst för säker-
hetsmarknaden. Det är mot den bakgrunden som 
”Internet of Things och säkerhetssystem” utgör hu-
vudtemat på Sectech.

Var är vi idag och hur ser utveck-
lingen ut de kommande åren?  

Hur ser marknaden ut när det 
gäller Internet of Things i bygg-

nader? När och hur kommer 
säkerhetstekniken in i smarta 
projekt?  Vad krävs av säkerhets-
branschen? finns kompetensen? 
Hur ska cyberattacker undvikas? 
Och hur kommer GDPR (”nya 
PuL”), den nya datalagrings-
lagstiftningen påverka säker-
hetsbranschen? Det är några av 
frågorna som de olika program-

punkterna handlar om under den 
första Sectechdagen.

Videoanalys, Dag två handlar 
om videoanalys och Perimetersä-
kerhet – hur skyddar vi oss mot 
hot som kan komma från såväl 
vertikalt som horisontellt håll. 
Vilken teknik bör användas för 
att säkerställa hög tillförlitlighet i 
utomhusskyddet?

 21 november  
 
IoT & säkerhetssystem
 Seminariepass 1: 09.15–10.45 

09.15: Den globala marknaden för IoT i byggnader 
– hur den påverkar säkerhetsmarknaden
Den globala marknaden för Internet of Things (IoT) i byggnader beräknas ha 
vuxit från cirka 111 miljarder dollar 2014 till över 181 miljarder dollar 2020.

Hur ser marknaden för IoT i byggnader ut? Hur kan den påverka 
säkerhetsbranschen?
Talare: James McHale, marknadssanalytiker, Memoori.

 
09.40: Är industristandards för säkerhetsprodukter  
anpassade för IoT?
Onvif är en organisation som arbetat med att skapa interoperabilitet 
mellan olika säkerhetsprodukter, framför allt har organisationen verkat 
för kompabilitet mellan olika videoövervakningsprodukter. Men hur 
anpassad är denna industristandard för Internet of Things? 
Talare: Per Björkdahl, ordförande i Onvifs styrkommitté.

10.05 – 10.45: Hur ser säkerhetsmarknadens 
IoT-lösningar ut – vilka utmaningar väntar?
Hur ser säkerhetsbranschens tillverkare och utvecklare av produkter och på IoT-lösning-
ar och dess fördelar och sårbarheter. Hur kan säkerhetsföretagen bidra och hur kommer 
IoT förändra efterfrågan? Vilka utmaningar står säkerhetsbranschen inför när det gäller 
kompetens och konkurrens från andra branscher. Hur väl rustad är säkerhetsbranschen 
för IoT. Vad ska kunderna tänka på när de hanterar IoT och säkerhetsupphandlingar?
Panelen: Björn Callenfors, Axis, Anders Karlsson, Bosch Security Systems, Henrik 
Hjelte, Addsecure, Maria Khorsand, VD, SOS Alarm.
 
 Seminariepass 2: 13.00–14.50  
IoT & säkerhetssystem
13.00–13.40: Hur kan säkerhetsbranschen bidra till högre 
datasäkerhet?
Det finns numera otaliga exempel på hur cyberangrepp initieras via en 
uppkopplad enhet som har till avsikt att bidra till ökad fysisk säkerhet. 
Framför allt har några tunga och internationellt uppmärksammade cy-
berattacker iscensatts via hackade säkerhetskameror eller NVR-enheter.

Vad kan säkerhetsbranschen göra för att förhindra liknande händel-
ser? Vilka bär ansvaret? Hur bör tillverkare, distributörer, integratörer 
och installatörer agera för att deras kunder ska slippa drabbas? Vad har 
slutkunden för ansvar? Saknas standards?
Panelen: Björn Callenfors, Axis, Torbjörn Ferndahl, Säkerhetsbranschen, Anders 
Carlsson, Bosch Security Systems m.fl.

13.50–14.50: GDPR – hur påverkar nya datalagringslagen 
säkerhetsarbetet och säkerhetsbranschen?
GDPR som träder i kraft den 25 maj är idag kanske den 
hetaste frågan för företag generellt. Säkerhetsbranschen 
är inte undantagen. Hur påverkar denna EU-dataför-
ordning om datalagring organisationer som hanterar 
videoövervakning, ID- och passerkontroll och andra 
säkerhetssystem där data lagras. Vad bör de tänka på?
Panelen: Jens Strinsjö, Axis, Daniel Hjort, Nexus, 
Addsecure, Erik Nord, Genetec m.fl.

  22 november
 

Perimetersäkerhet och videoanalys
 
 Seminariepass 3: 09.15–10.50
 
09.15: Perimeterssäkerhet och drönare  
– komplexa hotbilder och fullt av möjligheter
Idag handlar inte utomhusskydd om att detektera och avvärja hot som kommer på 
marken. Nu kan de även komma från luften – via exempelvis drönare.

 Perimetersäkerhet blir allt viktigare när det gäller att optimera skydd mot allt från 
stölder och sabotage till terrordåd. Men perimeterskyddet kan också handla om att 
hindra intagna på kriminalvårdsanstalter att fritas eller rymma på egen hand eller att 
hindra främmande makt att ta sig in på ett känsligt område. 

Den här paneldiskussionen handlar om hur man med modern teknologi kan skyddas 
mot angrepp utifrån. 
Panelen: Information om paneldeltagare kommer på: www.sectech.se

10.00–10.50: Så kan videoanalys bidra till  
säkerhet och ge andra fördelar
Videoanalys i kamerabaserade säkerhetssystem är i 
ropet. Artificiell Intelligens (AI) och Deep Learning har 
under året blivit starka buzzwords i säkerhetsbranschen.  
Hur bidrar videoanalys till det brottsbekämpande arbe-
tet? Vad kan kamerorna idag? Vad är mest efterfrågat? 
Hur ser utvecklingen ut framöver?  

Vilka typer av vertikalmarknader använder videoana-
lys och varför? Hur kan videoanalys användas för att ef-
fektivisera en verksamhet och bidra till ökad lönsamhet? 
Hur kan tekniken användas utan att komma i konflikt 
med den lagstiftning vi har idag och den vi får när GDPR börjar gälla.
Panelen: Anders Karlsson, Bosch Security, Björn Callenfors, Axis.
 
 Öppet (gratis) seminariepass 15.00–16.00

15.00: Intervjuer om säkerhet
• Terrorhotet i Sverige – hur ser det ut?
• Varför är polisen inte nöjd med förslaget om ny kamerabevakningslag?
• Kan säkerhetsföretagens verkligen bidra till en mer effektiv polis?

Panelen: Terrorexperten Magnus 
Ranstorp, polisens nationellt ansvarige 
när det gäller kameraövervakning, 
Joakim Söderström samt Björn Eriksson, 
ordförande för Säkerhetsbranschen.

16.00: Avslutning Magnus 
Ranstorp.

Björn Eriksson.Joakim  
Söderström.

Daniel Hjort.Jens Strinsjö.

Torbjörn 
Ferndahl.

Per Björkdahl.

James McHale.

Anders  
Karlsson.

Björn  
Callenfors.

Moderatorer under dagen är säkerhetskonsulten Åke Norrby och Lennart 
Alexandrie, publisher, AR Media International.

  BOKA IN DITT DELTAGANDE NU!

Anmälan till seminarierna på www.sectech.se 
Pris per seminariepass 350:- exkl moms. Kaffe ingår.
Betalning kan ske via faktura eller kreditkort.

Det SCAND 5_17.indd   24 2017-10-26   15:02

den 21–22 november 2017 i Stockholm # 3



KS
Keys as a Service

Sedan länge vet vi på SALTO Systems vad
hantering av konventionella nycklar kostar i tid
och pengar. Vi vet också vad serverinstallationer
och programvaror kan kosta för små och
medelstora verksamheter.

Med SALTO KS behöver du varken server eller 
programvara, vi lägger det i SALTO molnet. Du 
loggar enkelt in via en webbläsare och hanterar 
dina dörrar och användare.

Med KS Connect kan du även integrera 
programvaror och tjänster. Och du, dörren kan 
du förstås öppna via en App i din smartphone.

Enkelt, kostnadseffektivt och “banksäkert.” 
Läs mer på: www.saltoks.com. 

SALTO Systems AB
+46 8 775 87 00
info.se@saltosystems.com
www.saltosystems.se

Det finns ett smartare
sätt att öppna dörrar. 

Sectech Open Forum
– säkerhetsleverantörernas arena
Liksom på Sectech i Stockholm för två år sedan kom-
mer evenemanget att kostnadsfritt bjuda in besö-
karna till seminarier och presentationer som hålls av 
utställare.

Open Forum är ett komplement till utställningen och seminarierna 
på Sectech som ger möjligheter för utställare att presentera intressanta 
branschorienterade ämnen. Så här beskriver programarrangörerna sina 
presentationer:

 21 november

11:00–12:00

Stanley Smart Key – Alla lås – En digital nyckel (Sal T4)
Nu behöver du inte längre bära omkring på eller hålla koll på nyckelknippan/kortet. 
Med hjälp av Stanley Smart Key kan du öppna låsta dörrar med endast ett klick i 
mobilen och förvandlar befintliga lås till ett modernt Stanley ecosystem. Integration 
till bokningssystem samt möjligheten att ladda ut nycklar till användarnas mobiltele-
foner är några av de smarta tjänsterna som finns i systemet. Träffa Kettil Stenberg, VD 
Stanley Security, och ta del av vårt nya smarta nyckelsystem.
Anmäl dig till Open Forum via marknadsavdelningen@sbdinc.com  
Seminariet är öppet för alla.
Talare: Kettil Stenberg • Värd: Stanley Security
 
11.00–11.30

iLOQ NFC  Världens första låscylinder vilken använder  
telefonen som både nyckel och strömkälla (Sal T3)
iLOQ presenterar världens första NFC–drivna digitala cylinder iLOQ S40 NFC. Med 
hjälp av iLOQ S40 NFC förvandlas telefonen till en nyckel utan att cylindern kräver ex-
tern strömkälla, såsom batterier eller strömkabel. iLOQ S40 NFC sätter nya standarder 
för digitala cylindrar och kompletterar iLOQ:s befintliga produktfamilj. Träffa Mårten 
Persson, Vd iLOQ Sverige AB och ta del av vårt nya smarta låssystem.

iLOQ är ett finskt tillväxtföretag som omvandlar mekaniska låssystem till moderna 
digitala låssystem. iLOQ-systemen baseras på tekniker som vi har utvecklat och 
patenterat, och som möjliggör elektroniska lås utan batterier eller kablar.
Anmäl dig till Open Forum via marknad@iloq.com. Seminariet är öppet för alla.
Talare: Mårten Persson • Värd: iLOQ Sverige
 
14:00–14:30

Säkra identiteter baserat på IoT och Molntjänster (Sal T3)
HID Global har under många år varit en ledare av revolutionerande identitetstekno-
logier som tex iClass Seos. I och med lanseringen av HID Location Services tas nu ett 
nytt steg framåt då vi adderar intelligens med hjälp av positionering och analys base-
rat på IoT-teknik till ditt säkerhetssystem. Det innebär bl a ökad säkerhet, effektivare 
resursallokering och användarvänlighet än vad vi tidigare kunnat påvisa.
Talare: Dahn Sadarangani • Värd: HID Global
 
14:30–15:00

Cloud on the Horizon: Are you prepared? (Sal T4)
Målet med presentationen är att ge en inblick i molnteknologin och ge dig lite ideer 
om hur du kan dra nytta av de fördelar detta skapar.
Föreläsningen sker på engelska. 
Talare: Serge Tureau • Värd: Vanderbilt International
 
 22 november
 
11:00–12:00

”Smarta nya världar” (Sal T3)
Evva fortsätter sin expansionsstrategi med nya smarta elektroniska lås- och säker-
hetslösningar i Sverige. Presentationen kommer handla om Evva i såväl globalt som 
svenskt perspektiv. Dessutom presenteras det nya smarta elektroniska låssystemet 
Airkey. 
 
Talare: Stefan Ehrlich-Adám, CEO, Evva-koncernen, Anders Karlemark, VD/Country 
Manager, Evva Scandinavia, Hanspeter Seiss, Product Manager, Evva-koncernen
Värd: Evva Scandinavia
 
 För mer info gå in på sectech.se
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Några av de största trenderna under 2017 har varit en ökad oro för hackerattack-
er och därmed ökat fokus och förståelse för IT-säkerhet, “multi imaging”-kameror 
och videoanalys med “deep learning” och integrerade lösningar och IoT-produk-
ter. Under Sectech i Stockholm kommer sammanlagt 98 företag – allt från multina-
tionella jätteföretag till småföretag – ställa ut en mängd lösningar och produkter. 
Här är ett urval av det som kommer att visas på mässan:

 VIdEOöVERVAKNINg
Hikvision kommer 
att visa sina ”deep 
learning”-produkter 
som bygger på AI 
(artificiell intelligens). 
Bland dem en NVR-
recorder med 32 kanaler 
varav 16 bygger på deep learning-
tekniken. Enligt Hikvision ”tvättas” 
obefogade larm effektivt bort. Två 
av bolagets fyra kameror med deep 
learning kommer också att visas, 
liksom den nya kameraserien Easy 
IP 3.0. DarkFighter X-kameran, 
som bland annat har dubbel optik, 
deep learning, rapid focus, smart 
tracking 2.0 och 25X optisk zoom 
kommer att visas, liksom HDTVI-
produkter, version 4.0 med 4K-
kameror och H.265+-teknik.

Bosch kommer bland annat att 
visa upp sina nätverkskameror från 
MIC IP-familjen, varav MIC IP 
starlight 7000i och MIC IP fusion 
9000i är de som lanserats senast. 
MIC IP–kamerorna erbjuder analys 
under pågående rörelse, intelligent 
tracking, metadata-fusion, extrem 
robusthet och termiska lösningar 
för tidig objektdetektering. Den 
inbyggda videoanalysen i MIC IP 
starlight 7000i- och MIC IP fusion 
9000i-kamerorna gör enligt Bosch 
det möjligt för kamerorna att 
skilja falska larm från verkliga hot 
och de kan filtrera bort snö, regn, 
hagel eller vattenreflektioner för att 
inte generera oönskade falsklarm. 
MIC IP fusion 9000i erbjuder 
metadata fusion: det överlappar 
metadata för kamerans inbyggda 
optiska och termiska objektiv och 
hjälper användarna att fokusera på 

”osynliga” saker som kräver 
uppmärksamhet. Om den 
optiska linsen är blockerad 
av rök kan den termiska en-
heten automatiskt utlösa ett 
larm och fortfarande leverera 
en termisk bild av vad som 
händer.

Taiwanesiska Vivotek kommer 
visa sin nya produktstrategi ”See 
More in Smarter Ways” och i den 
ingår 360-graders och 180-graders-
lösningar, Smart tech-videoanalys 
samt lösningar för olika vertikala 
marknader.

Micron kommer att 
visa sina MicroSD 
cards som är desig-
nade för att lagra 
videomaterial ”at the 
edge”, det vill säga 
direkt i kameran. De 
håller för minst tre 

års högkvalitativ inspelning dygnet 
runt, har optimerad mjukvara för 
stabil prestanda och dubbelt så hög 
tillförlitlighet jämfört med dagens 
hårddiskar som används i NVR:er 
enligt Micron. 

Securitas satsar 
på att visa sina 
tjänster inom SOC 
(Securitas Opera-
tions Center) som 
är det gemen-
samma namnet på 
bolagets larm- och 
ledningscentraler. 

Det handlar bland annat om en ka-
meratjänst för larmverifiering med 
intelligent videoanalys och övervak-
ning i realtid, styrning av dörrar 
och grindar samt användning av 
högtalarlösningar. Dessutom lanse-
ras ett helt nytt kamerakoncept och 
utbildning för externa installatörer 
och Securitas kommer att
demonstrera sina smarta verktyg för 
installatörer och slutkunder, bland 
annat tekniker-appen MAS-Mobile 
som snart lanseras i en ny version.

SOS Alarm är tillbaka på Sectech 
efter en tids frånvaro och kommer 
att visa upp sitt koncept visuella 
tjänster.

Rapid kommer att visa upp ett 
hanteringssystem för säkerhets-

Det visas på Sectech 2017

kameror som kallas Hilding och 
kommer från företaget Tennotech 
som var arkitekt och utvecklare 
bakom mjukvaruplattformen till 
Nyx Security, vars verksamhet 
förvärvades av Securitas. Hantering 
av intelligent videoanalys (IVA), 
styrning av dörrar och grindar samt 
användning av högtalarlösningar 
kommer enligt Rapid att förbättras 
med hjälp av hanteringssystemet.

         

ILARM OCH dETEKTERINg
ACS Nordic kommer att visa upp 
ett urval av larmprodukter för 
utrymning, brand, industri och sä-
kerhet. Bland annat märks blixtljus 
och sirener godkända enligt EN54 
samt mjukvara. 

Axis visar sin 
nätverksba-
serade radar 
D2050-VE. 
Den är ett 
komplement 

till befintliga övervakningslös-
ningar i mindre områden utomhus, 
till exempel utomhuslager och 
byggarbetsplatser som behöver 
övervakning efter kontorstid. Enligt 
Axis kan radarn erbjuda ett kost-
nadseffektivt perimeterskydd och 
bidra till färre falsklarm. Den kan 
leverera information i realtid om 
position, hastighet, vinkel och stor-
lek på ett rörligt föremål. Radarns 
”motion detector” kan ställas in 
för att utlösa kamerans inspelning, 
aktivera en högtalare eller slå på ett 
ljus för avskräckning och förbättrad 
synlighet för kameran. Radarn kan 
integreras i befintliga säkerhets- och 
övervakningssystem.

Flirs värmekameraserie FLIR  
FB O kommer att visas på Sectech 

av CCTV-
Systems. 
Kamerorna 
kan särskilja 
fordon och 

personer från annat och har en 
upplösning på 320x240 pixlar. De 
erbjuder också ”plug-and-play”-
kompatibilitet med extern video-
analys och stora VMS-leverantörer 
som Milestone, Genetec, Lenel 
Onguard och andra med Onvifs 
profil S.

Dualtech 
kommer 
att fokusera 
på hur det 
kostnadsef-
fektivt går 
att uppgradera och digitalisera 
alla befintliga larmsystem som 
är anslutna till en larmcentral 
via det analoga nätet nu när det 
analoga telenätet succesivt släcks 
ner. Lösningen är enligt Dualtech 
att komplettera larmanläggningen 
med en Dalm, eftersom kommuni-
kationen då digitaliseras och säkras. 
Användaren kan använda en app 
för att styra det gamla larmet, till 
exempel till-och frånslag av larmet, 
larminfo som push, mejl och bilder 
från anslutna IP-kameror.

 PASSERKONTROLL OCH  
 Id-LöSNINgAR

Caverion fokuserar på fem ut-
vecklingsområden under mässan. 
Det första är teknisk övervakning 
– att kunna övervaka system och 
systemstatus på distans och här 
ryms produkten Caverion Moni-
toring Central (CMC). De övriga 

DarkFighter X.

MIC IP starlight 7000i.

MicroSD cards.

MAS-Mobile.

Hilding.

D2050-VE.

FLIR FB O.

Dalm.

Lenel Onguard.

Sectech Sverige 21-22 november, 2017
Stockholmsmässan/Stockholm
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Mejla jenny@aktuellsakerhet och uppge 
koden AKS1010 så sparar du 253 kronor 
och får Aktuell Säkerhet under ett helt år 

(åtta nummer) för endast 299 kronor!
Läs mer på aktuellsakerhet.se

– för dig som  vill göra säkrare affärer

Prenumerera på 
Spara

253 kronor
Prenumerera på 

branschens säkraste tidning

områdena är bokningsstyrning med 
behörighetssystem, bokningspa-
neler, digitala larmkartor/oriente-
ringsritningar till Lenel Onguard, 
sms-tjänst till Lenel Onguard, samt 
integrering av bärbart överfallslarm 
med positionering.

Vanderbilt kommer att visa sina 
molnbaserade lösningar för SPC 
med den Detektor International 
Award-nominerade SPC Connect 
2.4 i spetsen. Dessutom premi-
ärvisas det nya molnbaserade 
passersystemet ACT365 i Sverige. 
Lundix IT kommer att vara på 
plats i Vanderbilts monter för att 
visa SPC Smartbox.

Assa visar bland annat upp passer-
systemet Arx, Cliq, Traka, ellås och 
dörrstängare och kommer fokusera 
på hur deras produkter samverkar.

Gainwise visar sitt 3G dörr-inter-
comsystem som låter användaren 
övervaka, tala med och ge access/
öppna portar genom en mobilte-
lefon eller surfplatta. Lösningen är 
enligt Gainwise idealisk för till ex-
empel hyreshus, parkeringsplatser, 
lager & köpcentrum, callcenters för 
taxi, lägenheter, kontor, hotell och 
andra byggnader.

Idesco visar upp sin 
senaste läsare 8 CD 2.0 
Display, som erbjuder 
visuell funktion som kan 
beskriva status, larm, 
behörighet med mera. 
Det möjliggörs av en 
dubbelriktad kommu-
nikation mellan läsare och system 
som är framtagen för att förtydliga 
för användaren och förenkla för 
systeminstallatören. Läsaren är 
utrustad med programmerbara 
funktionsknappar som ger läsaren 
extra integreringsmöjligheter mot 

externa system. OSDP v2-stödet är 
tillgängligt även för andra Idesco 
Desfire-läsare, som möjliggör 
krypterad dubbelriktad kommuni-
kation från läsare till system samt 
från system till läsare. Företagets 
läsare är IP- och vandalsäkrade för 
installation i tuffa miljöer.

RCO kommer att 
visa sin 509-läsare 
och porttelefonen 
PA-519. Läsaren 
är fullt integrerad 
i RCO:s R-CARD 
5000-system och 
erbjuder en belyst 
knappsats och 
en färgdisplay på 
2,8 tum. Den går 
att montera såväl inne som ute 
och displayen visar både grafiska 
symboler och text. 509-läsarna 
finns med lästekniken Mifare Clas-
sic eller som en kombination med 
både Mifare Classic och Prox. Port-
telefonen PA-519 stödjer initiering 
för offline-läsarna i bolagets Nokey 
offline-serie. Den har en tydlig 
display för digitalt boenderegister. 
Besökaren bläddrar med piltang-
enterna till rätt person/lägenhet/
företag och trycker på ring. Mot-
tagaren svarar med sin fasta telefon 
eller mobil och öppnar dörren med 
en knapptryckning. Porttelefonen 
fungerar dessutom som en vanlig 
passerläsare för kort eller kod.

Salto visar upp Salto KS (Keys 
as a Service), som är ett trådlöst 
system för passerkontroll. Det 
molnbaserade systemet ger enligt 
företaget bättre funktionalitet och 
prestanda än traditionella meka-
niska lösningar, administrationen 
är väldig flexibel och kräver 
ingen installation av mjukvara 
och hela systemet kan byggas 
kabelfritt. Det är designat för till 
exempel detaljhandeln, platser 
där flera företag sitter tillsam-
mans och hyresfastigheter. Enligt 
Salto sparar det pengar och kräver 
minimalt med underhåll. Det kan 
även integreras till videoövervak-
ningssystem.

Evva visar AirKey som enligt bola-
get är en ny innovativ elektronisk 
lås/passersystemlösning med unika 
funktioner och där användarens 
smartphone fungerar som nyckel.

ID Säker-
het visar 
Okki, ett 
finskt 
nyckelhan-
terings-
system för 
fordonsmontage. Okki utgörs av 
skåp i olika storlekar med ett smart 
och användarvänligt infästningssys-
tem. Enligt företaget ger systemet 
en säker, översiktlig och smidig 
hantering och förvaring av nycklar 
både under transport och i lokal. 
Pelarstativet, som är en av infäst-
ningsmöjligheterna, kan enkelt 
tas bort och lämnar en slät yta på 
golvet så passagerarplatsen kan 
utnyttjas när pelaren tas bort. Sä-
tesmodulen med stödben som pla-
ceras i passagerarsätet och sätts fast 
med säkerhetsbältet kan användas 
utan att hål behöver göras i bilens 
golv. Skåpens kompakta konstruk-
tion gör att även små personbilar 
kan användas utan att sikten skyms 
och på detta sätt kan kostnaden för 
fordonsflottan minskas.

Axis visar mobil passerkontroll i 
form av en integration av AXIS 
A1001 Network Door Controller, 
AXIS Entry Manager och HID 
Bluetooth readers, HID Mobile 
Access Portal och HID Mobile Ac-
cess App. Det ger ett passersystem 
som bygger på att smarta telefoner 
och andra enheter ger tillgång till 
låsta byggnader, områden och rum.

 IoT
Airlive kommer att visa upp en 
rad IoT-lösningar, bland annat 
Smart Life Z-wave IoT kits för hem 
som innehåller gateway, sensorer, 
smart-plug och nätverkskamera i 
en låda. Dessutom lösningar för 
smart communications/transporta-
tion, smart city/manufacturing och 
smart buildings.

SPC Connect 2.4.

Arx.

8 CD 2.0 
Display.

AirKey.

Okki.

Axis.

509-läsare.

Salto KS (Keys as a Service).
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UTC Fire & Security visar en 
mängd produkter, däribland 
Zerowire hemautomation och 
säkerhetslösning i en och samma 
enhet. Denna trådlösa central gör 
det enligt UTC lätt för användaren 
att styra och automatisera systemet, 
till exempel termostater, lampor 
och lås. Enheten ansluts automa-
tiskt till molntjänsten Ultrasync 
så användaren är online med sin 
säkerhetslösning. Med hjälp av 
geo-positionering talar den om 
för användaren om han eller hon 
har lämnat huset utan att aktivera 
larmet. 

Kanadensiska Genetec kommer att 
visa Mission Control, ett Mission 
Decision Support System (DSS) 
som enligt företaget ger säkerhets-
personal en mer intelligent bild 
av en incident så att de kan fatta 
bättre beslut. Detta sker genom att 
ta emot data från tusentals sensorer 
och tillhörande realtidsinformation 
och klassificera dem mer intelligent 
utifrån slutkundens operativa miljö. 

När larmet går guidas operatören 
utifrån förutbestämda rutiner för 
att lösa problemet.  

Nexus kommer att 
visa Nexus Go som 
är en onlineportal 
för enkel åtkomst till 
Nexus-tjänster för fy-
sisk och digital access. 
Nexus Go är skyddad 
med tvåfaktorsauten-
tisering (2FA) med 
mobilappen Nexus 
Personal. Plattformen 

gör det enligt företaget enkelt, 
snabbt och kostnadseffektivt att 
implementera avancerade lösningar 
för autentisering, digital signering, 
identitetshantering, säkerhet för 
Internet of Things samt passerkon-
trollsprodukter.

Addsecure kommer att presen-
tera sin nya plug-and-play lösning 
AddSecure Go som skapar säkra 
VPN-anslutningar till installerade 
system. Dessutom Addsecure Link 
som är en privat och säker IoT-
kommunikationsplattform, som 
ansluter enheter via mobila nätverk 
och internet. Ett privat nätverk kan 
konfigureras på några minuter, även 
av användare som saknar specia-
listkunskap. Plattformen genererar 
automatiskt ett nätverk på begäran, 
vilket gör det möjligt för användare 
att starta mobila anslutningar och 

tilldela dem till nätverk och ge dem 
möjlighet att generera och tilldela 
säker åtkomst, snabbt och enkelt. 
Autentisering görs med BankID 
och mobilt BankID.

 öVRIgT
Axis kom-
mer att visa 
Axis Network 
Speakers som 
är ett komplett 
ljudsystem 
i en enhet. 
Högtalarna kan 
användas för 
bakgrundssys-
tem och utrop, schemalagt eller 
i realtid. Systemet kan integreras 
med andra IP-baserade produkter. 

Industrikomponenter AB, Inkom 
kommer att visa dörrmagneter, bat-
teribackuper och brandgodkända 
kopplingsdosor. Dörrmagneten CQ 
Komplett har M8-centrumhål, M8-
skruv, bottenplatta separat samt tre 
skruvar för möjlighet till fastsätt-
ning av bottenplatta i magnet vid 
behov. Den liksom bolagets andra 
dörrhållarmagneter är EN1155-
godkända och CE-märkta. I mon-
tern kommer batteribackuper att 
visas, både för passage och EN54-4 
(brand). Enheterna för passage/
industri finns i 12V, 24V och 48V. 
Larmkort och sabotagekontakt är 
standard. Som option finns DC/
DC-omvandlare (för två olika 
utspänningar), säkringskort och 

lås. Även 
brandsäkra 
kopplings-
dosor i stål 
enligt DIN 
4102-12 
visas. 

De är brandklassificerade enligt 
E30/60 samt 90 och finns i flera 
utföranden.

Wsoftware lanserar WinServ 
Security som bygger på produkten 
WinServ men med paketerade 
anpassningar för säkerhetsbran-
schen. Det innebär bland annat 
stöd för lagerstyrning mot flertalet 
grossister i branschen samt doku-
menthantering med stöd för bland 
annat inbrottslarm (enligt SSF) 
och brandlarm (enligt SBF) med 
koppling till anläggarintyg. 

Undvik kö! 
Förregistrera dig på  

Sectech.nu

Avoid queue!
 

Pre register on  
Sectech.nu

Mission Control.

AddSecure Go.

Axis Network 
Speakers 

WinServ Security.

CQ Komplett.

Nexus Go.

Smart Life Z-wave IoT kits.

 Zerowire.
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Det blir den åttonde mottagaren 
av priset som presenteras i Victo-
riahallen på Stockholmsmässan.

– Precis som föregående år har 
vi en mycket värdig mottagare 
av utmärkelsen, säger  Lennart 
Alexandrie, publisher på AR 
Media International och chefre-
daktör på papperstidningen och 
onlineportalen Securityuser.com, 
som tillsammans med tankesmed-
jan Säkerhet för Näringsliv och 
Samhälle står bakom priset.

Utmärkelsen Årets Trygg-
hetsambassadör tilldelas årligen 
en person som som har arbetat 

hårt och förtjänstfull för att lyfta 
trygghetsfrågor i samhället. 

Tidigare mottagare av utmärkel-
sen Årets Trygghetsambassadör 
är:

2011 Johan Pehrson, 
dåvarande rättstalesman 
för Folkpartiet (nuva-
rande Liberalerna).

2012 Leif GW Persson, 
kriminolog, författare och 
debattör.

2013 Björn Eriksson, 
som då var regeringens 
särskilda utredare av 
idrottsrelaterat våld  
och numera är Säkerhets-
branschens ordförande.

2014 Morgan 
Johansson, dåvarande 
rättspolitisk talesman för 
Socialdemokraterna och 

numera justitieminister.

2015 Annika Brändström, 
VD för Stöldskyddsfören-
ingen.

2016 Hanne Kjöller,  
författare och journalist. 

Återstår att se vem som 
blir 2017 års Trygghets-
ambassadör.

– Det är en synnerligen aktuell 
person mot bakgrund av sin djupa 
kunskap i ett ämne som blivit allt 
mer aktuellt under innevarande år, 
säger Lennart Alexandrie som en 
liten hint inför prisutdelningen den 
21 november.

Schyffert säkrar Sectech-banketten

Vem blir årets trygghetsambassadör?

Detektor International Award-finalisterna klara

Säkerhetsbanketten:

Henrik Schyffert.

Den 21–22 november arrangeras den nionde svenska 
upplagan av Sectech på Stockholmsmässan. Tradi-
tionsenligt avslutas första mässdagen med Säker-
hetsbanketten. Denna gång med en av Sveriges mest 
rosade komiker, Henrik Schyffert. 

På Säkerhetsbanketten i samband med Sectechs öppningsdag den 21 novem-
ber presenteras mottagaren av utmärkelsen ”Årets Trygghetsambassadör”. 

På Säkerhetsbanketten i Victoriahallen på Stockholms-
mässan den 21 november presenteras årets 12 mot-
tagare av Detektor International Awards 2017 och en 
övergripande vinnare i var och en av de fyra produkt-
kategorierna – Videoövervakning, ID- & Passerkontroll, 
Larm & Detektion samt den nytillkomna kategorin för 
IoT-relaterade produkter.

Nyheter om säkerhet varje dag – www. securityworldmarket.com

Som vanligt kommer represen-
tanter från hela den nordiska 
säkerhetsindustrin finnas på plats 
klockan 18.30 den 21 november i 

Victoriahallen på Stockholmsmäs-
san, där Säkerhetsbanketten äger 
rum. Lägg därtill alla internatio-
nella gäster som kommer tack vare 

utdelningen av de prestigefyllda 
produktutmärkelserna som går 
under vinjetten Detektor Interna-
tional Awards.   

Dessutom kommer Security-
user.com och SNOS presentera 
”Årets Trygghetsambassadör” under 
banketten.  

– Vi räknar med cirka 300 
personer till Säkerhetsbanketten 
och vi är verkligen glada över att 

Henrik 
Schyffert 
tackat ja 
till att 
komma 
i år. Vi 
har jagat honom under många års 
tid för att få honom till banketten 
och nu är vi i mål med det, säger 
Deniz Baykal, projektchef för 
Sectech.

Priset 
instiftades 
av fack-
tidningen 
Detektor 
Interna-

tional  år 2000 för att upp-
muntra och premiera företag som 
utvecklat produkter och tjänster 
som präglas av innovation och an-
passning till marknadens verkliga 
behov. 

Detektor International Award-
juryn består av medlemmar av 
Detektors globala redaktionsråd 
som följer säkerhetsmarknadens 

stora flöde av nya produkter och 
tjänster, dels genom nyhetsrap-
portering och dels genom närvaro 
på de stora säkerhetsmässorna 
världen över.

Vinnaren i varje priskategori 
tilldelas den högsta utmärkelsen 
”Best Product” och de övriga 
två nominerade i varje kategori 
tilldelas utmärkelsen ”Innovative 
Achievement Award”.

Årets prisceremoni i i Stock-
holm är den 18:e i ordningen och 
12 produkter har nominerats – 
tre finalister i varje kategori. Här 
följer årets nominerade produkter.

Id- och Passerkontroll
FaceStation 2 – terminal för ansiktsi-
genkänning – från Suprema (Korea).

iClass SE Biometric Reader  – biome-
trisk läsare  – från HID Global (USA). 

Salto KS – Key-as-a-Service lösning – 
från Salto Systems (Spanien).

Larm & detektion
Axis D2050-VE  – radardetektor – 
från Axis Communications (Sverige).

Avigilon Presence Detector (APD) – 
radardetektor från Avigilon (Kanada).

SPC Connect 2.4 – molnbaserat 
larmsystem – från Vanderbilt Indu-
stries (USA).

Videoövervakning
MIC IP Fusion 9000i – smart vandal-
säker säkerhetskamera – från Bosch 
Security Systems (Tyskland).

iDS-2PT9122IX-D/S Deep Inview 
IP – nätverkskamera – från Hikvision 
(Kina).

VAR2-IPPoE-hy8-1 – Hybrid nätverk-
silluminator – från Raytec (UK).

IoT-säkerhetsprodukter
Mission Control – Incident 
Managment-lösning – från Genetec 
(Kanada).

Nexus GO – serviceplatform för fy-
sisk och logisk passerkontroll  – från 
Nexus (Sverige).

Addsecure Link 
– IoT kommuni-
kationsplattform 
– från Addsecure 
(Sverige).

mässor & konferenser

Nyheter om sikkerhet – www. securityworldmarket.com
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Nytt besökar- och utställarrekord

Succé för Sectech
Att digitala möten inte ersätter fysiska möten visades 
på årets Sectech som ägde rum på Stockholmsmässan 
den 21–22 november. Med 2 349 säkerhetsproffs på 
plats slogs nytt besökarrekord. Även antalet utstäl-
lare, 98 företag, var fler än någonsin.

Arrangörerna, AR Media Inter-
national och Stockholmsmässan, 
har sedan evenemanget introdu-
cerades 2001 alltid tonat ner de 
kvantitativa aspekterna på Sectech. 
Istället betonas kvaliteten hos såväl 
utställare som besökare och kraften 
i det fysiska mötet. Därför är eve-
nemanget designat i ett kompakt 
format som ska föra utställarna och 
besökarna närmare varandra. Det 
lyckades bra även 2017.

– Sectech handlar om att skapa 
möten och att se utställare och 
besökare så upptagna med varandra 
under dessa två dagar har varit 
helt underbart. Så mycket positiv 
energi, det är vad jag tar med mig 
härifrån, menade Deniz Baykal, 
projektchef för Sectech, precis 
innan mässans stängning.

Teknikfokus och  
rätt besökare
Även utställarna föreföll mycket 
nöjda.

– Väldigt bra. Rätt kunder som 

är här. Så syns det att det är goda 
tider. Folk har investerat mycket, 
menade Freddie Parrman, VD för 
Seriline, som noterade att det fanns 
en och annan riskkapitalist bland 
besökarna på plats under de två 
dagarna.

– Det är en fantastisk mässa. 
Det jag tycker speciellt om är att 
det enbart är säkerhetsteknik. Här 
finns exempelvis inga skyddsskor, 
menade Kettil Stenberg, VD för 
Stanley Security.

– En annan bra sak är att alla 
montrar är små. Ofta är det ju 
annars så att man kapprustar om 
vem som har störst monter och det 
tillför inte så mycket mervärde. Här 
är det trevligt med många och små 
montrar, menade han vidare.

Mikael Svensson, partneran-
svarig på Securitas Larmcentral, 
som ställde ut för första gången på 
Sectech var också nöjd.

– Sectech överträffade förvänt-
ningarna. Mycket folk, mycket 
teknik och riktigt bra möten.

Perfekt forum
Anna-Karin Bouvin, gruppchef 
på SOS Alarm, tyckte också att 
Sectech var ett perfekt forum.

– Vi ser det som ett ypperligt 
tillfälle att lansera våra visuella 
tjänster här på Sectech-mässan. Vi 
har varit ganska anonyma under 
flera år, men vill synas lite mer, 
kommenterade hon. 

I och kring Axis Communica-
tions monter med nätverksbaserade 
säkerhetskameror, högtalare och 
radardetektorer var det förstås 
mycket folk.

– Det är en jättebra mässa som 
visar på en ökad medvetenhet om 
att säkerhetsbranschen behövs. 
Kunderna och integratörerna 
som är på mässan tittar också på 
saker som de inte tittade på förut, 
exempelvis cyber security och det 
är väldigt bra, säger Carl Staël von 
Holstein, Key Account Manager 
på Axis.

Seminarier angav tonen
Sectech har alltid varit evenemang-
et som tydliggör tekniktrenderna. 
Så också 2017.

– Sectech ska spegla trenderna 
när det gäller tekniska produkter 
och teknikbaserade tjänster. I se-
minarierna lyfte vi fram Internet of 
Things, datasäkerhet, EU-dataför-

ordningen GDPR, de allt viktigare 
elektroniska perimeterskyddet in-
klusive videoanalys samt säkerhets-
kamerornas brottspreventiva värde, 
eftersom vi tycker att just dessa 
faktorer har präglat diskussionerna 
på säkerhetsmarknaden starkt 
2017, säger Lennart Alexandrie,  
VD för säkerhetsförlaget AR Media 
International, som ansvarade för 
Sectech-seminarierna.

– På mässgolvet var det många 
lösningar som handlade om mobil 
teknik, integration, appar och 
molnbaserade lösningar samt 
intelligent säkerhetsteknik, främst 
representerad av videoanalys där 
man numera använder termer 
som AI (Artificiell Intelligens) 
och deep learning för att beskriva 
hur långt tekniken är gången. Att 
efterfrågan på proaktiva teknik-
lösningar blir allt större råder 
ingen tvekan om, säger Lennart 
Alexandrie.

Förra finansborgarrådet i 
Stockholm, Kristina Axén Olin, 
numera ordförande för tankes-
medjan Säkerhet för Näringsliv 
och Samhälle, var en av besökarna 
på plats.

– Det har varit fantastiskt bra. 
Mycket folk och stort intresse. 
Det märks att branschen har ett 
uppsving, summerade hon.

– en aktiv partner med framtid i fokus
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Mission Taipei, Taiwans officiella beskickning i Sverige och dess ”ambassadör” Daniel 
Lao (mitten) besökte mässan och AR Medias Internationals VD Lennart Alexandrie 
samt AR Medias försäljningschef i Asien, Asha Chang.

Magnus Cederäng och Joakim Bergström 
från Infralogic ställde ut på mässan.

Monica Hallin och Monika Johannessen 
från Vindico besökte mässan.

Securitas debuterade i Sectech-
sammanhang och Andreas Bernander, 
Jenny Ajneling och Mikael Svensson fick 
möjlighet att prata om sitt tjänsteutbud, 
inte minst kameratjänster, på mässan.

Lars Zetterström och Rickard Buske från 
Kronans Säkerhet besökte Sectech.

Stanley Security hade en av de snyggaste montrarna och därtill många besökarna

Uno Lundberg CFO på Bravida 
Säkerhet och tillika vice ordförande i 
Säkerhetsbranschen firade sin födelsedag i 
branschorganisationen monter.

Assa’s marknadschef Daniel Öhlander och VD Urban Doverholt fanns på plats liksom 
Assa Abloys VD och koncernchef Johan Molin, samt Tzachi Wiesenfeld, Executive VP 
för samma koncern.

Rapid Säkerhet var taggade på Sectech där Jonny Bergendahl, Fredrik Molin, Fre-
drich Klasson och Dan Stålenhag informerade om nya kameratjänster.

Hanspeter Seiss och Anders Karlemark 
från Evva Scandinavia.

Caverion ställde ut på Sectech och i 
montern syntes Filip Lundgren, Jörgen 
Söderlund och Helen Belfrage.

Jens Strinsjö, Axis Communications, sågs 
i samtal med besökare.

Johan Rosdahl och Mikael Borbely från 
Corepixel, distributör av videoövervak-
ningsprodukter, ställde ut på mässan.

Salto Systems grundare och CSO Marc 
Handel syntes i montern med passerkon-
trollföretaget nordiska marknadschef, 
Lena Kronborg .

SecTech  –  möTeSplATSen 
Sectech den 21–22 november blev som vanligt ett starkt  

arrangemang där tyngdpunkten låg på tekniska säkerhets- 
lösningar och fysiska möten mellan leverantörer och kunder, 

Här är några av utställarna och besökarna som infann sig.
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Utställarinformation

Mässans öppettider:  
Tisdag 21/11  kl  09:00 - 17:00

Onsdag  22/11  kl  09:00 - 17:00

Utställare har tillgång till mässhallen 1 timme före öppning och 30 minuter efter stängning.

In- & utflyttning
Flytta in 
Måndag 20/11  kl 07:00 – 22:00

Tisdag 21/11  kl 07:00 – 09:00

Flytta ut 
Onsdag 22/11  kl 17:00 – 24:00

Torsdag 23/11  kl 07:00 – 16:00

In- och utflytt sker via PC1, som nås via lastkajen vars infart är mellan B- och C-hallen vid östra 
entrén. Även snurrdörren direkt in till utställningen används vid in- och utflytt. Under in- och ut-
flytt är barn under 16 år ej tillåtna att vistas i lokalerna.

Priset för montrarna 
6 kvm 31 800 SEK 
12 kvm 44 500 SEK 

Utöver detta tillkommer en grundhyra/anmälningsavgift om 4 200 SEK.

Monterutrustning
Montern är utrustad enl. följande
- Vit väggskiva, i sektioner om 1 x 2,5 m, monterad i aluminiumsystem.
- 1 eluttag 230V/10A/2000W
- Matta (15 valfria färger, se Eventservicekatalogen sid 49) http://ipaper.ipapercms.dk/Stock-

holmsmassanAB/Eventservicekatalog2017/
- Vit skylt med företagsnamn i svart text 100x28,5 cm (levereras till monter med kardborre, logo-

typ ingår ej)
- Spotlights, en spot per meter väggyta (placerade på bakväggen)
- Städning alla dagar
- Möbler, av de som ingår i möbelval sid 3-4 blanketten
Dina val av mattfärg och möbler gör du här:
Monterpaket blankett www.sectech.nu/pdf/se_2017/Monterpaket_Easy_D_Sectech_2017.pdf
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Höjdbyggnation
Det är ej tillåtet att bygga montersystem eller hänga skyltar högre än 2,5 meter.  
Med undantag för ljustross, som finns att beställa via Eventservice. 

Eventservice
Beställningar av produkter och tjänster utöver monterpaketet sker via Eventservices webbshop 
eller eventservice@stockholmsmassan.se. För utbud av produkter och tjänster se:

http://ipaper.ipapercms.dk/StockholmsmassanAB/Eventservicekatalog2017/

OBS! Beställ i tid – spara pengar,  
gör dina extrabeställningar före 30 oktober 2017!
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 dess-
utom sparar du pengar. Vid beställningar gjorda efter 30 oktober 2017, debiteras ett påslag 30% 
på ordinarie pris. Vid beställningar under pågående event är påslaget 50%.

Påslaget gäller alla prissatta produkter i Eventservicekatalogen. Detta gäller ej växter, utställarför-
säkring samt montercatering, dessa har samma pris oavsett beställningsdatum.

Sista beställningsdatum för lägsta pris på monterutrustning till Sectech, utöver den monterutrust-
ning som ingår i ditt paket, är 30 oktober 2017.

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 84:

http://ipaper.ipapercms.dk/StockholmsmassanAB/Eventservicekatalog2017/

Godsadress
(Ange bokstaven T före monternumret)

Stockholmsmässan, Godsmottagningen

Sectech 2017

”Ert företagsnamn”

T ”Monternummer”

Parkeringsvägen 10

125 80 Stockholm (Älvsjö)

(Postadress: Stockholmsmässan, 125 80 Stockholm)
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Godshantering
För info se, Eventservicekatalogen sid 96:

http://ipaper.ipapercms.dk/StockholmsmassanAB/Eventservicekatalog2017/

Leadtracking-besöksregistrering
Stockholmsmässans besöksregistreringssystem går lätt går att ladda ner till smartphone eller 
surfplatta, läs mer i Eventservicekatalogen på sid 98:

http://ipaper.ipapercms.dk/StockholmsmassanAB/Eventservicekatalog2017/.

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 info@sectech.nu 
senast den 6 november, korten hämtas sedan i entrén från och med 20 nov 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 och behöver 
inte förbeställas.

Restauranger på mässan
Hos Mässrestauranger kan ni boka bord, beställa catering till montern samt beställa matkupong-
er 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 kon-
gressavdelningar. 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 – Hotell Scandic Talk
Bo vägg i vägg med mässan. Scandic Talk är ett modernt fullservicehotell byggt direkt intill 
Stockholmsmässan med hotellentré precis i anslutning till Stockholmsmässans huvudentré.

Bokning sker via: Tel: +46 (8) 723 7272 eller mail: talk@scandichotels.com

Adress
Scandic Talk

Mässvägen 2, Älvsjö

SE-125 80 Stockholm

Tel: +46 8 5888 2000

Fax: +46 8 5888 2001

E-post: talk@scandichotels.com 
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Parkering i garaget under C-hallen
Vägbeskrivning och mer information hittar du på webbplatsen  
http://www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Stockholm/Scandic-Talk 

Parkering
Priser för parkering i garagen och utomhus: 150 kr/dag eller 50 kr/tim.

Evenemangsparkering 1-4 dagar allmän parkering 350 kr. Biljetterna betalas direkt i parkerings-
automaterna i garaget.

Inbjudningskort / Biljetter
Bjud in dina kunder till Sectech! Logga in i Event Planner och gör dina beställningar:  
http://eventplanner.stockholmsmassan.se.  

Entré för besökare
Fri entré till mässan med förregistrering. Sectech är en fackmässa. 
Barn under 15 år endast i vuxens sällskap.

Länk till registrering: https://ticket.stockholmsmassan.se/sectech

Webbplats
På www.sectech.se hittar ni alltid senaste nytt med aktuell utställarlista och hallskiss.

Säkerhetsbanketten
Säkerhetsbanketten arrangeras 21 November kl. 18:30 i nära anslutning till utställningen. Garde-
rob 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 – project manager 
Telefon: +46 8 556 306 80 
Mob.: +46 73 987 53 33 
deniz.baykal@armedia.se

Stockholmsmässan 
För frågor om Stockholmsmässans produkter och tjänster:  
Eventservice: Tel: +46 8 749 44 44  
eventservice@stockholmsmassan.se


