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Helena Degerman.

Smart teknik för ökad  
säkerhet och lönsamhet

På Sectech visas de allra senaste 
innovationerna inom fysisk säker-
het. Här möts branschfolk för att 
diskutera branschfrågor, trygg-
hetsutmaningar och hur man med 
smarta tekniklösningar kan öka 
säkerheten men också effektiviteten 
hos företag och i samhället i stort. 

Rekordnotering igen
Sectech 2017 lockade 2 349 besö-
kare och 100 utställare till Stock-
holmsmässan – nytt rekord då.

I år överträffas denna rekord-
notering då 104 utställare är 
inbokade, men det kunde ha varit 
betydligt fler, men arrangörerna 
har medvetet hållit hårt på att inte 
expandera och därför har sen-
komna utställningsförfrågningar 
fått avvisas.

– Vi tycker det är viktigt att slå 
vakt om den atmosfär och kvalitet 
som är Sectechs signum. Det kom-
pakta formatet är en viktig faktor 
i det. Därför vill vi inte expandera 
utställningen allt för fort, säger 
Deniz Baykal, försäljningschef 
på AR Media International och 

projektchef för Sectech.
– Som arrangör ser vi inte 

kvantiteten som det primära. Vi ska 
locka rätt besökare, från såväl slut-
kundsled som leverantörsled och vi 
ska erbjuda en miljö som stimulerar 
till kvalitativa möten som kan leda 
till affärer för våra utställare, menar 
hon vidare.

IoT samt hot mot  
handel och skola
Förutom den kompakta utställ-
ningen kommer besökarna erbjudas 
ett fullmatat program med minise-
minarier. Fokus ligger på teknikens 
möjligheter att öka säkerheten, 
men också att leverera affärsnytta 
i övrigt.

– Teknikens möjligheter är 
större än att bara leverera säker-
hetsfunktioner och därför kan 
branschen addera nya ”uspar” som 
handlar om att effektivisera kun-
dens kärnverksamhet och därmed 
direkt bidra till ökad lönsamhet 
med hjälp av teknikbaserade lös-
ningar och tjänster, säger Lennart 
Alexandrie.

Miniseminarierna ser över 
trenderna inom de stora teknik-
segmenten när det gäller fysisk 
säkerhet, det vill säga larmsystem, 
videoövervakning samt ID- och 
passerkontrollsystem. Därutöver 
kommer säkerhet i olika bransch-
vertikaler belysas, exempelvis inom 
handeln, skola och kollektivtrafi-
ken. Lägg därtill en programpunkt 
om perimeterövervakning.

– Här inbegrips också säker-
hetsteknikens roll när det gäller det 
framväxande IoT-samhället och 
utvecklingen mot mer tjänstebase-
rade affärsmodeller, säger Lennart 
Alexandrie.

Open forum
Ett starkt komplement till utställ-
ningen och arrangörens semina-
rier är Open Forum, där intre-
santa branschorienterade ämnen 
presenteras av företrädare för de 
utställande företagen. Om man ser 
till innehållet så är det framför allt 
ID- och passerkontroll som är re-
presenterade i årets program. Andra 
heta ämnen rör ny teknik inom, 

nödbelysning, videoövervakning, 
drönardetektering och cybersäker-
het för fysiska säkerhetsprodukter.

– Väldigt roligt att intresset för 
Open Forum är så stort. Det bidrar 
verkligen till bilden av Sectech som 
ett kunskapsforum för säkerhets-
proffs i branschens alla led, säger 
Deniz Baykal.

Bankett med innehåll
En nog så viktig programpunkt är 
förstås den sedvanliga Säkerhets-
banketten som avslutar den första 
Sectechdagen den 19 november. 
Här ska förstås en god trerät-
tarsmiddag avnjutas och mellan 
dukningarna kommer Kristina 
Axén Olin, som ordförande för tan-
kesmedjan Säkerhet för Näringsliv 
och Samhälle (SNOS) att dela ut 
utmärkelsen ”Årets Trygghetsam-
bassadör”. Därutöver kommer 
tidningen Detektor International 
kora årets bästa produkter/tjänster 
då prisceremonin för Detektor In-
ternational Award tar plats på scen. 
I år utlovar också tidningen att 
premiera en person i säkerhetsbran-
schen genom att dela ut hederspri-
set Detektor Lifetime Achievement 
Award.

Så klart är också underhåll-
ningen i svensk världsklass. I år är 
det Messiah Hallbergs tur att inta 
scenen. Han borde göra det med 
gott självförtroende. 2018 korades 
nämligen Messiah Hallberg till 
årets bästa manliga komiker.

Sectech – årets viktigaste mötesplats för säkerhetsbranschens aktörer – äger rum 
på Stockholmsmässan den 19–20 november. I år är utställningen större än någon-
sin, men arrangörerna håller fast i det kompakta formatet.

– Fokus ligger på innehåll, överblickbarhet och närhet mellan utställare och 
besökare. För att bibehålla just detta håller vi fast vid små montrar och även att 
tillämpa en kontrollerad tillväxt när det gäller antalet montrar, säger Lennart 
Alexandrie, VD för AR Media International, som driver Sectech tillsammans med 
Stockholmsmässan.
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Det kompakta säkerhetseventet Sectech äger rum på Stock-
holmsmässan den 19 – 20 november 2019. Här möter du världs-
ledare och många andra innovativa företag inom det säkerhets-
tekniska området. Här får du också se det senaste inom ID- och 
passerkontroll, videoövervakning, larm och detektion med mera. 

På Sectech presenteras hur dagens intelligenta säkerhetssystem, 
molnbaserade lösningar och komplexa tjänstekoncept kan bidra till 

ökad säkerhet, kostnadseffektivitet samt lönsamhet.

Över 100 utställare finns på plats. Därutöver arrangeras semi-
narier som berör allt från tryggheten i skolan som säkerhetsaktö-
rernas roll i IoT-samhällets smarta byggnader.

Lägg därtill Säkerhetsbanketten – med Messiah Hallberg och 
utdelningen av Detektor International Award – som avslutar 
första mässdagen. Välkomna! 

Sectech Sverige 19–20 november, 2019
Stockholmsmässan/Stockholm

Välkommen till 
årets säkerhetsmässa

• UTSTÄLLNING • SemINARIeR • SÄKeRHeTSBANKeTT • OPeN FORUm

FRI eNTRé T ILL mÄSSAN vId ReGISTReRING På w w w.SecTecH.NU

Sectech SE 2019_215 x 280 + 5 mm_AS.indd   1 2019-10-31   11:39

Sectech – årets viktigaste mötesplats för säkerhetsbranschens aktörer – äger rum på Stockholmsmässan den 19–20 november.
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Superheta produktnyheter 
från Sectech-utställarna 
På Sectech den 19–20 november som äger rum på 
Stockholmsmässan kommer en mängd nyheter kring 
tekniska lösningar och produkter att presenteras.
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Den ökade efterfrågan av intel-
ligenta skåp för att kunna hantera 
IT-enheter som tablets, PDA:er, 
scanners, mobiltelefoner och 
nycklar resulterar nu i att Traka 
förstärker sin position i Norden 
med Fredrik Granath som Sales 
Engineer. Samtidigt lanserar 
Traka sina nya lösningar på Sec-
tech i Stockholm i november. 

Lösningen, med intelligenta 
nyckelskåp, finns redan ute hos 
ledande företag inom handel över 
hela Norden. Trakas nya skåp ger 
företagen säker och smidig kon-
troll över företagets gemensamma 

nycklar, tablets och handscanners. 
Behovet av intelligent förvaring 
inom retail och distribution ökar 
kraftigt eftersom det ställs allt 
högre krav på säker och effektiv 
hantering av teknikutrustningen. 
Utmaningen ligger i att alla 
enheter är hela, laddade, på plats 
och uppdaterade när nästa skift 
börjar. 

– Företagens hantering av 
teknikutrustning, som används av 
många olika anställda under dyg-
nets alla timmar, ställer höga krav 
på att det är enkelt, effektivt och 
säkert för alla inblandade. Våra 

lösningar underlättar och kapar 
många dyrbara timmar i adminis-
tration och irritation hos företag 
och anställda som är beroende av 
sin bärbara teknik, säger Johan 
Lokind, Business Development 
Manager för Traka i Norden.

– De intelligenta skåpen 
handlar inte bara om säkerhet, 
utan hjälper även IT-avdelningen 
med uppdateringar och tar 
bort ansvaret hos varje enskild 
anställd att tekniken fungerar 
och att enheterna är tillbakaläm-
nade och laddade, avslutar Johan 
Lokind. 

Extronic meddelar att centralap-
paraten och säkerhetssystemet 
Lares 4.0 från Ksenia Security 
blivit godkänd i larmklass 3.

Med Ksenias molntjänst krävs 
ingen mjukvara för att program-
mera centralapparat Lares 4.0. 
Antingen används en app eller 
en webbläsare. Med hjälp av 
molntjänsten behöver man inte 
öppna några portar i någon rou-
ter eller brandvägg för att nå sys-
temet utifrån. Eftersom systemet 

är uppkopplat mot molntjänsten 
kan man via en app styra och 
övervaka systemet.

Lares 4.0 finns i fyra storlekar 
(16, 40, 140 och 644 ingångar 
samt lika många utgångar) med 
eller utan inbyggd radiomot-
tagare.

Centralapparaten Lares 4.0 är 
ett säkerhetssystem med basen i 
inbrottslarmet, men som också 
kan hantera brand-, drift,- och 
trygghetslarm. Det är dessutom  

förberett för styrning av belys-
ning och fastighetsautomation.

Med appen Lares 4.0 kan 
användaren styra och se vad 
som händer i anläggningen, ma-
növrera till- och frånkoppling, 
hantera användare, fjärrstyra 
dörrar och styra belysning samt 
se bilder från säkerhetskameror. 
Lares 4.0 är moduluppbyggd,  
vilket innebär väsentligen under-
lättar vid behov av utbyggnad av 
systemet.

Teletec har under många år varit 
distributör för ett av de marknads-
ledande fabrikaten när det gäller 
detektorer för inbrottslarm.

Bland annat marknadsför Tele-
tec Shield-serien som har en helt 
ny teknik i form av SMDA (Super 
Multidimensional Analysis) Logic. 
Den analyserar omgivningen 
vilket minskar risken för oönskade 
falska alarm. Shield-serien är 
utvecklat så att installationen un-
derlättas med hjälp av färgkodade 
komponenter. Detektorerna finns 
i flera färger för att lättare smälta 
in i olika miljöer.  

Traka lanserar intelligenta skåp på Sectech 

Larmsystem Lares 4.0 med molntjänster – nu i larmklass 3

Upptäckt och positionering av drönare

Intelligenta  
detektorer

Lares 4.0 finns i fyra storlekar med 
eller utan inbyggd radiomottagare.

Validrone detekterar och positionerar  
drönare och pilot genom att passivt lyssna 
på radiokommunikationen mellan dröna-
ren och pilotens drönarkontroll.

Stanley Security lanserar nu Vali-
drone, en radiobaserad lösning som 
syftar till att upptäcka och positio-
nera drönare och dess pilot på upp 
till tre kilometers avstånd. 

Positionering sker genom att 
passivt lyssna på radiokommu-
nikationen mellan drönaren och 
pilotens drönarkontroll. Positions-
data skickas från sensorerna till en 
server som visualiserar drönare och 
pilot på en översiktsbild av platsen 
i en videoström. Vid larm skickas 
videoströmmen till operatören i 
Stanley Securitys larmcentral som 

vidtar åtgärder enligt kundens 
instruktion. 

Med Validrone skapar använda-
ren sig en bild över den drönarverk-
samhet som försiggår i användarens 
luftrum och med information 
om pilotens position möjliggörs 
konfrontation med piloten, vilket 
många gånger kan vara ett effektivt 
motmedel. Ett annat motmedel 
för att stoppa drönarna är så kallad 
jamming/spoofing som innebär att 
radiosignaler skickas ut för att störa 
drönaren och pilotens radiokom-
munikation. På så vis förhindras 

pilotens förmåga att fortsätta flyga 
drönaren. I stället stannar drönaren 
och hovrar för att till slut nödlanda 
eller återvända hem till positionen 
den lyfte ifrån. Jamming/spoofing 
kräver dock särskilda tillstånd. 

En annan nyttig funktion är 
3D-positionering. Validrone blir 
med sin positioneringsteknik 
först ut på den kommersiella 
marknaden att kunna 3D-positio-
nera drönare. 3D-postionering är 
särskilt användbar på flygplatser 
där höjdinformation är av stor 
betydelse.
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AI-analys i kameran Smart elektronisk låscylinder
Teletec Connect meddelar nu att 
kameraserien Dahua Pro har upp-
daterats, både vad gäller upplös-
ning och videoanalys.

Utan någon extra kostnad är 
nu kamerorna försedda med 5-me-
gapixels upplösning, Starlight-tek-
nik och vad Teletec Connect kallar 
AI-analys. Analysen innehåller 
kundräkning, ansiktsregistrering 
och perimeterövervakning som 
skiljer på fordon och människor.

Kamerorna kan installeras i 
befintliga system för att förbättra 

funktionaliteten med analysfunk-
tionerna, enligt Teletec Connect.

Dahua Pro uppdaterad.

LockR, elektronisk cylinderlösning från 
RCO.

Boschs videobaserade branddetektionslös-
ning Aviotec IP starlight 8000.

Lock cylinder är en elektronisk 
låscylinder från RCO Security 
som utmärks av enkelheten vad 
gäller installation, integrering och 
användning 

Alla typer av dörrar kan säk-
ras; lägenhetsdörrar, kontorsdör-
rar, dörrar till vind, källare och 
cykelförråd.

– Med tagg istället för nyckel 
kan man väldigt enkelt integrera 
alla dörrar i systemet. Det ger full 
kontroll, säger Thord Avodin, 
försäljnings- och marknadschef på 
RCO, som framhåller svårigheten 
att balansera säkerhet med smidig-
het.

Med nycklar följer en omfat-
tande administration. Nyckelan-
vändning möjliggör inte styrning 
och hantering av behörigheter på 
ett flexibelt sätt.

– En tagg löser många pro-
blem eftersom den är elektroniskt 

programmerbar och man kan 
spärra den i systemet. Om man 
förlorar en nyckel som är en hu-
vudnyckel kan man behöva byta 
ut alla cylindrar i en fastighet, 
vilket kan bli väldigt kostsamt, 
kommenterar han.

Lock cylinder lever upp till 
högsta standard när det gäller 
både säkerhet och vattenresistens 
– låsklass 5 och IP67.

Boschs videobaserade branddetek-
tionslösning Aviotec IP starlight 
8000 kan nu också användas i 
tunnlar för att säkerhetsställa en 
tillförlitlig och tidig upptäckt av 
rök och brand.

Utöver att upptäcka bränder 
kan kameran erbjuda intelligent 
videoövervakning.

Aviotec IP Starlight 8000 är ett 
komplement till värmedetektorer 
som endast reagerar på märkbara 
temperaturökningar och som inte 
kan upptäcka rök. Dessutom möj-
liggör visning av incidenter också 
omedelbar verifiering av larm 
vilket är ett värdefullt hjälpmedel 
för räddningstjänsterna.

Den nya versionen av Aviotec 
är baserad på detektionsalgorit-
mer för rök och brand som blivit 
speciellt framtagna och utvecklade 
för användning i tunnlar och dessa 
algoritmer har optimerats i omfat-
tande tester i verkliga miljöer. 
Kamerorna kräver endast 7 lux av 
omgivande ljus för att detektera 
rök och brand med den intelligen-
ta videoanalysen. För användning 

i tunnlar har Bosch mer än för-
dubblat detekteringsavståndet från 
50 meter till över 100 meter med 
ny optik. Detta motsvarar det van-
liga avståndet mellan kameror för 
videoövervakning i sådana miljöer 
och tillåter att Aviotec-kamerorna 
kan användas för både videoöver-
vakning samt branddetektion och 
därmed minska investeringar och 
driftkostnader.

Minimering av olycksrisker
I sådana scenarier gynnas video-
övervakning också av intelligent 
videoanalys i kamerorna. Genom 
att kontinuerligt spåra rörelsekur-
vor kan lösningen  automatiskt 
upptäcka fordon som kör fel väg 
eller människor på vägen. Liksom 
vid upptäckt av rök eller brand 
genereras också ett meddelande så 
att säkerhetspersonalen kan vidta 
lämpliga åtgärder för att minimera 
risken för en olycka. Den intel-
ligenta videoanalysen implemen-
teras i själva kamerorna och kräver 
därför inte en central server. 
Aviotec genererar också metadata 
för alla scener vilket möjliggör 
mycket snabba resultat när man 
undersöker orsaken till en brand 
eller en olycka.

Gratis uppdatering
Operatörer som redan använder 
en Aviotec-lösning kan uppgrade-
ra den till den nya versionen med 
en gratis firmware-uppdatering. 
I befintliga applikationer där 
en längre räckvidd krävs kan en 
uppgradering också göras med den 
nya linsen.

Unik kamera upptäcker  
rök i tunnlar

Axis P5655-E PTZ network camera – den senaste produktlanseringen från Axis.

Axis Communications lanserar 
nu Axis P5655-E PTZ network 
camera. Den presenteras som en 
kostnadseffektiv och högpres-
terande PTZ-kamera som kan 
användas för många olika typer 
av övervakningstillämpningar.

HDTV-kameran (1080p) 
med 32x optisk zoom har en 
ljuskänslig sensor och är utrus-
tad med forensisk WDR (Wide 
Dynamic Range) för tydlighet, 
även när det finns både mörka 
och ljusa områden i bevaknings-
området. Med hjälp av Axis 
Lightfinder 2.0-teknik genereras 
bra bilder av rörliga objekt, med 
mer mättade färger och hög 
skärpa.

Vidare är enheten utrustad 
med funktion för elektronisk 
bildstabilisering som minimerar 
effekterna vid vibrationer och 
skakningar. Lägg därtill utökad 

processorkraft för avancerad 
analys, som erbjuder val av fyra 
typer av scenprofiler (inomhus, 
utomhus, kriminalteknik och 
trafik). För varje profil optimerar 
kameran automatiskt expone-
ringstid, vitbalans, bländare, 
skärpa, kontrast och brus för att 
passa specifika krav. Signerad 
firmware garanterar att endast 
godkänd firmware är installerad 
och med funktionen ”secure 
boot” skyddas kameran mot 
att skadlig kod exekveras vid 
datorns uppstart.

Axis P5655-E PTZ network 
camera är också försedd med 
tvåvägsljud och fyra I / O-
portar. Dessutom använder 
kameran Axis Zipstream-teknik 
som stödjer H.264 och H.265, 
vilket innebär att bilderna inte 
minskar kraven på bandbredds- 
och lagringskapacitet.

Fullmatad PTZ-kamera från Axis
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Iloq presenterar det mobila låssystemet 
Iloq S5 – en batteri- och kabelfri lösning. 

Strömmen som behövs för att 
bekräfta behörigheten och upp-
låsningen genereras med hjälp av 
rörelseenergin när nyckeln sätts i 
låset. 

Just självladdande låslösningar 
Iloqs främsta signum, vilket i stora 
system möjliggör miljonbesparing-
ar i inköps- och underhållskostna-
der under låssystemets livslängd. 

Miljövänligt alternativ
Iloqs självladdande lösningar har 
dessutom en högre miljömäs-
sig hållbarhet. Bara under 2019 
eliminerade dessa lösningar 27 
ton batteriavfall och, jämfört med 
mekaniska låslösningar, 7 ton 
metallavfall.

Den molnbaserade programva-
ran Iloq Manager gör det möjligt 
att på ett enkelt och säkert sätt 

skapa, ändra eller återkalla behö-
righeter på distans, precis som i 
tidigare Iloq-produkter. Skillnaden 
är att enheterna i det digitala lås-
systemet Iloq S5 – läsare, nycklar 
och lås – i en byggnad även kan 
kommunicera med varandra. 
Information om behörigheter, 
händelseloggar, tidsbegränsningar 
och listor över spärrade nycklar 
skickas snabbt mellan enheterna 
innan dörren låses upp, utan att 
några batterier eller kablar behövs. 
Iloq S5-systemet gör hanteringen 
av behörigheter enklare och snab-
bare än någonsin, enligt företaget.

Fjärradministration
Iloq S5 kan utökas med Iloq On-
line som gör det möjligt att snabbt 
och enkelt hantera låssystemet på 
distans. Det kan användas stand 

alone för enstaka dörrar eller som 
en kabelansluten lösning för flera 
dörrar. Det blir då möjligt att 
lägga till fjärrstyrda låscylindrar 
och läsare eller tidsstyrda dörrar 
med elektriska lås och hantera 
administrationen från ett enda 
system.

Det öppna API-gränssnittet 
i Iloq S5 Manager möjliggör 
integrering med moderna infor-
mationstavlor, bokningssystem 
och kunddatabaser. Det gör det 
enkelt att till exempel uppdatera 
bokningar av offentliga lokaler via 
mobilappar eller lokala pekskär-
mar och sedan skicka informatio-
nen till Iloq S5-nyckeln.

Många ”nyckelalternativ”
Kunderna kan välja att använda 
Iloq S5-lösningen med digitala 

nycklar, Iloq S50-lösningen för 
mobila enheter eller en kombina-
tion av de båda lösningarna. En 
mängd olika typer av enheter kan 
användas i samma system, till 
exempel digitala Iloq S5-nycklar, 
Iloq S50-nyckelfobar, RFID-tagar, 
smartphones med Bluetooth och 
NFC eller läsare med knappsats 
för gruppkod. 

Iloq S5-serien är fullständigt 
skalbar och kan användas för 
anläggningar av alla storlekar. 
Den passar lika bra för enstaka 
byggnader som för tiotals lokaler 
eller fastigheter med tusentals 
låsta objekt utspridda över stora 
områden.

Vanderbilt visar 
det integrerade 
säkerhetssystemet 
Omnis, nu kom-
pletterat med ny 
hårdvara, VR40-
manöverenheter-
na och VR40-
läsaren. Det 
prisbelönta inbrottslarmsystemet 
SPC, med SPC K623-knappsatsen 
och indikationspanelen SPCE120 
finns också på plats, liksom VR40- 
och VR50-läsarna. 

För besökare som är intres-
serade av öppna plattformar kom-
mer Vanderbilt fokusera på SPC 
som ett integrationsalternativ med 
Vanderbilts passerkontrollsystem 
ACT.

I montern kan besökare få testa 
ACT Pro-hårdvaran, tillsammans 
med VR40- och VR50-läsare, 
Demonstrationer av integrationen 
av ACT Enterprise-programvaran 
med Milestone och den ovan 
nämnda SPC förväntas också 
intressera många. Dessutom kom-
mer det nya Akuvox IP-porttele-
fonsystemet att visas för besökarna

Samtliga nämnda lösningar 
kan kompletteras med kommu-
nikationsutrustning och nät-
verksprodukter från Vanderbilts 
systerföretag Comnet, vars utbud 
Vanderbilts representanter också 
kommer att visa och berätta om 

under det två Sectech-dagarna.
 

Bosch Building Technologies 
presenterar MIC 
IP7100i som 
ingår i MIC 
IP-familjen som 
utgörs av extremt 
robusta, rörliga 
kameror, rustade 
för att klara i 
princip alla typer 
av miljöer. Med 
inbyggd Iintellugent video analys 
som också fungerar med PTZ och 
generering av metadata är detta en 
riktig dynget runt-högpresenteran-
de kamerafamilj.

Bosch visar också serien 3000i 
som är avsedd för smart videoöver-
vakning i mindre säkerhetsapplika-
tioner. Kamerorna erbjuder dynget 
runt-högpresenterande prestanda, 
med enkel installation och in-
byggd intelligens som standard.

 
Aras Security visar det integrerade 
larm- och passersystemet Nox, 
baserat på en öppen plattform. 
Systemet är helt utan licenser, och 
har en stor flexibilitet med verktyg 
för logisk programmering som 
gör att kundens behov i större ut-

sträckning kan lösas med program-
mering istället för dyr hårdvara. 

Aras Security bygger själva 
integrationer mellan Nox och bok-
ningssystem, besöksregistrering, 
CCTV, användarhantering och 
Active Directory. 

För handhavande till Nox visar 
Aras multicentralsplattformen 
SIMS, Ios och Android applikatio-
ner samt fullintegrerade trådlösa 
dörrar från Simons voss (Smart-
intego). Konfigurationsverktyg är 
en stor del av styrkan i Nox, enligt 
Aras. 

Exma Säkerhetssystem ställer ut 
på Sectech och kommer fokusera 
på tre produkter.

Exma Duo BLE är en produkt 
som gör det möjligt att komplette-
ra befintliga låshus med elektronik 
så att man därefter kan öppna 
dörren med endast mobiltelefon. 
Det är dessutom alltid möjligt att 
öppna dörren med nyckel om så 
önskas. Appen innehåller också 
ett bra sätt för att utföra nyckel-
distribution oavsett om nyckeln är 
tillfällig eller inte.

Exma Compact BLE är, enligt 
Exma Säkerhetssystem, en unik 
produkt för ett montage i karmen 
där öppning sker med mobilte-
lefon. Produkten kan monteras 
tillsammans med de flesta låshusen 
som finns på marknaden. Inga in-

grepp behövs 
i dörrbladet. 
Även här 
framhålls ap-
pen som ett 
sätt att utföra 
nyckeldistribu-
tion oavsett om nyckeln är tillfällig 
eller inte.

Exma Duo Alarm är en pro-
dukt som bevakar olåsta dörrar 
och larmar om någon obehörig 
passerar dörren

FAKTA OM  
SECTECH
Aktuellt event 2019: 19–20 
november på Stockholmsmässan

Antal utställare: 104 

Arrangör: AR Media Internatio-
nal & Stockholmsmässan 

Projektchef: Deniz Baykal, AR 
Media och Annika Linderoth, 
Stockholmsmässan

Arrangörsorter: Stockholm, 
Oslo och Köpenhamn 

Första arrangemanget:  
2001 i Stockholm

Antal genomförda Sectech-
mässor: totalt 27 event,  
varav 9 i Stockholm

Miljövänligt låssystem till smarta fastigheter

Övrigt noterbart från Sectech-utställare

Vanderbilts integre-
rade säkerhetssystem 
Omnis.

MIC IP7100i.

Exma Duo BLE.

Aras Securitys 
integrerade 
larm- och pas-
sersystem Nox.
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Fokus på smarta tekniska lösningar
Sectech Open Forum-programmet:

Sectech den 19–20 november är inte bara en utställ-
ning med över 100 utställare med det senaste inom 
säkerhet. Eventet är också ett kunskapsforum för alla 
med intresse för trygghet och som vill veta mer om 
teknikens möjligheter att bidra till ökad säkerhet. Till 
detta bidrar Open Forum-scenen, där representanter 
från de utställande företagen presenterar allt från 
trender i branschen till specifika lösningar för ökad 
säkerhet när det gäller det fysiska skyddet för före-
tag och offentliga verksamheter.

ID- och passerkontroll och ny teknik inom nödbelysning, videoövervakning, drönar-
detektering och cybersäkerhet för fysiska säkerhetsprodukter. är ämnen som tas upp på 
Open Forum under Sectech-dagarna.

 OPEN FORUM–19 november

11.00–11.30

Ny teknik med adresserbara nödbelysningssystem (Sal T3)

Värd: Hedengren Security

13.00–13.30

Future trends in access control security (Sal T4)

Värd: Idesco 

13.00–13.30

Det bästa av två världar (Sal T3)

Värd: Dormakaba Sverige

14.00–14.30

AirKey Cloud – Möjlighet till integration med externa system (Sal T3)

Värd: Evva Scandinavia

15.30–16.00

Hur säkrar vi kritisk infrastruktur med digital och trådlös passerkontroll? 
(Sal T3)

Värd: SimonsVoss

15.30–16.00

Stanley IntelAssure – Cybersäkerhet för fysiska säkerhetsprodukter (Sal T4)

Värd: Stanley Security

16.00–16.30

Stanley Validrone – Drönardetektering - Först ut med riktig RF-baserad 
2D-positionering (Sal T4)

Värd: Stanley Security

 OPEN FORUM – 20 november

10.00–10.30

Att lyckas med detaljstyrning i stora projekt (Sal T3)

Värd: Copiax

11.00–12.00

Identity and access management (Sal T4)

Värd: Seriline

11.00–11.30

Det bästa av två världar (Sal T3)

Värd: Dormakaba Sverige 

13.00–13.30

Future trends in access control security (Sal T4)

Värd: Idesco

13.00–13.30

Vi ser våra kameralösningar som ”Beyond Human Vision” (Sal T3)

Värd: Mobotix

14.00–14.30

Säkra uppkopplingar för miljösmarta fjärrtjänster (Sal T4)

Värd: Dualtech IT 

Kostnadsfritt
För Sectech-besökarna är deltagande på dessa presentationer kostnads-
fritt. Besöksregistreringen till Sectech är också kostnadsfri och sker på 
www.sectech.se

Med reservation för eventuella förändringar.  
För aktuell information: www.sectech.se

Nu är programmet för årets Sectech Open Forum klart.
Sectech Open Forum är ett komplement till utställningen och 

arrangörens seminarier, där intressanta branschorienterade ämnen 
presenteras av företrädare för de utställande företagen. Om man ser till 
innehållet så är det framför allt ID- och passerkontroll som är represen-

terade i programmet. Andra heta ämnen rör ny teknik inom nödbelys-
ning, videoövervakning, drönardetektering och cybersäkerhet för fysiska 
säkerhetsprodukter.

Så här ser Sectech Open Forum-programmet 2019  i sin helhet:
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Seminarierna på Sectech 
Många av seminarierna på Sectech handlar som sig bör om de säkerhetstekniska 
lösningarnas möjligheter. Vilka trender gäller idag och vad kan vi förvänta oss av 
morgondagen?

mässor & events

Sectech-seminarierna handlar också om olika sektorer och hur de tacklar 
trygghets- och säkerhetsfrågorna. Här följer några av programpunkterna.

 19 november 2019
  TEMA: Säkerhetstekniken och dess  
  roll i ett framväxande IoT-samhälle

 09.15–09.35

Den globala marknaden för säkerhetselektronik

Vad händer på marknaden för elektroniska system och 
produkter för den fysiska säkerhetsmarknaden? Hur 
stora är marknaderna för passerkontroll, videoövervak-
ning och inbrottslarm? Hur ser utvecklingen ut och vad 
påverkar utvecklingen?

Talare: James McHale, marknadssanalytiker, Memoori.

 09.45–10.30

Larmsystem – trender, framtidsperspektiv och utmaningar

Digitalisering har fått stort genomslag på säkerhetsmarknaden, inte minst 
inom videoövervakning och passerkontroll. Men hur är det med system 
som inbrottslarm och brandlarm? Hur långt gången är utvecklingen när 
det gäller digitalisering och öppna plattformar? Hur ser branschen på 
tjänstebaserade affärsmodeller?

Paneldeltagare: Sten Olsson, affärsutvecklingschef, Addsecure, Hannes 
Lind, tjänsteutvecklare, SOS Alarm, Holger Müller, Country Sales Manager, 
Vanderbilt och John Väyrynen, operativ chef, Teletec.

 

10.40–11.25
 
ID- och passerkontroll – trender, framtidsperspektiv  
och tekniklösningar

Är det något område inom säkerhetssektorn som är drivande i dessa 
IoT-tider så är det ID- och passerkontroll. Säkra identiteter är och förblir 
i än högre grad centrala i det framväxande digitala samhället. Det gäller 
inte bara människors identitet utan i stort sett allt. Vilka är då de säkra 
identiterna, vilka kortteknologier kan vi lita på idag och imorgon?

Paneldeltagare: Freddie Parrman, VD, Seriline, Robert Jansson, Director 
Nordic & East Europe, Stid Security, Carl Staël von Holstein, Business Deve-
lopment Manager, Axis Communications, Dahn Sadarangani, Regional Sa-
les Manager, HID Global, Daniel Hjort, Marketing Manager, Nexus Group.

James McHale.

James McHale.

Sebastian Egenian.

Kristina Axén Olin. Tobias Ekberg.

Erik Nord.

Marcus Gustring.

Sten Olsson. Hannes Lind. Holger Müller. John Väyrynen.

Freddie 
Parrman.

Robert Jansson. Carl Staël  
von Holstein.

Dahn  
Sadarangani.

Daniel Hjort.

 TEMA: Ett tryggare samhälle
 
 13.00–13.45

Säkerhet i och kring  
kollektivtrafiken

Hur jobbar man med säkerhetsfrå-
gor för passagerare i kollektivtrafi-
ken och dess kringliggande miljö? 
Vilka hotbilder och utmaningar 
finns?

Paneldeltagare: Erik Nord, Sales  
Engineer, Genetec, Sebastian Egenian, bevakningschef, Rapid Säkerhet.

 13.55–15.55

Säkerhet i skolan

Hur får vi en tryggare och därmed bättre skola? Vad kan 
politikerna göra och hur kan samhället och säkerhetsbran-
schen gemensamt skapa en bättre och säkrare miljö för 
elever och skolpersonal?

Paneldeltagare: Marcus Gustring, 
VD, Offentlig Säkerhet, Kristina Axén Olin, 
ledamot för Moderaterna i utbildningsut-
skottet, Tobias Ekberg, Key Account Mana-
ger, Axis Communications.

 20 november 2019
 TEMA: Smarta byggnader och intelligent teknik

 09.15–09.35

IoT i byggnader – en enorm global tillväxtmarknad

En liten överblick av IoT – den kanske största tekniska 
revolutionen. Hur ser marknaden ut? Vad är säkerhets-
teknikens roll?

Talare: James McHale, marknadssanalytiker, Memoori.
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Tobias Ekberg.Sven Klockare.

 09.45–10.30

Smarta byggnader

Var befinner sig tekniken när 
det gäller smarta byggnader 
och smarta hem? Hur långt är vi 
komna? Var är de stora värdena 
idag och vad kan vi förvänta 
oss av morgondagens smarta 
byggnader?

Paneldeltagare: Sven Klockare, VD, Bravida Säkerhet och Tobias Ekberg, 
Key Account Manager, Axis Communications.

 10.40–11.25

Hur intelligent är videoövervakningen och  
hur intelligent kan den bli?

Det är ingen tvekan om att kamerasystemen lett utvecklingen när det gäl-
ler säkerhetsteknik. Med allt mer intelligenta system och teknik som deep 
learning och AI kan vi förvänta oss att vi bara sett början på utvecklingen. 
Men hur långt kan tekniken ta oss och hur långt vill vi att den ska ta oss?

Paneldeltagare: Fredrik Pålsson, projektledare, ISG Systems, Anders 
Karlsson, produktansvarig, Bosch Building Technologies, Christoffer Åkes-
son, nordisk försäljningschef, Milestone, Jimmy Ek, Nordic Sales Manager, 
Axis Communications.

  

11.35–12.20

Perimeterövervakning – hur skyddar vi oss  
mot intrång via mark och luft?

Hur ser dagens moderna perimeterövervakning ut? Vilka tekniker fungerar 
bäst när ett område ska skyddas mot ett angrepp och när fungerar de 
bäst? Och hur skyddas luftrummet mot intrång av drönare?

Paneldeltagare: Gustav Norvik, produktchef, Stanley Security, Magnus 
Cederäng, affärsområdeschef, Infralogic, Martin Sirvell, VD, Nordic Alarm, 
Thomas Lindblad, försäljningschef, Heda Scandinavia, Fredrik Rylander, Key 
Account Manager, Axis Communications.

 13.00–13.45

Säkerhet i handeln –  
utmaningarna och lösningarna

Om butiksbrotten, handlarnas säkerhets-
utmaningar samt om polisens insatser 
och säkerhetsföretagens teknikleveranser. 
Vad kan göras bättre?

Paneldeltagare: Per Geijer,  
säkerhetschef, Svensk Handel, Carl Staël von Holstein,  
Business Development Manager, Axis Communications, 
Johan Buch, Head of Sales Securitas Sverige.Fredrik Pålsson. Anders Karlsson. Christoffer  

Åkesson.
Jimmy Ek.

Undvik kö! 
Förregistrera dig på Sectech.nu

Avoid queue! 
Pre register on Sectech.nu

Gustav Norvik. Magnus  
Cederäng.

Martin Sirvell. Thomas 
Lindblad.

Fredrik  
Rylander.

Samtliga seminarier är kostnadsfria. Med reservation för eventuella förändringar.  
För aktuell information: www.sectech.se

Carl Staël  
von Holstein.

Johan Buch.

Per Geijer.

Seminarierna på Sectech är populära. Till höger Daniel Hjort, Marketing Manager, Nexus Group, som kommer att tala om ID- och passerkontroll.
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Elektroskandia Sverige  05:64
www.elektroskandia.se

 

Evva Scandinavia  03:73 
www.evva.se

Exma Säkerhetssystem 01:80 
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www.alarmtech.se

Amido  03:50 
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Angeno Business Solutions   01:12 

AR Media International Entré

ARAS Security  02:38 

Areff Systems 03:09 

Asolvi Sweden 03:33 
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www.axema.se 
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Messiah – en frälsare är  
kommen till banketten …
Den 19–20 november arrangeras den tionde svenska 
upplagan av Sectech på Stockholmsmässan. Tradi-
tionsenligt avslutas första mässdagen med Säker-
hetsbanketten. Denna gång med en av Sveriges 
mest rosade komiker, Messiah Hallberg.

Vill man mingla med säker-
hetsindustrin så bör man alltså  
infinna sig klockan 18:30 den 
19 november i Victoriahallen på 
Stockholmsmässan, där Säker-
hetsbanketten äger rum. Förutom 
svenska säkerhetsproffs kommer 
internationella gäster också vara 
på plats, inte minst tack vare ut-
delningen av säkerhetsindustrins 
mest prestigefulla produktpris – 
Detektor International Awards.

Lägg därtill utdelningen av 
utmärkelsen ”Årets Trygghetsam-
bassadör” som också sker under 
banketten.

Underhållning i världsklass
Förutom god mat i form av en tre-

rättersmiddag och utdelningen av 
priserna kommer bankettgästerna 
underhållas av en komiker i svensk 
världsklass, nämligen Messiah 
Hallberg.

Messiah Hallberg underhåller på Säkerhetsbanketten.

För bokning, kontakta Deniz Baykal  
på +46 739 87 53 33 eller  
deniz.baykal@armedia.se
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Messiah Hallberg underhåller på Säkerhetsbanketten.
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Huruvida Sectech 2019 är den bästa 
årgången är förstås en subjektiv bedöm-
ning, men kvantitativt är det inget snack 
om saken. 104 utställare och 2 794 besö-
kare är klara rekordnoteringar. Dessut-
om lockade de tio mini-seminarierna på 
Sectech 653 deltagare.

Stor kunskapstörst
– Det är klart vi är nöjda över det 

visade intresset för Sectech. Men de 
kvantitativa framgångarna är ju inte det 
mest intressanta, utan att Sectech fak-
tiskt påvisar det finns en kunskapstörst 
när det gäller säkerhetsteknik, inte minst 
i slutkundsledet som faktiskt var klart 
överrepresenterat bland seminaried-
eltagarna, säger Lennart Alexandrie, 
publisher på AR Media och ansvarig 
för Sectechs seminarieprogram.

Han menar att tillströmningen av just 
slutkundsrepresentanter var den huvud-
sakliga orsaken till att antalet besökare 
ökade med drygt 400 personer.

Nöjda utställare
Det var inte bara arrangörerna som var 
nöjda med Sectech.

– Mässan har varit superbra. Myck-
et folk, bra kvalitet på besökarna och 
många bra diskussioner, säger Björn 
Adméus, marknadschef på Bosch Buil-
ding Technologies.

Han menar att Sectech är jätteviktig 
för den svenska säkerhetsbranschen.

– Vi har haft besök från Finland här 
och de sa att en sådan här mässa borde 
finnas i Finland också. Det är ett bra 
format, säger Björn Adméus.

Johan Holmström, affärsområdeschef 
på Dualtech, menar att Sectech har varit 
en naturlig mötesplats för kärnan av 
säkerhetsbranschen, men att det nu är 
tydligt att allt fler söker sig till mässan 
och att det är väldigt bra att det kommer 
så många slutkunder.  

Videoanalys och molntjänster
Joakim Lagerholm, regional försälj-
ningschef för Norden och Baltikum 
på Genetec, säger också att det förut-

om branschfolk var mycket slutkunder 
bland besökarna och att de kom med 
projekt och funderingar kring hur de 
ska lägga upp sin kommande framtid i 
ett säkerhetssystem. 

– Sectech är ganska komprimerad, 
ingen har en enorm monter, det är väl-
digt många små montrar, det är väldigt 
mycket teknik, det är kompakt, trevligt 

Sectech på Stockholmsmässan 19–20 november blev en rungande succé med rekord-
många mässbesökare, seminariedeltagare och utställare.

– Vi har haft två fantastiska dagar där vi fått så positiv respons från både utställare 
och besökare. De flesta tycker att årets Sectech är den bästa upplagan någonsin, säger 
Deniz Baykal, projektchef för Sectech.

och väldigt bra, säger Kettil Stenberg, 
VD för Stanley Security i Norden. 

Digitalisering och AI
Serilines VD Freddie Parrman menar 
att digitaliseringen och vikten av säkra 
identiteter var de största trenderna på 
Sectech, medan Björn Adméus, fram-
höll intelligens och datasäkerhet.

Lennart Alexandrie menar att det är 
tydligt att videoanalys har slagit igenom 
med AI och deep learning. De senaste 
åren har fokus flyttat från produkter till 
lösningar – vilket var tydligt på Sectech. 

– Tittar vi på trenderna ser vi också 
att det är mycket molntjänster och att 
vi är ett steg närmare en mer tjänste-
orienterad bransch, avslutar Lennart 
Alexandrie.

Det är mycket moln-
tjänster och vi är ett 

steg närmare en mer tjänste-
orienterad bransch.”

Sectech satte nya rekord
Sectech på Stockholmsmässan 19–20 november blev en rungande succé med rekordmånga mässbesökare, seminariedeltagare och utställare.

De tio mini-seminarierna på Sectech lockade 653 deltagare.

James McHale, från marknadsundersök-
ningsföretaget Memoori, inledde semina-
rierna båda dagarna.
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Sectech satte nya rekord

RCO Security ställde ut och visade sitt breda utbud inom passer- och säkerhetssystem.  
En nyhet var den smarta elektroniska låscylindern LockR.

Anders Kjellberg, från IP-videoföretaget 
Mobotix och nytillträdd affärsutvecklings-
chef för Norden med fokus på Sverige 
och Finland.

SSF Stöldskyddsföreningen represente-
rades på plats av rådgivningschefen Per 
Klingvall och nya VDn Thomas Brühl.

Christopher Åkesson, nordisk försäljnings-
chef för Milestone Systems, såg till att 
besökarna fick veta mer om företagets 
VMS-lösningar.

Roberto Nyholm, affärsutvecklingschef 
på Hedengren sågs i glatt samspråk med 
Lena Lemvik, Eitech Electro.

Asha Chang, försäljningschef för AR 
Media i Asien, mötte H.E. Daniel T.C. Liao 
från Taipei Mission Sweden.

Tore Brænna, från Dormakaba, infann sig 
på Sectech.

Copiax med försäljningschef Per Asplund 
och VD Ulrika Selendy på plats, ställde ut 
på Sectech.

Med en barrista i montern var det lätt för 
Claes Åhlstrand från Addsecure att hålla 
sig pigg och alert.

Skotskt storrutigt och en kraftfull molnlösning gällde i Honeywells monter där Jesper 
Fredriksen från LMC flankerades av Andreas Silvede och Magnus Frohm från Honeywell.

Ett litet lyft blev det för Bravida Säkerhet när Setechs projektchef Deniz Baykal besökte 
montern.

Melanie Karström och Mikael Svensson 
från Securitas Sverige mötte kunder och 
partners under Sectech-dagarna.

Entreprenörsbröderna Freddie Parrman 
och Pierre Parrman såg till att visa 
Serilines lösningar och produkter inom ID- 
och passerkontroll.
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Utställarinformation

Mässans öppettider:  
Tisdag 19/11  kl  09:00 - 17:00

Onsdag  20/11  kl  09:00 - 16:30

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

Flytta in:
Måndag 18/11  kl 07:00 – 22:00

Tisdag 19/11  kl 07:00 – 09:00

Flytta ut:
Onsdag 20/11  kl 16:30 – 24:00

Torsdag 21/11  kl 07:00 – 16:00

Om utökad inflyttstid behövs, måste en ansökan skickas till  tidigareinflytt@stockholmsmassan.se  med öns-
kemål om tid för inflytt. Observera att det inte finns någon garanti för att ansökan beviljas samt att en extra 
kostnad utgår vid beviljad ansökan. 

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 utflytt är barn under 16 år ej 
tillåtna att vistas i lokalerna.

Avlägsnande av eventuella restmaterial efter rivning kommer att debiteras. 

Priset för montrarna: 
6 kvm 32 700 SEK.

12 kvm 45 800 SEK. 

Utöver detta tillkommer en grundhyra/anmälningsavgift om 4 300 SEK.

Monterutrustning
Montern är utrustad enl. följande:

- Vit väggskiva, i sektioner om 1 x 2,5 m, monterad i aluminiumsystem.

- Hyrmatta i rutor om 50 x 50 cm. 15 valfria färger.

- Vit skylt med företagsnamn i svart text, med kardborre, storlek 100 x 28,5 cm.

- Möbler, av de som ingår i möbelval sid 3-4 i monterpaketblanketten.

- 1 elanslutning 230V, 10A, max 2000W.

- 1 spotlight per löpmeter vägg.

- Städning under eventet.

Dina val av mattfärg och möbler gör du här » www.securityworldmarket.com/sectech/pdf/se_2019/Monterpa-
ket_Easy_D_Sectech_2019.pdf

Blanketten med dina val måste vara oss tillhanda senast den 24 oktober. Om val ej gjorts kommer din monter 
att utrustas med blå matta, 2 st klappstolar, 1 st infodisk och 1 broschyrställ.

För mer information – kontakta Eventservice på telefon 08-749 44 44 eller  
e-mail eventservice@stockholmsmassan.se

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. 
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Eventservice
Beställningar av produkter och tjänster utöver monterpaketet sker via Eventservices webbshop eller event-
service@stockholmsmassan.se. 

Se utbud av produkter och tjänster här »  

https://ipaper.ipapercms.dk/StockholmsmassanAB/es-kataloger-2019/SE/?page=1#/

Beställ i tid – spara pengar
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 24 oktober 2019, 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, 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 24 oktober 2019.

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.

För mer information – kontakta Eventservice på telefon 08-749 44 44  
eller e-mail eventservice@stockholmsmassan.se

Internet
Stockholmsmässan tillhandahåller det fria trådlösa nätverket ”stockholmsmassan” i alla publika utrymmen 
vilket medger utställare och besökare att kostnadsfritt hålla koll på email, surfa på webben och interagera i 
sociala medier. Besökares och utställares utrustningar kan orsaka störningar i det trådlösa nätets funktion. 
Därför kan Stockholmsmässan inte garantera att den kostnadsfria trådlösa anslutningen är fullkomligt funk-
tionssäker i alla lägen. 

Trådbunden internetanslutning med upp till 100Mbit/sek beställer du via Eventservicekatalogen, se sid 86 » 
https://ipaper.ipapercms.dk/StockholmsmassanAB/es-kataloger-2019/SE/?page=86#/

Godsadress
Stockholmsmässan, Godsmottagningen

Sectech 2019

”Ert företagsnamn”

”Monternummer”

Parkeringsvägen 10

125 30 Älvsjö

(Postadress: Stockholmsmässan, 125 80 Stockholm)

Godshantering
För info se Eventservicekatalogen sid 94 » 

https://ipaper.ipapercms.dk/StockholmsmassanAB/es-kataloger-2019/SE/?page=94#/
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Leadtracking-besöksregistrering
Stockholmsmässans besöksregistreringssystem går lätt går att ladda ner till smartphone eller 
surfplatta, läs mer och gör din beställning i Event Planner » https://eventplanner.stockholmsmas-
san.se/?redirecturl=/eventplanner/event/9912/article/fairmate-lead-tracking

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 11 november, korten hämtas i entrén från och med 18 nov kl 09.00.

Max antal utställarkort är 10 stycken - om ni skulle överstiga antalet eller om de rekvireras efter 
11 november ber vi er istället registrera er som besökande via denna länk » https://ticket.stock-
holmsmassan.se/sectech

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
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: 08-588-820-00, e-post: talk@scandichotels.com

Vägbeskrivning och mer information hittar du på hotellets webbplats » https://www.scandicho-
tels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-talk
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Parkering
Vi har sammanlagt 2 000 parkeringsplatser i vårt garage och på de öppna parkeringarna runt 
Stockholmsmässan.

Avgift

Du betalar enklast med betalapparna Betala P, EasyPark, SMS Park eller Parkster. Områdesko-
den anges tydligt vid respektive parkeringsområde. Ladda ner appen Betala P här » https://www.
stockholmparkering.se/Pages/Betala_P.aspx

- I garaget kostar det 60 kr/timme eller 170 kr/dag

- Utomhus kostar det 50 kr/timme eller 150 kr/dag

Förutom ovanstående avgift kan även en transaktionsavgift tillkomma beroende på vilken app 
och avtal du har. Våra betalautomater tar även kort.

Inbjudningskort / Biljetter
Bjud in dina kunder till Sectech! Logga in i Event Planner och gör dina beställningar » https://
eventplanner.stockholmsmassan.se/?redirecturl=/eventplanner/event/9912/article/inbjudnings-
kort 

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.nu hittar ni alltid senaste nytt med aktuell utställarlista och hallskiss.

Säkerhetsbanketten
Säkerhetsbanketten arrangeras 19 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.nu.

Biljetter beställs hos Deniz Baykal, info@armedia.se eller 08-556 306 80, och kvitteras ut i entrén 
till Sectech.

För mer information, se www.sectech.nu.

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


