Stanley Security og eSmart Systems inngår strategisk
partnerskap
Den 8. november 2017 inngår Norges og verdens største leverandør av
elektronisk sikkerhet en partneravtale med tilsvarende verdensledende
leverandør innen kunstig intelligens og maskinlæring. Partene skal samarbeide
om leveranser av innovative, fremtidsrettede løsninger innen velferds- og
sikkerhetssektoren.
Stanley Security er Norges- og verdensledende innen elektronisk sikkerhet. Selskapet har lange røtter både i
Norge og internasjonalt, og er regnet som foretrukket leverandør av løsninger innen alarmsikring,
sikkerhetskameraer og adgangskontroll knyttet til en av Norges mest teknologisk avanserte alarmstasjon og
24/7 responssenter.
-

Vi har i lengre tid vært på jakt etter en innovativ partner som kan løfte vår egen digitaliseringsprosess
og som samtidig er så komplementær at vi kan ha et konkret markedssamarbeid. Med dette
samarbeidet mellom Stanley og eSmart Systems får vi nettopp denne kombinasjonen der vi kan
levere smarte og fremtidsrettede sikkerhetstjenester til kundene, sier Morten Munch-Olsen, direktør
for forretningsutvikling ved Stanley Security.

Sammen satser eSmart Systems og Stanley Security stort på innovasjon og utvikling av fremtidens
sikkerhetstjenester. Med partneravtalen viser selskapene at de vil samarbeide for å utnytte ny-teknologiske
muligheter i nye markeder som IoT, Smart Office, Smart Home, velferdsteknologi og Smart City.
eSmart Systems utvikler digital intelligens for energibransjen og smarte lokalsamfunn. Selskapet er basert på
mer enn 20 års internasjonal erfaring med å etablere og drive kunnskapsbasert, ledende IT- og
energirelaterte selskaper rettet mot globale markeder.
Fra før har partene inngått en avtale for leveranse av et backend-støttesystem for en ny og fleksibel
alarmløsning hos Stanley Security. Denne løsningen håndterer innkommende alarmer og knytter disse opp til
Stanley Securitys døgnbemannede alarmstasjon.
eSmart Systems står for leveranse av programvare mens eSmart Systems’ datterselskap, E2U, har inngått en
tilsvarende avtale for leveranse av maskinvare og logistikk. Stanley Security leverer tjenesten - som blant
annet består av overvåkning og alarmbetjening - til sine sluttkunder.
Med en plattform som åpner for bruk av markedsledende datainnsamling ved tingenes internett (IoT) og
kunstig intelligens (AI), står samarbeidspartnerne godt rustet for videre utvikling, samt reduksjon av
operasjonskostnader.
-

Samarbeidet med Stanley Security er viktig for oss i eSmart Systems. Stanley Security er store på
sikkerhet både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom dette samarbeidet vil vi være i stand til å levere
konkurransedyktige løsninger og tjenester til sikkerhetsmarkedet, noe som viser bredden av vår
plattforms bruksområde, sier Knut H. H. Johansen, administrerende direktør i eSmart Systems.

Med bruk av eSmart Systems’ løsninger innen kunstig intelligens og maskinlæring hos Stanley Security, vil
sikkerhets-giganten kunne forbedre eksisterende markedstilbud. De vil for eksempel kunne redusere antall
falske alarmer med påfølgende utrykninger eller oppnå raskere og bedre respons ved alarm. De vil også
kunne utforme prediktive analyser innen sikkerhet, hvor det vil være mulig å avdekke uønskede hendelser
før det faktisk skjer.
Signeringen av den nye partneravtalen fant sted i Simulatorsenteret ved Remmen Kunnskapspark i Halden,
onsdag 8. november.
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eSmart Systems Hans Martin Hovengen (f.v.) og Knut H. H. Johansen signerer samarbeidsavtale med Stanley
Security’s Espen Winther Knudsen og Morten Munch-Olsen.

