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Næringseiendom

Sikkerhet er standardisering
Gjennom en sentralisert, datastyrt sikkerhetsløsning som omfatter over 5000 adgangskort til
mer enn 100 eiendommer, har DNB Næringseiendom, tidligere Vital Eiendom, økt både sikkerhet og service betydelig.
Eiendomsbransjen er en konservativ bransje
som ofte tenker på sikkerhet som noe som
omhandler enkelte objekter. For DNB
Næringseiendom handler det om å
standardisere løsninger, slik at de kan tilby
og drifte et ensartet produkt til flest mulig
leietakere.
– DNB Næringseiendom eier rundt 100
bygg. Vi ønsket et standardisert system
som kan implementeres overalt og som
gir våre leietakere et riktig sikkerhetsnivå.“
Halvard M. Bergby var direktør og leder
av seksjon Drift, Vital Eiendom da denne
kundecasen ble laget. Selskapet har senere
byttet navn til DNB Næringseiendom og
Niscayah som leverandør har byttet navn til
til Stanley Security. Erlend Kaland Simonsen
har overtatt rollen til Halvard M. Bergby.

Gjennom produksjon av over 5000 nøkkel
kort handler det ikke lenger om enkelt
stående vaktmestere, men en industriell
sikkerhetsløsning for alle leietakere. Med
over 100 eiendommer, eier og forvalter DNB
Næringseiendom milliardverdier.
Som et resultat av sentralisert og datastyrt
adgangskontroll, har sikkerhet og service
økt betydelig.
“ – For oss er sikkerhet et konkurransefor
trinn. Fordi våre leietakere har tilgang til
DNB Næringseiendom Sikkerhetssenter 24
timer i døgnet, kan tap av nøkkelkort og
adgangsproblemer håndteres umiddelbart. I
tillegg kan de tekniske sikkerhetsløsningene
levert av Stanley Security enkelt ekspande
res til nye bygg“, uttaler Halvard M. Bergby,
Direktør og leder av Seksjon Drift, Vital
Eiendom.

Vital Sikkerhetssenter
¡¡Døgnbemannet for sine leietakere
¡¡Overvåker tilsammen 32 bygg i Oslo,
Bærum og Trondheim
¡¡Kontrollerer 1086 kortlesere og mer enn
10.500 adgangskort
¡¡Benytter Stanley Security Managment
System, som er en videreføring av
systemet SecuriMaster Access. Det nye
systemet har en rekke andre funksjoner
enn adgangskontroll, blant annet
dokumentasjon for teknikere ’’on site’’
¡¡Alarmmottak med alarmgrafikk for 21 bygg
¡¡Egen mobil utrykningsenhet for Osloområdet
¡¡Kameraovervåking av 11 bygg fra Stanley
Security / Detec
¡¡Nøkkelbanken som verktøy for å sikre
kort- og nøkkelutleveringer
¡¡ADSL og VPN kommunikasjon mellom
bygg og sikkerhetssenter
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