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Ledare 

Så är det 2021 – på gott och ont

Säkerhetsmarknaden 

Snabb återhämtning på
marknaden för fysisk säkerhet 

Intervju med Stefan Albertsson, VD, Addsecure

”Många såg mig som galen när
jag sa att vi ska omsätta en miljard 2020”

Mässor & event

Intensiv höst i Norden

Debatt: Robert Jansson, Stid Security

Öppna passersystem –  
en nödvändighet för ett säkrare skydd

Företag & affärer

Secits förvärvar Bevakningsgruppen
för 70 miljoner kronor

SPECIALTEMA 1:

SECURITY AS A SERVICE 

SPECIALTEMA 2:

LARM & DETEKTION
SPECIALTEMA 3:

PERIMETERÖVERVAKNING

TEMAN I DETTA NUMMER
Så ser experterna på trenderna, covid-effekten 
och framtiden för följande teknikområden: 

4 8  •  d e t e k t o r  s v e r i g e

Läsare med RFID/bluetooth-teknik från Stid Security
Stids läsare för passerkontroll, 
Architect-C, är utrustad med 
touchskärm och kombinerar 
RFID och bluetooth-teknik. Nytt 
för i år är att läsarna nu fi nns med 
de skandinaviska bokstäverna “Å”, 
”Ä”, ”Ö”, ”Æ” och “Ø”.

Architect-C är en säker läsare 
som kombinerar RFID/bluetooth-
teknik med en färgpekskärm för 
att visa en knappsats och/eller 

ytterligare information. Läsaren är 
kompatibel med många passersys-
tem och kan identifi era mobiler 
tack vare att den har fl era Prox- 
eller handsfree-identifi eringslägen. 
Det kan fungera jämte eller ersätta 
traditionella RFID-passerkort och 
integrerar en EAL5 + kryptopro-
cessor för att förbättra dataskydd 
och integritet.

Stid menar att Architect-C är 

utvecklade för att bli det naturliga 
valet när det fi nns behov av bilder 
och loggor och ”scrambled” 
knappsats eller vanlig knappsats 
oavsett om man använder kort 
eller använder mobilen för passe-
ring. Architect-C är IP65-klassad 
och klarar låga temperaturer. 

Totalövervakning av fysiska säkerhetssystem via molnet

Nu lanserar Vanderbilt Razberi 
Monitor, en molnbaserad mjukva-
ruplattform som ger användaren 

en komplett översikt av 
säkerheten i det fysiska 
nätverket och dess ekosys-
tem. Även status på den 
inbyggda cybersäkerheten 
(med detektering av bland 
annat skadlig programvara) 
inbegrips i överblicken.

Lösningen är speciellt 
designad för säkerhetsinstal-

latörer och integratörer som med 
Monitor får en säker kontinuerlig 
överblick över tillgänglighet, 
prestanda och inställningar samt 
cybersäkerheten för servrar och sta-
tus på lagring, kameror och andra 

säkerhetsenheter. 
– Med Razberi Monitor 

förenklas övervakning för 
företag och andra slutanvändare. 
Programvaran förutspår och kan 
förhindra problem. Lösningen 
underlättar vardagen samtidigt 
som den tillhandahåller en ökad 
säkerhetsnivå, säger Alex Holm-
ström, global försäljnings- och 
marknadschef för Vanderbilt.

Systemet ger ett proaktivt 
skydd då tidig varning kan utfär-
das om något inte står rätt till i 
säkerhetssystemet. Rapportering 
av systemprestanda och varningar 

presenteras i anpassade vyer,  ef-
ter plats, enhet och problemtyp. 

– Integratören kan natur-
ligtvis också dela dataåtkomst 
med sin säkerhetsleverantör för 
proaktivt stöd och optimerad 
serviceplanering.

Razberi Monitor är en del av 
en omfattande plattform för att 
övervaka, hantera och cybersäkra 
fysiska säkerhetssystem. Systemet 
är kompatibelt med fl ertalet 
av de ledande VMS-systemen 
på marknaden. Lösningen blir 
tillgänglig på marknaden i slutet 
på första kvartalet 2021.

Tagmaster lanserar ny ANPR-kamerafamilj
Tagmaster lanserar den första 
kameran i en ny familj av ANPR-
kameror (Automatic Number 
Plate Recognition) som går under 
namnet TagMaster CT. Den nya 
kamerafamiljen är IP-baserad 
med egenutvecklad mjukvara som 
möjliggör lösningar som bygger 
på AI och deep learning. Kame-
rafamiljen är specialdesignad för 
applikationer inom parkering, ac-
cess och säkerhet samt intelligenta 
trafi kövervakningssystem.

Den första kameran i familjen 
– Tagmaster CT45 - lanseras 
initialt i Storbritannien, Norden 
och USA och senare under 2021 
även på den franska marknaden. 
Tagmaster utvecklar även fl era ka-
meror i CT-familjen som lanseras 
senare under 2021.

CT45 är en avancerad ANPR-
kamera, tillverkad och monterad 
i Europa, med både hård- och 

mjukvara utvecklad internt hos 
Tagmaster. Kameran har en 
kraftfull OCR-motor (Optical 
Character Recognition) som gör 
att den har de snabbaste och 
mest exakta algoritmerna för att 
läsa registreringsskyltar och är 
samtidigt mycket lätt och snabb 
att installera.

– Det gör att vi nu kan erbjuda 
marknadens troligen bästa ANPR-
kameror för lösningar inom par-
kering, access och säkerhet samt 
trafi kövervakningssystem. Det är 
alla lösningar där det är oerhört 
viktigt att snabbt och korrekt 
kunna identifi era fordon säger 
Jonas Svensson, VD, Tagmaster.

Med mjukvara för AI (artifi -
ciell intelligens) och deep learning 
erbjuder kameran lösningar för 
automatisk räkning av fordon som 
åker in och ut på en parkering, 
automatiserat tillträde för fordon 

som har tillåtelse 
att ta sig in på ett 
område respektive 
hinder för obehöriga 
fordon att ta sig in, 
larmhantering samt 
automatisk hantering 
av trafi kavgifter, tullar 
och böter.

Kameran använder 
ett Linuxbaserat operativsystem, 
vilket säkerställer en stabil och 
säker plattform. Den är utrustad 
med Power over Ethernet (PoE +), 
vilket betyder att nätström inte 
krävs och att den kan strömför-
sörjas via solceller. Installation och 
inställning av kameran är därför 
möjlig var som helst.

CT45 kan läsa av dubbla 
registreringsskyltar, det vill säga 
fram och bak på samma fordon 
och täcker breda körfält. Kame-
ran kan även avgöra fordonets 

färdriktning och det går därför 
att rapportera in- och utresa med 
samma kamera och dessutom kan 
data hämtas från kameran för att 
användas till analysändamål.

– Vi är mycket nöjda med att 
lansera CT45-kameran som vi vet 
kommer att ge våra slutkunder 
stora fördelar bland annat i form 
av ökade intäkter. Vi ser fram 
emot att kunna erbjuda ytterligare 
avancerade lösningar på en snabbt 
växande marknad, säger Jonas 
Svensson.

Architect-C är en säker läsare som kombinerar RFID/bluetooth-teknik.

Den första kameran i familjen 
–Tagmaster CT45.

Architect-C är en säker läsare som kombinerar RFID/bluetooth-teknik.

produktnyheter

av trafi kavgifter, tullar 
Den första kameran i familjen 

–Tagmaster CT45.

Razberi Monitor är en del av en omfat-
tande plattform för att övervaka, hantera 
och cybersäkra fysiska säkerhetssystem.

För mer info om produktnyheterna kontakta leverantören direkt, se inköpsguiden på sidorna 64–65
Leverantörens hemsida är länkad på säkerhetsbranschens internetportal, www.securityworldmarket.com
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