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SIKOM Danmark A/S er et projekthus, hvis kerneområde er at
udføre sikkerheds- og kommunikationsløsninger.
Vi udvikler og leverer integrerede sikkerhedssystemer til kunder,
hvor kvalitet, driftssikkerhed og funktionalitet har høj prioritet.
Systemerne bliver primært udviklet til kunder, der ønsker at
optimere sikkerheden omkring fysiske værdier, mennesker og
elektroniske data.
Vi leverer løsninger, der passer til opgaven. Vi leverer til tiden,
til den aftalte pris – og sørger for, at hver enkelt installation fung
erer 100% i overensstemmelse med det vi har aftalt.

SIKOM rådgiver og vejleder om muligheden for at integrerer
de eksisterende sikkerhedssystemer ind i et fælles management
system, så den daglige betjening bliver let og overskuelig.
SIKOM er certificeret sikrings integrator.
SIKOM er ISO9001:2008 certificeret efter kravspecifikationerne
udgivet af Forsikring & Pension og/eller SikkerhedsBranchen.
Certificeringer gælder Tyverialarmanlæg (AIA), Adgandskontrol
anlæg (ADK) samt TV overvågning (TVO)

SIKOM DANMARK A/S SIKRER DANMARK – OG DIG

11

Vi har hovedkontor i Hinnerup ved Århus og regionskontor i Søborg.

Mere end 95% af de danske fængsler er sikret af SIKOM, og
samtlige arresthuse i Danmark samt på Færøerne og Grønland
er også sikret af SIKOM.
Sikkerheds- og kommunikationssystemerne til landets 112 og
114 klienter er udviklet af SIKOM, der samtidigt har sikret alle
landets politistationer.
I venterum, detentioner, retssale og lufthavne samt hos Politiet
benyttes et overvågnings- og kommunikations system udviklet
af SIKOM.

Sikkerhedsgodkendt: af Politiets og Hærens Efterretningstjen
este. PET & FE

SIKKERHEDSRÅDGIVNING — OG OPTIMERING

24/7 drift overvågning, support & vagttilkald

Medlem af Sikkerhedsbranchen og ISO 9001 certificeret
Etableret: oktober 1997
Ansatte: 26

Med udgangspunkt i virksomhedens eksisterende sikkerhedsløsning, tilbyder SIKOM rådgivning og sparring, så Jeres nuværende
systemer udnyttes optimalt.

HVEM ER SIKOM DANMARK A/S
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SIKOM SIKRE FÆNGSLERNE I DANMARK

KRAFTVARME-, BIO- OG FJERNVARMEVÆRKER

Der findes to slags fængsler i Danmark, nemlig åbne fængsler
og lukkede fængsler.
Sikringsteknisk er der stor forsket på perimeter sikringen i de
to typer fængsler.
Men den indvendige sikring, kommunikationsanlæggene og betjeningssystemerne til de to fængsels typer er næsten identiske.
Sikom har mere end 15 års erfaring med sikring af fængsler, og
sammen med kriminalforsorgens tekniske afdeling og SIK enheden,
har vi teknologisk været på forkant med de nyest sikringssystemer.
Dette bevirker at alle de danske fængsler i dag, næsten er i
top når det gælder sikringssystemerne.
Hvis vi i dag ser en fangeflugt fra et lukket fængsel, skyldes
det næsten altid en menneskelig fejl.
Driftsikkerhed er prioriteret meget højt, hvorfor flere komponenter
i systemerne har mange år på bagen, men stadig performer til UG.

Til kraftvarmesektoren levere SIKOM sikringstekniske overvågningsog adgangsløsninger til både den fysiske-, driftsmæssige- og miljømæssige sikkerhed.
Energi sektoren er under konstant pres fra miljømyndighederne,
med skærpede krav til udledning af NOX, CO2, svovl, klor og kvælstof.
SIKOM har i mere end 15 år leveret ovnkamerasystemer til affaldsog kraftvarmeværker, men også til glasuld-, cement- og lecaindustrien.
Til et kraftvarme- eller affaldsfyretværk installeres kameraovervågning i forbindelse med produktionen, men også til person og
perimetersikring.
Sikkerhedsinstallationen starter allerede ved hegn og porte, med
adgangskontrol og IP-samtaleanlæg.
I aflæssehal eller loadingområde installeres kamera, samtaleanlæg og adgangskontrol.
Med et termisk kamera kan temperaturen overvåges i affaldssiloen, flis-, pille- eller halmlageret, og en tidlig alarm (pre-alarm)
sendes til kontrolrummet, eller vagthavendes mobiltelefon.
Ved opmagasinering af affald i miler på en miljøstation, kan
et termisk kamera være en billig løsning, i det det kan overvåge
store udendørs områder.
Kontrolrummet er hjertet i en hver produktion, og SIKOM har
stor erfaring med kontrolrumsinstallationer til både energisektoren, men også til havne, fængsler, arresthuse og politi.
Det være sig storskærme eller videowall, KVM extentions (server
og klientmaskiner flyttes til serverrum) Video- eller alarm management systemer.

4 Sikom sikre fængslerne i Danmark

Dette bevirker også at udgifterne til drift og vedligeholdelse af
sikringssystemerne er minimale.
Sikom levere turnkey systemer, og fungere som kriminalforsorg
ens forlængede arm, til ny teknologi, viden og knowhow.
Sikom har vundet licitationerne på sikringssystemerne, til henholdsvis Statsfængslet på Nordfalster samt til Anstalten i Nuuk.
Sikom har et testcentret i Hinnerup, hvor vi kan demonstrere
og simulere alle de sikringskomponenter der indgår i et sikrings
setup til både fængsler, arresthuse og sikrede institutioner
Vil du vide mere omkring sikring af højrisikoområder, er
du velkommen til at kontakte Morten Hansen på tlf.
+45 8764 6000 eller på mail mh@sikomdanmark.dk

IP- samtaleanlæg og højttalerkaldeanlæg samt LMR radiosystemer kan integreres med IP-PBX.
Vil du vide mere omkring sikrings- og kommunikations
systemer til kraftvarmesektoren, er du velkommen til at
kontakte Frank Hansen på +45 8764 6000 eller på fbh@
sikomdanmark.dk

Kraftvarme-, bio- og fjernvarmeværker
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UBEMANDET PORTVAGT

Til virksomheder med store logistiske opgaver, hvor der passerer
mange kørertøjer hver dag, og hvor man ikke nødvendigvis har
behov for en portvagt, kan en ubemandet styring af portvagt og
indkørsel være en mulighed.
Sikom har installeret ubemandet styring af portvagt og indkørsel hos blandt andet Dansk Supermarked på deres logistikcenter
i Højbjerg samt hos JYSK logistikcenter i Uldum.
Vi har udviklet systemet i samarbejde med VITANI A/S, der har
argenturet på et af de bedste adgangskontrolsystemer NEDAP.
Ved at benytte en række forskellige identifikationsteknologier
er det muligt at udnytte den fleksible opbygning af Nedap AEOS
Enterprise og Security Controlleren.
Adgangsrettighederne kan opdateres enten manuelt eller dynamisk fra f.eks. lagersystemer, så som SAP Warehouse, Dynamics AX, eller fra CRM (kundesystemer). En anden mulighed er
fra virksomhedens helpdesk, eksempelvis på basis af „ticket“ fra
et supportsystem eller et leverandørsystem.
Det er muligt at de enkelte underleverandører selv vedligeholder deres adgangsrettigheder for egne køretøjer og medarbejdere via et webbaseret modul.
Systemet kan arbejde sammen med et videomanagementsystem fra f.eks. Milestone.
Videobillederne fra porten som kan være både nummerpladekamera, og personkamera, lagres sammen med transaktionerne,
men kan samtidigt også benyttes til visitationsfunktioner eller
videodokumentation af lastbiler og containere.
6 Ubemandet portvagt

Derudover integreres et IP samtaleanlæg der kobles op på kundens IP-telefoni eller PABX.
Løsningerne giver mange fordele og reducerer administration
og mængden af biler på området.
Der benyttes teknologier som:
• Stregkode – enten fra et fragtbrev, SMS/MMS eller printet billet
• Magnetstribe fra ID-kort
• Brobiz, som dem man kender fra Sund & Bælt
• LPR – Kamera med nummerpladegenkendelse
• Langtrækkende aflæsning af ID-nummer på køretøj
• Mobiltelefon, hvor telefonnummeret benyttes som kode
• Bluetooth (Unik ID)
• Fingeraftryk,ansigtsgenkendelse eller anden biometrisk ID
Vil du vide mere omkring mulighederne med ubemandet
portvagt, er du velkommen til at kontakte Frank Hansen
på mobil +45 2096 7810 eller på fbh@sikomdanmark.dk

Ubemandet portvagt
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TEKNIK OG MULIGHEDER

ANDRE LØSNINGER

Sikring hos private
virksomheder

Genbrugsstationer

• Adgangskontrol

• Nummerplade genkendelse

• Video-overvågning

• Opslag i Motorregisteret

• Perimetersikring

• Registrering af erhvervskøretøjer

• Samtale anlæg eller kalde anlæg

• Adgangskontrol og port styring

• Varslingsanlæg

• Statistik og biltælling

• Industriel overvågning

• Video-overvågning med optagelse
af plads og port

• Port styring

8 Andre løsninger

Retssale – Domstol
– Domstolsstyrelsen
SIKOM har for flere af landets by- og
landsretter løst opgaver som kamera
overvågning, venterumsanlæg, samtaleanlæg, konferenceanlæg og mikr
ofonanlæg.
Der ud over er adgangskontrol, infor
mationsskærme og booking af rets
lokaler også nogle af SIKOMs øvrige
kompetence

Samtaleanlæg
• IP Intercom anlæg
• Robuste og driftsikre
• IP og SIP protokol support
• Perfekt løsning til store som små
anlæg
• Til eksempelvis skoler, parkeringsarealer, industri, Ex, kliniske og
sterile miljøermed meget mere.

Talevarsling
• Automatisk varsling
• Enkel installation og PC konfigurering
• Opfylder krav til EN60849 standarden
• Lever op til DBI brandtekniske vejledning 24
• Velegnet til varsling i skoler, butikker,
indkøbscentre m.v.

Termiske kameraer
• Varmefølsomt kamera som ser
overflade temperatur
• Velegnet til detektering på store
afstande
• Intelligent video analyse on-board
• Video optagelse on-board (SD-kort)
• IP baseret og PoE forsynet
• Bliver ikke forstyrret af dårlige
lysforhold eller lys forurening

Teknik og muligheder
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Moderniseringsstyrelsen har indgået en indkøbsaftale
med SIKOM Danmark på en Rammeaftale vedrørende
indkøb af Serviceydelser og Produkter for AIA og ADK
(AIA/ADK-aftalen)
Hvem kan gøre brug af aftalen:
• Statslige institutioner
• Kommuner og regioner

Personsikkerhed
• Personsikkerhed
• Overfaldssikring
• Tilt alarmer
• Positionering
• Baseret på åbne standarder

Ovnkamera
• Robust kamera til inspektion af ovne
og forbrændinger

Videoovervågning
• Faste og bevægelige kameraer til
krævende opgaver

• Vand eller luft kølet

• Termiske kameraer til detektering
og verifikation

• Robust industrielt design

• Ultra HD kameraer

• Smart Quick beslag

• Kameraer til nummerplade læsning

• Passer til IP kameraer

• 360° kameraer

• Lang levetid

• IR belysning
• Optager udstyr og Video Management Software

10 Teknik og muligheder

• Selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på
finansloven
• Danmarks Nationalbank
• Dansk Institut for Internationale studier
• Institut for Menneskerettigheder
• I skal være hjemmehørende i Region Syddanmark, Region
Midtjylland eller Region Nordjylland

• Produkter: AIA og ADK, omfattende advarselsenhed,
AIA-nøgleboks, aktiv infra-rød detektor, akustisk glasbrudsdetektor, håndsender, røgdetektor, overfaldstryk, kontakt til
vanddetektering, radiomodul, keypad, fjernbetjening, betjen
ingspanel, bokskontakt, centraludstyr, forbikobler, gruppeudvidelsesmodul, kombinationsde-tektor, magnetkontakt,
mikrobølgedetektor, passiv glasbrudsdetektor, passiv infra-rød
detektor, seismisk detektor, strømforsyning, transmissionsudstyr, styringsen-hed til ADK, kortlæsere, adgangsmedier,
elektromekanisk lås, motorslutblik, nøgle til cylinderlås, cylinder, mekanisk låsekasse til cylinderlås, dørpumpe, tågesikrings-anlæg, kabler og kabelrør.
Omkring Serviceydelser skal det bemærkes, at der alene er
tale om Serviceydelser på Åbne anlæg, jf. definitionen i Bilag
0. Det skal ligeledes bemærkes, at udbuddet ikke o
 mfatter
fx software til sikringsstyringssystemer til PC. Således er den
eneste type af Side 9 af 25 software, der indgår i nærværende
udbud, den software, der evt. indgår i selve produk-terne på
Rammeaftalen.

Hvilke ydelser er omfattet af aftalen:
• Serviceydelser, omfattende serviceeftersyn, tilkald, haste
tilkald, fuldservice og be-redskab vedrørende AIA og
ADK-anlæg samt levering, reparation, installation, ændring,
konfiguration mv. af AIA og ADK-anlæg og tilbehør hertil.

Vil I gøre brug af indkøbsaftalen kontakt Morten Pedersen
på tlf. +45 8764 6000 eller på mail: mp@sikomdanmark.dk

Offentlige indkøbsaftaler
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