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Overbevisende 360-graders
strategi fra Konica Minolta

Kundeeksempel: Videosikkerhet

UTFORDRINGER FOR
KUNDEN
Moderne videoovervåkningskameraer beskytter mot mer enn bare
innbrudd. De hjelper til med dokumentasjon, regulerer tilgang eller
overvåker produksjonsanlegg. Selv et stort industriselskap benytter
videosikkerhetstjenester fra Konica Minolta, hvor de nyter godt av
fordelene med et moderne IP-video overvåkningssystem.
Sikring av eiendom og bygninger er
etterspurt mange steder
Et omfattende overvåkningssystem som skulle
overvåke både omgivelsene og bygningene skulle
implementeres for et stort industriselskap.
Målet var å kunne se nøyaktig hvem som gikk inn i
hovedbygget og når, samt regulere hvem som har
tilgang til ulike områder. I tillegg skulle leveranser
til og fra et lager tre kilometer unna, kontrolleres
på avstand.
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Det var ofte blitt registrert avvik på lageret.
Selskapet ønsket å finne ut årsaken til disse
avvikene. I tillegg ønsket selskapet å øke
sikkerheten i parkeringsanlegget under bakken,
samtidig som de ønsket å forebygge hærverk på
bilene til de ansatte og forretningspartnere.
I en annen bygning like utenfor selskapets
område, blir eiendelene til ansatte som har
arbeidet utenlands for selskapet i to eller tre år,
lagret. For at forsikringen skal gjelde måtte
selskapet installere både tidlig brannvarsling og
fuktmonitorering. Dette fordi bygningen ligger i
nærheten av en elv som allerede har oversvømt
flere ganger. I fremtiden ønsket også selskapet å
bruke moderne videoovervåkning i produksjonen
både for kvalitetsinspeksjoner og oppfølging av
pakkeprosessen.
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TJENESTER FRA
KONICA MINOLTA
Aktiv støtte i å finne krav
og analysere svake punkter
Selskapet kontaktet Konica Minolta og
beskrev sine behov. I forslaget til løsning
fremhevet Konica Minolta sin
360-graderstilnærming, som vurderer alle
sikkerhetsrelevante områder i et selskap.
Det første steget er å analysere
nåværende sikkerhetsstatus ved hjelp av en
ACTUAL-analyse.
Under en workshop viste våre konsulenter
mulighetene i de ulike forslagene.
“Videoovervåkningssystemer hjelper
virksomheter med å få oversikt, særlig fra
avstand. De gjør det også mulig å dokumentere
bestemte prosesser og prosedyrer, eller
dokumentere hendelser, inkludert mulig
forskning. Videre kan videoovervåkningssystemer
monitorere, kontrollere og dokumentere
prosesser," forklarer Christian Jourdan, Sales and
Business Development Manager for Konica
Minolta Business Solutions Germany.
I tillegg ble driftskravene og de
respektive akseptansekriteriene utarbeidet i
samarbeid. Konica Minolta utviklet et samlet
konsept som integrerte mange ulike
sikkerhetskameraer og tredjepartssystemer for å
tilfredsstille ulike krav.

IP-videoovervåkning som mål for cyberangrep
Ved integrering av sikkerhetssystemer som
bruker IP-video, var det nødvendig å ta hensyn til
mange forhold, fordi i en stadig mer digitalisert
verden har virksomheter lenge vært et attraktivt
mål for cyberangrep. Dette er grunnen til at de
samme sikkerhetstiltakene gjelder for kameraene
som for alle andre IoT-enheter. Det samme gjelder
selvfølgelig for lagringsenheter og harddisker,
som det blir lagret personlige opplysninger på. I
tillegg måtte systemene ha konfigurasjons- og
backupverktøy for å sikre og beskytte dem mot
uautorisert tilgang. Kryptert sending av data er
nødvendig for å hindre uautorisert datatilgang.
Datalagring i overensstemmelse med GDPR
Konica Minolta informerte også selskapet om
datasikkerhet. Dette fordi at ved etableringen av
et videoovervåkningssystem er det alltid viktig å
vurdere hvilke områder som må overvåkes, hvor
lenge dataene skal lagres og hvem som skal ha
tilgang til dataene. Før IT-tjenesteleverandøren
kunne starte implementeringen, støttet Konica
Minolta kunden i koordineringen med
styringsgruppen og forklarte i detalj hva dagens
kamerateknologi kan gjøre, og hvilke oppgaver
som bør utføres på en bindene måte. GDPR gir
retningslinjer på dette området, inkludert hvor
lenge data kan lagres og når de må slettes.

4

Kundeeksempel: Videosikkerhet

FORDELER FOR
KUNDEN
Alt utstyr utstyrt med individuell tilgangskontroll

Hindring for tyver

IT-tjenesteleverandøren leverte en
omfattende sikkerhetsstrategi med
videoovervåkning skreddersydd til de
individuelle oppgavene og deres
individuelle krav. Først ble IP-baserte
hustelefoner integrert i inngangspartiet
på hovedbygget.

IT-tjenesteleverandøren har også installert en
rekke kameraer i selve lageret. Dette gjør det
mulig å overvåke nøyaktig hvem som befinner seg
i de ulike områdene av lageret, og til hvilket
tidspunkt. Lagertelling blir foretatt én gang i
uken.

Dette gir selskapet oversikt over hvem som går
inn i bygningen og på hvilket tidspunkt, slik at
ingen kan begå tyveri i inngangspartiet eller koble
til et WLAN tilgangspunkt til en eksisterende
dataterminal eller nettverktsuttak, for å få tilgang
til data eller nettverket, uten at dette blir
registrert. Selv inne i bygningen, både i
produksjonsområde og på laboratoriet, gir
sikkerhetssystemet nøyaktig kontroll over hvem
som har tilgang til de ulike områdene.
Videoløsningene er koblet til innbruddsalarmen,
som umiddelbart starter et bildeopptak straks
noen åpner en dør.
Automatisk skiltgjenkjenning
på biler avlaster portvaktene
Selskapet har også brukt en videodørstasjon
til å kontrollere leveranser inn og ut av lageret,
som befinner seg tre kilometer unna.
Kameraene er koblet til et
skiltgjenkjenningssystem. Dørene åpner seg
automatisk for alle kjøretøy med skilter som finner
seg på en godkjenningsliste.
Hvis skiltgjenkjenningssystemet ikke kjenner
igjen registreringsnummeret, blir det sendt en
melding til IP-dørstasjonen og det blir etablert
kontakt med portvaktene, som deretter tar seg av
den besøkende. Takket være denne løsningen blir
belastningen på portvaktene betydelig mindre,
særlig siden det er et betydelig antall leveranser
mellom 07.00 og 09.00.

Hvis det avdekkes avvik kan kamerabildene
brukes til å finne ut hvem som kan være ansvarlig
for manglene. Konica Minolta sørget for at
kameraene som ble benyttet høy bildekvalitet og
dermed detaljerte bilder, slik at bildene også
kunne være juridisk bindene i retten.
Beskyttelse mot hærverk
I parkeringskjelleren ble det montert
overvåkningskameraer i begge etasjer, for å
holder oversikt over hvem som befinner seg hvor.
Dette har allerede løst en sak hvor bilen til en av
de ansatte ble ripet opp.
I tillegg kunne portvakten bruke kameraene på
kontrollrommet til å observere hvordan søppel ble
satt på feil plass i garasjen. Ved hjelp av bildene
kunne portvakten gripe inn umiddelbart, slik at
saken ble løst og direkte skade forhindret.
Sensorer for tidlig registrering av brann og fukt
I tillegg ble et varmekamera for tidlig
brannvarsling installert på lagerrommet. Spesielle
sensorer som umiddelbart registrerer når en
bestemt temperatur er nådd og utløser en alarm,
ble installert. På denne måten kunne mulige
risikokilder identifiseres og reduseres før en
brann oppstår. Fuktsensorer ble også installert for
å oppfylle kravene fra forsikringsselskapet.
Hvis en spesifisert grenseverdi blir brudd, vil
systemet umiddelbart utløse en alarm.
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Riktig pakket og sendt
Videokameraer blir også benyttet i produksjonen
og pakking. I fabrikken blir alle inspeksjoner av
sluttproduktet nå dokumentert på testbenken
med et kamera. ERP-systemer sender produktets
serienummer via et grensesnitt, som deretter
lagres som metadata sammen med bilder. Siden
de samme kameraene også ble installert i
pakkeavdelingen, kunne selskapet ikke bare
dokumentere at varene hadde blitt riktig pakket,
men også hvilke varer som hadde forlatt lageret i
god stand. Hvis det senere skulle komme klager,
kunne det dokumenteres at produktet fungerte
og at alle delene hadde blitt sendt. Dette gjør det
enklere å dokumentere transportskade og avvise
urettmessige klager.
Problemfri pakking
Konica Minolta har implementert brannmurer,
switcher, kamera, bildelagring og
operatørstasjoner, samt drift av
alle løsningene. Det var derfor ikke nødvendig
med oppfattende opplæring av de ansatte. Kun én
ansatt til å ta over den visuelle sluttkontrollen via
en operatørstasjon er nødvendig. Samme person
er også ansvarlig for oppfølging av eventuelle
alarmer.

"Med et videoovervåkningssystem som er integrert
i en helhetlig sikkerhetsstrategi, har selskapet nå
også lukket manglene i fysisk overvåkning og
bruker andre former for sikring som
tilgangskontroll eller tidlig brannvarsling, som de
IP-baserte systemene tilbyr," forklarer Christian
Jourdan.
"Takket være moderne teknologi er systemet også
maksimalt beskyttet mot cyberangrep,
slik at sikkerheten til selskapet er garantert."

VIL DU LÆRE MER OM VÅRT
SIKKERHETSTILBUD ELLER TA
ET MØTE MED OSS?
konicaminolta.no

DIN KONICA MINOLTA BUSINESS
SOLUTIONS PARTNER:

Noen av produktbildene inneholder valgfritt tilleggsutstyr.
Spesifikasjoner og tilleggsutstyr er basert på informasjon som var tilgjengelig ved trykkingen, og kan endres uten varsel.
Konica Minolta garanterer ikke at oppgitte priser eller spesifikasjoner er fri for feil.
Alle merker og produktnavn kan være registrerte varemerker eller varemerker tilhørende sine respektive eiere, og anerkjennes herved.
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