Case Study: Malmö Live
TOUKOKUUSSA 2010 SELVISI, ETTÄ SKANSKA JA TANSKAN ARKITEKTKONTORET SCHMIDT HAMMER LASSEN VOITTI
MALMÖN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMÄN URAKKAKILPAILUN. TAVOITTEENA OLI RAKENTAA KONGRESSI- JA HOTELLIKESKUS JOSSA
VOISI JÄRJESTÄÄ KONSERTTEJA, KOKOUKSIA JA TAPAAMISIA.
_________________________________________________________

___________________________

Valmistuessaan tämä Malmön kongressi, konsertti ja hotellirakennus
tulisi olemaan noin 85 metriä korkea ja se näkyisi ympäri Malmön
kaupunkia, Juutinrauman sillalta ja jopa Kööpenhaminasta. Malmön
kaupungin suurin rakennus arvioidaan valmistuvan huhtikuussa 2015.

HAASTEET




Monimutkainen ja muuttuva
rakennushanke
Erittäin arvokkaita
rakennusmateriaaleja ja laitteita
Seisokeista valtavat kustannukset

___________________________
RATKAISU
VAHTIPALVELU – joustava valvonta
kytketty Mindmancerin ainutlaatuisen
hälytyskeskukseen. Helppo säätää
hälytysaikoja ja hälytysalueita
rakentamisen edistyessä.
___________________________

"Minulle tulee turvallinen olo siitä,
että Mindmancer järjestelmä
hälyttää heti, jos asiat eivät ole niin
kuin pitää. Se on myös mukavaa,
kun pääsee vääristä hälytyksistä. "

ASIAKKAAN EDUT
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Joustava ratkaisu
Suurien valvonta-alueiden
täydellinen kattaminen
Ennaltaehkäisevä valvonta
Minimoi vahingot ja häiriöt
liiketoiminnassa

_________________________________________________________

___________________________

TURVALLISUUS

VAHTIPALVELU (Byggbevakaren)

Erik Abäck, Malmö Live logistiikan tuotantopäällikkö, "Tämä korkean
profiilin hanke on suojattava, koska se on Malmön suurin
rakennushanke ja jopa 500 työntekijää tulee olemaan pienellä alueella
Malmön keskustassa. Haluamme varmistaa, että meillä on vain omia
työntekijöitä alueella. "



Hän kertoo edelleen: "Meillä on erittäin arvokkaita materiaaleja, jotka
tarvitsevat muuttuvassa rakennuksessa suojelua - tämä asettaa suuria
vaatimuksia järjestelmään. " Erik arvostaa myös sitä, että järjestelmä
havaitsee ei-toivottua toimintaa reaaliajassa ja että käyttäjä voi
nopeasti reagoida asianmukaisin toimin. "







Aktiivinen laajojen alueiden
valvonta
Kohde kytketty Mindmancerin
ainutlaatuiseen hälytysverkkoon
Helppo säätää hälytysajat ja
hälytysalueet rakentamisen
edetessä
Ei kustannuksia vääristä
hälytyksistä
Välittömät toimenpiteet
tunkeutumisen tapahduttua

AMMATTITAITO
Erik kuvaa Mindmancer yhteistyötä: "Arvostan hyvää yhteistyötä
Mindmancerin kanssa ja laatu on meille kaikki kaikessa. Siksi myös
heidän hyvät referenssit aiemmista hankkeista oli yksi tärkeä
valintakriteeri. Voit huomata, että he välittävät! "
TALOUS
Erik kuvailee: "VAHTIPALVELU säästää meille rahaa, kun voimme
ryhtyä toimenpiteisiin heti tunkeutumisen alettua ja näin minimoidaan
varkauden ja ilkivallan riskit, kalliit ja aikaa vievät tutkimukset ja
seisokit sekä voimme turvata työntekijöiden turvallisuuden. Voimme
vähentää kustannuksia merkittävästi piirivalvontaan verrattuna."

"VAHTIPALVELUN ansiosta on mahdollista ryhtyä
toimenpiteisiin jo tunkeutumisvaiheessa – paljon
tehokkaampaa kuin pelkkä vartiointi! "
Erik Abäck

___________________________
MINDMANCER
Sai alkunsa Chalmers Tekniska
Högskolanissa tehtyjen tutkimusten
pohjalta. Lähtökohtana oli kehittää
älykästä videovalvontaa, hyödyntäen
robotiikassa ja videoanalyysissä
käytettyä tekoälyä, joka sitten
kytkettiin sertifioituun valvontakeskukseen.
Jatkuvilla investoinneilla kehittämiseen
ja asiakaspalautteisiin pohjautuen on
vartiointipalveluja kehitetty erityyppisille alueille ja uhille.
Kumppaneidemme kautta, tarjoamme
kaiken kattavia turvallisuusratkaisuja
sisältäen kameroista asennuksiin sekä
huolloista hälytyskeskuspalveluihin.
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