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G4S

● 2000 medarbejdere med mere….   Stor i DK og verden

● Dedikeret team af eksperter

● Kunder som vil vise frem



AGENDA

•Kan Danske Havne dele sikringsløsninger?

•Særlige fordele ved at tilbyde fælles anlæg!

•Awareness træning og svindbekæmpelse!

•Gevinsterne kort



Hvor giver samdrift mening for EJER og LEJER?

FM UDBYDER



Havnens bygninger Nafta

SPC A/S Berider udstyr

Gullivers Rejser Workload Aps

Spaniens marmorværk Berliag Gmbh

Pakhus 12 Skibsmaling

EN HAVN



Stordrift Lavere kostpris Individuel, men med 

besparelse

Øget kendskab, 

mindre 

driftforstyrrelse

Gamle relationer

Styr på Niveau, 

ISPS

Lavere priser Øget kendskab og 

fokus

Fælles opsamling 

på hændelser

Gamle relationer

Styr på niveau og 

samlet omfang

Lavere pris, 

storkunde fordele

Forhandlings-kraft 

på nye 

tiltag/upgrades 

1 kort til hele 

området, men 

separat adgang til 

oprettelse

Små leverandøre, 

kabling.

Sammenhæng SW og licens 1 sted, 

lavere pris

Ensartet og øget 

forhandlings-kraft

1 kontrolcentra Kabling og styring

5 EKSEMPLER PÅ SAMDRIFT



HVOR ANVENDES SAMDRIFT?

Indkøbscentre - bundlinje, kvalitet, F&P krav

Kontorfællesskaber - bundlinje, kvalitet, F&P krav

Detail kæder - kvalitet og drift/egen bundlinje F&P krav

Virksomheder med flere adresser - kvalitet og drift/egen bundlinje

Kommuner, kvalitet og drift/egen bundlinje, egne krav og datatilsyn- selvforsikring

Sygehuse, kvalitet og drift/egen bundlinje, egne krav og datatilsyn

Transport virksomheder, bundlinje, Tapa krav, F&P krav, GDP, kvalitet

....mange flere



SÆRLIGE FORDELE

•Sikkerhedsniveauet

–Flere niveauer men defineret og styret

–Havnen er sikkerhedschef for brugerne

•Sovende anlæg

–Ved fraflytning stadig alarm, hærværk, indbrud mm.

•Vagt og nøgler

–1 nøgleboks, 1 vagtfirma, kendskab og kvalitet

•Priser

–1 central, sikring som aftalt, i stedet for 10 centraler

•Service

–Bedre respons, bedre pris 1 kontaktperson på alt sikring



AWARENESS & SVIND

G4S Academy Specialists
I G4S har vi samlet en række af vores bedste 

kompetencer under titlen - G4S Academy 

Specialist. Det er personer, som er uddannet til at 

arbejde med risici i et overordnet perspektiv og 

samtidig har unikke kompetencer inden for en 

række specialområder.
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Eddie
Eddie har mere end 25 års erfaring i 

sikkerhedsbranchen, og besidder 

en bred faglig viden om sikring og 

sikkerhed. Eddie har ansvaret for flere 

af G4S’ TOP 100 kunder, og er en 

brobygger mellem kunden og produktet, 

hvilket giver ham mulighed for at 

navigere på alle niveauer - lige fra 

arbejdet

med udbud til udarbejdelse af 

sikringsstrategier.
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G4S Koncernen
G4S er den danske samarbejdspartner for G4S Risk 

Consulting, som med hovedkontor i England, løser 

opgaver i over 100 lande. G4S Academy kan med 

udgangspunkt i unikke internationale og nationale 

erfaringer tilbyde vores kunder og 

samarbejdspartnere assistance indenfor en lang 

række områder.
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AWARENESS & SVIND

•Efterforskning af hændelser

–Svind

•Analyser på tværs

•Awareness træning af medarbejdere og kunder



KONTAKTPERSONER VED G4S

Bo Jacobsen 
Chefkonsulent - Exam. 

Sikringsleder

EMS Large Account

Morten Jacobsen
Key Account Manager 

Jette Schou Andersen
Sikkerhedskonsulent 

Academy Specialist 



SPØRGSMÅL

- Spørgsmål ?


