V I S I K R E R VÆ R D I E R

Sikkerhed i 78
lokale banker...
Spar Nord Bank med hovedsæde i Aalborg, er blandt
landets største pengeinstitutter. Kernen i Spar Nords
forretningsmodel og strategi, er ambitionen om at drive
en enkel retailbank med fokus på privatkunder og lokalområdernes
små og mellemstore virksomheder. Spar Nords forretningsenhed,
”Lokale Banker” , omfatter således 34 geografiske bankområder med
ialt 78 lokale banker, hvor 1.500 medarbejdere betjener ca. 322.000
privat- og erhvervskunder.
Sikring af pengeinstitutter stiller i sagens natur særlige krav. Den
ultimative udfordring er et væbnet røveri - men der kan også være
tale om andre alvorlige trusselsscenarier, hvor sikkerheden for personale og kunder altid må vægtes optimalt. Princippet om ”lokale
banker” hos Spar Nord betyder dog heldigvis, at man sjældent
oplever voldsomme eller stressende episoder i nærområdets ”egen
bank”.
Lea Magnusson, direktør i Spar Nord Direkte - og som sådan ansvarlig for sikkerheden i banken - er imidlertid meget bevidst om brugen af effektive og driftssikre sikringssystemer:
- Trusselsbilledet for pengeinstitutter er i konstant forandring
med tiden - og påvirker den måde vi indretter os på. Vi har tidslåse
på kontanterne og mange banker er tilmed pengeløse, men alligevel må vi altid søge at gardere os præventivt mod enhver negativ
hændelse, som jo i første omgang går ud over et fuldstændigt
sagesløst personale, siger Lea Magnusson. Medarbejdernes tryghed
er en del af Spar Nords værdikoncept, og vi går heller ikke på kompromis på dette område, understreger hun.
Spar Nord Direkte har i samarbejdet med ACTAS lagt vægt på, at
man som sikringsoperatør kan installere og servicere optimale løsninger med høj driftssikkerhed - overalt i Danmark:
- Hos ACTAS taler vi med professionelle rådgivere og teknikere,
som leverer full-service sikring på et højt niveau. Vores overvågning
i høj opløsning sikrer dokumentation i perfekt kvalitet og bankens
AIA (automatisk alarmanlæg) scorer topkarakterer ved de inspektioner, som udføres over hele landet, lyder det fra Lea Magnusson.
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