
fibernet løfter virksomheden  
‘henrik ørsnes’ til et nyt niveau

Fibernet har givet guldsmedevirksomheden 
Henrik Ørsnes et løft. Her er det Lars Ørsnes 
ved webshoppen

strøm hansen har designet, projek-
teret og installeret guldsmededynastiet 
henrik ørsnes’ nye fibernetværk. fiber-
netværket giver helt nye muligheder for 
både online-trafik og rådgivning af kun-
derne. 

Guldsmededynastiet ”henrik ørs-
nes” er 5. generation i guldsmedeslæg-
ten ørsnes og tæller i dag 45 ansatte, 
4 fysiske butikker og online-butikken 
www.henrikorsnes.dk. lars og bo ørs-
nes, 5. generation, er stolte over at være 
autoriseret, officiel forhandler af ure og 
smykker – og af, at virksomheden også 
producerer egne smykker; både på be-
stilling og i større serier. henrik ørsnes 
er en virksomhed, som kræver en hurtig, 

strømlinet it-infrastruktur, og her har 
strøm hansen været behjælpelig med et 
fibernetværk, der i den grad løfter hele 
virksomheden op på et nyt niveau. 

hurtig og smidig online-trafik 
- en virksomhed som vores kræver 

en hurtig og smidig online-trafik, siger 
lars ørsnes, da strøm nyts udsendte er 
på besøg. 
– engrossalg og online-butikken kræver 
meget trafik; især upload. vi skal være 
hurtige til at få leverandørernes produk-
ter online, vi skal hurtigt kunne vise kun-
derne online-kataloger, og vi skal have 
et let og hurtigt overblik over varerne på 
hele vores lager; inklusive vores 4 fysiske 
butikker. det har vi fået med vores nye, 
superhurtige fibernetværk. upload er ca. 
20 gange hurtigere end før; også kasse-
betjeningen. men alt er blevet hurtigere. 
det er noget, vi virkelig kan mærke; ikke 
mindst ”bag kulisserne” bl.a. i bogholde-
riet og ved online-betjeningen. der er slet 
ingen sammenligning med før, fortsætter 
lars ørsnes.  

rådgivning, design og implementering
strøm hansen har bistået med råd-

givning i hele planlægnings- og imple-
menteringsprocessen og har foretaget 

strøm hansen 
leverer lynhurtig 
it-infrastruktur 

Hele processen med tilbud, rådgiv-
ning, projektering, installation og 
programmering har taget ca. 6 uger 
fra start til slut   
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Switche bliver kontrolleret

En af de fire fysiske Ørsnæsbutikker, hvor alt nu effektiviseres 
af et lynhurtigt fibernet fra Strøm Hansen

alt design, projektering, installation og 
programmering af fibernetværket, som 
bl.a. indebærer levering af switche og 
trådløst udstyr, komplet med optik og 
programmering samt levering af væg-
rack inklusive powerpanel.
- Hvad betyder den hurtige online-trafik 
overodnet set for virksomheden Henrik Ørs- 
nes?
- det betyder, at vi får frigivet tid til udvik-
ling af virksomheden, mere salg og bed-
re, mere fyldestgørende rådgivning af vo-
res kunder. et nyt fibernetværk kan virke 
ubetydeligt, men det er altafgørende for 
en butik som vores, hvis vi vil være helt 
fremme i skoene. og det vil vi naturligvis!
- Hvorfor valgte I Strøm Hansen til opgaven?
- Jamen, vi kendte jo strøm hansen i 
forvejen. og vi kender strøm hansen for 
godt og sikkert håndværk, god rådgivning 
og kvalitet. hele vejen igennem. tingene 
bliver leveret som aftalt og til tiden. her 
er ingen slinger i valsen, og vi er meget 
glade for den løsning, vi har fået.



ISO 9001 CERTIFICERET
Sikkerhed og kvalitet er identisk med navnet Strøm 
Hansen. Siden vi slog dørene op i november 1930, 
har vi været kendt for seriøsitet og troværdighed;  
for faglighed, sikkerhed og sammenhæng i opgaveløsnin-
gen - og derfor også for en høj grad af professionalisme. 

Vores alarmanlægafdeling er naturligvis ISO 9001 cer-
tificeret, og certificeringen indgår som en selvfølge-
lighed i vores stræben efter at levere omhyggelig - og 
sikker - håndværksmæssig kvalitet.

strøm hansen sikrer dine værdier
er din butik eller virksomhed 
sikret mod butikstyveri, indbrud 
og uautoriseret adgang? og 
har du sikret dig nogle effektive 
brandalarmer? 

er du i tvivl om, hvordan du sikrer 
dine værdier bedst muligt, kan strøm 
hansen hjælpe dig. strøm hansens 
dygtige alarm- og sikringseksperter 
tager udgangspunkt i dine aktuelle 
og præcise behov for alarmer og ind-
brudssikring. som en del af en grundig

rådgivningsproces, hvor vi gerne 
fremlægger flere løsningsmodeller, 
designer og projekterer vi sammen 
med dig et system af forskellige typer 
alarmer, der til sammen lægger en 
usynlig jernring om din butik, din virk-
somhed - eller dit hjem for den sags 
skyld.

dialog omkring tryghed 
alarmsystemer og sikring handler 

om din tryghed. det ved vi hos strøm 
hansen, og derfor går vi med største  
respekt og diskretion i dialog med dig 

om, hvilke løsninger der skal til, før du 
er tryg. 

handler det f.eks. om, hvem der 
har adgang til dine arealer - og i hvil-
ke tidsrum? om en præventiv indsats 
mod tyveri og tryghed for dine med-
arbejdere? om at sende automatiske 
beskeder til dig ved den mindste ure-
gelmæssighed i din butik? 

flerstrenget indsats
strøm hansens rådgivere stiller dig 
alle de rigtige spørgsmål og opererer 
med  en flerstrenget sikringsindsats, 
der kan bestå af bl.a.: 

• AIA - Automatisk indbrudsalarm
• ITV - Videoovervågning
• ADK - Adgangskontrol
• ABA - Automatisk brandalarm
• Tågesikring

uanset hvilke(t) behov du har, kan 
vi garantere dig, at du får de mest ef-
fektive alarmsystemer, den højeste 
grad af professionalisme - og fokus på 
stærke produkter, faglig dygtighed - 
og menneskeligt nærvær.
 

STrøm HAnSen  KorT forTAlT:

Strøm Hansen er en lands-
dækkende automations- og in-
stallationsleverandør, der om-
sætter ekspertise, erfaring og 
entusiasme til konkrete, højtek-
nologisk avancerede el- og sy-
stemløsninger. Fra idé til færdigt, 
implementeret anlæg.

Strøm Hansen har afdelinger 
i Nørresundby, Aarhus, Vejle og 
Glostrup - og har opgaver i  hele 
landet samt i resten af Norden, 
Tyskland og England. 

Strøm Hansen vægter sam-
arbejde, tværfaglighed, profes-
sionalisme - og det gode hånd-
værk. Vores 8 indsatsområder er: 

el-SerVIce • AuTomATIon 
 enTreprISe • TrAfIKleDelSe 

 AIrporT • AlArmAnlæg 
 Solceller • el-TAVler

blandt andre disse firmaer har 
allerede valgt strøm hansen som 
deres alarmanlæg-ekspert:

• Wrist Ship supply
• Arcus-gruppen
• Biltema
• ejner Hessel (mercedes)
• Statoil fuel & retail A/S
• nibe Skole
• moosdorf Hegn A/S

Rådgivning og dialog er i centrum, når du 
vælger Strøm Hansen som din alarm-ekspert
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Videoovervågning er  
en stærk, præventiv  
indsats mod tyveri

AIA er en hjørnesten i 
mange alarmsystemer


