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Sådan siger både konference-
og salgschef Gry Røineland og
teknisk ansvarlig Anders Plei-
drup, efter Strøm Hansen har
projekteret og installeret ITV
på et af Danmarks fine, gamle
hoteller; det smukke Helnan
Phønix Hotel i Aalborg. 

Langt de fleste mennesker opfører
sig stadig anstændigt overfor sine
omgivelser. Men det er også et fak-
tum, at antallet af anmeldelser af
kriminelle handlinger er stigende.
Derfor vælger flere og flere at instal-
lere ITV; Internt TV. Både fordi TV-
overvågning virker præventivt, og
fordi det er et uvurderligt redskab,
hvis skaden er sket, og en eventuel
forbrydelse skal opklares.

- Vi havde fire gamle kameraer, som
man stort set ikke kunne se noget
på. Så vi valgte at installere et nyt
og moderne anlæg, siger Gry
Røineland, mens hun skænker en
god kop kaffe til Strøm Hansens
udsendte, der beundrer de skønne
saloner og det stilfulde interiør, som

- Kan I se personens ansigter på
skærmen?

- Nogle har måske kun behov for at
kunne se, at “der er nogen”. Eller,
hvad disse “nogen” foretager sig.
Men hvis der komme ubudne gæster
ind på vores hotel, kan vi ikke bruge
billederne til noget, hvis vi ikke kan
se, hvem det er. Derfor har vi valgt
en løsning, hvor billederne er så
gode, at man kan se detaljer som
ansigter. Det kan også være noget
så simpelt som forsvunden bagage;
dér er kameraet jo også et godt red-
skab - men kun, hvis det kan vise
detaljer.

- Hvordan har I oplevet Strøm
Hansen som leverandør?

- Når man står dér, og skal til at
anskaffe sig noget så følsomt som
TV-overvågningsudstyr, er det vig-
tigt, at man samarbejder med nogle,
som tager sig tid til den nødvendige
rådgivning. For der er mange ting at
tage hensyn til, og her var Strøm
Hansen faktisk rigtig gode, siger Gry
Røineland, hvorefter Anders Pleidrup
tager over:

“Det er helt klart et spørgsmål om sikkerhed”
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danner ramme om spisesalen på
Helnan Phønix Hotel.

- Hvor mange kameraer har I så nu?
Og kan I se hele hotellet fra den cen-
trale skærm?

- Vi har 12; 5 udenfor og 7 inden-
dørs. Og de giver den nødvendige
dækning. Det er jo ikke hver eneste
dør, der er overvåget. Men f.eks. om
søndagen er receptionisten alene på
job. Og hvis der så skulle opstå en
episode, er det altså rart for vores
medarbejdere, at der er TV på, siger
Anders Pleidrup.

- Så det er for at sikre jeres
medarbejdere og jeres værdier
som sådan - og ikke for at over-
våge, at I har valgt ITV? 

- Ja, det er helt klart et spørgsmål
om sikkerhed. I starten undrede
personalet sig, fordi de følte, at det
var en slags overvågning, men da de
fik at vide, at det handlede om sik-
kerhed, kunne de sagtens forstå det,
og i dag er de glade for det. 

Helnan Phønix Hotel har valgt at
sikre sine medarbejdere via ITV



- Ja, det er jo ikke ligegyldigt, om
man vælger almindelige kameraer
eller en IP-løsning, om der skal
optages i sort/hvid eller farve, om
kameraerne udenfor skal vandalsik-
res, eller om de sidder så højt, at de
bare skal være vejrbestandige. Om
de skal være faste - eller kunne
dreje, panorere eller zoome. Og så
er der hele lovgivningsspørgsmålet.
At installere ITV er en proces, der
kræver omhyggelig og grundig dia-
log.

- Kunne Strøm Hansen give jer
de nødvendige informationer?

- Helt klart! En projektleder fra
Strøm Hansen gik med mig rundt på
hotellet. Og ved alle de steder, der
skulle sættes kameraer op, gennem-

Samsung vandalsikret kamara
giver knivskarpe farvebilleder -
også ved vanskelige lysforhold

hvor vi fik mest for pengene, slut-
ter Anders, inden både han og Gry
skal videre i det daglige arbejde
på det gamle hotel. 

Se flere casestories om Sikring
under “Sikring” 
på www.stroemhansen.dk

Til Sikring anvender Strøm
Hansen blandt andet:

ITV: Samsung/Axis/Ikegami
Billedlagring: Samsung/
Milestone
Tyverialarm: Powermax pro
(trådløse systemer)/ Premier/Nox
Security/ATS (GE)
Adgangskontrol: Nox
Security/Unilock/ATS (GE)

gik projektlederen samtlige nødven-
dige detaljer. Så på den måde fik vi
en utrolig god dialog omkring pro-
cessen, oplyser Anders Pleidrup
- Og så forudsatte Strøm Hansen
ikke, at vi vidste noget i forvejen,
fortæller Gry Røineland. 
- Meget af rådgivningen er virkelig
teknisk; og det at lære at bruge
anlægget rigtigt er jo heller ikke
bare sådan lige at gå til. Derfor var
det en lettelse, at Strøm Hansen tog
for givet, at vi absolut intet vidste
om ITV. Projektlederen, og faktisk
også de teknikere, der hjalp med
installationen, forklarede alt helt fra
bunden, så de var sikre på, at vi fra
starten vidste, hvad vi har med at
gøre.

- Var det så derfor, at I valgte
Strøm Hansen som leverandør?

- Det er jo også et spørgsmål om
økonomi, siger Anders Pleidrup. Og
vi har da set os om, inden vi valgte
leverandør. Hos Strøm Hansen fik vi
præcist den løsning, vi havde brug
for. Hverken mere eller mindre. Og
Strøm Hansen var klart det firma,

www.stroemhansen.dk

Receptionisterne er glade for den ekstra sikkerhed ITV giver

Strøm Hansen ønsker alle partnere og kunder 
en rigtig glædelig jul og et lyst og godt nytår.
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