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Sensormatic väljer Gate Security som ny
partner i Sverige!

Gate Security kan stolt presentera sig som officiell partner till Sensormatic. 

Sensormatic är en ledande global leverantör av integrerade
säkerhetslösningar för detaljhandeln. 

Gate Security kommer marknadsföra, leverera och ge service åt nya och
befintliga kunder med lösningar och produkter från Sensormatic- och
TrueVUE-serien, i form av bl.a. larmbågar, larmbrickor och larmetiketter.



Gate Security officiell partner med Sensormatic
Detta innebär att Gate Security bl.a. kan erbjuda följande till nya och
befintliga kunder:

• Högklassig service av befintliga Sensormatic-system
• Förmånlig uppgradering av gamla system till nya Sensormatic-

system
• Nyinstallation av larmbågar med senaste tekniken
• Marknadens bästa utbud på AM-larmetiketter

Larmbågar från Sensormatic

Sensormatics larmbågesystem använder en eller flera piedestaler eller
antenner konfigurerade för att skapa en övervakningszon vid utgångar eller
kassan. Larmbågarna kan ge en synlig avskräckande effekt, medan dolda
system erbjuder ett mer diskret skydd för exklusiva butiksmiljöer.

Larmbågarna från Sensormatic erbjuder:

• Hög upptäckningsgrad för att förhindra alla typer av varor från
stöld

• Täckning av breda in- och utgångar som ger en större flexibilitet
vid butiksdesign

• Attraktiv design av larmbågarna som kompletterar befintlig
butiksinredning

• Analysverktyg för optimal butiksprestanda, som bl.a. kundräknare
och lagerhantering

• Minskade falsklarm vilket förhindrar att kunden slipper
pinsamma situationer

Gate Security is now an official Business Partner of Tyco Retail Solutions and the
Sensormatic range of products and services for the Swedish market. The
partnership enables Gate Security to greatly expand their product line and
increase their ability to meet all their customers security needs. All Sensormatic
products will be marketed and sold through Gate Security including EAS for loss



prevention, People Counting Sensors, RFID hardware as well as TrueVUE software
solutions. Adding Sensormatic to the product catalogue will strengthen the
position of Gate Security as one of Scandinavia’s leading providers of security
solutions to the retail and commercial markets.

Stefano Petti, Regional Sales Manager EMEA - Tyco Retail Solutions

Sensormatic har funnit i 50 år, men är sedan 2001 en del av Tyco Retail
Solutions. Sensormatic har en lång tradition av tillverkning och utveckling av
larmbågar, larmbrickor och andra säkerhetsprodukter för detaljhandeln.
Sensormatic är även specialiserat på sourcetagging. Det innebär att en
larmbricka eller larmetikett appliceras under tillverkningsprocessen.

.

Tyco Retail Solutions är en ledande global leverantör av integrerade
säkerhetslösningar för detaljhandeln. Idag använder mer än 80 procent av
världens 200 främsta återförsäljare deras lösningar. Kunderna är allt från
enskilda butiker till globala detaljhandelsföretag. Tyco Retail Solutions är
verksamma i mer än 70 länder världen över. Tyco Retail Solutions har
lösningar som ger återförsäljare realtidskontroll över lagerregister samt
produkter och lösningar för att förbättra daglig verksamhet, optimera
lönsamheten och skapa minnesvärda shoppingupplevelser för kunderna.

Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd,

http://gatesecurity.se/produkter/varularm-invue
http://gatesecurity.se/produkter/varularm-larmbagar


stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning,
porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge,
Danmark och Finland.
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