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Med nya bestämmelser
ställs det andra krav på
den som hanterar personuppgifter.

Marcus Sandahl
VD • Produktchef

Vi ser att det finns ett
stort behov av att få stöttning i hur de nya regelverken ska tolkas, och särskilt
hur viktning och dokumentation av behovet ska ske.
Här stöttar vi våra kunder,
så behöver du hjäp – hör
av dig.
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NY KAMERABEVAKNINGSLAG

MOT NYA BRANSCHER

Den 1 augusti fick vi en ny kamerabevakningslag som
tillsammans med Dataskyddsförordingen reglerar hur
kamerabevakning får användas.

Med anledning av den nya Kamerabevakningslagen
öppnas det upp för fler företag att installera kameraövervakning utan tillstånd.

Viktiga delar i den nya regleringen är vilken rättslig
grund som används, förhandlingsskyldighet om det är
en arbetsplats, utökad upplysningsplikt och skyddande
av material.

Vi fokuserar därför på att hjälpa de fastighetsägare,
hotell, flerbostadshus, restauranger med flera som ser
att behovet är stort att få en behovsanpassad kamerabevakningslösning.

Vi berättar gärna mer. Kontakta din säljare eller ring oss
direkt på telefon 010-130 65 00.

Behöver du eller någon i ditt nätverk hjälp – hör av er!

En komplett samarbetspartner inom kameraövervakning

Begränsad
eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan)

B

Sverige
Porto Betalt
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PRODUKTNYHETER
Wisenet WAVE är en ny videomanagement-mjukvara.
Programmet uppskattas av användarna för sin enkelhet och
en rad smarta funktioner som ökar användargraden.
De flesta kamera-fabrikat på marknaden kan anslutas, nya
modeller såväl som äldre. Mobilappen är mycket intuitiv och
kräver inga öppningar i brandväggar för åtkomst till bilderna.
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När en kundbeställning är
gjord lämnar säljaren över
underlaget till en
projektledare. Efter att
projektledaren har granskat
beställningen lämnas den
sedan över till administrationen för orderregistrering
och inköp. Maria har jobbat på SanTek sedan 2012.

Vilka är dina arbetsuppgifter?
– Jag registrerar ordrar, beställer produkter och bevakar
leveranserna. Jag jobbar i nära samarbete med
projektledningen för att kunna hålla en tight leverans
och för att tillsammans kvalitetssäkra flödet från det att
kunden beställer till dess att vi har levererat beställt
uppdrag. Jag sköter även all inrapportering av
teknikernas arbete och den löpande bokföringen. Ringer
ni in till växeln så är det oftast jag som svarar.

Panorering i en fisheyekamera är en uppskattad
funktion som är enkel
– även i appen.

Avigilons nya multisensorkamera kan täcka in stora upptagningsområden i 180, 270 eller 360 graders bildvinkel.
Kameran är utrustad med Avigilons patenterade videoanalys
för att söka/larma på person och fordon. Högkvalitativa
bilder framställs, även under svåra ljusförhållanden, med
IR-belysning.

Vad gillar du bäst med jobbet?
– Jag gillar att mitt jobb är varierande och att vi är ett
härligt gäng kollegor.

Avigilon H4 multisensor
presenterar tre eller fyra
individuella optiker med
mellan 9 till 32 megapixels
upplösning.

Kontakta din säljare för mer information eller ring
oss på 010-130 65 00!

SanTek är en helhetsleverantör inom kameraövervakning där vi utifrån
kundens behov designar den mest optimala lösningen. Leveransen utförs
av våra egna tekniker. Service- och supportavdelningen säkerställer ett
driftsäkert kameraövervakningssystem.
SanTek Kameraövervakning AB
Batterigatan 17, 553 05 Jönköping
Vxl: 010-130 65 00 · info@santek.se · www.santek.se

När du inte är på jobbet, vad
gillar du att göra då?
– Jag reser gärna till platser med
en historia och ett kulturarv. Men
är jag hemma så spenderar jag
gärna min tid med familj och
vänner eller i trädgården.
Maria Dinkel,
inköp & administration
Svensk Handel har tagit fram en
säkerhetsapp. Butikerna kan i
appen enkelt anmäla brott och
händelser, ta del av säkerhetstips
och checklistor och även skapa
grupper för att kunna samverka
för ökad trygghet.

