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Världsbäst på
säker design

■ ”FRAMTIDENS SÄKERHETSBOLAG”
Redan 2004 lanserade Håkan Isaksson idéerna
med närbevakning och där mångkulturella väktare
är räddningen för storstädernas förorter.

■ VARUMÄRKET MÅSTE SKYDDAS.
– Den globala medelklassens växande efterfrågan
på märkesvaror har lett till en obegränsad
marknad för varumärkesförfalskarna, säger
Tommy Hydfors, Rikskrim.

EN TIDNING FRÅN MENTOR COMMUNICATIONS // WWW.SKYDDOSAKERHET.SE

BRANSCH

Tidomat kortläsare för passagesystem har belönats i en av världens
mest prestigefulla designtävlingar.

Prisbelönad svensk
kortläsare
Den svenska kortläsaren har fått

pris av Good Design Award, en tävling som
samlar deltagare från hela världen. Bland de
företag som belönas finns många världsledande tillverkare.
Nikolaus Frank står bakom den här
banbrytande designen. Han har fått många
utmärkelser för sin industridesign och
har tidigare formgivit Tidomat produkter.
Nikolaus Frank anser att design idag är en
självklar och viktig del i ett företags framtoning.
-Med den här kortläsaren har utvecklingsteamet på Tidomat velat sätta en ny standard
för kortläsare. Uppskattning från våra kunder
och användare ute i verkligheten tillsammans
med det amerikanska designpriset Good Design
bekräftar att vi är på rätt spår. Säger Lennart
Eriksson, vd på Tidomat.
-Vi har ständigt legat långt fram med vår produktutveckling och har gått vår egen väg, inflikar
Pekka Kauppinen på Utvecklingsavdelningen.
-För en tid sedan ställde man frågan om
det var vi som var före IPOD eller tvärtom,
tillägger Paul Stambeck, även han vid Utvecklingsenheten.
Det handlar nämligen om knappsatser
med beröringsfri touch. Du behöver bara
hålla fingret ovanför knapparna.

VISAS I CHICAGO
Den prisbelönade produkten visas i sommar
i Chicago på den internationella utställningen Good Design Show vid Museum of
Architecture and Design.
Tidomat ligger i framkant med sina
säkerhetssystem och kortläsarapplikationer.
Idag kan en kortläsare fungera till det mesta
från dörröppningar och tidsregistrering till
av- och påslagning av larm, lokalbokningar,
informationsöverföringar, fotosystem och
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mycket annat. Kortläsaren är ett öppet
gränssnitt som kopplas till det lokala nätverket. Möjligheterna tycks vara outtömliga.
Företaget har även gamla trogna kunder
som får sina system uppgraderade med nya
programvaror.
-Vi säljer till samma kunder för fjärde gången. Det är lite av ett rekord. Vi är unika på system
som är uppgraderingsbara och det går alldeles
utmärkt att koppla in nya kortläsare på gamla

därefter minskade storleken på kortläsarna
och nu är det kortläsare med tydliga knappsatser, användarvänliga i design och grafik
som gäller. Den gröna och röda dioden har
bytts ut mot en glad och en moloken gubbe.
Nästa generation kortläsare blir förmodligen
en enda stor display.
-Vi tycker att det är roligt att vi har kunnat släppa fram en designer för våra säkerhetsprodukter, fortsätter Lennart Eriksson.

Lennart Eriksson visar hur kortläsarna har förändrats med tiden.
trådar. Säger Andreas Eriksson på företaget.

FÖRSTA SYSTEMET 1983
Tidomat lanserade sitt första passagesystem
1983 och sedan dess har det hunnit rinna
”mycket vatten under broarna”.
Det startade nämligen med plåtbeklädda
stora lådor till en början, så kallade ”ryssmodeller”, så kom kortläsarna med displayer,

-Den nya designen är tidlös och tillåter en
snabbare teknikutveckling än föregångarna.
-Vi utvecklar själva våra produkter som
produceras i ett eget bolag i Kina. Och vår
affärsidé är att hela tiden ligga i framkant
med tekniken. ■
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