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OSLO, NORGE

Reflekser og fargegjengivelse vil bli gjennomgått. Også energibesparelse
og virkningsgrader på de høyeffektive LED-lampene er viktige emner.
Betydningen av Dag/Natt kameraer med IR-korrigerende objektiver
forklares og vises.
Som en spesiellt interessant nyhet vises og forklares LED-lamper
basert på strømforsyning via ”Power over Ethernett”. (PoE).
Seminarvert: ADI-Alarmsystem og Raytec Ltd.
Foreleser: Shaun Cutler, Raytec og Kato Lystad, ADI-Alarmsystem.
Deltagergebyr: 290 NOK

12 mars
Block 3
09:00 - 10:30

Frode Haugseth.

Ian Tredinnick.

04 Sikker alarmoverføring vi TCP/IP
– gir kostnadseffektive fordeler
Nettverksteknologien er i ferd med å erobre sikkerhetsbransjen. Det er
ikke bare videoovervåking som IP-basert teknikk som gir nye muligheter
for brukerne av sikkerhetssystemer. I de siste årene har flere og flere også
insett fordelene med TCP/IP-basert alarmkommunikasjon.
På seminaret ”Sikker alarmoverføring vi TCP/IP – gir kostnadseffektive
fordeler” forteller Ian Tredinnick, Managing Director, for Chiron Security Communication Ltd, om mulighetere med den nye teknikken. Han
vil belyse sikkerheten i funksjonaliteten og kostnadseffektiviteten og
forklare hvorfor TCP/IP-basert alarmoverføring får flere og flere brukere
i såvel bedrifter som kommuner og annen offentlig virksomhet.
I løpet av de siste årene har Chiron’s IP-baserte løsning IRIS blitt
etablert i større markeder over hele Europa. Med AVS System AS som
samarbeidspartner, har Chiron også nå levert og installert systemet hos
de største sikkerhetsselskapene i Norge, og hvor disse nå tilbyr dette i
markedet for sikker alarmoverføring. Systemet er nå valgt og tatt i bruk
av banker, butikkerkjeder og andre typer kunder.
Ian Tredinnick vil forklare på hvilken måte som den IP-baserte teknikken gir store fordeler i både økonomiske besparelser og ikke minst de

10:45 - 12:05

05 Alarmoverføring i
fremtiden – utfordringer
og løsninger
Seminaret ser på utviklingen av
alarmoverføring frem til i dag,
og diskuterer trender fremover i
tid. Med mer enn 25.000 abonHarald Rønning. Knut Espen Øverberg.
nenter og over 12 års erfaring
som leverandør av sikker alarmoverføring har Safetel mange konkrete
eksempler på hvilke problemer som kan oppstå og hvordan disse løses på
en optimal måte, sikkerhetsmessig og ikke minst driftsmessig. Noen av
emnene som blir behandlet på seminaret er:
– Telekommunikasjon er i endring. Analoglinjer og ISDN bygges
ned, samtidig som bredbåndsløsninger og IP-telefoni rulles ut i kommuner og bedrifter. Ofte skjer det uten tanke på mulige konsekvenser
for alarmkommunikasjonen. Er det i fremtiden riktig og fortsatt basere
alarmkommunikasjon på fastnettforbindelser eller vil dette gi økende
driftsmessige ulemper? Hvilke alternativer finnes? Hva er de kostnadsmessige konsekvensene av å tenke nytt, og hva er kriteriene for å gjøre
endringer?
– Safetel har omfattende erfaring med sikker mobil alarmkommunikasjon. Vi har erfart at dette har gitt bedre drift og sikkerhet enn for
andre alarmoverføringssystemer. Men også mobilbasert alarmoverføring
har utfordringer som må håndteres. Hvordan kan man sikre at mobilbasert alarmoverføring alltid fungerer i henhold til kravene? I seminaret
diskuterer vi hvordan blant annet redundans, kryptering og autentisering
benyttes for å sikre alarmkommunikasjonen, og hvilke konsekvenser
dette har for drift og kostnad på alarmoverføringstjenesten.
– Hva sier kundene om sikker mobilbasert alarmoverføring? Hva er
tilbakemeldingen fra alarmmottak og andre aktører i sikkerhetsbransjen?
Hvordan mottas mobilbasert alarmoverføring i de andre nordiske landene? Seminaret vil avslutningsvis vise hvordan Safetels tjenester anvendes i
praksis og hvilke fordeler det gir.
Seminarvert: Safetel
Talere: Harald Rønning, administrerende direktør i Safetel.
Knut Espen Øverberg, teknisk direktør i Safetel
Deltagergebyr: 290 NOK
Block 4
13:00 - 14:30

06 ISCI – Effektiv IP-videolagring med mange muligheter

dette samme kommunikasjonssystemet.
Chiron er blant de som har desidert mest erfaring på dette området.
På dette seminaret vil Tredinnick blant annet dele denne erfaringen
med deg, snakke om nye trender og utvikling. Videre får deltakerne på
seminaret en liten presentasjon av de nyeste produkter og funksjoner,
f.eks. ”Touch Screen”, som gjør IRIS-senderne meget brukervennlig og
lett å installere.
Ikke gå glipp av dette seminaret, vær en av de som er oppdatert med
siste informasjon om slike løsninger og dette markedet.
Seminaret blir holdt på engelsk.

IP-nettverk og IP-kameraer blir mer og mer vanlig i dagens sikkerhetsinstallasjoner. Dette fører til at større mengder data skal overføres til
lagringsmediene og større krav til systemet. Det kan fort bli flaskehalser
i overføringene og man kan miste viktig data. Hvordan kan ISCI være
med å gjøre det lettere?
ISCI er skalerbare systemer med direkte eller distribuert lagring og er
kostnadseffektivt. Det er ingen ”single point of failure” og sikrer viktige
data dersom uhellet skulle være ute, noe som gjør systemet mindre sårbart. ISCI er fremtiden.
Seminaret vil gi svar på hva ISCI er og hvilke muligheter som ligger der.
Seminaret blir holdt på engelsk.

Seminarvert: AVS System
Talere: Frode Haugseth, Daglig leder, AVS System, Ian Tredinnick,
Managing Director, Chiron Security Communication Ltd.
Deltagergebyr: 290 NOK

Seminarvert: Robert Bosch AS, Security Systems
Talere: Ruud Tonders, Sales Consultant IP Video, Bosch Security Systems
B.V, Holland
Deltagergebyr: 290 NOK

Spennende teknikkseminarer på Sectech

Stor fokus på intelligent video og alarmoverføring
Den 11.-12. mars arrangeres sikkerhetstekniske seminarer
på Radisson SAS Scandinavia Hotel i Oslo. Seminarene kom
pletterer den pågående Sectech-utstillingen på en utmerket
måte. Det et de profesjonelle innen sikkerhet som står for
innholdet og som bidrar til at seminardeltagerne får kvali
fisert informasjon som er oppdatert og relevant i en tid da
den teknologiske utviklingen går med rasende fart.

-

-

Sectech Norge 2009 tilbyr et fullpakket seminarprogram. I løpet av
to dager er det anledning til å få høre om de siste erfaringene om
forskjellige områder innen sikkerhetsteknikk.
De fleste seminarene har tilknytning til ITV, siden årets tema er
intelligent videoanalyse, IP-videolagring og energibesparende belysning til kameraovervåkningsanlegg.
Utover det blir det seminarer om dagens teknikk og muligheter
når det gjelder alamoverføring.

Programmet som arrangeres ser ut som følger:

11 mars
Block 1
09:00 - 10:30

01 Intelligent videodeteksjon – hva kan
teknikken tilby i dag?
Nettverksteknologiens betydning for sikkerhetsinstallasjoner blir mer
tydelige. Fremfor alt merkes det innenfor området videoovervåkning.
Eksperter mener at hele 15 prosent av alt salg på det nordiske markedet
for overvåkningskameraer i dag er nettverkskameraer. Og økningen er
fortsatt veldig stor.
Kanskje det mest interessante allikevel er hva nettverksteknologien
innebærer av nye muligheter for brukerne. Med megapikselkameraer får
vi bedre overvåkningsbilder, f.eks ved behov for identifisering, noe som
kan bli helt avgjørende bevis. Legg så til hva intelligent video kommer til
å tilføre for sikkerheten og hva slags merverdi den intelligente videoanalysen gir.
Det er altså kun spørsmål rundt disse aspekter og om konsekvensene
av det pågående teknologiskiftet fra analog til digital teknikk dette seminaret handler om.
Seminaret blir holdt på engelsk.
Seminarvert: Robert Bosch AS, Security Systems
Talere: Ruud Tonders, Sales Consultant IP Video, Bosch Security Systems
B.V, Holland
Deltagergebyr: 290 NOK

videoovervåkning har i dagens og fremtidens overvåkningssystem: De
fleste er enige om at software for sanntidsanalyse av overvåkningsvideo
kommer til å forandre forutsetningene for videoovervåkning. Teknikken
lover reduserte kostnader og økt overvåkningskvalitet, men på tross av
det går introduksjonen av intelligente videoovervåkningsløsninger saktere
enn forventet. Hvorfor?
Seminaret belyser fordeler og ulemper med ulike design som edge- og
serverbaserte løsninger, og studerer nærmere hvordan ytelse og kvalitet i
intelligente videoovervåkningsløsninger defineres.
I den andre delen av seminaret diskuteres erfaringer fra implementering av high-end løsninger for intelligent videoovervåkning.
Ved valg og implementering ved krevende løsninger for intelligent
videoanalyse må det tas hensyn til en rekke forhold, og det finnes mange
fallgruver: Foruten å nå forventet ytelse og funksjon må løsningen kunne
integreres i øvrig infrastruktur som IP-nettverk, kameraer og VMS-system. Det må dessuten være intuitivt å konfigurere og anvende.
Videre i seminaret diskuterer OPAX viktige erfaringer fra implementering av en rekke avanserte videoløsninger med intelligent videoovervåkning. Den britiske systemintegratoren ISM presenterer dessuten sine
erfaringer fra det pågående prosjektet til State Street Bank der OPAX sine
løsninger for videoanalyse rulles ut i flere land.
Seminarvert: OPAX AS
Talere: Matts Lilja, CEO, OPAX AS, Frode Berg Olsen, CTO OPAX AS
og Steven Smith, Marketing Director, ISM
Deltagergebyr: 290 NOK
Block 2
13:00 - 14:30

10:45 - 12:05

Shaun Cutler.
Matts Lilja.

Frode Berg Olsen.

02 Intelligent videoovervåkning: – teori eller virkelighet?
– muligheter og fallgruver, basert på erfaringer
Intelligent videoanalyse er et av temaene på Sectech. Ett norsk selskap
med høy kompetanse er OPAX som holder seminaret ”Intelligent videoovervåkning: – teori eller virkelighet?”
For den som vil holde seg à jour med det aller siste innen videoovervåkning er dette seminaret et ”must”.
I den første delen av seminaret diskuteres hvilken rolle intelligent

Kato Lystad.

03 Effektiv og energibesparende LED-belysning
– hvordan få kvalitetsopptak om natten
Raytec Ltd. og ADI-Alarmsystem viser de siste nyheter innenfor pålitelig,
effektiv og energibesparende belysning til kameraovervåkningsanlegg.
Seminaret gir en gjennomgang av de tradisjonelle lystyper, med særlig
vekt på energitap, miljøbelastning og oppvarmingstid.
Videre vil seminaret gi en forklaring om hvitt lys fra LED-lamper
(lysdioder) og om infrarødt lys fra LED-lamper. IR belysning forklares
i forhold til prosjektering og lysets egenskaper. Det vil være fokus på
anvendelsesområder og på korrekt valg av LED lampe til det rette formål.

UTSTILLERINFORMASJON
Velkommen til Sectech Oslo 11. & 12. mars 2009
Messens åpningstider
Onsdag 11/3 - 09:00-16:00
Torsdag 12/3 - 09:00-16:00
Inn- & utflytting
Innflytting
Tirsdag 10/3 – 15:00-23:00
Onsdag 11/3 – 07:00-08:30
Utflytting
Torsdag 12/3 16:00-20:00 ( Vennligst observèr at utflytting ikke skal påbegynnes før messen er stengt! )
Bortkjøring av gjenlagt utstyr og materiell når messen er over vil bli fakturert.
Innbydelser/Entrébilletter
Invitèr dine kunder till Sectech! Invitasjonsbiletter er uten kostnad.
Bestilling gjøres til: helena@armedia.se
Adgang for besøkende
Gratis adgang ved forregistrering på www.sectech.nu eller med medbragt invitasjonskort (normal adgangspris kr. 150). Fagmesse. Barn
under 15 år kun adgang sammen med en voksen.
Prisen per stand omfatter
- Bakvegg
- Disk med oppbevaringsrom
- 2 klappstoler
- 1 brosjyrestativ
- 1 el-uttak 2000W, Spotlights, (Kan variere avhengig av standens plassering og størrelse)
- Matte og Firmanavn.
Totalt inneholder messen ca. 40 stands, hvorav de fleste er på 6 kvm (2x3 m).
Prisenforstandser
6 kvm
- NOK 24.500,12 kvm - NOK 40.170,Utover dette blir det et tillegg på grunnleie/påmeldingsavgift på NOK 3.500,Siden antall stands er begrenset, gjelder det virkelig å være rask med å bestille plass.
Internet
Trådløs internetforbindelse er inkluderet i samtlige lokaler.
Fast internetadgang kontakta: Bettine Amundsen bettine.amundsen@radissonsas.com
Tilleggsbestilling av el, skilt etc. skal være Marika Thelenius, AR Media ihende senest den 23. februar, marika.thelenius@armedia.se
Montering av materiell på veggene må gjøres med stifter eller kroker. Utstillerne har ansvar for eventuelle skader i Radisson SAS
Scandinavia Hotels lokaler ved innflytning, montering, selve utstillingen samt ved nedmontering og utflytning.
Arrangørene har ikke ansvar for skader, ødeleggelser etc som oppstår. Derfor anbefaler vi at din forsikring også omfatter transport og
utstillinger.
Utstyr sendes til:
Radisson SAS Scandinavia Hotel
Holbergsgate 30
N-0166 OSLO
Norge
Merk utstyret med:
Sectech 11.-12. mars
Att: Bettine Amundsen samt standnummer og bedriftsnavn.

Sikkerhetsbanketten
Møt dine kunder i avslappende omgivelser i hotellets festlokale Scandinavia Scene. Kvelden 11. mars kl. 19.00 vil en av Norges mest
kjente og kjære artister være fokus for gjestene på Sikkerhetsbanketten. Jo Nesbø er et multitalent som har en egen evne til å fange
publikum - enten det er gjennom sitt forfatterskap eller med gitar på en scene.
Meny
Aperitiff
***
Gravlaks med urtekrem til forrett
***
Svin ytrefilet med wokgrønnsaker, soppsaus og potetbåter
***
Trio sjokolademousse til dessert
Pris: NOK 1050:- eksklusive drikke ( obs, påmelding er bindende! )
Biletter bestilles her: deniz.baykal@armedia.se, tel: +46 8 556 306 80

Fakturering
Fakturering av stands vil bli foretatt via vår administrative partner:
Thue & Selvaag Forum AS
Storgt. 86
Postboks 14
N-2601 Lillehammer
Ref.: Hilde Ødeli Sletten
Tel.: +47 61 28 73 20
Veikart: www.radissonsas.no
Arbeidskort samt utstillerkort kan hentes ved ankomst til messen og skal bæres synlig av alle.
Vedlegges: Standtegning og standoversikt

Med vennlig hilsen,

AR Media International AB
Deniz Baykal – Prosjektleder
Tlf.: +46 8-556 306 80
Mob.: +46 73 987 53 33
E-mail: deniz.baykal@armedia.se
Marika Thelenius – Event Coordinator
Tlf.: +46 8-556 306 80
Mob.: +46 70 777 15 51
E-mail: marika.thelenius@armedia.se

INFO FOR BESØKENDE
Velkommen til Sectech Oslo 11. & 12. mars 2009
Messens åpningstider
Onsdag 11/3 - 09:00-16:00
Torsdag 12/3 - 09:00-16:00
Hotellreservasjon
Ved spørsmål angående påmelding eller hotellreservasjon kontakt:
Radisson SAS Scandinavia Hotel
Holbergsgate 30
N-0166 Oslo
Norway
Phone: +47 02 525
Fax: +47 23 29 30 01
E-mail: Sales.Scandinavia.Oslo@RadissonSAS.com
www: www.RadissonSAS.com

Ved bestilling av hotellrom vær vennlig å oppgi referansekode: KKSec09
Pris på rom for utstillere og deltagere inkl. moms:
Enkeltrom NOK 1.595,- pr. pers. inkl. frokost

Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel ligger i hjertet av Oslo.
Det meste er innen gangavstand fra hotellet. Aker Brygge med shoppingmuligheter, restauranter, barer og kaféer.
Hva med en forfriskning ved fjorden? Eller en båttur til severdigheter som Fram, Kontiki og Vikingskipene på Bygdøy.
Karl Johans gate er også bare et kvartal unna.
Fly: Oslo lufthavn Gardermoen, landets internatjonale hovedflyplass, knytter Oslo till Europas viktigste byer. Flyplassen
ligger 47 km fra hotellet; 28 min med Flytoget og ca 40 min med bil.
Flybuss: Har avgang fra Radisson SAS Scandinavia Hotel til Gardermoen hvert 20 minutt. Du får hjelp med bagasjen
direkte ut i bussen og den fraktet bekvemt fra dør til dør.
Tog: Nationaltheatret stasjon er bare 5 min gange fra hotelletog tillbyr både lokale og regionale togforbindelser.
Bil: Radisson SAS Scandinavia Hotel ligger midt i sentrum, nær slottet og hovedgaten Karl Johan. Vårt hotel har også
parkeringsmuligheter-/hotellgarage.
Veikart: www.radissonsas.no

Innbydelser/Entrébilletter
Invitèr dine kunder till Sectech! Invitasjonsbiletter er uten kostnad.
Bestilling gjøres til: helena@armedia.se
Adgang for besøkende
Gratis adgang ved forregistrering på www.sectech.nu eller med medbragt invitasjonskort (normal adgangspris NOK 150,-).
Fagmesse. Barn under 15 år kun adgang sammen med en voksen.

Besøk gjerne www.sectech.nu for kontinuerlig oppdatert informasjon

Med vennlig hilsen,

AR Media International AB
Deniz Baykal – Prosjektleder
Tlf.: +46 8-556 306 80
Mob.: +46 73 987 53 33
E-mail: deniz.baykal@armedia.se
Marika Thelenius – Event Coordinator
Tlf.: +46 8-556 306 80
Mob.: +46 70 777 15 51
E-mail: marika.thelenius@armedia.se

