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Kontantene forblir et viktig betalingsmid-
del, og hver dag er det sedler og mynt til 
en samlet verdi av mer enn 50 milliarder 
kroner i sirkulasjon i Norge. Dermed er 
det en ganske formidabel oppgave å sørge 
for at kontantene er tilgjengelig der det 
er behov for dem. Nokas har over 150 
verditransportruter i Norge som sikrer 
omløp av kontantene. 

Kostnadseffektiv og sikker kontanthånd-
tering stiller  store krav til innovasjon og 
nytenkning. Nokas håndterer hvert år i 
overkant av 170 milliarder kroner, og har 
ansvaret for kontantomsetningen for de 
største norske banker og butikkjeder. 

Selskapet leverer tjenester innen verdi-
transport, kontanthåndtering, valutasalg 
til banker, samt drift av kontantautoma-
ter for banker og næringskunder, og har 

rundt 850.000 oppdrag per år.

Nokas Cash Handling består av tre 
forret nings områder, Nokas Produksjon, 
Nokas Logistikk og Nokas CMS (Cash 
Management Services).

NokaS ProdukSjoN
Forretningsområdet drifter seks telle-
sentraler og depoter i Norge. De private 
depotene omfordeler overskudds- og 
underskuddslikviditet mellom de lokale 
bankene. Nokas står i tillegg for drift av 
kontantdepoter for Norges Bank.

NokaS LogiStikk 
Forretningsområdet har ansvaret for 
selskapets landsdekkende nettverk for 
verdi transport. Dette er Norges best 
utbygde nettverk som går fra Lindesnes 
i sør til Hammerfest i nord. Nettverket 

sikrer optimale løsninger for kunden med 
gode og etablerte rutiner og koordinering 
av tjenester. 

NokaS CMS 
(CaSh MaNageMeNt ServiCeS)
Herfra driftes kontantautomater for 
bank og næringskunder samt den elek-
troniske tjenesteplattformen NEMSYS. 
NEMSYS er fellesbetegnelsen for Nokas 
Cash Handlings elektroniske kontant-
håndteringstjeneste. NEMSYS bidrar til å 
optimalisere alle sidene ved kontanthånd-
teringen. Plattformen håndterer meldings-
utvekslinger med kunder og infrastruktur 
for kontanthåndtering. Videre besørgers 
optimalisering og bestilling av veksel og 
henteoppdrag basert på kundens behov. 
Dette uavhengig av hvilken løsning som 
er valgt for den enkelte butikk. 

cash haNDLING

Åtte tonn 
kontanter 
om dagen!

SatSer 
i Sverige

Returadresse: Nokas AS, Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg

totaLLeveraNdør 
av trygghet

et Sikrere 
teater

oMSetNiNg rett 
iNN PÅ koNto
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vÅr Strategi om lønnsom vekst er et styrende 
mantra for oss. Vi vokser fortsatt og har ingen 
planer om å slutte med det. I skrivende stund 
er vi 3500 medarbeidere og i løpet av 2012 vil 
vi passere 2,2 milliarder i omsetning. Det stiller 
strenge krav til oss som bedrift. Vårt fokus har 
vært og skal forbli på kundene. Lønnsom vekst 
forutsetter et sterkt kundefokus.

etter oPPkjøPet av Dansk Værdihåndtering, 
G4S Cash Solutions AB, City Larm, Skandia 
Bevakning AB og Sesam Larm & Lås, har 
Nokas etablert et sterkt fotfeste i nabolandene. 
For å lykkes i alle markeder tror vi på en sterk 
lokal ledelse med beslutningsmyndighet – all 
business is local! Vi må ha korte beslutnings-
veier og nærhet til kundene, det har vi allerede 
sett effekten av i Norge og Danmark, denne 
modellen etableres også i Sverige. 

iNNovaSjoN er et minst like sentralt områ-
de for oss. Vår innovasjon er først og fremst 
kundedrevet. Dette gjør oss i bedre stand til å 
avdekke behov i markedet og etablere tjenester 
som møter disse, men kanskje ennå viktigere, 
det bidrar til å øke verdiskapningen for kun-
den.

Med eN Stor skandinavisk organisasjon får 
vi også nye utfordringer. Det er tre ulike mar-
keder som skal betjenes, det finnes mange fel-
lesnevnere, men også mange ulikheter. Et viktig 
arbeid for oss er å hente ut beste praksis fra de 
markedene vi opererer i. Disse erfaringene skal 
vi dyrke videre for å skape gode og effektive 
løsninger, og ikke minst vise oss som en sterk 
og langsiktig partner der vi har tilstedeværelse.

i deNNe utgaveN av Sikre Sider har vi valgt 
å trekke frem noen kundehistorier for å vise 
hvordan vi jobber og hva våre løsninger kan 
tilføre en virksomhet – god lesing!

kundene i fokus

Leder

€

Nokas er Nordens største totalleverandør av 
sikkerhet og kontanthåndtering. selskapet 
driver virksomhet i Norge, sverige og 
Danmark, og har i tillegg kontorer i Polen. 
Konsernet er delt inn i to divisjoner: cash 
handling og security & safety og omsetter 
årlig for rundt 2,2 milliarder NOK.
selskapet har cirka 3500 medarbeidere 
og leverer i dag tjenester til rundt 110 000 
kunder.
Konsernet har 14 tellesentraler hvorav seks 

i Norge, fem i sverige og tre i Danmark. 
Nokas har cirka 300 verditransportruter og 
rundt 150 mobile enheter som daglig bidrar 
til trygg forvaring og leveranser av kontanter 
i hele skandinavia.
Nokas har tillatelse til å utøve vakt
virksomhet i de land der selskapet har 
virksomhet. 
selskapet er sertifisert etter IsOstandarden 
Ns EN IsO 90012000 og miljøsertifisert 
etter IsO14001 standarden.

sikre sider er et kundemagasin for 
Nokas as.
ansvarlig redaktør: heine Wang
Redaksjon/utforming: 
consilio Kommunikasjon as
Foto: Dag G. Nordsveen/
www.nordsveen.net, Bård Gudim og Nokas

firmapost@nokas.no
www.nokas.no

Telefon:
Norge  +47 02580 
sverige  +46 10222 65 00
Danmark  + 45 70 15 76 00
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VOKsER I sVERIGE

Oppkjøpet av G4S Cash Solutions AB er det 57. 
oppkjøpet Nokas gjør siden etableringen i 1987. 
G4S Cash Solutions AB har 550 årsverk og en årlig 
omsetning på SEK 500 millioner.
– Som ny eier vil vi bygge videre på leve ranse-
plattformen til den svenske virksomheten og videre-
utvikle denne i takt med kun denes behov, forteller en 
fornøyd konsernsjef i Nokas, Heine Wang.

NordiSk MiLLiardkoNSerN
Oppkjøpet er et viktig bidrag for å styrke selskapets 
nordiske satsning. I 2011 kjøpte Nokas seks selska-
per hvorav oppkjøpet av Dansk Værdihåndtering 
var det største.
– Mange virksomheter ser sikkerhet og kontant-
håndtering under ett. Vi ønsker å tilby vårt tjeneste-
spekter til kunder som ønsker en nordisk leverandør. 
I løpet av 2012 vil vi være den eneste aktøren som 
kan levere både sikkerhets- og kontanthåndterings-
tjenester i Norge, Sverige og Danmark, sier Wang. 
Etter store oppkjøp i utlandet legger vi vekt på å 
bygge et nordisk selskap med lokal ledelse i hvert 
land. Innen utgangen av 2013 er ambisjonen å være 
en betydelig aktør i Skandinavia, forteller Wang.  
 
iNNovative LøSNiNger iNNeNfor 
koNtaNthÅNdteriNg
Gjennom oppkjøpet av G4S Cash Solutions AB er 
forholdene lagt godt til rette for å levere fremtidens 

løsninger innenfor kontanthåndtering.
– Vår store satsning på tjenesten Nokas autoCash, 
der vi tar ansvaret for all kontanthåndtering ute hos 
kunden, er allerede en suksess hos kunder i Norge 
og Danmark. Med en sterkere posisjon i Sverige leg-
ger vi nå forholdene til rette for å øke satsningen på 
Nokas autoCash. Vi har fått mange gode tilbakemel-
dinger fra eksisterende kunder, og har følgelig store 
ambisjoner for tjenesten. Oppkjøpet av G4S Cash 
Solutions gir oss dessuten en solid kundeplattform 
og leveransestruktur, og ikke minst mange dyktige 
medarbeidere, forteller Wang.

SkaL vokSe videre
Nokas er et raskt voksende selskap med mange store 
oppkjøp på samvittigheten, og flere skal det bli, skal 
vi tro konsernsjef Heine Wang.
– Vi skal styrke konsernets samlede organiske vekst 
og foreta nye oppkjøp. I dag investerer vi mye i inno-
vasjon for å kunne arbeide smartere. Svært mye av 
det vi driver med er tjenester som er meget egnet for 
eksport. I dag leverer vi blant annet Nokas autoCash 
til det nord-tyske markedet samt at vår Security & 
Safety-divisjon leverer avanserte løsninger til kunder 
over hele verden med base fra vår virksomhet i Gøte-
borg og Polen. Vi har en solid finansiell posisjon som 
gir oss betydelige ressurser for videre vekst, avslutter 
Wang.

kjøPer g4S CaSh 
SoLutioNS aB
Nokas kjøpte nylig det svenske selskapet G4S Cash Solutions og blir 
med det blant de største sikkerhetsselskapene i Sverige og en 
betydelig aktør i det skandinaviske kontanthåndteringsmarkedet. 

Konsernsjef Heine Wang er 
godt fornøyd med oppkjøpet av 
svenske G4S Cash Solutions. 
Oppkjøpet styrke Nokas’ 
posisjon som en betydelig 
aktør i det skandinaviske 
kontanthåndteringsmarkedet.

Gjennom oppkjøpet av 
G4S Cash Solutions AB 
er forholdene lagt godt til 
rette for å levere fremtidens 
løsninger innenfor 
kontanthåndtering.
Heine Wang, konsernsjef

Foto: M
atton

010-222 65 00
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sIKKERhET NOKas VæRDIhåNDTERING I DaNMaRK

Selskapet ønsket en profesjonell leverandør 
som kunne dekke opp de fleste av bedrif-
tens sikkerhetsbehov. Valget falt på Nokas 
som totalleverandør av sikkerhetsløsninger. 

– Det er viktig for oss å ha en konkurranse-
dyktig leverandør som dekker flere forret-
ningsområder og  som kan være en total-
leverandør på de fleste av våre behov innen 
sikkerhet, sier salgs- og driftssjef i Jernia, 
Anne Neteland.

NokaS SoM totaLLeveraNdør av 
SikkerhetSLøSNiNger
Avtalen mellom Nokas og Jernia gjelder le-
veranser til alle Jernias egeneide butikker og  
omfatter alarmanlegg, alarmstasjonstjenes-
ter, alarmutrykning, kamera-overvåkning 
(ITV), samt service på levert utstyr. I tillegg 
leverer SKAN-KONTROLL vektertilkalling, 
områdekontroll og kontrolltjenester.
I arbeidet med avtalen og anbudsprosessen 
kunne Jernia forholde seg til en person i 
Nokas, noe som  samsvarer godt med No-
kas Security & Safetys intensjon om å være 

en totalleverandør av integrerte vakt- og 
sikkerhetsløsninger. Og mens Jernia tidli-
gere måtte forholde seg til flere ulike leve-
randører og kontaktpersoner, så kan man 
nå sikre seg en ensartet sikkerhetsstandard 
i samtlige butikker ved å jobbe med en 
kontaktperson i Nokas.
- Jernia har gjennom hele prosessen oppfat-
tet Nokas som en profesjonell leverandør, 
kan Neteland fortelle.

Leverer LøSNiNger for 
koNtaNthÅNdteriNg
Jernia har også valgt Nokas som leverandør 
av tjenester knyttet til kontanthåndtering. 
For de aller fleste Jernia-butikkene betyr 
dette at Nokas tar seg av det som er knyttet 
til tradisjonell kontanthåndtering, slik som 
verditransport og telling. Nokas autoCash 
er den mest avanserte formen for kontant-
håndtering, og det innebærer at kunden 
outsourcer hele håndteringen til Nokas. 
Foreløpig er det to butikker i Jernia kjeden 
som har installert Nokas autoCash.

– Nokas autoCash effektiviserer prosessene 
rundt kontanthåndteringen og sørger for å 
gjøre hverdagen min enklere. Det er mange 
fordeler med å benytte konseptet, forteller 
butikksjef på Jernia Lambertseter, Elisa-
beth Skaugerum.
Om morgenen tar de ut vekselkasser raskt, 
og om kvelden settes dagens kontantomset-
ning enkelt i maskinene. Andre fordeler er 
at kontanter kan settes inn i løpet av da-
gen, eller man kan hente ut mer veksel ved 
behov. Selv om kontantene ligger sikkert i 
maskinene, kommer dagens omsetning på 
konto dagen etter. Økonomiavdelingen 
sentralt i Jernia får tilsendt oppgjørsfi-
ler.  Med Nokas autoCash eliminerer man 
mange feilkilder knyttet til bilag og opp-
gjørsrutiner. 
Nokas autoCash  er kontanthåndtering der 
kasseoppgjør  gjøres raskt og enkelt med 
noen tastetrykk. Nokas overvåker og tar 
fullt ansvar for kontantbehovet, og  sørger 
for tømming og etterfylling slik at de an-
satte i Jernia kan konsentrere seg om selve 
butikkdriften.

Selskapet hadde tidligere store utfordringer knyttet til 
lønnsomhet, ransproblematikk og høyt sykefravær. 
Etter en periode med store interne restrukturerings-
prosesser, blant annet  ny ledelse, har man lykkes med 
å snu virksomheten. Tallene har gått fra meget store 
avvik, til at vi nå holder budsjettene, sykefraværet er 
halvert og man har ikke vært utsatt for ran siden opp-
kjøpet.

effektiv reStruktureriNg
Peter Junge ble ansatt som administrerende direktør i 
Nokas Værdihåndtering sommeren 2011 og har ledet 
snuoperasjonen siden da.
– Da jeg kom til Nokas var det allerede igangsatt fle-
re prosesser for å korrigere kursen. Det viste seg også 
at selskapet hadde mange flotte kvaliteter vi kunne 
videreutvikle, vi så mange  muligheter for virksom-
heten, påpeker Junge. Rutiner er blitt gjennomgått 
og korrigert, sikkerhetsnivået er hevet i hele selska-
pet, blant annet ved at våre ansatte har vært igjen-
nom et opplæringsprogram. I tillegg har vi korrigert 
vår kundeoppfølging. Kundeansvaret har blitt løftet 
opp i organisasjonen, hvilket har vist seg å være et 
vellykket grep. 
Vår målsetting er å være sterke på service og kunde-
oppfølging, så langt har vi fått gode tilbakemeldin-
ger fra kundene på dette, forteller Junge.

Sterke PÅ detaLjhaNdeL og fiNaNS
Nokas Værdihåndtering har en omfattende kunde-
portefølje. Primært leverer selskapet tjenester til de-
taljhandels- og finansbransjen. Innenfor detaljhandel 
har selskapet opparbeidet en solid posisjon og har 
blant annet kunder som Dansk Supermarked og 
Coop på kundelisten. Dansk Supermarked er en av 

Danmarks største detaljhandelskonserner med store 
kjeder som Netto, Bilka, Føtex og Salling. Innenfor 
finans er de største kundene BankNordik, Spar Nord 
og Nykredit.

– Vi har sterke og langsiktige relasjoner med noen av 
Danmarks største virksomheter. Etter oppkjøpet for 
ett år siden har vi etter hvert flyttet fokus over på ut-
vikling og innovasjon. Vårt morselskap i Norge har 
utviklet flere spennende løsninger som vi er i gang 
med å implementere, blant annet Nokas autoCash. 
Når kunden tar i bruk denne løsningen, som er et 
lukket kassasystem, overtar vi ansvar for hele kon-
tantbeholdningen. For kunden gir løsningen mange 
fordeler. Pengene blir eksempelvis registrert rett inn 
på kundens konto selv om pengene fortsatt befinner 
seg i butikken. Vi har stor tro på at løsningen vil 
styrke vår posisjon i markedet, sier Junge.

koMPetaNSeoverføriNg
– Å ha Nokas-konsernet i ryggen har selvsagt hatt 
stor betydning for oss i Danmark. Konsernet har 
gjennomført nærmere 60 oppkjøp og har følgelig en 
meget sterk kompetanse innen implementering av 
nye virksomheter. Vi har hentet ut store synergier fra 
dette i forbindelse med snuoperasjonen vi har vært 
igjennom. Det har også vært viktig for de ansatte å 
vite at vi har et solid morselskap i ryggen, det gir oss 
ro og forutsigbarhet som igjen setter oss i stand til å 
ha full fokus på vår forretning, avslutter Junge.

Nokas Værdihåndtering har i dag tre tellesentraler, 
en i Fredericia, en i Århus og en i Brøndby. Hoved-
kontoret er i Brøndby. Det jobber 190 mennesker i 
virksomheten fordelt på de tre lokasjonene.

totalleverandør av trygghet til jernia
Jernia driver handel med jernvare, verktøy, maling, miljøprodukter, kjøkkenartikler samt industrirekvisita. 
Jerniakjeden består av i alt 165 butikker i Norge, over 70 av dem er eid og drevet av Jernia Detalj AS. 

vellykket snuoperasjon
4. januar 2011 gjorde Nokas sitt første oppkjøp i Danmark. Dansk Værdihåndtering 
A/S ble kjøp og senere omdøpt til Nokas Værdihåndtering. Bedriften hadde store 
utfordringer knyttet til lønnsomhet. I dag er situasjonen imidlertid en helt annen for 
markedslederen på verdihåndtering i Danmark.

Peter Junge er administrerende direktør i Nokas Værdihåndtering og har vært med på en vellykket snuoperasjon. 
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VEKTERBRaNsJEN

I flere hundre år har vekteren vært en del av 
norsk historie. Tidligere vandret han rundt 
i byen og sørget for ro og orden, varslet om 
branner og opplyste innbyggerne om hvor 
mye klokken var. I dag bidrar vekterne med 
vakt- og utrykningstjenester, verditransport, 
flyplasskontroller, servicetjenester, sikkerhets-
tjenester på industriarbeidsplasser og mye mer.
– Vekterne gjør mye mer enn det man ser, det 
var nok mange som oppdaget det under vek-
terstreiken i 2010. Hvis vekterne ikke kommer 
på jobb, stopper store deler av Norge opp. Fly-
ene blir stående på bakken, minibankene går 
tomme for penger og nattsafene renner over, 
sier Stuart Taylor, HR-direktør Nokas Security 
& Safety.

økt SeriøSitet
Bransjen har gjennomgått store struktu-
relle endringer de siste ti årene. På 80-tallet 
var den preget av mange små aktører. I dag 
er den dominert av noen få, store selskaper.
– Før kunne hver enkelt vekter egentlig 
skaffe seg sine egne kunder, og det var 
først og fremst prisen som var avgjørende 
for kunden. Nå merker nok kundene mye 
større forskjell på de små og de store aktø-
rene, og kvaliteten på tjenestene har blitt 
mye viktigere, forteller Taylor.
Formaliserte krav til kompetanse og en be-
visst satsing på utdanning har gjort dagens 
vektere til fagpersoner.
– Vi hadde et veldig vellykket prosjekt fra 

1994 til 2011 som het Vekterskolen. Det 
var et kursopplegg som var obligatorisk 
for alle vektere, og det ble gjennomført i et 
samarbeid mellom bransjen og NHO. I dag 
ligger prosjektet litt på is i påvente av at 
et nytt lovverk skal tre i kraft, men det vil 
bli lagt enda større vekt på utdannelse og 
kompetanseheving i fremtiden, sier Taylor. 

vakt og ServiCe
Taylor tror bransjen har styrket omdømmet 
sitt de siste årene, og at det blant annet skyl-
des en sterkere vektlegging av servicedelen 
av vekteryrket. – Vekterne utfører mange 
forskjellige oppgaver, og folk har nok vel-
dig ulike assosiasjoner til yrket. Vi kan skille 

 eN uuNNværLig

mellom service- og sikkerhetstjenester. Noen 
ganger må vekterne være strenge og fylle en 
vaktfunksjon. Andre ganger er vekteryrket et 
rent serviceyrke, sier han. 
Samtidig mener Taylor at man har blitt mer 
servicebevisste også i de situasjoner der 
vekternes oppgave er å ivareta sikkerheten.
– For 15 år siden var det nok mye vanligere 
at en vekter valgte å løpe etter en butikktyv 
på et kjøpesenter. Det bidrar ikke til at folk 
føler seg trygge. I dag tenker vi at det er bed-
re at tyven kommer seg unna med en pakke 
røyk, og så vil han neppe komme tilbake når 
han vet at vekterne vet hvem han er. Vi er 
opptatt av at vår tilstedeværelse skal få folk 
til å føle seg trygge, sier han.  

eN deL av BeredSkaPeN
– Vi har lært, og det viser seg at det vil være 
viktig å implementere sikkerhetsbransjen i 
beredskapsarbeidet. Det uttalte avdelings-
leder Kåre Ellingsen ved Oslo kommunes 
beredskapsetat i et intervju med fagbladet 
Aktuell Sikkerhet i september i fjor. I lys 
av terrorangrepet i regjeringskvartalet og 
på Utøya, mener Ellingsen at det er viktig 
med et godt samarbeid mellom de ansvar-
lige for den offentlige beredskapen og de 
private sikkerhetsselskapene. – Nå skal først 
det som skjedde rundt 22. juli evalueres, og 
deretter skal beredskaps plan leggingen revi-
deres. Spørsmålet er hvordan bransjen kan 
implementeres, uttalte Ellingsen.

– er tiLStede
Både i den akutte fasen etter terrorangrepet 
og i ukene etter, gjorde vektere en verdifull 
innsats. De bistod politiet i sitt arbeid, de 
bidro med førstehjelp, og de hjalp til med 
å ta hånd om både skadde og pårørende. 
Tidligere justisminister Knut Storberget 
gav bransjen honnør for innsatsen. 
– Vekterne utgjør en menneskelig ressurs 
som veldig ofte er lett tilgjengelig. Når noe 
skjer, må de ansatte i nødetatene sette seg 
i bilene og kjøre til stedet før de kan gjøre 
noe. Ofte er vekterne allerede tilstede, sier 
Stuart Taylor.

– Vekterbransjen har 
gjennomgått store endringer 
de siste tiårene, og vi har blitt en 
bransje som samfunnet er helt 
avhengig av, sier HR-direktør 
Stuart Taylor i Nokas.
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sIKKERhETsaVTaLE

Med 84 fast ansatte medarbeidere, tilholds-
sted i en ærverdig hovedbygning fra 1883 
og over 400 forestillinger med til sammen 
rundt 100.000 publikummere årlig, er man 
nødt til å sette sikkerheten i høysetet ved et 
av Norges ledende teatre.  
– Vi er opptatt av sikkerheten, og vi har be-
hov for en lang rekke tjenester for å ivareta 
den på best mulig måte. Det gjelder både 
adgangskontroll og overvåking, kontant-
håndtering og vektertjenester under noen 
av forestillingene våre. I tillegg er vi veldig 
opptatt av brannsikkerhet, og har behov 
for brannvakter som kan sørge for at alle 
rutiner blir fulgt, forteller HMS- og drifts-
sjef Øystein Næss ved Rogaland Teater.

totaLLeveraNdør
Avtalen som er inngått med Nokas, er en 
kombinert sikkerhetsavtale med syv års va-
righet. Nokas skal stå for teknisk leveranse 

av sikkerhetsutstyr som adgangskontroll, 
alarm med sirene og kameraovervåking 
med lagring på NVR – alt i en sømløs in-
tegrasjon. I tillegg skal det leveres faste og 
sporadiske vektertjenester, brannvakttje-
nester, mobilt vakthold med utrykning og 
safe med kassaskuffer og verdihåndtering. 
Næss er godt fornøyd med avtalen, og han 
har tro på et godt samarbeid.
– Dette oppdraget var ute på offentlig an-
bud, og vi valgte Nokas på bakgrunn av en 
helhetsvurdering. De leverte en svært god 
søknad, og nå gjenstår det å se om de leve-
rer like godt som vi håper, sier han.  
Anbudet omfattet et svært bredt spekter av 
vakt- og sikkerhetstjenester. For Rogaland 
Teater var det ikke noe krav at den som 
fikk tilslaget måtte kunne levere alle disse 
tjenestene selv, men Næss er likevel for-
nøyd med at Nokas er en totalleverandør 
som kan tilby hele spekteret av tjenester.

– I utgangspunktet var vi åpne for at leve-
randøren kunne benytte underleverandø-
rer, men det er selvfølgelig bare positivt for 
oss at Nokas kan levere alle tjenestene selv. 
For oss er det en fordel at vi bare trenger å 
forholde oss til én leverandør, sier han. 

eN viktig kuNde
Salgsleder Erik Haaland i Nokas er svært 
fornøyd med å få en av Vestlandets viktig-
ste kulturinstitusjoner på kundelisten.
– Rogaland Teater er et landemerke i Sta-
vanger sentrum, og blir en viktig kunde 
for oss. Jeg er glad og stolt over at teatret 
valgte å inngå avtale med Nokas, og denne 
avtalen viser at vi evner å levere en kom-
plett pakke med tjenester innenfor alle våre 
områder i en form som er i oppdragsgive-
rens interesse. Det opplever jeg som en stor 
styrke, sier han. 

et sikrere teater
Rogaland Teater er opptatt av høyest mulig sikkerhet både for 
bygningsmassen, publikum, skuespillerne og de andre ansatte. Nå 
har teateret inngått en syv års sikkerhetsavtale med Nokas.

offisiell åpning av Nokas’ 
nye kontor i oslo

Det var med pomp og prakt at de nye lo-
kal ene ble innviet. Ved inngangen sto to 
vektere klare til å ta  imot de cirka 200 
gjestene som var invitert til åpningen. For 
anledningen hadde man lånt gamle vekter-
uniformer fra Vestfold fylkesmuseum for å 

sette et  ekstra preg på åpningen.
Markedsdirektør Petter Falch Pedersen øn-
sker etter hvert gjestene velkommen, senere 
ble det holdt taler av blant annet konsern-
sjef Heine Wang, styreleder Terje Rogne, 
samt Rune Bjerke fra DNB og Bjørn Rune 

Torsdag 24. november 2011 var det duket for offisiell åpning av de nye 
kontorlokalene på Brobekk i Oslo. Cirka 300 medarbeidere har nå sin 
nye arbeidsplass i nybygget i Alf Bjerckes vei 1.

Vektere i gamle originale vekteruniformer kunne ønske velkommen til nyåpningen av Nokas’ nye lokaler på Brobekk i Oslo. her flankerer de 
markedsdirektør Petter Falch Pedersen og Bjørn Rune Gjelsten fra Gjelsten holding. 

konsernsjef i dNB, rune Bjerke, holdt en flott tale i 
forbindelse med ååpningen av de nye kontorene til 
Nokas.heine Wang fortalte blant annet om reisen til Nokas fra tre personer i 1987 til et milliardkonsern i dag.

Gjelsten fra Gjelsten Holding. Sistnevnte er 
involvert i store eiendomsprosjekter i Gro-
ruddalen og holdt et spennende innlegg om 
hvilke utviklingsplaner som er planlagt i 
denne bydelen av Oslo.

NyByGG I OsLO
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INTERNasJONaLT

– Jeg kan ikke si så mye om hva disse forhandlingene 
går ut på, men vi planlegger å kjøpe opp flere sel-
skaper i Sverige i tiden fremover. Vi konsentrerer oss 
primært om områdene rundt Stockholm, Gøteborg 
og Malmø, og dette er en stor og viktig strategisk 
satsing for oss, sier Pål Wang. 

totaLLeveraNdør uteN greNSer
Det er flere grunner til at Nokas nå har lagt sin elsk 
på broderlandet i øst. 
– Det er for det første et marked som er dobbelt så 
stort som det norske, og dermed er det viktig i seg 
selv. I tillegg er svært mange av våre største kunder 
i dag internasjonale selskaper med virksomhet i alle 
de skandinaviske landene. Da er det et stort fortrinn 
for oss å kunne tilby de samme produktene og tje-
nestene på tvers av landegrensene. Det gir oss en 
mulighet til å selge mer til eksisterende kunder, og vi 
vil kunne skaffe oss nye kunder i Sverige som vi også 
kan få muligheten til å selge til i Norge, sier Wang. 
Han tror mange kunder i fremtiden vil forvente at 
de skal kunne forholde seg til den samme leveran-
døren på begge sidene av grensen mellom Norge og 
Sverige. 
– Hvis du går på et kjøpesenter i Norge eller i Sve-
rige, så er det i stor grad de samme butikkene du 
finner. Dette er kunder som er tilstede i begge land, 

og da må vi også være det. Vi har tidligere opplevd 
å miste kunder fordi vi ikke har vært gode nok på å 
levere på tvers av grensene, men det skal vi bli nå. 
Med de forestående oppkjøpene og det gjennom-
førte oppkjøpet av verditransporten til G4S, blir vi i 
stand til å levere tjenester fra hele vårt spekter også i 
Sverige. Det blir vi den eneste aktøren som kan. 

Bygger aLarMStaSjoN
Som en del av satsingen, skal Nokas også etablere 
sin egen døgnbemannede alarmstasjon i Sverige. Lo-
kaliseringen er ikke endelig bestemt, men stasjonen 
skal være etablert og i drift innen utgangen av 2012. 
– Denne har vi valgt å etablere selv fremfor å kjøpe. 
Vi har et godt grunnlag for å kunne gjøre det, for vi 
har allerede delvis to alarmstasjoner i Sverige. Den 
ene er en operasjonssentral som overvåker vekterne, 
og den andre er en sentral som overvåker verdi-
transportene til Nokas. I tillegg har vi en del alarm-
kunder som i dag er koblet opp mot andre alarmsta-
sjoner, så vi begynner ikke helt fra scratch. Det blir 
aktivitet fra første stund, sier Wang.
Han forteller at den nye alarmstasjonen vil bli bygd 
opp på samme måte som alarmstasjonen i Norge. 
– Den vil basere seg på de samme løsningene og den 
samme teknologien, og være en moderne og frem-
tidsrettet alarmstasjon, sier han. 

Satser på 
Sverige
– Vi skal bli en totalleverandør av sikkerhet også i det svenske markedet, sier 
konserndirektør Pål Wang i Nokas. For tiden forhandles det om oppkjøp av flere 
svenske selskaper innenfor vakthold og teknikk. 

Pål Wang
Konserndirektør 
Nokas Nordic Security

Foto: D
ream
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EFFEKTIVE LøsNINGER

Nokas har utviklet NEMSYS, som er mar-
kedets fremste produktportefølje for kon-
tanthåndtering. coreCash er basisproduk-
tet som består av telling og verditransport. 
Den mest avanserte og komplette løsningen 
er autoCash. Her er hele kontanthåndterin-
gen i butikken outsourcet til Nokas Cash 
Handling.

Nokas overvåker systemet, sikrer optimal 
kontantbeholdning og sørger for at både 
hardware og software fungerer som det 
skal. Kunden får kontantomsetningen inn 
på konto hver dag, og for butikkene betyr 
dette reduksjon i arbeidsoppgaver, bortfall 
av kontantsvinn, bedre likviditet og økt 
sikkerhet og kontroll.
Dette gir redusert tidsbruk og kostnadsbe-
sparelser, samtidig som kunden kan foku-
sere på salg og egen kjernevirksomhet.  

Ved bruk av det lukkede kontantsystemet 
tar Nokas fullt ansvar for kontantbehold-
ningen hos kunden og sørger for at tøm-
ming av kontanter og etterfylling av veksel 
skjer etter faktisk behov. Nokas autoCash 
gir full oversikt og kontroll over kontant-
håndteringen samtidig som risiko for svinn 
reduseres og sikkerheten økes. Kunden får 
altså sin kontantomsetning inn på konto 
selv om pengene fysisk sett fremdeles be-
finner seg i butikken. Her skilles altså  den 
fysiske kontanthåndteringen fra den elek-
troniske håndteringen av verdiene. Dette 
gir kunden muligheten til å fokusere på 
kjernevirksomheten. Med Nokas autoCash 
kan kunden få redusert sine kostnader og 
frigjort tid  som ellers ville gått med til å 
håndtere kontantomsetningen i bedriften.

Nokas Cash Handling sørger for at kun-
dene til en hver tid har de kontantene de 
trenger. Resirkulering av kontanter i butikk 
med mulighet for tidlig kreditering av kun-
dens konto, bidrar til redusert transportbe-
hov og dermed også en reduksjon i de kost-
nadene som følger med kjøringen. Kunden 
bruker kortere tid på kasseoppgjør, svinn 
elimineres og de ansatte vil få en enklere og 
sikrere arbeidsdag.
I dag er det 25 Nokas autoCash systemer 
i drift, og Nokas regner med et betydelig 
antall nye avtaler i 2012. I januar ble det 
inngått en avtale mellom Nokas og ICA 
Maxi Högsbo  i Sverige om kontanthånd-
teringssystemet Nokas autoCash.

Nokas autoCash 
– omsetning rett 
inn på konto

Nokas 
autoCash 
hos 
tusenfryd
Tusenfryd har inngått en avtale med 
Nokas om outsourcing  av kontant-
håndteringen. For Nokas er dette nok 
et signal om at selskapets automatiser-
te løsninger der kontanthåndtering er i 
ferd med å bli godt etablert i markedet.

Avtalen gir Nokas totalansvar for all 
maskinvare og service, og Nokas ga-
ranterer for kontantbeholdningen som 
ligger i maskinen.
 - Avtalen med Tusenfryd viser at vår 
modernisering av kontanthåndterin-
gen er riktig, både for kunden og oss. 
Gjennom overvåking har vi full kon-
troll over kontantbehovet, og sørger 
kontinuerlig for tømming og etterfyl-
ling ved behov, forteller Arne-Christi-
an Gnutzmann i Nokas Cash Manage-
ment Services (CMS).

Nokas har satt opp et eget kontant-
kontor inne på området til Tusenfryd. 
Kontantkontoret er en liten tellesen-
tral, og her plasseres “monstermaski-
nen”, Nokas autoCash Extreme som 
raskt og effektivt håndterer svært 
store kontantvolumer. Sedler og mynt 
behandles og lagres sikkert. Kontoret 
er betjent, og parkens ansatte henter 
ut klargjorte vekselkasser ved åpning 
og leverer inn dagsoppgjøret ved sten-
ging. På slutten av dagen overføres 
beholdningen til bank og omsetningen 
står på konto neste dag.
– Med over 100 kasser i daglig bruk 
og mange personer som håndterer 
kontanter er vi avhengig av en optimal 
sikkerhet og kontroll, og ikke minst ef-
fektivitet i oppstarts rutiner og dags-
oppgjør. Det opplever vi å få hos No-
kas, sier Iver Fyksen, CFO i Tusenfryd.

Nokas har gjennom flere år aktivt job-
bet med å utvikle nye og moderne løs-
ninger for kontanthåndtering. Nokas 
autoCash er en automatisert løsning 
som gir økt kontroll, høy effektivitet 
og bedre sikkerhet for kontantene.
– I Nokas ønsker vi hele tiden å utfor-
dre oss selv til å finne nye løsninger 
som kan effektivisere og forbedre våre 
kunders hverdag, sier Gnutzmann. 
Nokas bryr seg!

Peter F. Wesenberg
Konserndirektør
Nokas Cash Handling

Nokas Cash Handlings forretningsidé er å gjøre penger om til 
elektroniske verdier og omvendt, på en rask og sikker måte. Med 
Nokas autoCash blir kontantenes vei fra kasseapparat til bankkonto 
både effektiv og sikker. Dette er  den mest effektive løsningen Nokas 
har for kontanthåndtering, kunden  får kontantomsetningen rett inn på 
konto, selv om pengene fremdeles befinner seg i butikken. 

NeMSyS er markedets fremste produktportefølje 
for kontanthåndtering.
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cash haNDLING sORGENFRI

høyt 
servicenivå 
og krevende 
situasjoner
Trondheim Torg er et av byens 
største kjøpesentre med 73 
butikker og beliggenhet i 
hjertet av Trondheim. Vektere 
fra Nokas opprettholder ro og 
orden ved det travle senteret.

I januar ble det inngått en avtale mellom 
Nokas  og ICA Maxi Högsbo om kon tant-
håndteringssystemet Nokas autoCash. Av-
talen  gir Nokas totalansvar for maskinvare 
og service samtidig som Nokas krediterer 
ICA Maxi Högsbo for pengene som ligger i 
maskinen.

Nokas overvåker løsningen både i forhold 
til rett kontantmengde og teknisk status.
For ICA MAXI Högsbo innebærer dette at 
tidkrevende rutiner i forbindelse med kon-
tanthåndtering nå kan fjernes og at butik-
ken kan fokusere på andre oppgaver.  

– Vi har lenge jobbet for å finne en mer 
rasjo nell måte å håndtere kontanter. Når vi 
ble presentert for Nokas autoCash, var det 
full klaff for oss. Det viktigste Nokas  bi-
drar med er at vi får frigjort tid til å betjene 
våre kunder. Vi er helt sikre på at dette er 
viktig for vår fremtid, sier ICA Kjøpmann 
Martin Ekgrund, ICA Maxi Stormarknad 
Högsbo.

Nokas bygger opp en egen tellesentral i bu-
tikkens bakrom. Her installeres en Nokas  
autoCash Back Office løsning. Denne har 
kapasitet til å håndtere svært store kon-
tantvolumer med stor hastighet. Maskinen 
leverer ut nødvendig veksel og tar imot 
den daglige omsetningen fra hver kasse 
og kassererer. Nokas sikrer at det alltid er 
en optimal kontantbeholdning tilgjengelig 
for ICA MAXI Högsbo sitt vekselbehov, 
og  dagsomsentningen godskrives kundens 
bank. Og ikke minst – pengene opp bevares 
til enhver tid i sikkerhet.   
– Nokas autoCash tilbyr et helt nytt tanke-
sett rundt kontanthåndtering. Vår måte å 
tenke på gir både oss og kundene en mer ef-
fektiv håndtering av pengene. Gjennom at 
vi overvåker systemet kan vi effektivisere 
og optimalisere logistikken av penger samt 
gi økt servicegrad til våre kunder, sier Jonas 
Bernander, Salg og Marked i Nokas Kon-
tanthantering AB. 

Nokas autoCash 
til Sverige

– I denne jobben er det viktig å være in-
teressert i mennesker. Vår oppgave er å 
håndtere, bistå og ha evnen til å sette foten 
ned og ta ansvar, sier vaktleder Kim Roger 
Lysø, ansvarlig for en utepatrulje som teller 
20 vektere. 

Litt SoSiaLarBeider
Det skal oppleves trygt å være både kunde 
og ansatt ved Trondheim Torg. Uniformerte 
vektere forebygger butikktyveri og uro og 
deres oppgave er derfor å være godt synlige 
for alle brukere av senteret. 
– Til tider er dette krevende. Vi kan opp-
leve tydelige trusler fra rusmisbrukere og 
rotløse ungdommer som må håndteres. 
Som vektere har vi ikke samme virkemid-
ler som politiet, derfor er dialog og kom-
munikasjon veldig viktig. Vi er opptatt av 

å være i forkant av hva som skjer, ha god 
kjennskap til kriminelle miljøer og vise in-
teresse for hvordan de har det uten å bli 
for mye kompis. Det får vi igjen for i de 
situasjonene som tilspisser seg. I de tilfel-
lene vi ikke klarer å løse problemet søker vi 
bistand fra politiet. Heldigvis skjer ikke det 
ofte, sier Lysø.

god ServiCe gir trygghet for 
kuNder og aNSatte
– Det er mange aktiviteter ved senteret 
som involverer vekterkorpset. En tett dia-
log med senterledelsen sikrer en god opp-
følging av oppdragene. Vi hjelper til med 
enkle vaktmestertjenester, håndtering av 
varemottak, kontrollerer og justerer inne-
klimaanlegg, bistår ved byggeprosjekter, 
sikrer rømningsveier og gjennomfører 

brannvakthold. Skulle det oppstå en ufor-
utsett situasjon tar vi ansvaret for en sikker 
evakuering av kjøpesenteret. 
– De ansatte ved senteret tilkaller oss hvis 
de trenger tilsyn av butikken, det kan være 
at de har behov for veksel eller må forlate 
butikken i andre ærender. Vår oppgave er 
da å yte enkel service og sikre butikken 
mot varesvinn. Vi bistår også renholds-
avdelingen med å holde orden rundt om 
på senteret. Generelt sett kan jeg si at vi er 
et sentralt kontaktpunkt for alle impliserte 
parter ved Trondheim Torg. Vi må kunne 
svare på mange spørsmål som angår livet 
her på senteret, ansvaret er stort og vi er 
stolte over jobben vi gjør, avslutter Kim 
Roger Lysø.

vekterne fra Nokas bidrar til å opprettholde ro og orden på trondheim torg, et av byens største kjøpesentre.

iCa Maxi högsbo har valgt Nokas autoCash.
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sEcuRITy & saFETy

– Billigst inn gir billigst ut, sier CFO i XXL 
sport & villmark, Krister Fiksdal-Pedersen, 
som begynte som økonomidirektør i april 
2011. For at XXL skal holde sine løfter om 
lavest pris på alle merkevarer, må de hele 
tiden velge de smarteste løsningene.

oPPLever NokaS SoM 
koNkurraNSedyktige
Da XXL skulle velge leverandør av verdi-
transport, kontanthåndtering, svinnkon-
troll, kameraovervåking og alarmsystemer, 
var noen kriterier spesielt avgjørende. 
– For oss har det vært viktig å finne en 
landsdekkende leverandør som tilbyr to-
tale løsninger innen sikkerhet. Vi må tenke 
kostnadseffektivt i alle ledd for å kunne 
gi kundene våre så lave priser som vi gjør. 
Færrest mulige aktører gjør hverdagen vår 
enklere og billigere, påpeker Fiksdal-Peder-
sen, som mener Nokas er en konkurranse-
dyktig leverandør på flere områder. 

Sikrer varehuSeNe godt
Fiksdal-Pedersen er opptatt av skallsikring. 
Alle varehusene er sikret med gitter, alarm-
systemer og overvåkingskameraer.  
– Sikkerhet er selvfølgelig veldig viktig for 
oss. Ikke bare den reelle sikkerheten, men 
også signaleffekten det gir. Vi har heldig-
vis ikke innbrudd så ofte i våre varehus, og 
mye kan nok skyldes fokuset på skallsik-
ring, påpeker Fiksdal-Pedersen.

oPPtatt av de aNSatteS Sikkerhet
Gjennom tjenestene kontanthåndtering og 
verditransport bringer Nokas vekslepenger, 
henter nattsafe, leverer dagsomsetning til 
banken og sørger for at pengene overføres 
til XXL sin konto. 
– Hver dag er mange av våre millioner kro-
ner ute på ferd med Nokas. Det er trygt å 
vite at pengene blir tatt godt hånd om, og 
at våre ansatte slipper belastningen med å 
frakte så store verdier, sier Fiksdal-Pedersen.

Nytt og SPeNNeNde Produkt
Fiksdal-Pedersen forteller at Nokas for litt 
siden presenterte et nytt produkt i katego-
rien kontanthåndtering og verditransport. 
– Løsningen innebærer at vi kan helle pen-
gene fra drop-safen i en tellemaskin, som 
setter pengene rett inn på vår konto, for-
teller han. Som CFO er det opplagt at han 
tenker kostnadseffektivt, og ord som en-
kelt, effektivt og sikkert er ofte gjeldende 
i hans hverdag. 
– Det er viktig at ting løses enkelt. Med en 
gang man begynner å komplisere, betyr det 
økte kostnader for oss. Det nye systemet 
virker både enkelt og effektivt, så det vil vi 
absolutt vurdere. Samtidig er det godt å se 
at Nokas jobber så bra med produktutvik-
ling, avslutter Fiksdal-Pedersen.

enkelt, effektivt og sikkert
XXL har 16 varehus i Norge og fem i Sverige. De har Norges største netthandel for sport og friluftsliv, og er de 
eneste i bransjen som gir kundene prisløfter. Det gjør at de må tenke kostnadseffektivt – også når de velger 
leverandører som Nokas.


