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AcobiaFLUX höjer säkerheten på
Universitetet i Trondheim
Efter en offentlig upphandling har AcobiaFLUX fått i uppdrag att leverera ett
övergripande styrsystem till Norges näst största universitet. Nu kommer alla
larm och säkerhetsfunktioner att samlas i ett gemensamt gränssnitt. Resultatet
blir bättre översikt, enklare användning och högre säkerhet.
Trondheims Universitet är stort. Här ryms 52 olika institutioner med omkring 20 000
studenter och 4 700 anställda inom undervisning och forskning. Dagens säkerhetssystem
består av många olika delsystem från skilda leverantörer. Ett övergripande system har
saknats. Nu kommer AcobiaFLUX att leverera ett toppsystem med ett eget gränssnitt där
samtliga händelser kan övervakas. Ramverket är beprövat – det har tidigare levererats
och tagits fram tillsammans med Säkerhetsavdelningen på Karolinska Sjukhuset i
Stockholm.
– Vi är väldigt stolta och glada över att ha fått det här uppdraget, säger Vidar Stenbek,
avdelingsleder Norge, på AcobiaFLUX AS. Arbetet kommer att börja efter årsskiftet och
systemet beräknas vara på plats lagom till att studenterna kommer tillbaka efter
sommaren.
Genom att skapa ett övergripande system med enhetlig loggning kommer övervakningen
att bli enklare.
– Att systemet är enkelt är en förutsättning för hög säkerhet, säger Vidar Stenbek. Det
nya systemet kommer inte bara att ge bättre överblick utan också leverera ett betydligt
bättre underlag för att fatta beslut om framtida säkerhetsåtgärder. När alla händelser
finns samlade blir det enkelt att hitta felkällor och bedöma var åtgärder ger bäst resultat.
Det är bara drygt ett år sedan AcobiaFLUX etablerade sig med ett dotterbolag i norska
Larvik i Vestfold. En testperiod visade att företagets spetskompetens var efterfrågad och
gensvaret bland de norska kunderna var stort. AcobiaFLUX fick snart uppdrag av såväl
Norska försvaret som den stora dagligvarukedjan Asko. Nu kan företaget alltså även
räkna in Universitetet bland kunderna.
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