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A tt följa trender är inget mer 
än att hålla ett finger på 
tidens puls. Samtidigt kan 
det vara svårt att inte tappa 

fokus. Men just inom säkerhetsbran-
schen, där det har blåst konservativa 
vindar ett bra tag, håller saker och ting 
på att hända. Företag som vill fortsätta 
vara framgångsrika måste hänga med 
i svängarna. En sak är nämligen säker: 
morgondagens konsumenter kommer 
inte att nöja sig med dagens produkter.

Enkelhet i en komplex värld
Elektronik kommer att fortsätta att vara 
en drivkraft i framtiden. I kombina-
tion med smarttelefonen, som numera 
finns i var mans hand, öppnas helt nya 
möjligheter – inte minst inom säker-
hetstekniken. Och kunderna vet vad de 
vill ha: Bekvämlighet och användarvän-
lighet är det som gäller. Och det helst 
i kombination med enkel användning, 
smidig installation och snabbt under-
håll. Det är nu upp till leverantörerna 
att utveckla produkter och tjänster som 
uppfyller dessa krav, samtidigt som 
man inte får förlora en viktig aspekt 
ur sikte : det handlar fortfarande om 
säkerhet. Och säkerheten måste alltid 
stå i främsta rummet.

Smart i livets alla aspekter
Sakernas internet gör intåg i vår var-
dag. Smart buildings och deras auto-
matiska passerkontroller är inte längre 

Vad händer i framtiden?
Inget företag har råd att stå stilla. Ständig utveckling är en naturlig 
del av all affärsverksamhet. Men hur kommer framtiden att utveck-
las? Vad kommer att vara viktigt för framtidens kunder? Trender kan 
vara ett sätt att förutspå svaren. Här får du veta mer om vad EVVA 
kommer att fokusera på under den närmaste tiden.

något framtidsscenario utan ytterst 
genomförbara projekt. Och med smart-
telefonen som nyckel är det enkelt 
ha med sig alla nödvändiga tillbehör i 
fickan. I framtiden kommer man inte 
ens en att behöva ta upp telefonen: 
dörren öppnas så fort användaren när-
mar sig. Eller belysningen, som släcks 
så fort bostadsdörren låses, och klimat-
systemet, som slås från när en dörr har 
varit öppen längre än fem minuter. För 
att inte tala om kylskåpet, som auto-
matiskt beställer mjölk, eller elementet, 
som börjar värma upp huset strax 
innan de boende kommer hem. Dessa 
trender spelar en viktig roll även för 
säkerheten. Möjligheterna är många 
och konsumenterna önskar sig framför 
allt en sak: mer komfort. Att kunna 
erbjuda detta eller att till och med vara 
navet för alla dessa möjlighet, är ett 
säkert tips för den som vill vara fram-
gångsrik i framtiden.

Säkerhet – även för data
Säkerhet är kärnfrågan för alla som 
arbetar inom denna bransch. Även 
EVVA har rättat sig efter detta motto 
i nästan hundra år. Morgondagens 
säkerhet innebär dock mer än en låst 
dörr. Ju större fokus som ställs på 
elektronik, desto viktigare blir det att 
skydda våra data – i syfte att förhindra 
allt från missbruk till cyberattacker. 
Inte minst den nya uppgiftsskyddsför-
ordningen, som träder i kraft 2018, 
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» Vi strävar alltid efter att tillgodose konsumenternas 
behov med våra produkter. Till detta hör även att ställa 

nya tekniker till förfogande. Och det på samma höga 
nivå som de är vana vid. «

Stefan Ehrlich‑Adám, CEO EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Vad är en trend?
En trend är en ny 

utveckling i samhälle, 
näringsliv eller teknik som ger 

upphov till en ny rörelse. Den ska 
ge en insyn i framtiden. Vilket 
genomslag trenden faktiskt får 

kan inte konstateras förrän 
i efterhand.
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EVVA satsar på följande 
trender:

Användarvänlighet och service  
Från den perfekta inställningen till auto-
matiskt batteribyte. Här öppnas ett lukra-
tivt verksamhetsområde upp.

Dataskydd angår oss alla  
Såväl tillverkare som partner och kun-
der måste bidra till att datasäkerheten. 
Med Privacy by Design möjliggör EVVA 
individuella inställningar som uppfyller 
nationella krav.

Uppfyllande av högsta anspråk  
Allt anspråksfullare och komplexare säker-
hetsbehov kräver ett nära samarbete för 
att komfort ska kunna erbjudas och skydd 
garanteras.

Smart buildings/sakernas internet  
Att skapa en meningsfull koppling mellan 
de enskilda enheternas förmågor kommer 
att vara huvuddiciplinen i framtiden.

Ett åldrande samhälle  
Enkla och flexibla tillträdesmöjligheter 
underlättar assistans i hemmet. 

» Det finns trender som man helt enkelt inte kan blunda för. Att identifiera och följa upp 
dem är vår uppgift, inte minst i våra partners intressen. EVVA har ett tydligt anspråk: 
Vi måste anstränga oss till det yttersta för att garantera säkerheten. Vi satsar därför 
mycket resurser för att alltid ligga i framkant «
DI Johannes Ullmann, teknisk produktchef inom forskning och utveckling

Smart buildings och deras automatiska passerkontroller är redan verklighet 

kommer att höja ribban ytterligare i 
detta sammanhang. Det är en aspekt 
som aldrig får försummas.

Företagskunder som föregångare
Framför allt företagskunder visar vilka 
trender som kommer att slå igenom 
på marknaden. De flesta av dem vill ha 
ultramoderna lösningar, eftersom dessa 
även erbjuder optimal säkerhet. Just i 
detta sammanhang erbjuder elektroni-
ken ett brett spektrum av exakta tillträ-
deskontroller, övervakning av tillträden 
samt enkel tilldelning och spärrning av 
elektroniska nycklar på virtuell väg.

 En punkt som inte får underskattas: 
befolkningen blir allt äldre
Hur ska ett åldrande samhälle kunna 
påverka efterfrågan efter mer elek-
tronik? Denna skenbara paradox är 
enkel att lösa. Svaret ligger nämligen i 
den ständigt ökande efterfrågan efter 
stöd inom de egna fyra väggarna. För 
det krävs i regel att olika personer har 
tillträde till bostaden. Det enklaste och 
lättast kontrollerbara sättet är med en 
elektronisk nyckel. Det kommer att 
öppna upp för ett brett verksamhetsom-
råde. Inte minst om man lyckas hitta bil-
ligare lösningar som alla har råd med.


