
 

Mindmancer erbjuder en komplett kameralösning med fokus på att täcka stora områden med så få kameror som möjligt. Man skulle kunna 
säga att vi säljer väktare – fast lite smartare. Med intelligenta kameror uppkopplade till larmcentral klarar vi av att vakta flera byggnader, 
anläggningar och skolor samtidigt – till en bråkdel av kostnaden jämfört med traditionella väktartjänster. Både smartare och bättre tycker 
vi. Våra kameror lämnar aldrig området. 
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AB Elektrokoppar stärker säkerheten med intelligent kamerabevakning 

Under det senaste året har antalet kopparstölder i landet ökat drastiskt och allt ifrån järnvägar till kyrkor 
får besök av de organiserade ligorna. Koppartrådstillverkaren AB Elektrokoppar i Helsingborg arbetar 
proaktivt med att stärka bevakningen genom att driftsätta en kostnadseffektiv totallösning med en 
mycket skarp videoanalys.  

Det blir svenska Mindmancer när AB Elektrokoppar investerar i kamerabevakning. Specialistkunskap är viktigt för AB 
Elektrokoppar och då var Mindmancers intelligenta kamerabevakning rätt alternativ. 

– Vi är väldigt glada att ha påbörjat ett långsiktigt samarbete med Mindmancer och deras intelligenta kamerabevakning på vårt 
område i Helsingborg, säger Jonas Ciardi, Quality and Environmental Manager på AB Elektrokoppar. 

Kärnan är den avancerade videoanalysen, men stor vikt har lagts på användarvänligheten, genom bland annat en praktisk 
portal med en mängd funktioner. Detta ger AB Elektrokoppar en god översikt och underlättar även för larmcentralens hantering 
av larm. 

– Vårt område är stort men vi har ändå god överblick via portalen, fortsätter Jonas Ciardi. Dessutom får vi mycket användbara 
händelserapporter efter varje larm. Efter att ha tittat på konkurrerande lösningar föll valet på Mindmancer då de hade den 
skarpaste analysen, bästa användarvänligheten och god ekonomi sett till kronor per bevakad kvadratmeter. 

AB Elektrokoppar är en del av internationella Liljedahl Group med faciliteter i Sverige, Tyskland och Kina.  

– Det är väldigt motiverande att vara med som en del i AB Elektrokoppars ambitiösa satsning på säkerhet, säger David Giaina, 
säljchef på Mindmancer.  

Objektet är nästan en halv kilometer långt och trafikeras av både truckar, interna och externa tåg och lastbilar. Detta ställer 
stora krav på både fysisk utrustning och installerat system. Mindmancer har skräddarsytt en totallösning utifrån en noggrann 
projektering av området för att hitta optimal balans mellan funktion och behov. 

– Våra produkter är värdefulla för oss och våra kunder, och syftet är att minska vår affärsrisk och våra kostnader genom 
lösningen från Mindmancer, säger Jonas Ciardi. 

Samarbetet började under sommaren och har hittills lett till stora besparingar. 
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