
SCHILLER OFFICE HOTEL har fået leveret og 
installeret et integreret sikkerhedssystem 

med alarm, adgangskontrol, overvågning samt 
receptionssystem af VIP Security & Services 
til husets 26 udlejningskontorer, fællesom-
råder, møderum, serverrum, lagerrum og udle-
jningslokaler samt receptionsområde. VIP har 
gevaldigt opjusteret sikkerheden i husets i alt 
30.000 kvm. fordelt på over 32 områder.

- Adgangskontrolsystemet skulle sikre, at 
vores lejere kunne få adgang til huset og deres 
respektive faciliteter uden behov for manuel 
betjening fra receptionen. Samtidig var det 
enormt vigtigt, at alle kontorer fik separate ad-
gangspaneler, således at kun vedkommende 
personer kunne få adgang, fortæller adm. di-
rektør Casper Andreasen.

Schillerhuset var førhen baseret på et foræl-
det låsesystem med ca. 60 forskellige låsekod-
er. I forbindelse med, at Casper købte og over-
tog virksomheden i 2020, var en af de første 

beslutninger og prioriteter, at adgangs- og 
sikkerhedsforholdene i huset skulle modern-
iseres.

- Vi valgte løsningen fra VIP Security, fordi de 
er et moderne og fremtidssikret sikkerhedsfir-
ma på forkant med den teknologiske udvikling. 
Derudover var de leveringsdygtige i både den 
elektroniske og den mekaniske del af løsnin-
gen, således at der ikke var behov for en tred-
jepart eller en låsesmed til projektet. Desuden 
har VIP udviklet deres egne blindskilte til dør-
monteringen med indbygget LED diode, der 
viser om døren er åben eller lukket, således at 
monteringen af nye elektroniske låsesystem-
er og greb i dørene kunne udføres og dækkes 
pænt af på alle døre i huset for et flot finish.
 
Selve alarmsystemet kan nemt tilkobles af 
lejerne ved simpel operation af dørtastaturet 
med deres personlige adgangskort og frako-
bles automatisk ved tilgangen til lokalet. Hu-
sets alarm tilkobler automatisk når sidste lejer 

har tilkoblet alarmen i sit lokale. Adgangsko-
rtenes tilladelser styres nemt via en web-
portal, hvor hvert kort har en aktivitetslog, 
og man kan tildele adgang til diverse lokaler 
og afdelinger i huset samt spærre et kort, så-
fremt ejeren har mistet kortet, fået det stjålet 
eller flytter ud.

- Systemet har givet os fuld kontrol over kon-
torhotellets lokaler og faciliteter og har gjort, 
at vi har kunnet allokere ressourcer og faci-
liteter efter type af medlemskab, således f.eks. 
mødelokaler forbeholdes virksomheder med 
en aktiv mødeplan i deres kontrakt. Derudo-
ver har vi integreret 
adgangskortene til 
vores POS-system, 
som betyder, at le-
jerne kan benytte 
deres adgangskort 
til køb af alt i huset, 
lige fra kaffe i vores 
kaffeområde, slik og 
snacks i vores au-
tomat til sodavand, vin, øl og spiritus i vores 
automatiske skænk-selv bar i vores lounge.

Selve installationen blev udført over en peri-
ode på 3 måneder, hvor VIP egenhændigt fan-
dt føringsveje og kabeltræk, samt oprettede 
krydsfelter de nødvendige steder.
 

- Vi er i dag meget tilfredse med løsningen, 
som vi anser som uundværlig for den nu-
værende forretning. Systemet har givet os en 
uvurderlig indsigt i lejernes adfærd og brug 
af vores faciliteter, som har hjulpet os til at 
optimere på tidsplaner, udstyr og faciliteter 
efter det data og videomateriale vi har fået 
ind fra adgangskontrolsystemet og videoo-
vervågningen.
 
Med et kontorhotel, der hver dag huser over 
200 lejere, kunder og gæster af huset, har det 
været en stor nødvendighed og af højeste 
prioritet, at få skruet sikkerheden helt i top i 

hele Schillerhuset.
 
VIP Security & Ser-
vices har med deres 
innovative sikkerhed-
sløsninger altså givet 
hele Schiller Office 
Hotel en uvurderlig 
optimering af husets 
sikkerhedssystemer, 

videoovervågning, adgangskontrol og recep-
tionsområde. En meget stor nødvendighed 
for at holde trit med husets omfattende fokus 
på modernisering og udvikling af faciliteter 
og lokaler de sidste to år. En stor tak til VIP 
Security & Services A/S teamet for en god 
oplevelse og suveræn sikringsløsning. 
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“Vi er i dag meget tilfredse 
med løsningen, som vi 

anser som uundværlig for 
den nuværende forretning

- Casper Andreasen, adm. direktør i Schillerhuset


