Pressemeddelelse:

Effektiv stopper for
”smarte” butikstyve
Dansk opfindelse med metaldetektor afslører tyverier i poser
og lommer foret med stanniol.
Dansk detailhandel kan takket være en dansk opfindelse begrænse det årlige tab som
følge af butikstyverier, som anslås til mindst seks mia. kr.
Den nye løsning med indbygget metaldetektor sætter en effektiv stopper for ”smarte”
butikstyverier, som primært udføres af organiserede bander fra Østeuropa. Men også
danske kunder og butiksmedarbejdere er i stor udstrækning årsag til svind i dansk
detailhandel.
De professionelle butikstyve har indtil nu kunnet smugle de stjålne varer ud af
butikkerne i de såkaldte ”russerposer” og lommer forsynet med flere lag stanniol. Det
er sket uden risiko for at blive afsløret af de almindelige varesikringssystemer, som
anvendes i det meste af detailhandelen.
Bander stjæler dyre varer
- Problemet med butikstyveri i ”russerposer” er stærkt stigende, og tabene er nu
mange steder større end andre former for butikstyverier. I USA er der eksempler på
bander, som har stjålet for millioner af dollars, og i Milano er en russisk bande
afsløret med et lager af stjålne varer, som var over 400.000 Euro værd, oplyser Hans
Ole Andersen, direktør for Odense-firmaet Innoteck, som har eneforhandling på det
danske marked af Alert Metalguard-løsningen.
- Derfor vil metaldetektor-løsningen i løbet af få år blive standard world-wide i de
fleste større kæder og butikker, der handler med pelse og anden beklædning,
sportsudstyr, elektronik, fotoudstyr, musik-video, parfume og andre varer af høj
værdi, vurderer Hans Ole Andersen.
Lydløs alarm til reciever
Allerede når personer med ”russerposer” og stanniol i lommer kommer ind i en butik
eller et butikscenter, slår den danske opfindelse lydløs alarm til en reciever, som
sikkerhedspersonale mv. kan bære i lommen. Det gør det muligt at følge mistænkelige
personer, mens de opholder sig i butiksområdet.
- Under alle omstændigheder afsløres de ”smarte” butikstyve af systemets
metaldetektor, som monteres ved butikkens indgang i forbindelse med den
eksisterende varesikring, oplyser Hans Ole Andersen.

Løsningen er udviklet af en anden dansk virksomhed, AlertSystems i København, der
i første omgang valgte at satse på eksport til andre europæiske markeder. Nu er turen
kommet til det danske hjemmemarked, hvor butikstyveri i ”russerposer” også er
stærkt stigende.
Odense-firmaet Innoteck har base i Forskerparken i Odense og udvikler og
markedsfører kunde- og persontællesystemer til detailhandel, udstillinger, biblioteker
og andre, som ønsker overblik over kundebesøg mv.

Fakta om butikstyverier:

Færre anmelder butikstyveri,
men ligeså mange stjæler
Antallet af anmeldte butikstyverier er faldet markant i de senere år. Men det er ikke et
udtryk for, at der stjæles mindre. Årsagen er ifølge Dansk Erhverv, at et stigende antal
butikker opgiver at anmelde sager om tyveri, fordi politiet prioriterer anmeldelserne
lavt.
I 2006 blev der anmeldt godt 17.000 sager, hvilket var et fald på knap 34 pct. i
forhold til 2005. Hvis vi går tilbage til 2000, blev der anmeldt omkring 25.900
butikstyverier.

Anslået svind fra butikstyveri
Kundetyveri
Personaletyveri
Leverandørtyveri
Samlet svind:

2,4 mia. kr.
2,4 mia. kr.
1,2 mia. kr.
6,0 mia. kr.

