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SCANVIEW rådgiver om og leverer de 
bedst tilpassede totalløsninger inden 
for videoovervågning. Vi er en del af et 
internationalt netværk, hvilket giver os 
adgang til verdens bedste produkter 
og knowhow.

Vi er i dag Danmarks største projekt-
hus inden for professionel videoover-
vågning, og vores vision er at blive den 
foretrukne leverandør i hele Skandina-
vien.

Ingen projekter er for store eller for 
komplekse. Vi leverer totalløsninger, 
lige fra rådgivning til service...

Vores specialuddannede teknikere 
tilbyder en unik service. Alle projekter 
gennemarbejdes og dokumenteres, så 
vi sikrer en høj kvalitet.

Kvalitet og service er vigtige nøgleord 
og bliver prioriteret højt. Kvalitetsarbej-
de er en vigtig proces, som hele tiden 
optimeres. SCANVIEW er certificeret 
af DIC og medlem af SikkerhedsBran-
chen. 

Det er væsentligt at have fokus på 
driftssikkerhed, da det er en forudsæt-
ning for, at få det maksimale udbytte 
af sit ITV-system.

VIDEOOVERVÅGNING SOM VISIONKVALITET OG SERVICE

EN VIRKSOMHED I VÆKST

SCANVIEW er ISO 9001 certificeret.

DSB: “Serviceaftale med SCANVIEW betyder, at vi altid får hurtig hjælp 
af kvalificerede servicemedarbejdere.”

Billund Lufthavn
“Med 4 Panomera kameraer i én 
mast dækker vi et kæmpe areal 
med 7000 parkeringspladser. 
Det er ganske enkelt imponeren-
de” udtaler Thomas Holm.

Danske Andelskassers Bank
“SCANVIEW har gennemført en 
total udskiftning af ITV i 27 filialer. 
De har løst opgaverne meget 
professionelt og uden gene for 
vores personale” udtaler Jørgen 
Dragsbæk.”

SCANVIEW udvikling / 
Aktuelt og prognose

SCANVIEW A/S er i dag en af Dan-
marks førende virksomheder, som 
udelukkende fokuserer på professionel 
videoovervågning (TVO).

Virksomheden har siden starten af 
2006 arbejdet efter en filosofi, om 
at vores kunder skal have den bedste 
kvalitet, i form af anlæg som har en 
lang levetid, høj driftsstabilitet og ikke 
mindst levere klare og brugbare bil-
leder. Herudover lægger vi stor vægt 
på at alt teknisk arbejde er udført 
“Håndværksmæssigt korrekt.”

Alle vores medarbejdere har derfor en 
passion og glæde for det arbejde de 
udfører, og vi sætter en stor ære i at 
have tilfredse kunder.

Vi arbejder derfor alle efter samme 
principper, og dette har været afgø-
rende for, at vi i dag, har kunder i hele 
Danmark, som er yderst tilfredse med 
SCANVIEW som rådgiver, designer, 
leverandør, installatør.

Konsekvensen er en virksomhed, der 
har været tro omkring sin strategi og 
principper hvilket naturligt giver en 
kontinuerlig vækst.
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SCANVIEW A/S er grundlagt i 2006 
og har oplevet en solid vækst frem til i dag. 

Hovedkontoret ligger centralt placeret i Fredericia, 
og med serviceafdeling i Hillerød, dækker vi hele Danmark.

Vi leverer totalløsninger inden for videoovervågning til det 
professionelle marked i Danmark og resten af Norden. 

Udover levering af unikke produkter så omfatter 
vores ydelser rådgivning, installation og service. 

Vi tager udgangspunkt i kundens specifikke behov 
og finder frem til den rigtige individuelle løsning.

PROFESSIONEL 
VIDEOOVERVÅGNING


