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PACOM 
SYSTEMS. 

Det som började som en lokal idé 
i Australien år 1983 har kommit 
att växa sig till att bli ett globalt 
varumärke. PACOMs lösningar har 
installerats på mer än 70 000 platser 
världen över och har fått förtroendet 
att beskydda många av världens mest 
prestigefulla organisationer.

Om Oss  
Med mer än 30 års erfarenhet inom olika segment har 
vi insett att oavsett hur komplexa behov du och din 
verksamhet har så kommer vi att ta oss an utmaningen 
att göra säkerhetshantering enklare och säkrare. Det 
innebär att allt vi gör, från innovation till kommunikation 
måste återspegla vår expertis för integrerade 
säkerhetssystem och förståelse för dina utmaningar.

Vi strävar efter en tydlig kommunikation i syfte att 
få en djupare förståelse för dina behov. Majoriteten 
av våra kunder söker friheten att kunna bedriva sin 
kärnverksamhet utan att äventyra säkerheten. 

 
Därför fokuserar vi på att driva utvecklingen av våra 
lösningar mot att bli en naturlig del i din dagliga 
verksamhet. 

Vi hoppas innerligt att din organisation kommer bli nästa 
att gå med i vårt nätverk av ansedda organisationer 
inom segment såsom sjukvård, utbildning, flygplatser, 
infrastruktur, detaljhandel, företagsparker, bank och 
finans.

  

Om Dig 
Kanske tillhör du de som brinner för att skapa en 
personlig verktygslåda bestående av säkerhetsprodukter 
som ger utrymme för kreativa lösningar på rådande 
säkerhetsutmaningar. Kanske tillhör du de som 
uppskattar att få en färdig helhetslösning som ger 
möjlighet till direkt överblick, hantering och analys 
av säkerhet. Oavsett hur du föredrar att jobba så är 
ditt mål att göra vardagen säker och smidig för din 
verksamhet. Dina behov och de utmaningar du ställs 
inför styr den riktning vi tar när vi utvecklar våra 
lösningar och planerar vårt produktsortiment.   

Hur Vi Jobbar 
Vi arbetar med en noga utvald grupp av dedikerade 
systemintegratörer (Value Added Resellers eller VARs) 
vilka har god kunskap om våra produkteroch vårt 
krav på hög kvalitet. Vi arbetar över hela världen 
med representation i mer än 60 länder och kontor i 
Australien,USA, Storbritannien, Frankrike, Spanien, 
Singapore och Sverige.
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