
"Mizãm pe o evoluþie
pozitivã a pieþei
sistemelor de acces,
în 2021"

(Interviu cu Florin Tihulcã, Managing Director ASSA ABLOY
Opening Solutions România)

l "2020 s-a încheiat cu afaceri în creºtere comparativ cu 2019, iar
finalul de an ne-a oferit oportunitatea de a recupera businessul
pierdut în lunile martie ºi aprilie"

Reporter: Cum a fost afectatã
activitatea Assa Abloy de pan-
demia de Covid 19?

Florin Tihulcã: Anul 2020 ne-a
oferit, dincolo de toate, foarte
multe ocazii de a ieºi din zona
de confort ºi de a ne adapta
schimbãrilor impuse de pande-
mia de Coronavirus. În acest

context, am învãþat foarte multe
lucruri noi ºi am experimentat
situaþii pentru care nu eram pre-
gãtiþi ºi am înþeles cã ne putem
consolida businessul doar fiind
mai buni, mai prezenþi, mai im-
plicaþi. De asemenea, anul tre-
cut ne-a învãþat sã explorãm
oportunitãþi noi de business.

2020 s-a încheiat cu afaceri în

creºtere comparativ cu 2019, iar
finalul de an ne-a oferit oportu-
nitatea de a recupera businessul
pierdut în lunile martie ºi aprilie.

Astfel, nu putem spune cã am
fost afectaþi de pandemie într-o
mare mãsurã, cu toate cã, pen-
tru perioade scurte, am fost ne-
voiþi sã oprim temporar produc-
þia în fabrica noastrã.

Reporter: Care au fost avanta-
jele aduse de telemuncã pentru
companie ºi ce mãsuri a fost ne-
voie sã fie adoptate pentru a
face faþã cererii?

Florin Tihulcã: Compania a
permis ºi încurajat munca remo-
te pe perioada pandemiei, acolo
unde a fost posibil prin specifi-
cul poziþiei, pentru siguranþa
echipei ºi continuitatea activitã-
þii.

Ne gândim sã menþinem aceas-
tã posibilitate ºi odatã cu relaxa-
rea condiþiilor ºi chiar post-pan-
demie, dat fiind faptul cã pro-

ductivitatea nu a avut deloc de
suferit. Faptul cã echipa de
vânzãri era deja dotatã cu lapto-
puri ºi obiºnuitã sã lucreze cu
tool-uri pentru meetinguri de la
distanþã, nu au fost necesare
mãsuri speciale pentru a face
faþã acestei situaþii.

Reporter: Care a fost evoluþia
pieþei de profil în ultimul an?

Florin Tihulcã: Pentru întregul
an 2021, mizãm pe o evoluþie
pozitivã a pieþei de sisteme de
acces. Cu siguranþã, în întreg
anul 2021 piaþa de construcþii îºi
va pãstra trendul ascendent, de
7-10%, iar tehnologia ºi noile
obiceiuri de cumpãrare vor adu-
ce mai multe oportunitãþi decât
restricþii.

Din experienþa noastrã ante-
rioarã, fiecare scãdere dintr-un
anumit segment poate fi înlocu-
itã cu o creºtere mult mai mare,
generatã de nevoi noi, dezvolta-
re tehnologicã, eficientizare de
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procese etc.
Este important de menþionat ºi

faptul cã nevoile clienþilor, atât
ale persoanelor fizice, cât ºi ale
companiilor, s-au diversificat.
Aceºtia nu mai sunt interesaþi
de o simplã încuietoare, acum
îºi doresc un nivel ridicat de se-
curitate ºi aleg soluþii patentate
sau inteligente, cu acces de la
distanþã, prin intermediul unui
device mobil.

Reporter: Ce strategie a abor-
dat Assa Abloy pentru a trece
mai uºor prin criza pandemicã?

Florin Tihulcã: Ultimul an,
marcat de pandemia de Co-
vid-19, a fost, cu siguranþã, o
mare provocare. Aºa cum spu-
neam ºi mai sus, am luat toate
mãsurile pentru a ne asigura cã
toþi angajaþii noºtri sunt în sigu-
ranþã ºi am apelat la sistemul de
lucru remote acolo unde ne-a
permis specificul poziþiilor. De
asemenea, am respectat toate
mãsurile impuse de autoritãþi
pentru limitarea rãspândirii vi-
rusului.

Reporter: Care a fost cifra de
afaceri anul trecut, comparativ
cu cea din 2019?

Florin Tihulcã: Grupul ASSA
ABLOY este prezent în România
prin entitatea ASSA ABLOY
România, dedicatã soluþiilor
pentru acces ºi deschiderea
uºilor în mediul rezidenþial ºi de
business. Aceasta are sediul la
Bucureºti, în strada Preciziei nr.
5, sector 6, ºi este organizatã în
douã divizii: Opening Solutions
ºi Manufacturing. ASSA ABLOY
Opening Solutions România
este responsabilã de activitãþile
comercia le , promovarea º i
vânzarea soluþiilor, iar divizia
Manufacturing este responsabi-
lã de proiecte de producþie loca-
le ºi internaþionale din cadrul
Grupului.

Alte entitãþi ale Grupului ASSA
ABLOY prezente în România
sunt Entrance Systems, dedicatã
soluþiilor pentru intrãri automa-
tizate industrial, ºi Global Solu-
tions, dedicatã soluþiilor de ac-
ces hotelier.

Portofoliul de mãrci comercia-
lizate de ASSA ABLOY Opening
Solutions România este unul di-
vers ºi cuprinde mãrci interna-
þionale consacrate în domeniul
securitãþii.

În segmentul rezidenþial, prin-
cipala marcã comercializatã este
Yale, gama de produse fiind una
diversã, de la soluþii tradiþionale
de închidere mecanicã pentru
uºi, ferestre ºi siguranþa casei -
cilindri pentru uºi, mânere, lacã-
te, amortizoare, seifuri, la soluþii
de securitate tip smart home -
încuietori, alarme ºi camere de
supraveghere inteligente. Gama
de produse oferitã de Yale se
adreseazã atât segmentului
economic, cât ºi celui mediu-
premium, pentru un nivel de si-
guranþã superior.

În segmentul business, mãrcile
comercializate depind de nevoi-
le clienþilor, cele mai cunoscute
nume din portofoliu fiind pro-
dusele marcã proprie ASSA
ABLOY, ABLOY, HID, TESA, etc.

Gama de produse pentru me-

diul business cuprinde soluþii de
control acces, sisteme Master
Key, uºi de securitate, automati-
zãri, soluþii de acces pentru ho-
teluri, dulapuri de siguranþã, fe-
ronerie arhitecturalã, soluþii
pentru uºi de sticlã, specificaþii
ºi BIM pentru arhitecþi.

ASSA ABLOY România pune la
dispoziþie de asemenea, soluþii
de acces hands-free precum:
mânere antibacteriene cu teh-
nologia ABLOY ACTIVE, mânere
igienice pentru spitale, deschi-
zãtoare de uºi cu piciorul ºi solu-
þii de acces mobil cu smartpho-
ne-ul sau smart watch-ul.

Dacã ne raportãm la ASSA
ABLOY România SRL, conform
datelor publicate pe site-ul Mi-
nisterului de Finanþe, cifra de
afaceri netã a evoluat astfel în
ultimii ani:
• 2015 -156.119.045 lei
• 2016 - 164.863.839 lei
• 2017 - 164.925.529 lei
• 2018 - 174.284.064 lei
• 2019 - 161.559.345 lei
• 2020 - 144.665.013 lei
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Reporter: Cum a evoluat cere-
rea din domeniu?

Florin Tihulcã: La nivelul pie-
þei de soluþii de acces nu am ob-
servat o scãdere a cererii, în ciu-
da contextului socio-medical
actual. Singura perioadã marca-
tã de reticenþã a fost cea din lu-
nile de lock down (martie-mai
2020), însã piaþa a recuperat ra-
pid ºi, per totalul anului 2020,
putem spune ca vânzãrile din
segment s-au menþionat sau
chiar au crescut uºor. De aseme-
nea, piaþa de construcþii a fost în
creºtere chiar ºi anului trecut ºi,
fiind în strânsã legãturã cu acti-
vitatea noastrã, acest lucru s-a
reflectat ºi în domeniul soluþiilor
de acces.

Reporter: Ce proiecte de in-
vestiþii aveþi pentru acest an?

Florin Tihulcã: În urmãtoarea
perioadã, ne dorim sã investim
în oameni ºi în instrumentele de
care aceºtia au nevoie pentru
desfãºurarea activitãþii în cel
mai profesionist mod. Astfel,
vom putea rãspunde mai bine
nevoilor pe care parteneri i
noºtri le au ºi satisfacþia lor va
influenþa direct nivelul de busi-
ness pe care îl vizãm.

De asemenea, ASSA ABLOY
România îºi propune o creºtere
de peste 40% a producþiei, în ur-

mãtorii 4 ani, pentru divizia de
producþie, ºi o dublare a cifrei
de afaceri pentru divizia Ope-
ning Solutions. Pentru a susþine
aceastã dezvoltare, ASSA ABLOY
România a construit un plan de
investiþii strategice pânã în
2025, urmând a pune în funcþiu-
ne tehnologii noi de ºtanþare ºi
prelucrãri CNC de peste 10M
Euro.

Reporter: Ce produse noi aveþi
pe piaþã?

Florin Tihulcã: Cu siguranþã
brandul Yale este unul dintre
cele mai cunoscute din piaþã,
oferind atât soluþii mecanice,
cât ºi electromecanice, de foarte
bunã calitate ºi la preþuri avan-
tajoase. Produsele Yale pot fi gã-
site în toate reþelele DiY, dar ºi în
magazinele on-line.

De asemenea, soluþiile de con-
trol-acces, de înaltã securitate,
pot fi identificate în foarte multe
proiecte de referinþã din întrea-
ga þarã.

Tehnologiile smart home au
evoluat, oferã un design mai
atractiv, securitate sporitã ºi ac-
cesibilitate.

Clienþii români ne-au arãtat cã
îºi doresc produse smart home
care sã le facã viaþa mai uºoarã,
intuitive în utilizare ºi uºor de in-
stalat, accesibile cu smartpho-

ne-ul de la distanþã, care sã le
protejeze familia ºi bunurile de
valoare.

În portofoliul nostru, marca
Yale pune la dispoziþie o gamã
de produse smart home diversã.
Aceasta cuprinde o încuietoare
inteligentã Yale Linus® recent
lansatã, care oferã acces prin
smartphone de la distanþã ºi
control asupra accesului din lo-
cuinþã, camere inteligente de
supraveghere - individuale pen-
tru supravegheat copii i de
exemplu, sau în kituri de supra-
veghere a locuinþei, de aseme-
nea accesibile de la distanþã
prin smartphone.

Ecosistemul poate fi completat
cu o alarmã inteligentã, tot de la
Yale, care prin încuietoarea Li-
nus la care este conectatã, îþi de-
zarmeazã automat alarma.

În curând, în materie de smart
home, aºteptãm produse noi de
la Yale, precum o încuietoare in-
teligentã pentru dulap, care va
ajuta oamenii sã nu lase la
îndemâna copii lor anumite
obiecte periculoase ºi un seif in-
teligent, accesibil prin smart-
phone.

Astãzi clienþii domestici sunt
interesaþi preponderent de asi-
gurarea unei siguranþe sporite,
monitorizare ºi control de la dis-

tanþã, dar ºi de sisteme de auto-
matizare cu funcþii inteligente ºi
o instalare cât mai intuitivã a
acestora.

Reporter: Din ce zonã aveþi
cea mai mare cerere?

Florin Tihulcã: 30% din cere-
rea înregistratã de compania
noastrã pe plan local vine din
segmentul rezidenþial.

Reporter: Care sunt proble-
maticile domeniului ºi care ar fi
soluþiile pentru rezolvarea lor?

Florin Tihulcã: Una dintre cele
mai mari provocãri pe piaþa no-
astrã este recrutarea de specia-
liºti. Astfel, avem deschise o se-
rie de poziþii tehnice, în mod
special, pentru care uneori este
problematic sã gãsim persoane-
le potrivite. Un motiv al acestui
fapt este numãrul tot mai mic
de ºcoli de meserii disponibile
local.

Reporter: Mulþumesc!
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Segmentul persoanelor
juridice

Pentru a rãspunde nevoilor clienþilor locali, dispunem de o serie
de sisteme de acces controlat precum Incedo™, Aperio®,
SMARTair® ºi CLIQ®.

Incedo™ Business este un sistem universal de securitate ce
combinã controlul accesului & hardware-ul pentru securitate cu
un software ales, într-un singur mediu uºor de extins.

Sistemele Incedo ASSA ABLOY au fost proiectate pentru a oferi
uºurinþã în folosire, flexibilitatea ºi adaptabilitatea cerute în ziua
de astãzi. Uºor de extins ºi scalabil la infinit, se instaleazã ºi actua-
lizeazã rapid, oferind rezultate la fel de repede. Este suficient de
agil pentru a se adapta celor mai noi schimbãri tehnologice,
combinând într-un mod intuitiv puncte de acces sigure ºi conec-
tate cu tehnologii inteligente de identificare, pentru o soluþie cu
un pas în viitor. Incedo Business a fost proiectat sã ofere integra-
re seamless cu hardware-ul compatibil Incedo, pe care îl testãm
riguros înainte de conectare, pentru o integrare mai uºoarã ºi de
încredere a terþelor pãrþi.

Gama Aperio® include încuietori wireless pentru control acces
puternic ºi costuri eficiente. Încuietorile wireless Aperio® repre-
zintã cea mai simplã modalitate de a extinde acoperirea sistemu-
lui de control acces sau de a înlocui încuietorile mecanice cu un
control acces inteligent. Pentru cã funcþioneazã fãrã cabluri, ali-
mentate de baterii, dispozitivele Aperio® se instaleazã rapid ºi efi-
cient din punct de vedere al costurilor, ajutându-te sã economi-
seºti cu operarea ºi întreþinerea acestora.

SMARTair® este un sistem de control al accesului care oferã mai
multe elemente de autentificare. Datoritã software-ului intuitiv,
administratorii unitãþilor pot controla, identifica ºi actualiza cu
precizie persoanele care pot deschide fiecare uºã. De asemenea,
SMARTair® oferã utilizatorilor opþiunea de alegere a elementelor
de autentificare, astfel încât aceºtia sã poatã deschide uºile în si-
guranþã cu o telecomandã sau un telefon mobil, precum ºi cu o
cartelã de acces electronicã clasicã.

În cazul CLIQ®, compania propune un sistem de control al acce-
sului mecano-electronic cu elemente de autentificare cu cheie.
Acesta este bazat pe chei fizice programabile cu funcþionalitate
opþionalã Bluetooth; o gamã de încuietori ºi lacãte electromeca-
nice wireless pentru uºã, potrivite chiar pentru cele mai solicitan-
te climate, ºi un software de administrare puternic ºi uºor de utili-
zat.

În cazul acestor produse, sumele depind de tipul de proiect ºi
de specificaþiile acestuia.

Segmentul persoanelor
fizice

- Camera Yale Wi-Fi pentru interior - accesibilã de la distanþã
prin smartphone, îþi aratã imagini live ce se întâmplã în interiorul
locuinþei în lipsa ta sau atunci când te afli în altã camerã sau în
curte, inclusiv pe întuneric. Îþi permite sã porþi conversaþii în timp
real cu persoanele aflate de cealaltã parte a camerei ºi sã primeºti
pe telefon alarme de miºcare detectatã, cu posibilitate de înregi-
strare video a evenimentului. Camera poate fi integratã de ase-

menea cu un sistem CCTV inteligent ºi asistenþi de voce precum
Alexa, Google Assistant.

- Camera Yale Wi-Fi pentru exterior - se poate monta pe exterior
la uºa de la intrare, are un reflector LED ºi alarmã cu sirenã încor-
porate pentru a intimida vizitatorii nepoftiþi. Accesibilã de la dis-
tanþã prin smartphone, îþi aratã imagini ºi înregistrãri live Full HD
de acasã atunci când nu eºti acasã. Poþi vedea de la distanþã cine
se aflã la uºa de la intrare, declanºa alarma sau purta o conversa-
þie cu persoana de partea cealaltã a camerei. Camera are senzori
pentru detectarea miºcãrii, vedere pe timp de noapte ºi capacita-
tea de integrare cu un sistem CCTV sau asistenþi de voce smart
precum Alexa, Google Assistant.

-Sistem Yale CCTV - compus la bazã din douã sau patru came-
re, cu cablu sau wireless ºi posibilitate de extindere cu acceso-
rii suplimentare, sistemul este controlabil de la distanþã prin
smartphone. Vezi imagini live sau înregistrate HD de acasã, în
lipsa ta, chiar ºi pe timpul nopþii. Rezistente la intemperii, ca-
merele sistemului Yale CCTV detecteazã într-un mod inteli-
gent miºcarea în zonele supravegheate ºi îþi trimit o alertã pe
telefon.

-Alarma Yale Sync Smart - accesibilã de la distanþã prin
smartphone, armezi ºi dezarmezi sistemul de la distanþã, pri-
meºti notificãri instant pe telefon, sms & e-mail, poþi arma par-
þial doar anumite camere sau zone. Accesorii disponibile pen-
tru securitate: senzori de miºcare pentru camere, senzori de
miºcare pentru ferestre ºi uºi, senzori de miºcare compatibile
cu animalele de companie, detectoare de fum ºi prize inteli-
gente. Se poate integra cu sistemul de lumini colorate inteli-
gente de la Philips Hue, asistenþii de voce smart precum Alexa,
Google Assistant ºi Apple Watch. Alarma are ºi funcþie de
geo-locaþie care îþi aminteºte sã o setezi atunci când te înde-
pãrtezi de casã.

- Încuietoarea inteligentã Yale Linus - Noua încuietoare inteli-
gentã Linus® de la Yale permite utilizatorilor sã încuie ºi sã descu-
ie uºa de oriunde s-ar afla. Având la bazã o tehnologie software
avansatã ºi beneficiind de aplicaþia mobilã intuitivã Yale Access,
Linus® permite intrarea fãrã cheie. Aceasta oferã utilizatorilor sãi
posibilitatea de a vedea cine ºi când vine, de a acorda chei virtua-
le pentru oaspeþi ºi de a verifica dacã uºa este deschisã sau închi-
sã. Un avantaj major al Linus® este faptul cã poate transforma ori-
ce uºã într-una inteligentã, deoarece poate fi integratã cu uºurin-
þã, fãrã asistenþã tehnicã, pe orice tip de uºã nouã sau deja exis-
tentã. Dispunând de tehnologie de ultimã generaþie, încuietoa-
rea inteligentã se conecteazã ºi cu sistemele smart home de top
din locuinþã, cu cele de asistenþã vocalã ºi cu platformele de
închiriere a caselor, pentru un control ºi o gestionare uºoarã a ac-
cesului.

Inovaþii disponibile în
curând ºi în România

- Încuietoarea inteligentã de dulap - þine bunurile de valoare
sau obiecte periculoase în siguranþã într-un dulap sau sertar.
Accesibilã prin smartphone de la distanþã, primeºti alarme cu
miºcare detectatã, integrabilã în ecosistemul Yale Access.

- Seif inteligent - þine bunurile de valoare în siguranþã,
documente, bijuterii, etc., deschide seiful prin cod/amprentã/
Bluetooth. Acces de la distanþã pe smartphone, primeºti alarme
cu miºcare detectatã.
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