Dyami Service Highlight

Surveillance
Countermeasures
IP Safeguarding — Veilig ondernemen
zonder dat iemand meeluistert.
Wapen uzelf tegen spionage

Zo gaan we te werk

Als onderdeel van Dyami’s IP Safeguarding en
Corporate Asset Protection service bieden wij de
mogelijkheid om uw omgeving grondig te

Stap 1. We gaan eerst met u in gesprek, zodat u
vertrouwen krijgt in onze samenwerking.

controleren op spionageapparatuur.

Stap 2. We maken een grondig plan. Welke
locaties, welke partijen verdenkt u, wanneer we

Bedrijfsspionage door concurrenten, entiteiten
en zelfs buitenlandse regimes is een niet te
onderschatten dreiging. Diefstal van
intellectueel eigendom (IP) en gevoelige data

aan de slag gaan.

kan voor een bedrijf catastrofaal zijn.

Stap 3. De sweep. Met de nieuwste technieken
sporen onze experts alle spionageapparatuur
op.

Onze experts hebben jarenlange ervaring met
het “sweepen” van locaties om ze vrij te maken
van spionageapparatuur om af te luisteren,
beeldopnames te maken of netwerkdata te
onderscheppen.

Stap 4. We brengen rapport aan u uit.
Waar mogelijk onderzoeken we van wie de
apparatuur is en wie het heeft geplaatst. We
kunnen dan ook gerichter met u aan de slag om
u in de toekomst specifieker te wapenen tegen
deze partijen. En u kunt kiezen om juridische

Verdachte locaties kunnen uw kantoor,
privélocaties, auto’s en locaties buiten uw bedrijf

stappen nemen.

of in het buitenland zijn.
Het hebben van een vertrouwensband met u is
voor ons werk onmisbaar, daar doen wij dan ook
veel voor. Vanzelfsprekend gaan wij uiterst
discreet te werk.

De experts van Dyami hebben jarenlange ervaring
met achtergronden als Defensie, de AIVD, de
overheid, politie, cyber security en veel meer.
Wilt u meer weten over de uitgebreide strategische
security services van Dyami?
Neem contact met ons op!
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