Dyami Service Highlight

IP Safeguarding
voor jouw organisatie
Volledige bescherming van intellectueel eigendom voor
innovatieve internationale organisaties
Je organisatie is een doelwit

Focus op kansen en ondernemen

Als ondernemer krijg je enorm veel energie in het

Als ondernemer ben je natuurlijk gefocust op het

realiseren van je idee, je visie, je passie. Of je nu een

pakken van kansen en je business groeien. Dat matcht

tech startup leidt, een bestaande onderneming of een

niet altijd met de taal die traditionele securitybedrijven

non-profit die met innovatie de wereld beter maakt.

spreken, die zich juist focussen op risico’s en andere

Waar je ongetwijfeld minder energie van krijgt is

nare dingen waar je liever niet aan denkt.

nadenken over allerlei risico’s en dreigingen. Dat

Natuurlijk zorgt Dyami ook dat dreigingen buiten de

begrijpen we bij Dyami heel goed.

deur blijven maar we kijken vooral naar kansen voor

Wij helpen organisaties door ze juist te ontzorgen op
het gebied van dreigingen. Dat doen we met veel
expertise, een op jouw organisatie toegespitste service
en tegen bijzonder betaalbare tarieven.
Want of je het nu wilt of niet, als jouw organisatie
slimme nieuwe dingen maakt of doet — en daarmee
intellectueel eigendom (IP) creëert — dan willen
anderen die IP graag hebben.

jouw organisatie om, mede door onze ondersteuning,
veilig en succesvol te kunnen ondernemen. We denken
op strategisch niveau mee in het beginstadium van
plannen.
Voorbeeld: Je wilt zakendoen in een land waar
veiligheid een risico is. Je kunt besluiten dat het risico
te groot is en er niet mee doorgaan. Gemiste kans. Met
onze strategische ondersteuning, analyses en backup
kun je die kans wellicht wel pakken. Veilig en succesvol.

Hoe innovatiever en internationaler je onderneemt — of
je ambities zijn — hoe meer moeite andere organisaties
en buitenlandse regimes doen om je IP te stelen.

Dyami Corporate Asset Protection
•

Analyses van uw risico’s en dreigingen

Dat lijkt misschien een plot van een spannende thriller

•

Ontwerp en implementatie securitybeleid en procedures

maar spionage is iets wat dagelijks gebeurt en heftiger

•

Cyber security, contraspionage, bug sweeping

•

Ondersteuning veilig reizen

•

24/7 security incident ondersteuning

•

Security awareness en weerbaarheidstraining

•

Due diligence van potentiële partners, klanten en

is dan velen denken. Totdat het je overkomt en je de
waarde van je bedrijf enorme schade oploopt.

Onze in-house experts en analisten hebben jarenlange ervaring op het gebied van Defensie, AIVD,

medewerkers
•

situatie, criminaliteit, economie, corruptie, spionage,

overheid, politie, cyber security en luchtvaart.
•

Inlichtingenrapporten over de (geo)politieke en lokale
terrorisme en gezondheid (inclusief COVID-19)

•

Fysieke beveiliging van uw mensen en assets
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Cyber security alléén is niet genoeg
Tegenwoordig is cyber security natuurlijk hót. Iedereen

niemand vanaf de straat je netwerk op kan. Maar

heeft een beeld bij hackers, ransomware, opzettelijke

vervolgens laat je de voordeur wagenwijd openstaan..

datalekken en dat soort zaken. Dus er zijn talloze
bedrijven die cyber security-diensten aanbieden.

Als andere partijen jouw IP willen hebben, dan zetten ze

Dyami doet dat uiteraard ook.

niet alleen hackers in. Dyami biedt naast cyber security

Maar cyber security alléén is niet genoeg. Vergelijk het

IP/data-diefstal te beschermen. Dat doen we met

met het beschermen van je wifi netwerk thuis, zodat

preventie, training, monitoring, procedures en support.

Ondersteuning in het buitenland

En nog betaalbaar ook

Hoewel we tegenwoordig vaker digitaal vergaderen,

We weten als geen ander dat je elke euro maar één

blijft reizen een essentieel deel van internationaal

keer kunt uitgeven. Daarom bieden we abonnementen

zakendoen. Daarbij is het belangrijk dat zowel jij als je

aan met verschillende diensten die voor elke startup

mensen dat veilig kunnen doen. Niet alleen voor hun

betaalbaar zijn. Neem contact met ons op voor de

persoonlijke veiligheid maar ook wat betreft

details.

een totaalpakket om je tegen àlle andere vormen van

bescherming van uw IP tegen spionage of diefstal.
Als klant van Dyami krijg je van ons real-time alerts
wanneer er dreigingen op bepaalde plekken zijn of
ontstaan. Veel specifieker dan een reisadvies van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Onze in-house analisten kunnen specifieke threat

Je eigen securityafdeling
Voor een tarief dat vèr onder dat van een dedicated
securitymedewerker ligt, heb je het complete Dyami
team tot jouw beschikking. Daarmee haal je eigenlijk
een complete internationale securityafdeling in huis!

assessments maken voor elke locatie in de wereld
waardoor je snel belangrijke besluiten kunt nemen.
Interesse om eens vrijblijvend in gesprek te gaan over wat
wij voor jouw organisatie kunnen doen?

24/7 EMERGENCY RESPONSE

Wij horen graag van je!
info@dyami.services www.dyami.services
(030) 207 2120
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www.linkedin.com/company/dyami

