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Bostadssäkerhetsundersökningar

Närskydd

Undersökningar

Våra noggrant utvalda
personliga säkerhetsansvariga
arbetar med dig för att skapa
ett säkerhetsprogram som
garanterar att hot mot dig och
din familj mildras på jobbet (på
kontoret), hemma och medan du
reser.

Vi undersöker kundernas
hem, som sträcker sig från
gods och villor till takvåningar
och lägenheter i stan. Våra
undersökningar är kortfattade
och lättlästa och vi håller nära
kontakt med installatörer
för att effektivt uppgradera
skyddsåtgärder i hemmet.

Att leda en framgångsrik
undersökning kräver ett
ihärdigt och metodiskt sätt
och sedan att granska genom
stora materialmängder för att
identifiera framträdande bevis,
som alla kräver skicklighet
och omdöme. Våra analytiker
är experter på att inte missa
någonting, till och med den till
synes oskyldiga.

Säkerhetsgrupper

Företagsrisksbedömningar

Övervakning

En bostadssäkerhetsgrupp kan
allokeras för att mildra mot brott
och intrång i privata fastigheter.
Vi sätter in intelligenta, kulturellt
medvetna män och kvinnor som
är värdiga att representera oss.

Risker för ett företag kan uppstå
från mer än bara inbrott. Våra
bedömningar betraktar allt
från kommunikationspolicyer
och företagets anseende till
cybersäkerhet och online
exponering. Vi kan hjälpa till att
lindra hoten mot ett företag från
vilken vinkel som helst.

Vi använder målens egen
psykologi mot dem för att
säkerställa resultat. Våra
övervakningsagenter är
mycket erfarna och många har
bakgrunder från rättsväsendet,
militären eller den offentliga
sektorn, som tillåter oss att
välja från mångsidiga och unika
förmågor.

Säkerhetschefer

TCSM Avlyssningsapparatsvep

Kriminalteknik

En säkerhetschef kan höja
värdet på vilket familjkontor,
företag eller hushåll som helst
genom att hantera säkerheten
för alla familjmedlemmar
och personal. Våra chefer
arbetar över hela världen,
inom utländska verksamheter
som sträcker sig från hem och
företag till byggarbetsplatser och
filmuppsättningar.

Våra TCSM
‘avlyssningsapparatsveps’grupper använder den senaste
teknologin för att identifiera
fysiska avlyssnings- och
övervakningsenheter. Vårt
arbete kan garantera att du, din
familj och din företag har total
integritet, vart du än är.

Vår toppmoderna Digital
Forensics och eDiscovery service
linje kan hjälpa dig att förbereda
data som svar på regleringar,
rättstvister eller identitätsstöld
och att lägga till bevis för ett
rättsligt fall eller tvist.
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