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C O N S U L T I N G
Vaše bezpečí nás zajímá!

Platíte za bezpečnost?
A chrání Vás?

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO OCHRANU 
VAŠEHO PODNIKÁNÍ

NAŠÍ SPECIALISTÉ mají bohaté 
zkušenosti s řízením bezpečnostních projektů 
ve finančních institucích a velkých korporacích 
stejně tak, jako v domácnostech a malých 
podnicích. Hlavní prioritou je Vaše spokojenost 
a úspěšné podnikání. Využijte služeb našeho 
týmu profesionálů a vrhněte se do bezpečného 
podnikání.

NEZÁVISLOST   -   PROFESIONALITA  -  EFEKTIVITA   -  HOSPODÁRNOST

KONTROLA
AUDIT
NÁVRHY OPATŘENÍ
MANAGEMENT IMPLEMENTACE 
ŠKOLENÍ
DOKUMENTACE 
OUTSOURCING

BEZPEČNOST FIREM
Pro naše firemní klienty připravujeme vždy komplexní řešení, 
která mají minimalizovat ztráty způsobené nedostatečným či 
neúplným nastavením bezpečnostních opatření v oblastech:

- finanční bezpečnosti
- compliance
- fyzické bezpečnosti
- informační bezpečnosti
Všechna naše řešení jsou optimalizována na podmínky dané 
společnosti s přihlédnutím k ekonomické efektivnosti daného 
řešení.

BACKGROUND CHECK
Našim klientům nabízíme ověřování údajů o budoucích či 
stávajících zaměstnancích nebo obchodních partnerech. Jedná 
se především o ověření pravdivosti údajů, které tyto subjekty 
o sobě uvádějí.

SW TOOLS
Podpora bezpečnostních procesů kontinuity činností a řízení 
incidentů.

ŠKOLENÍ
Provádění školení zaměstnanců v oblasti finanční bezpečnosti, 
prevence legalizace výnosů z trestné činnosti, postupů při 
mimořádných událostech (přepadení, požár, povodeň). 
Korporátním klientům nabízíme outsourcing školení, která jsou 
ze zákona povinná, např. v oblasti prevence legalizace výnosů 
z trestné činnosti.

BEZPEČNOSTNÍ 
DOKUMENTACE
Zpracování bezpečnostní dokumentace
Zadání výběrových řízení
Krizové řízení
Etické kodexy a další

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ KLIENTŮ
Poradenství v oblasti řešení stížností klientů 
či zaměstnanců. Jedná se o komplexní službu 
od přijetí stížnosti, vyhodnocení oprávněnos-
ti, prověření na možný interní/externí 
podvod, návrh nápravných opatření až po 
komunikaci se stěžovatelem.


