SDS นำควำมเชี่ยวชำญจำกเอเชียออกไปสู่ ภูมิภำคตะวันออกกลำงและทวีปยุโรป

สถำนประกอบกำรที่เปิ ดให้บริ กำรแก่บุคคลทัว่ ไป อำทิ โรงแรม โรงเรี ยน หรื อหน่วยงำนรำชกำร
ล้วนแต่ใช้บริ กำรจำกผูเ้ ชี่ยวชำญของเรำ
ด้วยควำมที่เรำตอบโจทย์ท้ งั เรื่ องควำมเหมำะสมและเชื่อถือได้ในด้ำนภัยคุกคำมที่
กำลังขยำยวงกว้ำงและควำมต้องกำรเฉพำะด้ำนที่เพิม่ มำกขึ้น เรำยังได้รับควำมไว้วำงใจจำกบริ ษทั
ระหว่ำงประเทศขนำดใหญ่ให้ชว่ ยปกป้องดูแลด้ำนควำมปลอดภัย

From Asia to the Middle East and Europe, SDS exports
its expertise. Establishments and Public Access Buildings, such as
hotels, International Schools or Administration have requested our
expertise to receive appropriate and reliable responses; where we
face growing threats and specific needs.

We are also trusted by international companies that have
also contacted SDS in this particular security sector.

หลังจากเปิ ดดาเนินการมา 10 ปี SDS ได้หันมามุ่งเน้นเรื่ อง
ความปลอดภัย โดยเชื่อว่าสิ่ งนี้เป็ นสิ ทธิข้นั พื้นฐานซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคือสิ่ งที่เราช่าชอง
เรามุ่งเน้น
ความสาคัญของทักษะและแน่วแน่ในการพัฒนาเรื่ องความปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง พนักงานล้วนทางานอย่างเต็มประสิ ทธิภาพหากอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
ยอมรับได้และวิธีการที่เหมาะสม
นี่คือแรงผลักดันเบื้องหลังแนวคิดโดยรวมของเรา การนาเทคโนโลยีช้ นั สู ง
เข้ามาใช้ช่วยทาให้การทางานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็ นไปได้
อย่างสมดุลย์ระหว่างความต้องการของลูกค้าและอุปกรณ์เครื่ องมือที่ตอ้ งใช้
การผนึกกาลังของคน – สภาพแวดล้อม – อุปกรณ์เครื่ องมือ อันเป็ นผลพวงมาจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาช้านาน
ส่งผลให้เราครองตาแหน่งผูน้ าในด้านผลงานที่ออกมา

After ten years of operating, SDS has entirely shifted our vision
towards security and safety, as we believe that this is a fundamental right and
should be accessible and affordable to all.
We specialize our line of work by building interpersonal relationships.
We intend to highlight the importance of the social connections we permanently
develop our security concepts. Any employee becomes more efficient with
acceptable conditions and suitable methods.
It is the whole driving force behind our overall concept, and it is why
we embed high technology to the security service in perfect harmony between
needs and resources.
This synergy created "agents-environment-resources," resulting in a
high-level experience and giving us a leading position in terms of results.

SDS เป็ นที่ปรึ กษาให้กบั ภาครัฐ บริ ษทั ยักษ์ใหญ่ระหว่าง
ประเทศ รวมไปถึงสถานประกอบการทุกประเภท หรื อแม้แต่บุคคลทัว่ ไป
นอกจากนี้ ความเชี่ยวชาญของเรายังเป็ นที่ล่าลือในกลุ่มพันธมิตรของยุโรป
SDS
จึงสามารถตอบโจทย์ในทุกความต้องการไม่ว่าจะมีขอ้ กาหนดที่
เฉพาะเจาะจงเพียงใด
นี่คือเหตุผลที่ทาให้ SDS โดดเด่นในเรื่ องความเชี่ยวชาญ
ลูกค้าสามารถตัดสิ นใจได้อย่างอิสระโดยคานึงถึงประเด็นหลักสามประการ
อันได้แก่ ความเสี่ ยง - งบประมาณ – ผลงาน
ความซื่อสัตย์น้ ีเองที่ช่วยทาให้ภาพลักษณ์ของเราเฉิ ดฉาย และ
ผลงานที่น่าพอใจนี้ก็เป็ นผลมาจากการรู ้จกั นาองค์ประกอบต่างๆมา
ผสมผสานกันอันเป็ นเอกลักษณ์ที่รู้กนั เฉพาะในกลุ่มมืออาชี พเท่านั้น

SDS advises the highest level of the
government sector and famous international groups
for all kinds of enterprises or individuals. As a
reference expert with European partners, SDS
meets all specific requirements.
It is why SDS guides with its expertise, and
so, customers can freely decide with full knowledge
of the three elements: risks-budget-results.
Our honesty makes our image shine, and
our competency results from a unique combination
of various elements, known only by professionals.

กันไว้ดีกว่าแก้
ด้วยประสบการณ์ถึง 30 ปี ของการเป็ นหัวหน้าฝ่ าย “ล่อแหลม”
ของ “สารวัตรทหาร” (หน่วยงานระดับสู งของกองทัพฝรั่งเศส)
ผูเ้ ชี่ยวชาญของเราผ่านงานในส่ วนของความมัน่ คงสาธารณะมาแล้ว
ทุกด้าน การปฏิบตั ิการพิเศษและภาระกิจที่ละเอียดอ่อน อาทิ การ
รักษาสันติภาพในพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงสู งทาให้เราได้รับการยอมรับ
อย่างเป็ นเอกฉันท์ รวมไปถึงการเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั เอกอัครราชทูต
ของหลายประเทศในประเทศไทย
วิธีการเฉพาะเจาะจงที่เห็นผลในวงกว้าง เริ่ มตั้งแต่ตาแหน่งการติดตั้งกล้อง
วงจรปิ ดไปจนถึงการจัดการกับวิกฤตหรื อสร้างความตระหนักให้กบั
พนักงาน ล้วนไม่ใช่เรื่ องของความบังเอิญ ความเสี่ยงที่เคยได้ยินมักแตกต่างจากภัยคุกคามที่แท้จริ งมาก ทั้งนี้ การตรวจสอบ
ไม่ควรถูกมองเป็ นการชี้ถูกชี้ผิด แต่ควรมองว่าเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้มองเห็นการเข้าถึงมาตรฐาน

PREVENTION IS BETTER THAN A CURE
Head of the Expertise Department, our expert, has extensive international
experience. Internationally renowned, his recognition is unanimous. After 30 years
in “Gendarmerie” (elite corps of the French army), our expert has worked in various
fields of security abroad, in particular during sensitive and peacekeeping
operations.
A specific and broad-spectrum security approach to crisis management
or raising awareness for employees makes it possible to perceive the felt risk, as
much as to highlight the real threat. Audits or expertise do not serve purposes for
judgment but instead are used for guidance to visualize improvement methods.

ประสบการณ์คือความแตกต่าง
การวางระบบรักษาความปลอดภัยต้องช่วยนามาซึ่งการแก้ปัญหาที่เป็ นรู ปธรรมโดยต้องไม่เป็ นการเพิ่มภาระ
ให้กบั ผูบ้ ริ หาร ด้วยเหตุน้ ี กลุ่มรักษาความปลอดภัยของเราจึงนาทีมโดย E.O.S.
E.O.S. เป็ นที่ปรึ กษาด้านความปลอดภัยสาหรับผูบ้ ริ หาร ที่ช่วยตอบทุกคาถามด้านการปฏิบตั ิงานทั้งหมด โดยจะ
ประสานงานกับ SDS โดยตรงในส่ วนที่เกี่ยวกับฝ่ ายบุคคลและฝ่ ายวัสดุ E.O.S. คือผูช้ ่วยด้านความปลอดภัยของคุณและจะ
ช่วยให้คุณหลุดพ้นจากภาระงานด้านความปลอดภัย คุณจึงสามารถจดจ่ออยู่กบั ธุรกิจหลักของคุณได้

EXPERIENCE IS THE DIFFERENCE
The deployment of a security system must provide concrete solutions
without increasing the workload of managers. It is why an E.O.S always leads our
security groups.
This personnel is the safety advisor to the managers for all operational
responses and direct link with SDS for human and material resources. The EOS is
your security assistant and will reinforce you for this constraining area, allowing you
to focus on your core business.

ไม่เพียงแต่ลูกค้าแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ในนามของปัจเจกชน ลักษณะธุรกิจของลูกค้า ที่ต้ งั สถาน
ประกอบการ หรื อเครื อข่ายทางการค้าล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ตอ้ งให้ความสาคัญ ด้วยเหตุน้ ี พนักงานรักษา
ความปลอดภัยของเราจึงได้รับการคัดเลือกโดยคานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ของลูกค้า :

Trace+ คือการ์ ดขนาดเล็กที่ทรงพลังอย่ างไม่ มีขีดจากัด เพือ่ สร้ างโลกใหม่ ของคุณ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

▪ กฎการทางานในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
▪ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับอุปกรณ์ปฏิบตั ิการและ
เทคโนโลยี
▪ ไหวพริ บในการปรับใช้ทรัพยากรที่มใี ห้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
แนวคิดแบบบูรณาการนี้ก่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกัน
ระหว่างบริ ษทั และฝ่ ายรักษาความปลอดภัยของลูกค้า เมื่อเป็ นเช่นนี้
พนักงานของเราจึงรู ้สึกเป็ นส่วนหนึ่งกับบริ ษทั ของลูกค้าอย่างสมบูรณ์
พวกเขาจะทางานอย่างเต็มความสามารถ เพราะความปลอดภัยของคุณก็
คือความปลอดภัยของเขาเช่นเดียวกัน
You are unique because of your activity
sector, geographical location, or even your commercial
ties. We, therefore, chose your security agents
according to:
•
•
•

Rules of security (SOP).
The adaptability to your equipment.
The ability to harmonize resources and skills.

This integrated concept results in mutual trust
with your security service. Thus, integrated perfectly
within your company, with excellent knowledge, they
will provide outstanding services, as your safety
constitutes to their own.

เพื่อรองรับประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงาน
เพื่อให้รู้ว่าเราได้เสี ยเวลาในขั้นตอนกระบวนการใดบ้าง
ต้องปฏิบตั ิตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
ทาให้พนักงานของเราตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามกระบวนการและกฎเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
วิเคราะห์ผลกระทบของการมีปฏิสัมพันธ์กบั พนักงานที่แตกต่างกันไป
รวมถึงกรณี ที่ละเอียดอ่อนกว่า (โรคระบาด ข้อด้อย ฯลฯ)
ศูนย์รวมข้อมูลแบบมืออาชีพที่จาเป็ น
เพิ่มประสิ ทธิภาพในพื้นที่ทางานและการแลกเปลี่ยน
การดาเนินการด้านความปลอดภัย
การจัดการการควบคุมการเข้าถึง

Trace+, the unlimited powers small card to reinvent your world.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ensure the productivity of my employees.
Know where I am wasting time in my processes.
Require compliance with authorized areas.
Make my employees aware of compliance with processes and rules.
Analyze the impacts of the different staff interactions.
Consolidate sensitive cases (pandemic, weakness, etc.).
Centralize the necessary professional data.
Optimize my workspaces and exchanges.
Installation of watertight security bubbles.
Managing my access controls.

ความปลอดภัยทางถนนเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการประกอบอาชีพบนท้ องถนน ความหรู หรา
ความสะดวกสบาย หรือการขนส่ งสามารถปรับปรุงแก้ ไขเส้ นทางการเดินทางได้ แต่ก็มีข้อกังวลเดียว คือคาถามที่
สาคัญที่ว่า เราจะไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยหรือไม่
ประสบการณ์ของ SDS และข้อกาหนดในการปกป้องบุคคลสาคัญในระหว่างขบวนรถที่มีความเสี่ ยง
สูงคือความรู ้ดา้ นการรับส่งของเรา. เด็ก ๆมักจะเป็ นที่หวงแหนของพ่อแม่อยู่เสมอๆ
SDS จะเป็ นแรงบันดาลใจที่ทาให้ท่านมีความมัน่ ใจ ในการบริ การรับส่ ง อย่างเช่นวลีที่ว่า "ความ
ปลอดภัยไม่เคยให้โอกาสครั้งที่สอง" ความหมายทั้งหมดนี้ได้อยู่ที่นี่แล้ว...

Road safety is a significant
component of road trades. Luxury,
comfort, or logistics can enhance the trip,
but the only concern, the crucial question,
will always be whether we will arrive safely.

The experience of SDS and its requirement to protect
very important personalities during high-risk convoys is knowhow in terms of transport. Children are always the parents'
cherished personalities. SDS inspires logical confidence in its
transportation service because the phrase “security never offers
a second chance” has its whole meaning here…

การคุม้ กันและปกป้องบุคคลสาคัญเป็ นอีกบริ การหนึ่งของ

SDS

เราปฏิบตั ิการด้วยวิธีและมาตรการที่จาเป็ นเพื่อให้แน่ใจว่าการพานักของคุณใน
ประเทศไทยนั้นปลอดภัย การจัดการอย่างเป็ นระบบที่นาไปใช้ได้จริ งทั้ง 4 ด้าน
ของเรา ช่วยให้การคุม้ กันวีไอพีเป็ นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อเป็ นเช่นนี้ คุณจะ
ได้ประโยชน์จากมีผูต้ ิดตามที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของคุณ

บริการระดับมืออาชีพดาเนินการได้ โดยผู้เชี่ยวชาญเท่ านั้น

Professional service is performed
only by professionals.

Escorting and protecting personalities is one of SDS’s services.
We undertake the means and measures necessary to ensure that your
trip/stay in Thailand is safe and secure. Our operational organization offers four
modules, from VIP escort to absolute protection.
Therefore, you benefit from quality service that meets your established needs,
thanks to a risk assessment achieved by accomplished experts.

ซอฟต์แวร์ EVITECH JAGUAR คือคำตอบเฉพำะคำตอบเดียวที่ใช้ในกำรวิเครำะห์วิดีโอ JAGUAR ถูกออกแบบ
มำเป็ นพิเศษเพื่อใช้ในกำรปกป้องสถำนที่สำคัญโดยระบบจะไม่ส่งสัญญำณเตือนที่ผิดพลำดหรื อสู ญเสี ยกำรเฝ้ำระวัง
แรกเริ่ มเดิมที JAGUAR ถูกพัฒนำขึ้นสำหรับกระทรวงกลำโหม กำรปฏิบตั ิกำรของ JAGUAR ประสบควำมสำเร็ จ
ในเหตุกำรณ์ที่ล่อแหลมนับครั้งไม่ถว้ น กำรจัดกำรฉำกแบบสำมมิติของ JAGUAR ช่วยให้ได้ภำพที่มีคุณภำพและควำม
แม่นยำที่ไม่มีใครเทียบได้ แม้ในเวอร์ชนั่ ขององค์กรหรื อในเวอร์ชนั่ ส่ วนตัว (EKUBE)
บริ ษทั EVITECH ได้รับกำรรับรองว่ำเป็ นกุญแจหลักในกำรตรวจจับของ I-LIDS ตั้งแต่ปี 2013 ทั้งนี้ EVITECH ได้
เพิ่มประสิ ทธิภำพในกำรพัฒนำระบบตรวจจับอย่ำงไม่หยุดยั้ง ส่ งผลให้ JAGUAR เป็ นซอฟต์แวร์ที่ให้ควำมแม่นยำที่สุด
ในตลำดด้วยประสิ ทธิภำพที่ไม่มใี ครเทียบได้ในด้ำน :
กำรป้องกันปริ มณฑล – กำรตรวจจับกำรบุกรุ ก – กำรคุม้ ครองพื้นที่เสี่ ยง – กำรตรวจจับกำรรั่วไหลของ
ไฮโดรคำร์บอน – กำรตรวจจับแก๊สรั่ว – กำรตรวจจับไฟที่เริ่ มไหม้ - กำรตรวจจับควำมร้อนที่ผิดปกติ

ซอฟต์แวร์ EVITECH LYNX ถูกสร้ำงมำ
เพื่อวิเครำะห์สภำพของฝูงชนและนับจำนวนคนใน
พื้นที่สำธำรณะ LYNX สงวนไว้สำหรับกำรใช้งำน
ในที่ทำงำนเท่ำนั้น LYNX มีประสิ ทธิภำพในกำร
คำนวนในระดับมหภำค ด้วยเหตุน้ ี จึงไม่นำมำใช้ใน
ครัวเรื อน โดยหลักกำรแล้ว LYNX สงวนไว้สำหรับ
บริ ษทั ขนำดใหญ่และหน่วยงำนรำชกำร
แท้จริ งแล้ว LYNX เป็ นซอฟต์แวร์เดียวที่
รวมซอฟต์แวร์ของกล้องทุกประเภทเอำไว้ไม่ว่ำจะ
เป็ นในรู ปแบบใดจึงสำมำรถให้ผลลัพธ์ที่แน่นอน
99% โดยหลักจะใช้กบั :

The EVITECH LYNX software is intended
for analyzing crowds and counting people in public
spaces. Reserved for professional use only, LYNX
deploys computing power that cannot be
domesticated without loss of excellence.
LYNX is therefore especially reserved for
large companies and administrations.
Indeed, LYNX is the single software to
integrate any type of camera whatever the format
and to gives an exact result of 99%. It is used in
particular for:

The platform EVITECH JAGUAR is the single video analysis solution specifically dedicated to the
protection of sensitive sites without false alarms and loss of vigilance.
Initially developed for the Ministry of Defense, JAGUAR has been successfully deployed in
thousands of sensitive sites. Its interpolation management of three-dimensional scenes gives JAGUAR
unmatched quality and precision, even in its corporate or private versions (EKUBE).
Certified as an I-LIDS first sensing solution since 2013, EVITECH is relentlessly perfecting its sensing power,
making JAGUAR the most accurate software with unmatched performance for:

Perimeter
Protection

The detection of
Hydrocarbon leaks

Intrusion
Detection

Gas leak
Detection

Protection of
Endangered areas

Detection of
Fire starts
Detection of abnormal heating
…/…

- การนับคนข้ามเส้ น
– การนับจานวนคนในพื้นที่
– การวัดความหนาแน่ นของผู้คนในพื้นที่
– การตรวจจับกลุ่มที่ไม่เคลื่อนที่หรือเคลือ่ นที่
– การตรวจจับคนในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง
– การตรวจจับคนเดินทิศตรงกันข้าม
– การตรวจจับควันในฝูงชน
- การตรวจจับวัตถุตกค้างทีป่ รากฏ

- Counting people crossing a line,

- Counting people in an area,
- Measurement of people density in a space,
- Detection of immobile or moving groups,
- Detection of people in the wrong direction,
- Race detection, panic, speed,
- Smoke detection in a crowd,
- Presence and/or residual object detection...

มาตรการแรกในการป้องกันสถานที่ นอกเหนือจากห้ามคนผ่าน ยังอยู่ที่ความสามารถในการหาข้อมูลที่มี
คุณภาพ
เมื่อไม่จาเป็ นต้องใช้ความสามารถด้านการทหารของ JAGUAR ซอฟต์แวร์ EKUBE จึงเป็ นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ
เหมาะอย่างยิง่ กับการตรวจจับในแถบปริ มณฑล เรี ยกได้ว่าตอบโจทย์แบบครบวงจรในเรื่ องการตรวจจับสิ่ งต้องห้าม
ใด ๆ ที่อยูใ่ กล้อาคารบ้านเรื อนของคุณ การทางานก็เช่นเดียวกับ JAGUAR โดยจะแจ้งเตือนและสั่งการจากระยะไกล
ไปยังพนักงานของคุณโดยอัตโนมัติและแม้กระทัง่ แจ้งไปยัง SDS หากในสัญญาได้ระบุไว้,
EKUBE ได้รับการติดตั้งเป็ นพิเศษสาหรับ :
▪ การป้องกันโรงเรี ยนและบริ ษทั ในแถบปริ มณฑล
▪ การตรวจจับการปรากฏของคนหรื อสิ่ งแปลกปลอมที่ไม่ได้รับอนุญาติในพื้นที่เสี่ ยง
▪ การตรวจจับคนในพื้นที่อนั ตรายเช่น สระว่ายน้ า
▪ การเฝ้าระวังพื้นที่จดั เก็บวัสดุที่มีโอกาสติดไฟและอยู่ใกล้ความร้อน
▪ การตรวจจับการโจรกรรมและการขโมยของในโกดัง

The first measure of protection of a site, apart from its permeability, lies in
the quality of its information searching. When JAGUAR's military might not be
needed, EKUBE is the perfect companion. Perfectly suited for perimeter
detection, it provides a turnkey solution to detect any prohibited presence near
your facilities. Like JAGUAR, it alerts directly and remotely automatically to your
team and even to SDS according to the contracts. EKUBE is installed
specifically for:
▪
▪
▪
▪
▪

Perimeter protection of schools and
businesses
Presence detection prohibited in sensitive
areas
Detection of people in hazardous areas such
as swimming pools
Monitoring of storage areas exposed to fire
and overheating
Detection of raiding and other storage thefts

การตรวจจับคือการป้องกันจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันหรื อภัยที่ยงั มาไม่ถึง การให้คาแนะนาที่มี
ประสิ ทธิภาพแก่ บริ ษทั โรงเรี ยน หรื อหน่วยงานราชการ ช่วยให้พวกเขามัน่ ใจในการรับมือกับเหตุการณ์ในยามวิกฤต
การพึ่งพาอุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยให้การดาเนินงานเป็ นไปได้เร็ วขึ้น มีการตอบสนองเพิ่มขึ้น รวมถึงความปลอดภัยที่
มากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยในการพัฒนางานให้ดีข้ นึ อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้กาหนดเป้าหมายได้ชดั เจนและช่วยสร้างความ
เข้าใจให้เพิ่มมากขึ้น
SDS ได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างต่อเนื่องถึงความมุ่งมัน่ ในการ

เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ ในด้านนี้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพโดยการลดต้นทุนและ
เวลาในการจัดการ
การใช้อุปกรณ์เครื่ องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดช่วยให้การ
ตอบสนองเป็ นไปได้ดีข้ นึ และช่วยให้ปฏิบตั ิการได้อย่างรวดเร็ วอันเป็ น
ผลมาจากรายงานของสัญญาณเตือนอัตโนมัติและบริ การความช่วยเหลือ
ในระยะไกล SDS คอยเฝ้าระวังให้คุณอยู่เสมอ
การผสมผสานกันของมนุ ษย์ – เทคโนโลยี – การให้บริ การ
เป็ นแนวโน้มที่กาลังแพร่ หลายในสถานประกอบการที่ใส่ ใจในเรื่ องของ
ความเอาจริ งเอาจัง

Detection prevents immediate or potential threats. Providing practical
support to companies, schools or administrations enables them to transfer part of
responsibilities in crisis management.
Technological tools allow achieving the best result by perfect targeting,
faster response, and intelligent discernment to secure more efficiently. SDS is
constantly innovating to increase efficiency by reducing costs and reaction times.
Optimize means improves response possibilities, offering a head start
with automated remote alarm reports and assistance. SDS always has an eye for
you.
This human-technology-services association is increasingly taking hold
in establishments that have understood the concept of synergy.

SDS เป็ นส่ วนหนึ่ งของการป้องกันเจตนาร้าย อาทิ การก่อการร้าย อาชญากรรม และแม้แต่การ

ใช้โดรนในการโจมตี เราภูมใิ จที่ได้เป็ นพันธมิตรกับบริ ษทั MC2 Technologies
อุปกรณ์ส่งสัญญาณรบกวนคลื่นความถี่สูงสามารถก่อกวนและขัดขวางการทางานของโดรนที่มี
เจตนาร้ายมิให้ส่งสัญญาณสื่อสารได้

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ ง (IoT) การที่สิ่งต่าง ๆ ถูกเชื่อมโยงทุก
สิ่ งทุกอย่างเข้าสู่ โลกอินเตอร์เน็ต

และเทคโนโลยีข้ นั สู งช่วยให้เรา

สามารถทาสิ่ งต่าง ๆได้มากกว่าเดิมและช่วยให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ระบบเหล่านี้ใช้สัญญาณรบกวนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ เสาอากาศประเภทต่าง ๆ ไม่ว่า
จะภายในหรื อภายนอกซึ่งขึ้นอยู่กบั รุ่ น ช่วยให้มนั่ ใจได้ว่าไม่ว่าใครและไม่ว่าเมื่อใด ก็ไม่มีใครละเมิดความ
เป็ นส่วนตัวของคุณได้

วัตถุที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตนับวันยิ่งมีขนาดเล็กลงทั้งยังสามารถใช้
งานได้แบบเป็ นเอกเทศ อุปกรณ์เหล่านี้ลว้ นถูกฝังปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งจะช่วยให้จบั ข้อมูลที่
ตรงเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบช่วยแบ่งเบางานของบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัย

ด้วยความชานาญที่เป็ นเอกลักษณ์ MC2-Technologies จึงพัฒนาเทคโนโลยีที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดแต่เปี่ ยมไป
ด้วยยุทธวิธีเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามรู ปแบบใหม่ ๆ รวมไปถึงภัยทางอากาศ

เทคโนโลยีที่เดิมมีใช้แต่ในกองทัพกลายมาเป็ นสิ่ งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบนั ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย
เป็ นจานวนมากในการโอนถ่ายงานไปให้บริ ษทั ภายนอกทาแทน
คอนเซ็ปต์โดยรวมของ SDS มักจะเป็ นการนาเสนอการแก้ปัญหาโดยใช้ "มนุษย์ - เทคโนโลยี - การสารอง
ข้อมูล" วิธีดงั กล่าวช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ทาให้การจัดการกับวิกฤติเป็ นไปได้ดีข้ นึ

SDS acts in preventing malicious
intentions such as terrorism criminal
organizations and focuses on new threats such
as drone attacks. We are proud of our
partnership
with
MC2
Technologies.
Microwave jammers disrupt and neutralize all
communication protocols malicious and
powerful drones’ use.

The various outdoor and indoor
antenna models ensure the inviolability of
your premises by forbidding the possibility
of the drones approaching.
Thanks to a French brand
technologies development, some light
compact and tactical solutions to face new
threats.

IoT and High Technology are opening up more possibilities and gathering
intelligence with more significant advances.
Connected objects, ever more miniaturized and autonomous, now embed
Artificial Intelligence makes it possible to capture perfectly targeted information and
thus, lighten the work of active security services. This technology, first developed by
the defence industry and formerly reserved for armed forces, is now affordable to
SMEs and individuals. It considerably reduces outsourcing costs by contributing to
the synergy.
As part of its overall concept, SDS offers “human-technology -crisis
management” solutions, offering adapted high-speed responses, resulting in the
best crisis management through the perfect traceability provided by these systems.

BEST OFFER EVER
Consultancy is usually costly; it is why it's considered
as none essential until the franchise internal audit
gives the verdict or a disruptive event happens.
Our consultancy covers a large spectrum of
research on-site weaknesses and failures and helps
increase security and smooth daily work. It supports
the Directors facing a crisis, guides the Managers in
dealing with a shock, and prepares your team to be
checked.
At SDS, all our experts are fully graduated and vastly
experienced in security. And more than this, all
consultancy services and supports are FREE from
the first guard.

The best offer ever!

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไดมอน เซอร์ วสิ เซส จํากัด
SECURITY AUDIT

permits to reveal whole
environment risks, the
site's weaknesses and the
capacity to respond to a
threat.

COMPLIANCE AUDIT

gives an overview of the
means dedicated, respect
for rules and your
knowledge to face and
manage a crisis.

INTERVENTION ON-SITE

SECURITY DIAMOND SERVICES Co. Ltd.

85 ถนนศรีเวียง-แขวงสีลม-เขตบางรัก-กรุงเทพฯ10500
85 Sir Wiang Rd, - Silom Bangrak Bangkok 10500

0105554066126

allows you to exchange with our
experts on crisis issues, provides
safety knowledge to your
managers, and guides your
employees to react.

+662-630-2536

REMOTE GUIDANCE

offers complete and continual
assistance to your security manager
or loss and prevention director to face
any concern on security domains with
dedicated access to our servers.

+669-9226-8614

…/SDScoltd

ceo-sds

sds-thailand

sds-th.com

