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Úvod:
Představujeme Vám českou bezpečnostní agenturu PROFIS one Group s.r.o., která nabízí kompletní
sortiment služeb na míru, kde je vyžadován kvalitní personál spolu se znalostí nejmodernějších
bezpečnostních technologií.
Abychom lépe splňovali požadavky našich klientů v nabízených oblastech služeb, jsou pracovníci
stabilní společnosti PROFIS one Group s.r.o. pečlivě vybíráni na základě jejich úrovně profesionality,
schopností a dovedností. Všichni naši pracovníci podstupují úplné a důkladné kontroly před vstupem
do naší společnosti.
K našim klientům přistupujeme individuálně, což nám umožňuje poskytovat nabízené služby
v maximální možné kvalitě.
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Bezpečnostní služby:
Do portfolia nabízených služeb v oblasti fyzické ostrahy a speciálních činností patří:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ostraha objektů a areálů ( uniformovaný strážný, strážný psovod )
Ostraha administrativních budov ( strážný v obleku )
Recepční a informátorská služba( znalost cizích jazyků )
Obsluha parkovišť ( kontrola vjezdů, výjezdů a koordinační činnost )
Detektivní činnost ( skryté sledování s využitím techniky - 100% diskrétnost )
Bezpečnostní poradenství ( interní předpisy režimové ochrany, bezpečnostní audit )
Kontrolní nákupy ( systém kontroly zaměstnanců a nastavených procesů )
Antikonfliktní týmy ( pěší patroly, autohlídky )

Bezpečnostní systémy:
Bezpečnostní systémy pomáhají chránit náš majetek i životy a jsou tedy nedílnou součástí pro jednu
z nejrozsáhlejších kapitol komerční bezpečnosti.
Rádi Vám zajistíme realizaci od samotného návrhu technického řešení dle individuální potřeby vždy
se zřetelem na efektivitu systému za optimální možnou cenu. Hlídání termínů pravidelných revizí a
zajištění non-stop servisu považujeme za samozřejmost.
Základní portfolio zabezpečovacích a slaboproudých systémů tvoří:

- Elektronické zabezpečovací systémy ( EZS )
- Požární bezpečnostní systémy ( EPS )
- Kamerové systémy ( CCTV )
- Vstupní a docházkové systémy ( ACCESS CONTROL )
- Perimetrická ochrana ( Mikrovlnné perimetrické systémy )
- Automatizovaný vrátný / automatické systémy otevírání závor
(rozpoznávání registračních značek, GSM brány, čtečky čipových karet, dálkové ovladače )

Zajištění ostrahy staveb + dodávka vybavení
Pronajímáme nejmodernější zařízení a technologie, čímž v kombinaci s fyzickou ostrahou
posouváme hranice dál i v oboru zajištění ostrahy staveb.

•
•
•
•
•
•

Mobilní vrátnice ( zázemí fyzické ostrahy )
Vstupní turnikety ( venkovní, vnitřní )
Vstupní terminály ( FACE ID – rozpoznávání obličejů, nebo čipové terminály )
Závory ( dálkové ovladače, čipové karty )
Nástěnné alkoholtestery ( neumožní zaměstnanci vstup do zaměstnání v případě, že je pod
vlivem alkoholu )
Kamerové systémy ( CCTV )

Veškeré systémy pracují on-line, klient tak má přehled o dění na staveništi v reálném čase.

Bezpečnostní prověrky proti monitoringu:
Bezpečnostní prověrky proti monitoringu patří mezi speciální činnosti naší společnosti.
Vyhledávání odposlechů, skrytých kamer a monitorovacích zařízení. Odhalujeme též odposlechy
a monitoring počítačů a PC sítí speciálními programy i dodatečně nainstalovaným špionážním HW.
Bezpečnostní obranně technické prohlídky vozidel:
vyhledávání skrytých monitorovacích, sledovacích a odposlechových zařízení, která jsou tajně
instalována ve vozidlech.

Základní nabídka bezpečnostních prověrek:

- vyhledávání prostorového odposlechu - mikrofonů s vysílači, mikrofonů s nahráváním
- odhalování skrytých kamer, minikamer
- vyhledávání skryté monitorovací techniky v objektech ( kanceláře, byty, komerční prostory )
- vyhledávání skryté monitorovací techniky v exteriérech ( zahrady, parky, volná prostranství )
- odhalování odposlechu a monitoringu v telefonech, počítačích, PC sítích ( špionážní SW i HW )
- vyhledávání tajně umístěné monitorovací a sledovací techniky ve vozidlech, lodích, letadlech
- odhalování mikrofonů, minikamer, vysílačů, odposlechové a monitorovací techniky na osobách
- vyhledávání skrytě umístěné odposlechové, monitorovací a sledovací techniky v zavazadlech
- prověřování i jiných prostor dle určení

Veškeré prohlídky OTP probíhají naprosto diskrétně. Využíváme nejmodernější dostupné vybavení a
technologie na světovém trhu.

Úklidové služby:
Vzhledem k narůstajícímu trendu o kompletní zajištění podpůrných činností jsme rozšířili naše služby
o úklidový servis, který Vám rádi v případě zájmu též zajistíme.

Dohled nad prováděnými pracemi provádí kvalifikovaný management naší společnosti s dlouholetými
zkušenostmi.

V případě zájmu o některý z nabízených produktů či služeb nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám
obratem připravíme cenovou kalkulaci na míru.
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