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ZAWSZE W GOTOWOŚCI, ŻEBY INTERWENIOWAĆ
Stacja monitorowania alarmów (SMA)
24 godzinne monitorowanie systemów alarmowych i wizyjnych,
które czuwają nad Państwa bezpieczeństwem.
Grupa interwencyjna
Do dyspozycji 24 godziny na dobę, w razie nagłych sytuacji
grupa jest kierowana na miejsce zdarzenia.
Jest w ciągłej łączności z centrum operacyjnym.

GWARANCJA DYSKRETNEJ OCHRONY
Ochrona fizyczna
Ochrona fizyczna w dużych, średnich i małych firmach,
bankach, sklepach i obiektach użyteczności publicznej.
Ochrona imprez masowych
Bankach, sklepach i obiektach użyteczności publicznej.

Radiolokacja satelitarna
Dzięki technologii GPS można poznać pozycję i przemieszczanie
się pojazdów (samochody prywatne, pojazdy do konwojowania),
historie jego trasy, prędkość czy zużycie paliwa. Centrum operacyjne
działa 24 godziny na dobę. Operatorzy odbierają sygnały alarmowe i
w razie podejrzenia kradzieży, wypadku czy napadu natychmiast
podejmują odpowiednie kroki.

USŁUGI CYBERBEZPIECZEŃSTWA
NASZA HISTORIA
Cittadini dell’Ordine - powstała w 1870 roku, od
ponad stu lat pracuje zapewniając bezpieczeństwo
klientom prywatnym i firmom.
Wieloletnie doświadczenie pomogło nam wytrzymać
sytuacje często bardzo trudne i wzmocniło naszą
Bezpieczeństwo
od 1870

firmę. Dwie wojny światowe i lata terroryzmu nie
zdołały spowolnić naszych prac, a nawet wzbogaciły
o nowe doświadczenie, które po dzień dzisiejszy

wykorzystujemy w naszej pracy.
Firma prowadzi systematyczne szkolenia pracowników podnosząc
ich kwalifikacje co jednocześnie przekłada się na podwyższenie
poziomu świadczonych usług.
Systematyczne wdrażanie nowinek technologicznych daje nam
możliwość dodatkowego podniesienia jakości usług.
Cittadini dell’Ordine spełniaja różne potrzeby w zapewnieniu
bezpieczeństwa nawet najbardziej wymagających klientów w
sposób zorganizowany i dyskretny.

OCHRONA TWOICH PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH
Konwojowanie wartości pieniężnych. Ludzie, sprzęt i technologie na
wysokim poziomie są wykorzystywane do transportu pieniędzy i innych
cennych przedmiotów.
Usługi ochrony osobistej dla prezesów korporacji w krajach o podwyższonym ryzyku bezpieczeństwa. Firma Civis Polska oferuje usługi
ochrony fizycznej oraz gwarantuje ich realizację na najwyższym poziomie.
Pracownicy firmy Civis Polska to wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim
doświadczeniem nabytym w pracy w siłach specjalnych zarówno na arenie
międzynarodowej jak i w Polsce.
Zindywidualizowane usługi ochrony osobistej. Celem Civis Polska jest
zapewnienie profesjonalnej ochrony podczas wyjazdów firmowych oraz oferowanie wysokiej jakości usług ochrony fizycznej dostosowanej do potrzeb
klientów.
Usługi ochrony osobistej świadczone przez wyspecjalizowanych
pracowników. Civis Polska ściśle współpracuje z zespołem klienta, aby
koordynować logistykę i planowanie. Kiedy podróżuje się na poziomie
krajowym lub międzynarodowym, działania Civis Polska mają na celu zapewnienie dostępności, bezpieczeństwa i elastyczności tras klienta poprzez
ciągłe planowanie sytuacji, w których obiektywnie występują nieprzewidziane
zdarzenia.

Nasza szeroka gama usług cyberbezpieczeństwa zapewnia
wsparcie operacyjne i innowacje dzięki kontroli nad “widmem
zagrożeń”, od testów penetracyjnych i weryfikacji wiarygodności
informacji do usług monitorowania bezpieczeństwa. Opracowujemy
i dostarczamy systemy, strategie i procesy, które zapewniają
dokładną i aktualną identyfikację, analizę i rozpowszechnianie
informacji o zagrożeniach cybernetycznych.
Wykorzystujemy nasze zasoby i wiedzę fachową w celu opracowania, wdrażania i zarządzania strategiami zapewniającymi
bezpieczeństwo środowisk IT i procesów biznesowych.
Cyber-attacks protections
Emails protection
Business email detector
Hardware and firewall
DNS Defence
Digital Surveillance
Sandbox in House
Penetration Testing
IT Security Officer
Digital Forensics
Protective Monitoring
Information Assurance Audit Services
Security and Information Risk Advice Services

