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من نحن

شركة تثق بها أنظمة تنفيذ القوانني واحلكومات
يف مجيع أحناء العامل

 شاملة للمراقبة واالستخبارات.  
ً
 في مجال تكنولوجيا االستخبارات القانونية وهي توفر حلوال

ً
تروفيكور شركة رائدة عامليا

عد حلولنا أداة ثبتت إمكاناتها في مساعدة الحكومات في حماية مواطنيها من خطر النشاط الجنائي 
ُ
 من الخبرة في التعاون مع أنظمة تنفيذ القوانين في جميع أنحاء العالم، ت

ً
ومع 25 عاما

والحفاظ على األمن القومي.

حلول االستخبارات القانونية الفورية الشاملة بالتكامل مع كل كبار موردي معدات االتصاالت.

تتميز حلولنا اهلندسية األملانية ذات الدرجة األوىل باملرونة وميكن دجمها مع أفضل تطبيقات الطرف الثالث.  
توفري أنظمة دمج حتليلية مركزية شاملة.

مع وجود مكاتب إقليمية يف دبي وسبليت وكواالملبور ومدينة مكسيكو، نوفر خدمة عمالء شاملة 24/7، والدعم املستمر مدى احلياة، 
وكذلك التدريب املتواصل واسع النطاق.

املعلومات  أو  البيانات  الوصول إىل  العميل، وال ميكن ألي شخص سواه  بواسطة  إال  نتائج  أي  التامة، فال ميكن اسرتجاع  بالسرية  بوعدنا  العامل  العمالء يف مجيع أحناء  يثق 
االستخباراتية.

trovicor  هي املورد الوحيد الذي يقدم حاًل استخباراتيًا فوريًا متكاماًل يغطي توليد ودمج وحتليل وعرض كميات هائلة من البيانات.

يرتك اجملرمون دائمًا آثاراً خفية خلفهم يف شبكات االتصاالت أو خمازن البيانات، وحنن نكشف تلك اآلثار اخلفية وحنوهلا إىل 
.trovicor معلومات يتم استخدامها كأدلة شرعية يف احملكمة  -  يف الوقت الفعلي -  من خالل تطبيق معادلة

املعلومات اليت توجب إقامة الدعاوى = f )توليد البيانات، دمج البيانات، حتليل البيانات، 
عرض البيانات(

نكتشف اآلثار اخلفية للنشاط اجلنائي
حنّول املعلومات إىل أدلة

االتصاالت  بيانات  وختزين  توليد  على  لدينا  املراقبة  منصة  تعمل 
اإلنرتنت   وبروتوكوالت  االتصاالت  شبكات  من  واملعامالت  والتفاعالت 

-  البيانات اجلماعية وبيانات األهداف- على حنو دقيق وموثوق.
ال خنزن إال البيانات ذات الصلة فقط -  حيث تعمل تقنيات فحص حزم 
الوصفية  والبيانات  احملتوى  وفرز  تصفية  على  االستقصائية  البيانات 

وفقًا ملعايري حمددة مسبقًا.

توليد البيانات

تصور البيانات
حلاالت  معينة  قوالب  ضمن  اهلدف  بيانات  تصور  على  حلولنا  تعمل 

االستخدام، مع عرض لكل من الرابط واخلريطة.
تقدم حلولنا تقارير خمصصة تعمل بلمسة زر.

نقوم بتصدير بيانات األدلة املوثوقة ليتم استخدامها يف احملكمة - على 
حنو نزيه وآمن.

تحليل البيانات
اجلماعية  للبيانات  املشرتك  التحليل  االستخباراتية  منصتنا  تتيح 
املصادر. ونساعد احملققني  الواردة من خمتلف  املنظمة  املنظمة وغري 
على مجع املعلومات اليت توجب إقامة الدعاوى يف الوقت الفعلي لكشف 
أمناط النشاط اجلنائي، والتعرف على املشتبه بهم وصالتهم، وإنشاء 
ملفات التعريف  للمشتبه بهم وحتديد مواقع األهداف وإحداث إنذارات 

للتحركات املشبوهة.
حاالت  خالل  من  للمحقق  العمل  سري  وتبسيط  بتنظيم  ونقوم 

االستخدام القياسية واملخصصة.

دمج البيانات
والتفاعالت  االتصاالت  بيانات  دمج  على  االستخباراتية  منصتنا  تعمل 
من  الواردة  املنظمة  وغري  املنظمة  البيانات  من  نوع  أي  مع  واملعامالت 
أي نظام استخبارات قائم، مثل بيانات مراقبة احلدود وبيانات الطريان 
اجلنائية  السجالت  وبيانات  االئتمان  وبطاقات  البنوك  وبيانات  واملرور 

وبيانات البصمات والصوت والبيانات الفوتوغرافية.
لدينا حمققني ميكنهم الوصول إىل كافة البيانات ذات الصلة بسرعة 
الالمركزية  املصادر  وجنعل  واحد،  مركزي  مكان  يف  وكفاءة 

للمعلومات متاحة للتحليل يف الوقت الفعلي.



أدوات فعالة من حيث 
التكلفة للحرب ضد 

اجلرائم

حنن نعمل مع احلكومات وأنظمة تنفيذ القوانني يف مجيع أحناء 
العامل لتصميم وختطيط احللول االستخباراتية مبا يناسب كل 
عميل. تتميز حلولنا بإمكانية ختصيصها وسهولة استخدامها، 
وقد مت تصميمها ملكافحة جمموعة من األنشطة اجلنائية منها:

الفسادسرقة النفط والغازالكشف عن العصابات

غسل األموالمراقبة املطاراتمراقبة السجون

تهريب املخدراتاإلجتار بالبشراخلطف واالبتزاز
 واألسلحة
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