
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDS นาํความเชี*ยวชาญจากเอเชียออกไปสู่ภูมิภาคตะวนัออกกลางและทวปียโุรป สถาน

ประกอบการที*เปิดใหบ้ริการแก่บุคคลทั*วไป อาทิ โรงแรม โรงเรียน หรือหน่วยงานราชการ ลว้นแต่ใช้

บริการจากผูเ้ชี*ยวชาญของเรา ดว้ยความที*เราตอบโจทยท์ัKงเรื*องความเหมาะสมและเชื*อถือไดใ้นดา้น

ภยัคุกคามที*กาํลงัขยายวงกวา้งและความตอ้งการเฉพาะดา้นที*เพิ*มมากขึKน เรายงัไดรั้บความไวว้างใจ

จากบริษทัระหวา่งประเทศขนาดใหญ่ใหช่้วยปกป้องดูแลดา้นความปลอดภยั 

 
 

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 in order to receive 

appropriate and reliable responses; where we face growing threats and specific 

needs. We are also trusted by international companies which have also contacted 

SDS in this very specific sector of security. 

 
 

En Asie, mais également 

au Moyen-Orient ou en Inde, SDS 

apporte son expertise.  

Les administrations et  

les établissements recevant du 

publique tels que les hôtels, les 

écoles ou les administrations font 

appel à nos services d’expertise afin 

d’être en mesure de trouver des 

réponses aussi adaptées que 

fiables face à une menace 

grandissante et des besoins 

toujours plus spécifiques et uniques. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
หลงัจากเปิดด าเนินการมา 10 ปี SDS ไดห้ันมามุ่งเนน้เร่ืองความ

ปลอดภยั โดยเช่ือว่าส่ิงน้ีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานซ่ึงทุกคนสามารถเขา้ถึงได้ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลคือส่ิงที่เราช ่าชอง เรามุ่งเนน้ความส าคญัของทกัษะ
และแน่วแน่ในการพฒันาเร่ืองความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง พนกังานลว้นท างาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพหากอยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่ยอมรับไดแ้ละวิธีการที่เหมาะสม 
น่ีคือแรงผลกัดนัเบื้องหลงัแนวคิดโดยรวมของเรา การน าเทคโนโลยีชั้นสูงเขา้
มาใชช้่วยท าให้การท างานของเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัเป็นไปไดอ้ย่าง
สมดุลยร์ะหว่างความตอ้งการของลูกคา้และอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ตอ้งใช ้
การผนึกก าลงัของคน – สภาพแวดลอ้ม – อุปกรณ์เคร่ืองมือ อนัเป็นผลพวงมา
จากประสบการณ์ที่ส่ังสมมาชา้นาน ส่งผลให้เราครองต าแหน่งผูน้ าในดา้น
ผลงานที่ออกมา 

 
 

 
 

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 as well as affordable to all. 

We specialize our line of work through building interpersonal relationship, as we intend to 
highlight the importance of the social relationships in which we continue to develop in our security 
concepts. Any employee becomes more efficient in any conditions are acceptable and the methods are 
suitable. 

This is the whole driving force behind our overall concept and it why we embed high 
technology to the security service in perfect harmony between needs and resources. 

The creation of this synergy agents-environment-resources, resulting of a high-level 
experience, gives us a leading position in terms of results. 

 
 
 
 
 
SDS, après 10 ans d’existence, est résolument tournée vers la sécurité, ce droit fondamental 

que nous souhaitons rendre accessible à tous. 
Spécialiste des relations interpersonnelles, je suis convaincu de l’importance de l’entregent sur les 
questions de sécurité. Le meilleur soldat ne pourra s’engager pleinement avec de mauvaises conditions 
de travail. 
C’est le moteur de notre concept global tourné vers la haute technologie au service des agents de 
sécurité et en parfaite harmonie avec vos besoins et vos possibilités. 
La parfaite synergie entre les hommes, l’environnement et les moyens, basée sur des expertises de 
qualité nous confère une position de leader en termes de résultats. 

 

 

 
 
 
 
 

SDS เป็นที่ปรึกษาให้กบัภาครัฐ บริษทัยกัษใ์หญ่ระหว่างประเทศ 
รวมไปถึงสถานประกอบการทุกประเภท หรือแมแ้ต่บุคคลทัว่ไป นอกจากน้ี ความ
เช่ียวชาญของเรายงัเป็นที่ล ่าลือในกลุ่มพนัธมิตรของยโุรป SDS จึงสามารถตอบ
โจทยใ์นทุกความตอ้งการไม่ว่าจะมีขอ้ก าหนดที่เฉพาะเจาะจงเพียงใด 

น่ีคือเหตุผลที่ท าให้ SDS โดดเด่นในเร่ืองความเช่ียวชาญ ลูกคา้
สามารถตดัสินใจไดอ้ย่างอิสระโดยค านึงถึงประเด็นหลกัสามประการ อนัไดแ้ก่ 
ความเส่ียง - งบประมาณ - ผลงาน 

ความซ่ือสัตยน้ี์เองที่ช่วยท าให้ภาพลกัษณ์ของเราเฉิดฉาย และ
ผลงานที่น่าพอใจน้ีก็เป็นผลมาจากการรู้จกัน าองคป์ระกอบต่างๆมาผสมผสานกนั
อนัเป็นเอกลกัษณ์ที่รู้กนัเฉพาะในกลุ่มมืออาชีพเท่านั้น 

 
 
 
 
 

SDS advises the highest level of the government sector, as 
well as famous international groups, but also for all kinds of enterprises 
or individuals. As a reference expert with European partners, SDS 
meets all specific requirements. 

This 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 is the 
result of a unique combination in various elements, known only by 
professionals. 

 
 
 
 
Le SDS conseille au plus haut niveau de l'État Thaïlandais 

et au profit de grands groupes internationaux. Expert référent auprès 
de partenaires Européens, SDS obtient naturellement la confiance de 
ses partenaires exigeants.  

SDS vous conseille et vous décidez des moyens à mettre 
en œuvre en parfaite connaissance des possibilités et des couts. 

Notre devoir est de vous offrir le meilleur résultat en 
privilégiant toujours les investissements pour vous permettre de 
réduire vos charges au minimum. 



 

 

 
 

 
 

กนัไว้ดกีว่าแก้ 

ดว้ยประสบการณ์ถึง 30 ปีของการเป็นหวัหนา้ฝ่าย “ล่อแหลม” ของ “สารวตัร

ทหาร” (หน่วยงานระดบัสูงของกองทพัฝรัFงเศส) ผูเ้ชีFยวชาญของเราผา่นงานใน

ส่วนของความมัFนคงสาธารณะมาแลว้ทุกดา้น การปฏิบติัการพิเศษและภาระกิจทีF

ละเอียดอ่อน อาทิ การรักษาสนัติภาพในพืUนทีFทีFมีความเสีFยงสูงทาํใหเ้ราไดรั้บการ

ยอมรับอยา่งเป็นเอกฉนัท ์ รวมไปถึงการเป็นทีFปรึกษาใหก้บัเอกอคัรราชทูตของ

หลายประเทศในประเทศไทย 

วธีิการเฉพาะเจาะจงทีFเห็นผลในวงกวา้ง เริFมตัUงแต่ตาํแหน่งการติดตัUงกลอ้งวงจร

ปิดไปจนถึงการจดัการกบัวกิฤตหรือสร้างความตระหนกัใหก้บัพนกังาน ลว้น

ไม่ใช่เรืFองของความบงัเอิญ ความเสีFยงทีFเคยไดย้นิมกัแตกต่างจากภยัคุกคามทีF

แทจ้ริงมาก ทัUงนีU  การตรวจสอบไม่ควรถูกมองเป็นการชีU ถูกชีUผดิ แต่ควรมองวา่

เป็นสิFงทีFช่วยใหม้องเห็นการเขา้ถึงมาตรฐาน 

 
 

PREVENTION IS BETTER THAN A CURE 
 
Head of the Expertise Department, our expert has extensive international experience. 

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. Internationally 
renowned, his recognition is unanimous.  

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 
visualise methods of improvement. 

 
 
 

MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUERIR  
 
Responsable du département Expertise, notre expert dispose d'une grande expérience 

internationale. 
Après 30 années en « Gendarmerie » (corps d'élite de l'armée française), notre expert a travaillé 
dans différents domaines de la sécurité à l'étranger, notamment dans des opérations sensibles et 
de maintien de la paix. Réputé à l’international, sa reconnaissance est unanime. 

Une approche spécifique et à spectre large de la sécurité à la gestion de crise permet de 
percevoir le risque ressenti autant que mettre en évidence la menace réelle. 
L’expertise ou l’audit n’est jamais un jugement, mais un révélateur d’objectifs. 



 

 

 
 
 
 
 
 

การวางระบบรักษาความปลอดภยัตอ้งช่วยนาํมาซึ:งการแกปั้ญหาที:เป็นรูปธรรมโดยตอ้งไม่เป็นการเพิ:มภาระใหก้บั

ผูบ้ริหาร ดว้ยเหตุนีK  กลุ่มรักษาความปลอดภยัของเราจึงนาํทีมโดย E.O.S. 

E.O.S. เป็นที:ปรึกษาดา้นความปลอดภยัสาํหรับผูบ้ริหาร ที:ช่วยตอบทุกคาํถามดา้นการปฏิบติังานทัKงหมด โดยจะ

ประสานงานกบั SDS โดยตรงในส่วนที:เกี:ยวกบัฝ่ายบุคคลและฝ่ายวสัดุ E.O.S. คือผูช่้วยดา้นความปลอดภยัของคุณและจะช่วยให้

คุณหลุดพน้จากภาระงานดา้นความปลอดภยั คุณจึงสามารถจดจ่ออยูก่บัธุรกิจหลกัของคุณได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The deployment of a security system must provide concrete solutions without increasing the 
workload of managers. This is why our security groups are always led by an E.O.S. 

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. 

 
 
 
 
Quel que soit le site, le déploiement d’un dispositif de sécurité doit apporter des solutions concrètes 

sans alourdir la charge de travail des dirigeants. Nos équipes sont toujours dirigées par un E.O.S. 
Il est votre conseiller, et le lien direct avec SDS pour toutes les questions opérationnelles et de 

ressources humaines. L’EOS est votre assistant sécurité et saura vous décharger de cet important secteur 
d’activité en vous permettant de vous centrer sur votre cœur de métier. 



 

 

 
 
 
 

ไม่เพียงแต่ลูกคา้แต่ละคนจะมีเอกลกัษณ์ในนามของปัจเจกชน ลกัษณะธุรกิจของลูกคา้ ทีBตัCงสถาน

ประกอบการ หรือเครือข่ายทางการคา้ลว้นมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีBตอ้งใหค้วามสาํคญั ดว้ยเหตุนีC  พนกังานรักษา

ความปลอดภยัของเราจึงไดรั้บการคดัเลือกโดยคาํนึงถึงปัจจยัต่อไปนีCของลูกคา้ : 
§ กฎการทาํงานในส่วนทีBเกีBยวกบัการรักษาความปลอดภยั 
§ ความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัอุปกรณ์ปฏิบติัการและ

เทคโนโลย ี
§ ไหวพริบในการปรับใชท้รัพยากรทีBมีใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

แนวคิดแบบบูรณาการนีC ก่อใหเ้กิดความไวว้างใจซึBงกนัระหวา่ง

บริษทัและฝ่ายรักษาความปลอดภยัของลูกคา้ เมืBอเป็นเช่นนีC  พนกังานของเรา

จึงรู้สึกเป็นส่วนหนึBงกับบริษทัของลูกคา้อยา่งสมบูรณ์ พวกเขาจะทาํงาน

อยา่งเตม็ความสามารถ เพราะความปลอดภยัของคุณกคื็อความปลอดภยัของ

เขาเช่นเดียวกนั 
 

 
 
You are unique as a person because of your sector of 

activity, your geographical location or even your commercial ties. Our 
guards must therefore be chosen according to: 

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

 
This integrated concept results in the establishment of 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. 

 
 
 

 
VOUS ÊTES UNIQUE en tant que personne, mais aussi par 

votre secteur d’activité, votre situation géographique ou encore vos liens 
commerciaux. Nos gardes devront donc être choisis en fonction : 

§ - Établir les règles de fonctionnement de cette sécurité. 
§ · Adapter vos équipements opérationnels et technologiques. 
§ · Réguler et éduquer les ressources et les rendre efficaces. 

 
Ce concept intégré se traduit par le développement d'une 

confiance permanente avec votre équipe de sécurité. 
Parfaitement intégrés au sein de votre entreprise, ils sauront donner le 
meilleur de leurs capacités et ainsi toujours tendre vers l'excellence. 
Car votre sécurité est aussi la sienne. 

 

 

 

 
 
 
 
 

การคุม้กันและปกป้องบุคคลส าคญัเป็นอีกบริการหน่ึงของ SDS   
เราปฏิบตัิการดว้ยวิธีและมาตรการที่จ  าเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการพ านกัของคุณใน
ประเทศไทยนั้นปลอดภยั การจดัการอย่างเป็นระบบที่น าไปใชไ้ดจ้ริงทั้ง 4 ดา้นของ
เรา ช่วยให้การคุม้กนัวีไอพีเป็นไปไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อเป็นเช่นน้ี คุณจะได้
ประโยชน์จากมีผูต้ิดตามที่เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของคุณ 
 
บริการระดับมืออาชีพด าเนนิการได้โดยผู้เช่ียวชาญเท่านั้น 

 
 

 
 

 
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 will be able to benefit from a quality service, 
worthy to meet your needs.  

 
Professional service performed only by professionals. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Escorter et protéger les personnalités est un des services SDS. 
Nous engageons les moyens et les mesures nécessaires pour que votre séjour en Thaïlande 

soit sûr et sécurisé.  
 
Notre organisation opérationnelle en quatre modules, offre de l'escorte VIP à la protection la 

plus absolue. Vous pourrez ainsi profiter d’une qualité d’accompagnement digne de vos besoins. 
 

Un service professionnel par des professionnels. 
 

 
 





 

 

 
 
 

ซอฟตแ์วร์ EVITECH JAGUAR คือคาํตอบเฉพาะคาํตอบเดียวที6ใชใ้นการวเิคราะห์วดีิโอ JAGUAR ถูก

ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื6อใชใ้นการปกป้องสถานที6สาํคญัโดยระบบจะไม่ส่งสญัญาณเตือนที6ผดิพลาดหรือสูญเสียการเฝ้าระวงั 

แรกเริ6มเดิมที JAGUAR ถูกพฒันาขึTนสาํหรับกระทรวงกลาโหม การปฏิบติัการของ JAGUAR ประสบ

ความสาํเร็จในเหตุการณ์ที6ล่อแหลมนบัครัT งไม่ถว้น การจดัการฉากแบบสามมิติของ JAGUAR ช่วยใหไ้ดภ้าพที6มีคุณภาพและ

ความแม่นยาํที6ไม่มีใครเทียบได ้แมใ้นเวอร์ชั6นขององคก์รหรือในเวอร์ชั6นส่วนตวั (EKUBE) 

บริษทั EVITECH ไดรั้บการรับรองวา่เป็นกญุแจหลกัในการตรวจจบัของ I-LIDS ตัTงแต่ปี 2013 ทัTงนีT  EVITECH 

ไดเ้พิ6มประสิทธิภาพในการพฒันาระบบตรวจจบัอยา่งไม่หยดุย ัTง ส่งผลให ้ JAGUAR เป็นซอฟตแ์วร์ที6ใหค้วามแม่นยาํที6สุดใน

ตลาดดว้ยประสิทธิภาพที6ไม่มีใครเทียบไดใ้นดา้น : 

การป้องกนัปริมณฑล – การตรวจจบัการบุกรุก – การคุม้ครองพื8นที;เสี;ยง – การตรวจจบัการรั;วไหลของไฮโดรคาร์บอน – การตรวจจบัแก๊สรั;ว – 

การตรวจจบัไฟที;เริ;มไหม ้- การตรวจจบัความร้อนที;ผดิปกติ 

 
 
 
 
 
 

EVITECH JAGUAR software 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 
Intrusion detection 
Protection of endangered areas 
The detection of hydrocarbon leaks 
Gas leak detection 
Detection of fire starts 
Detection of abnormal heating … 

Le logiciel EVITECH JAGUAR est la seule 
et unique solution d'analyse vidéo spécifiquement 
dédiée à la protection des sites sensibles sans 
fausse alerte ni perte de vigilance. 
 

Initialement développé pour le Ministère de 
la Défense, JAGUAR est déployé avec succès sur 
des milliers de sites sensibles. Sa gestion des 
scènes en 3D donne à JAGUAR une qualité et une 
précision toujours inégalée, même dans ses versions 
entreprise ou particuliers (EKUBE). 
 

Certifié comme solution de détection 
principale I-LIDS depuis 2013, 
EVITECH perfectionne sans relâche 
sa puissance de détection, faisant de 
JAGUAR le logiciel le plus précis du 
marché avec des performances 
inégalées pour : 
La protection périmétrique 
La détection d’intrusion 

La protection de zone menacées 
La détection de fuites d’hydrocarbures 
La détection de fuites de gaz 
La détection de départ de feu 
La détection d’échauffements anormaux 

 

 

 

 
 
 

 
ซอฟตแ์วร์ EVITECH LYNX ถูกสร้างมา

เพื่อวิเคราะห์สภาพของฝูงชนและนบัจ านวนคนใน
พื้นที่สาธารณะ LYNX สงวนไวส้ าหรับการใชง้านใน
ที่ท างานเท่านั้น LYNX มีประสิทธิภาพในการค านวน
ในระดบัมหภาค ดว้ยเหตุน้ี จึงไม่น ามาใชใ้นครัวเรือน 
โดยหลกัการแลว้ LYNX สงวนไวส้ าหรับบริษทัขนาด
ใหญ่และหน่วยงานราชการ 

แทจ้ริงแลว้ LYNX เป็นซอฟตแ์วร์เดียวที่
รวมซอฟตแ์วร์ของกลอ้งทุกประเภทเอาไวไ้ม่ว่าจะเป็น
ในรูปแบบใดจึงสามารถให้ผลลพัธ์ที่แน่นอน 99% 
โดยหลกัจะใชก้บั : 

 
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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การนบัคนขา้มเส้น 
 – การนบัจ านวนคนในพื้นที่ 
 – การวดัความหนาแน่นของผูค้นในพื้นที่ 
 – การตรวจจบักลุ่มที่ไม่เคล่ือนที่หรือเคล่ือนที่ 
 – การตรวจจบัคนในทิศทางที่ไม่ถูกตอ้ง 
 – การตรวจจบัคนเดินทิศตรงกนัขา้ม 
 – การตรวจจบัควนัในฝูงชน 
 - การตรวจจบัวตัถุตกคา้งที่ปรากฏ 

 

- Counting people crossing a line, 

- Counting people in an area, 

- Measurement of the density of people 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... 

 



 

 

 
 
 
 

มาตรการแรกในการป้องกนัสถานที2 นอกเหนือจากหา้มคนผา่น ยงัอยูที่2ความสามารถในการหาขอ้มูลที2มีคุณภาพ 

เมื2อไม่จาํเป็นตอ้งใชค้วามสามารถดา้นการทหารของ JAGUAR ซอฟตแ์วร์ EKUBE จึงเป็นตวัเลือกที2สมบูรณ์แบบ 

เหมาะอยา่งยิ2งกบัการตรวจจบัในแถบปริมณฑล เรียกไดว้า่ตอบโจทยแ์บบครบวงจรในเรื2องการตรวจจบัสิ2งตอ้งหา้มใด ๆ 

ที2อยูใ่กลอ้าคารบา้นเรือนของคุณ การทาํงานกเ็ช่นเดียวกบั JAGUAR โดยจะแจง้เตือนและสั2งการจากระยะไกลไปยงั

พนกังานของคุณโดยอตัโนมติัและแมก้ระทั2งแจง้ไปยงั SDS หากในสญัญาไดร้ะบุไว,้ 

EKUBE ไดรั้บการติดตัSงเป็นพิเศษสาํหรับ : 

§ การป้องกนัโรงเรียนและบริษทัในแถบปริมณฑล 

§ การตรวจจบัการปรากฏของคนหรือสิ2งแปลกปลอมที2ไม่ไดรั้บอนุญาติในพืSนที2เสี2ยง 

§ การตรวจจบัคนในพืSนที2อนัตรายเช่น สระวา่ยนํSา 

§ การเฝ้าระวงัพืSนที2จดัเกบ็วสัดุที2มีโอกาสติดไฟและอยูใ่กลค้วามร้อน 

§ การตรวจจบัการโจรกรรมและการขโมยของในโกดงั 

 
 
 
 

 
 

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 

 
 
 

La première mesure de protection d’un site, hormis son 
imperméabilité, réside en la qualité de sa recherche d’informations. 
Si la puissance militaire de JAGUAR n’est pas nécessaire, EKUBE est le 
compagnon idéal. Parfaitement adapté à la détection périmétrique, il 
fournit une solution clé en main contre toute présence interdite. Comme 
JAGUAR, il alerte in situ et à distance votre équipe et même SDS selon 
les contrats en cours. EKUBE est installé spécifiquement pour : 
§ Protection périmétrique des écoles et entreprises 
§ Détection de présence interdite en zones sensibles 
§ Détection de personnes en zone dangereuses comme les piscines 
§ Zone de stockages exposés aux incendies et échauffements 
§ Détection de maraudage et autres vols de stockages 

 

 

 
 
 
 

การตรวจจบัคือการป้องกนัจากภยัคุกคามที่เกิดข้ึนอย่างฉับพลนัหรือภยัที่ยงัมาไม่ถึง การให้ค าแนะน าที่มี
ประสิทธิภาพแก่ บริษทั โรงเรียน หรือหน่วยงานราชการ ช่วยให้พวกเขามัน่ใจในการรับมือกบัเหตุการณ์ในยามวิกฤต 

การพึ่งพาอุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปไดเ้ร็วข้ึน มีการตอบสนองเพิ่มข้ึน รวมถึงความ
ปลอดภยัที่มากข้ึน นอกจากน้ี ยงัช่วยในการพฒันางานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ช่วยให้ก าหนดเป้าหมายไดช้ดัเจนและช่วยสรา้ง
ความเขา้ใจให้เพิ่มมากข้ึน  

SDS ไดพ้ิสูจน์ให้เห็นอย่างต่อเน่ืองถึงความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ ๆ ในดา้นน้ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดตน้ทุนและเวลาในการจดัการ 

การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยให้การตอบสนอง
เป็นไปไดด้ีข้ึนและช่วยให้ปฏิบตัิการไดอ้ย่างรวดเร็วอนัเป็นผลมาจากรายงาน
ของสัญญาณเตือนอตัโนมตัิและบริการความช่วยเหลือในระยะไกล SDS คอยเฝ้า
ระวงัให้คุณอยู่เสมอ 

การผสมผสานกนัของมนุษย ์ – เทคโนโลยี – การให้บริการ เป็น
แนวโนม้ที่ก าลงัแพร่หลายในสถานประกอบการที่ใส่ใจในเร่ืองของความเอาจริง
เอาจงั 

 
Detection; is to prevent immediate or potential threats. Providing effective support to companies, 

schools or administrations enables them to transfer part of responsibilities in case of crisis management. 
Faster, more responsive, more secure, the use of technological tools makes it possible to always 

achieve better, more targeted and always with more discernment. SDS is always innovating in this area in 
order to increase efficiency by reducing costs and reaction times. 

Optimize means improves response possibilities, offering a head start with automated remote 
alarm reported and remote 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 seriousness. 

 
 
Détecter c’est prévenir contre les menaces immédiates ou au large. Accompagner efficacement 

les entreprises, les écoles ou les administrations permet de leur assurer un transfert de responsabilité en 
cas de gestion de crise.  

Plus réactif et sécurisé, le recours aux outils technologiques permet de toujours faire mieux, plus 
ciblé et avec plus de discernement. SDS innove systématiquement en la matière afin d’augmenter 
l’efficacité en réduire les couts par des temps de réactions brefs. 

Optimiser les prestations améliore les possibilités de réactions, offrant une longueur d’avance 
grâce aux reports d’alarme automatisés et à l’assistance à distance. 

Cette association humain – technologie – services s’installe de plus en plus au sein des 
établissements ayant compris la notion de sérieux. 



 

 

 
 
 
 

SDS เป็นส่วนหน่ึงของการป้องกนัเจตนาร้าย อาทิ การก่อการร้าย อาชญากรรม และแมแ้ต่การใชโ้ด
รนในการโจมตี เราภูมใิจที่ไดเ้ป็นพนัธมิตรกบับริษทั MC2 Technologies 

อุปกรณ์ส่งสัญญาณรบกวนคล่ืนความถี่สูงสามารถก่อกวนและขดัขวางการท างานของโดรนที่มี
เจตนาร้ายมิให้ส่งสัญญาณส่ือสารได ้

ระบบเหล่าน้ีใชสั้ญญาณรบกวนไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ เสาอากาศประเภทต่าง ๆ ไมว่่าจะ
ภายในหรือภายนอกซ่ึงข้ึนอยู่กบัรุ่น ช่วยให้มัน่ใจไดว้่าไม่ว่าใครและไม่ว่าเมื่อใด ก็ไม่มีใครละเมิดความเป็น
ส่วนตวัของคุณได้ 

ดว้ยความช านาญที่เป็นเอกลกัษณ์ MC2-Technologies จึงพฒันาเทคโนโลยีที่มีขนาดเล็กกะทดัรัดแต่เป่ียมไปดว้ย
ยุทธวิธีเพื่อตอบสนองต่อภยัคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ รวมไปถึงภยัทางอากาศ 

 
 

SDS is about preventing malicious intentions such as terrorism, criminal organization, 
and focuses on new threats such as drone attacks. We are proud of our partnership with MC2 
Technologies. 
Microwave jammers are able to disrupt and neutralize all communication protocols used by malicious 
and powerful drones.   These systems use interference in a timely manner. 

The various types of internal or external antennas, 
depending on the model, ensure the inviolability of your 
premises and zones at all times. 
Thanks to MC2-Technologies development, there are some 
light compact and tactical solutions to respond to new threats. 

 
 
 

 
SDS s’inscrit dans la prévention contre les intentions malveillantes telles que le terrorisme, 

la criminalité et même les attaques de drones. Nous sommes fiers de notre partenariat avec la 
compagnie MC2 Technologies. 

Les brouilleurs hyperfréquences sont capables de perturber et neutraliser tous les 
protocoles de communication utilisés par les drones malveillants.  

Ces systèmes utilisent le brouillage de manière 
opportune. Les différents types d’antennes internes ou 
externes en fonction des modèles assurent une inviolabilité 
de vos emprises en tout temps. 

 
Grâce à son savoir-faire unique, MC2-

Technologies développe des solutions légères, 
compactes et tactiques en réponse aux menaces 
nouvelles et aériennes. 

 

 

 
 
 
 
 

อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง (IoT) การที่ส่ิงต่าง ๆ ถูกเช่ือมโยงทุกส่ิงทุก
อย่างเขา้สู่โลกอินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีขั้นสูงช่วยให้เราสามารถท า
ส่ิงต่าง ๆ ไดม้ากกว่าเดิมและช่วยให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลข่าวสารที่รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

วตัถุที่เช่ือมต่อเขา้กบัอินเตอร์เน็ตนบัวนัยิ่งมีขนาดเล็กลงทั้งยงัสามารถใชง้านไดแ้บบเป็นเอกเทศ อุปกรณ์เหล่าน้ีลว้นถูกฝัง
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)  ซ่ึงจะช่วยให้จบัขอ้มูลที่ตรงเป้าหมายไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบช่วยแบ่งเบางานของบุคลากรดา้นการ
รักษาความปลอดภยั 
เทคโนโลยีที่เดิมมีใชแ้ตใ่นกองทพักลายมาเป็นส่ิงที่ทุกคนสามารถเขา้ถึงไดใ้นปัจจุบนั ทั้งยงัช่วยลดค่าใชจ้่ายเป็นจ านวน
มากในการโอนถ่ายงานไปให้บริษทัภายนอกท าแทน 
คอนเซ็ปตโ์ดยรวมของ SDS มกัจะเป็นการน าเสนอการแก้ปัญหาโดยใช ้ "มนุษย ์ - เทคโนโลยี - การส ารองขอ้มูล" วิธี
ดงักล่าวช่วยให้สามารถตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงั ท าให้การจดัการกบัวิกฤติเป็นไปไดด้ีข้ึน 

 
IoT and High Technology are opening up more possibilities and gathering intelligence with 

ever greater 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, formerly reserved for armed forces, is now affordable and considerably 
reduces outsourcing costs. 

SDS, as a part of its overall concept, offers “human - technology -crisis management” solutions, 
offering adapted, high-speed responses, resulting in the best, traceable crisis management. 

 
 
Les IoT et la Haute Technologie donnent des possibilités plus étendues et recueillent les 

renseignements avec toujours plus d’avance. 
Les objets connectés, toujours plus miniaturisés et autonomes, embarquent  maintenant de l’Intelligence 
Artificielle permettant de capter des informations parfaitement ciblées et allégeant ainsi le travail des 
services actifs de sécurité.  
 
 
Cette technologie, autrefois réservée aux 
armées est maintenant abordable et 
permet de diminuer considérablement 
les couts d’externalisation.  
 
SDS, dans le cadre de son concept 
global, propose souvent des solution 
« Humains – Technologie – Gestion de 
crise » assurant la traçabilité pour une 
meilleure gestion de crise. 
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