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Švýcarský nůž  je synonymem kvalit
ního multifunkčního nástroje, jehož po
mocí můžete snadno a rychle řešit situa
ce, do nichž se sice nedostáváte každý 
den, které ale mohou znamenat naruše
ní vašich plánů nebo také vytvoření zcela 
nečekaných příležitostí. Vždy jej s sebou 
nosím a mnohokrát mi pomohl ušetřit  
čas, překvapit okolí mou pohotovostí,  
zabránit nepříjemné situaci a několi
krát také dostat se ze skutečně vážného 
problému. Je to prostě nepostradatel
ný nástroj, na který se můžete spoleh
nout v mnoha situacích. Tedy v materiál
ním světě…

Čím ale takové situace řešit ve svě
tě digitálním? Ve světě, kde o bezpe
čí, úspěchu a uznání rozhoduje jedi
né – schopnost najít, pochopit a využít 
informace. Zejména informace skryté 
v množství rozmanitých dat, pro jejichž 
zpracování prostě nemáte žádný stan
dardní systém, proces nebo by jeho po
užití znamenalo nepřiměřenou námahu 
a trvalo by příliš dlouho. 

Přesně proto jsme vyvíjeli a stále vyví
jíme nástroje Tovek. Nástroje, které vám 
vždy pomohou vědět: jaké informace 
máte, jaké informace můžete najít, jaké 
jsou v nich skryté souvislosti. 

Nástroje Tovek by proto měl mít po 
ruce každý manažer a podnikatel. „Mít 
po ruce“ v digitálním světě má ovšem 
jiný význam než ve světě materiálním. 
Potřebujete spojení na někoho, kdo s ta
kovým nástrojem dovede pracovat. A po
kud nikoho takového v týmu ještě nemá
te, může to být i služba založená právě 
na využívání nástrojů pro specifické pří
pady rozhodování. 

Přesně proto je tu firma Tovek Solu
tions, která nabízí čtyři typy služeb:

1.  Analýza personálních rizik – každý 
má svá tajemství, založena  
na řešení TOVEK „KGATE  
for Human Risk“

Pomáhá řešit skryté ekonomické, re
putační nebo vztahové problémy, které 
jsou nejčastější příčinou bezpečnostních 

incidentů, neúspěchů obchodních jed
nání nebo výkonu veřejné funkce. Ka
ždý za sebou zanechává digitální stopu 
a tato služba umožní rychle ověřit údaje 
poskytnuté zaměstnancem nebo partne
rem. Následně můžete identifikovat in
formace, které se mohou stát hrozbou, 
ale i příležitostí.

2.  Podpora strategických rozhodnu-
tí – investigativní analýza dat, za-
ložena na řešení TOVEK „KGATE 
for Critical Decisions“  

Pomáhá řešit klíčová rozhodnutí spojená 
s časovým tlakem, nejistotou, složitos
tí a nejednoznačností. Může jít o akvizi
ci firmy, soudní proces, arbitráž, případ
ně vyšetřování incidentu. Všichni v dané 
situaci mohou mít stejné informace. 
Rozdíl znamenající úspěch, či neúspěch 
spočívá pak v tom, jak rychle dokážete 
nalézt klíčové argumenty, otázky a odpo
vědi. Služba umožní zpracovat jak infor
mace poskytnuté zákazníkem, tak souvi
sející informace nalezené v otevřených 
zdrojích. 

3.  OSINT podpora procesů – 
informační rafinerie otevřených 
zdrojů, založena na řešení  
TOVEK „KGATE for OSINT“

Ať podnikáte v čemkoliv, váš úspěch 
závisí na schopnosti efektivně zpraco

vávat nejrůznější otevřené informační 
zdroje. Tyto informace užívá řada od
dělení – strategie, marketing, obchod, 
nákup, vývoj nebo bezpečnost. Jednot
livá oddělení spolu ale často nespolu
pracují, informace jsou pak využívány 
neefektivně a za stejné se platí i opako
vaně. Služba umožní zadat cílené zpra
cování informace z otevřených zdrojů 
a efektivně je využívat napříč organi
zací.

4.  Syntéza informací o lokalitě – co 
je skryté v souvislostech, založena 
na řešení TOVEK „KGATE for 
Managing Places“

Investujete do určité lokality? Jste od
povědní za její správu? Chystáte na lo
kalitě nějakou akci? Vyšetřujete zde ně
jaký incident? V každém případě chcete 
o lokalitě vědět vše, co je potřebné pro 
naplnění vaší potřeby, povinnosti nebo 
zájmu. Každé území se v čase mění 
a váže se k němu řada vztahů, událos
tí a zájmových skupin a existuje o něm 
mnoho informací: mapy, fotografie, vi
dea, družicové snímky, dokumenty, da
tabáze, zprávy z médií a sociálních sítí. 
Služba umožní všechny tyto informace 
shromáždit, dát do souvislostí a efektiv
ně využít pro danou činnost nebo roz
hodnutí.

Všechna řešení typu KGATE jsou 
kombinací nástrojů Tovek s přístu
pem k datům relevantním pro dané 
řešení a metodiky odpovídající oče
kávaným potřebám uživatelů, resp. 
zákazníků.

S vědomím citlivosti nebo důvěrnos
ti některých situací nabízí Tovek Solu
tions možnost využívat platformu pro 
poskytování služeb rovněž prostřed
nictvím smluvních partnerů – info
brokerů. 
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Máte svůj „švýcarský nůž“ do digitálního světa? 
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