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Dyami Aviation Security —  
een essentiële enabler voor uw veilige vluchtuitvoering 

Alles gedekt met Dyami 
Onze experts hebben enorme ervaring op het gebied 
van Aviation Security op het allerhoogste niveau, 
zowel voor luchtvaartmaatschappijen als zakenjet 
operators. 

Onze diensten zijn dan ook erg breed: van het helpen 
opzetten van een AOC tot het ontwerpen van 
securitybeleid en het trainen van crews. 

Dyami heeft partnerships met gerenommeerde 
internationale operators. 

 

Route threat assessments 
De vlucht zelf is waar alles samenkomt. Uw 
securitybeleid, procedures en inzichten. Maar de 
dreigingen op de route, bestemming en mogelijke 
enroute alternates veranderen dagelijks. 

Dyami heeft een zeer ervaren team van analisten die 
continu wereldwijde actieve conflictgebieden, maar 
ook opkomende plekken in de gaten houden. 
Daarnaast maken we on-demand voor u intelligence 
& threat assessments per locatie. Is het er veilig als 
uw crew moet overnachten of strandt? Hoe is de 
lokale situatie wat betreft de (geo)politieke situatie, 
criminaliteit, corruptie en terrorisme? Onze 
uitgebreide reports zijn simpel te interpreteren. Zo 
kunt u goed anticiperen, de juiste beslissing nemen en 
actie nemen waar nodig. En voor high-risk operaties 
regelen wij fysieke beveiliging of evacuatie. 

Crew training 
Goede training is een essentieel onderdeel van 
veiligheid en security. Daarom bieden wij trainingen 
aan op het gebied van security awareness, 
emergency response, zelfverdediging aan boord, CRM 
en Joint CRM. Dat kunnen we uiteraard bij u op locatie 
doen.  

Dyami Safe & Secure Certified 
Reizigers eisen steeds vaker een veilige reis. 
Met het Dyami Safe & Secure Certified logo 
op uw site en uitingen weten uw klanten 
dat u hun veiligheid actief waarborgt. 

Aviation 
Security 

De experts en analisten van Dyami hebben jarenlange 
ervaring op het gebied van luchtvaart, Defensie, AIVD, 
overheid, politie en cyber security. 

Wij bieden onder meer de volgende diensten: 
• Real-time 24/7 support (hotline/email/signal) 
• EASA AOC aanvraag/compliance ondersteuning 
• Ontwerp/implementatie Emergency Response 

Plan met Quick Reaction Emergency Response 
• Wereldwijde analyses voor bestemmingen, 

enroute alternates en overflights 
• Monitoring/alerting van conflictzones 
• Sourcing van security experts 
• Fysieke beveiliging en rescue/evacuatie 
• Crew training: security, awareness, CRM 
• Corporate Asset Protection: IP, mensen, vloot en 

assets; cyber security, screening en profiling 

meer info: www.dyami.services/aviation-security 

 

Dyami Service Highlight 


