
W przeciwieństwie do innych 
systemów tego typu, LVA 6.50 
analizuje swobodną wypowiedź, 
czyli de facto pozwala analizować 
cały „proces myślowy” badanej 
osoby.

Analiza swobodnej wypowiedzi ^
Najbardziej precyzyjny system  ^
tego typu

Język rozmówcy nie ma znaczenia ^
Badany nawet nie musi wiedzieć,  ^
że jest poddawany analizie* (jeśli 
zezwala na to prawo)

Zestresowany

ZamyślonyZaniepokojony

LVA  6 .50

Profesjonalne 
narzędzie śledcze

LVA  6 .50
Wskaż podejrzanego™

+48 668-500-820 | biuro@4truthpoland.com.pl | www.nemesysco.com

Komunikaty analityczne LVA 6.50

Twój śledczy niezbędnik

Niskie Ryzyko• 
Pobudzenie• 
Niepewność• 
Wysoka antycypacja• 

Stres/Wysoki stres• 
Manipulacja głosem• 
Niedokładność• 
WySokie Ryzyko• 

LVA 6.50 wykrywa wiele różnych reakcji emocjonalnych, dla każdego 
segmentu analizowanej rozmowy wyświetlane są komunikaty tekstowe 
opisujące typ zidentyfikowanej reakcji, np.:

Tryb  
Off-line

Tryb  
On-line

LVA 6.50 jest profesjonalnym narzędziem 
śledczym wykorzystującym opracowaną 

przez Nemesysco technologię Warstwowej Analizy Głosu (Layered 
Vice Analysis), która pozwala na wykrycie i zmierzenie wielu reakcji 
psychofizjologicznych wskazujących na zmiany w percepcji badanej 
osoby, co pozwala wyszkolonemu operatorowi na podążanie 
właściwym tropem w trakcie rozmowy. 
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LVA 6.50 przyjazny i intuicyjny
Łatwy do nauki ^

Łatwy w obsłudze ^

interaktywny pulpit analityczny ^

Proste komunikaty analityczne ^

LVA jest dostrojony do realnych warunków

LVA wykrywa silne i prawdziwe reakcje emocjonalne i nie będzie 
działał w przypadku udawanych, inscenizowanych spraw. Używaj 
LVA 6.50 w środowisku do jakiego został stworzony, to znaczy w 
faktycznych „z życia wziętych” spawach a przekonasz się jakie są 
jego faktyczne możliwości.
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Wykorzystaj LVA 6.50 w początkowej fazie śledztwa żeby zawęzić listę • 
podejrzanych i zaoszczędzić cenny czas

LVA 6.50 może być wykorzystany w fazie przed testowej (badania • 
wariograficzne) w celu np. przygotowania lepszych pytań kontrolnych

LVA 6.50 pozwala na analizę rozmowy telefonicznej lub wcześniej • 
nagranych materiałów 

Wykorzystaj LVA  6.50 jeśli nie chcesz żeby rozmówca wiedział, że jest • 
poddawany analizie

LVA 6.50 działa zdecydowanie lepiej przy otwartej rozmowie niż z • 
krótkimi odpowiedziami typu „tak/nie”

Pokój śledczy

Rekrutacja na 
wrażliwe stanowisk

Analiza danych 
wywiadowczych

Praca pod 
przykryciem


