VOORWOORD

2015 was voor Amicimi een mijlpaal.
In maart ging de app live en werden
de eerste knoppen verkocht. Een jaar
later telt de Amicimi community al
meer dan 2.000 leden en werd de
knop al zo’n 7.000 keer gebruikt.
Steeds meer mensen kiezen voor
een altijd veilig gevoel.

Ondertussen stond Amicimi niet stil.
Er zijn al heel wat nieuwe features aan
de app toegevoegd en ook de website
kreeg een facelift. We blijven innoveren
en het gebruiksgemak voor de Amicimi
familie verhogen.
In dit magazine stellen we je de
nieuwigheden van de app en de knop
voor. Wat is er veranderd sinds jij lid
werd van de Amicimi community?
Wat kun je extra met de vernieuwde
knop? Ook geven we je enkele straffe
getuigenissen van de Amicimi
familie mee.

Keep enjoying the safety mood.

Stefaan Dauwe
& Frederic Van Quickenborne
Oprichters Amicimi
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WHAT’S NEW?

Alarm slaan door uittrekken oortjes
Kun je je knop niet meteen terugvinden? Plug je oortjes uit
je smartphone en meteen wordt het alarm geactiveerd.

FollowMe (het slimme volgsysteem)
Amicimi bedacht voor jou vier voor de hand liggende situaties.
Zo kun je je contacten en Securitas meteen verwittigen wanneer
jouw route niet volgens plan verloopt.

Alarm desactiveren met behulp van vingerscan
Beschik je over een iPhone 5S of 6? Vanaf nu kun je via
jouw Touch ID of vingerafdruk het alarm uitschakelen.
Je hoeft je pincode dan niet meer in te geven.

Contacten uit adresboek synchroniseren als je speciale contacten
Synchroniseer je contacten rechtstreeks uit het adresboek op je
smartphone. Tik bij ‘zoeken’ de naam van je contactpersoon in,
Amicimi doet de rest.

3D Touch (voor iOS 9)
iPhone detecteert met iOS 9 voor het eerst hoe hard je op je display
drukt. Dankzij de zogenaamde Quick Actions kun je heel snel alarm
slaan door hard te drukken op het Amicimi app icoontje.
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LIFESTYLE

DIE GELUIDSOPNAME
MAAKT ECHT HET
VERSCHIL

Zonder dat we erbij stil staan, zijn
we vaak alleen op pad. Voor ons
werk, om te gaan sporten, of zelfs om
boodschappen te doen. Zo ook Geert,
Amina en Bernard. Ze bevinden zich
elk in een andere levenssituatie, maar
voelen zich extra veilig wanneer ze
alleen zijn en hun Amicimi bij de hand
hebben.
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We ontmoeten Geert op een
regenachtige zaterdagmiddag. Het is
een jong uitziende man met beginnend
grijs haar en een baardje. Hij komt ons
glimlachend tegemoet en stelt zichzelf
voor. Al snel begrijpen we de ernst van
de situatie. “Het is eigenlijk allemaal
begonnen toen ik een bouwaanvraag
indiende bij de stad om een deeltje bij
te bouwen in mijn voortuin.
Alles werd goedgekeurd en zoals
het wettelijk verplicht is, afficheerde
ik het gele aanvraagblad naast mijn
brievenbus. Ik had nooit echt contact
gehad met mijn buurman, behalve nu
en dan eens een mompelende goeiedag
wanneer ik hem zag. De eerste dag dat
het blad uithing in mijn voortuin, stond
hij al aan mijn deur. Hij was razend.
Of ik het niet begreep dat zijn kinderen
moesten studeren en dat zijn vrouw
vaak last had van migraine. En dat
ik die bouwwerken dus maar moest
afgelasten. Ik wimpelde hem ietwat af,
maar onze relatie verbeterde er niet
echt mee.”

LIFESTYLE

Van toen af aan ging het steeds slechter.
“Het gebeurde wel eens dat hij op
vrijdagavond compleet agressief aan
mijn deur kwam aanbellen omdat onze
televisie te luid stond. Of omdat we
ons gras ‘veel te lang’ maaiden en hij
niet tegen het geluid kon. Eigenlijk kon
hij niks verdragen. Het bleef telkens bij
een scheldpartij, maar één keer is het
volledig geëscaleerd en dreigde hij mijn
oudste dochter iets aan te doen.
Ik voelde mij totaal niet meer veilig in
m’n eigen huis.” Dus kocht Geert voor
het hele gezin een Amicimi knop

en installeerden zij de app. “Sinds ik
weet dat we de knop dag en nacht bij
ons hebben, kan ik weer op twee oren
slapen. Wanneer ik de deurbel hoor,
voel ik nog eens extra in mijn zak of
mijn knop er nog zit. Als hij nog eens
aan mijn deur komt dreigen of er zich
echt iets zou voordoen, kan ik op mijn
knop duwen. De geluidsopname kan
dan alles registreren, zodat ik verhaal
heb wanneer ik naar de politie zou
stappen. Hij zal snel weten wie zijn
buurman echt is (lacht).”
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ACTIVE

Ook Amina, een 24-jarige blonde
jongedame uit Brugge, zweert bij
haar Amicimi.
“Mijn vrije tijd is heilig voor me.
Ik ben enorm gepassioneerd door
theater en dans. Dus ben ik heel vaak
in de Stadsschouwburg van Brugge te
vinden. De voorstellingen zijn altijd pas
rond 22u gedaan, en dan rij ik nog met
mijn fiets naar huis. Ik woon een eindje
buiten het centrum, dus het is al snel
20 minuutjes fietsen. Dan ben ik blij dat
ik mijn Amicimi bij heb en weet dat ik in

MIJN VRIEND KAN
ME VIA FOLLOWME
PERFECT VOLGEN
twee seconden de hulpdiensten kan
verwittigen. Ik ben geen katje om zonder
handschoenen aan te pakken, maar
toch (lacht). Wanneer ik mijn Amicimi
kan meenemen als ik uitga of alleen reis,
ben ik toch een pak geruster. En mijn
vriend kan me bovendien via FollowMe
perfect volgen.”

WORK

Bernard, een 35-jarige huisdokter
uit Antwerpen, vertelt.
“Als huisarts kom je na enkele jaren wel
op het punt waar je de meerderheid van
je patiënten bij naam en toenaam kent.
Toch gebeurt het dat er eens iemand
voor je zit die je nog nooit hebt gezien.
Dan vind ik het belangrijk mijn Amicimi
knop bij te hebben.
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Ook voor huisbezoeken, bijvoorbeeld.
Ik kan mij wel verdedigen, maar het is
toch altijd fijn om op iemand te kunnen
rekenen. En dan is Amicimi mijn perfecte
partner. Ik heb altijd iemand aan mijn
zijde en ik hoef maar op de knop te
drukken en Securitas wordt verwittigd.
Aan de hand van de geluidsopname
die gemaakt wordt, weten ze meteen
in welke situatie ik mij bevind.”

DE AMICIMI KNOP HERBEDACHT

Je las het misschien al in onze begeleidende brief, maar de sleutel in onze veiligheid
kreeg enkele nieuwe functionaliteiten toegewezen. Voortaan zal je via je knop
niet enkel alarm kunnen slaan, maar ook laten weten dat je veilig bent of het
batterijniveau van de knop testen. We nemen de drie snelle acties even onder de
loep. Opgelet: deze nieuwe functies werken enkel bij de nieuwe generatie knoppen.
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SNEL ALARM SLAAN

Aan de functionaliteit om snel
alarm te slaan met de knop, werd
niets veranderd. Bevind je je in een
noodsituatie, dan druk je gedurende
2 seconden op beide zijden van de
knop. De Amicimi app op je smartphone
registreert je alarm en stuurt een
noodsignaal uit naar Securitas.
Je persoonlijke bodyguard die daar 24/7
voor je klaarstaat, ontvangt je locatie, je
persoonlijke en medische gegevens en
een geluidsopname. Hij zendt de lokale
hulpdiensten binnen de minuut jouw
richting uit.
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'IK BEN VEILIG'

Amicimi vierde onlangs zijn eerste
verjaardag. We kregen dan ook al heel
wat reacties en suggesties binnen van
de Amicimi community. En dus voegden
we een extra functie toe aan de knop.
Wanneer je 2 seconden op één zijde
van je nieuwe knop duwt, laat je je
gekozen contacten weten dat je veilig
en ok bent. Zij ontvangen een sms’je
en krijgen meteen je locatie te zien.
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BATTERIJNIVEAU TESTEN

Wist je dat FollowMe ook slimme
suggesties doet? Gebruikte je FollowMe
al eens om van de bioscoop naar huis
te fietsen, dan raadt hij je de volgende
keer automatisch aan Amicimi
te gebruiken wanneer je van
de bioscoop naar huis gaat!

Druk je kort op één zijde van je
knop, dan krijg je het batterijniveau
van je knop te zien op je smartphone.
Bovendien ben je er op die manier zeker
van dat je knop nog werkt.
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Ontdek onze nieuwe website op www.amicimi.com.
Volg ons op
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