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Altijd en
overal een
veilig gevoel
voor een
betaalbare
prijs
Oprichters:
Stefaan Dauwe en Frederic Van Quickenborne

Een discrete en
compacte alarmknop
leek ons daarom een
goede oplossing.

Hoe kunnen we er voor zorgen dat Belgen, en bij uitbreiding alle Europeanen, zich
altijd en overal veilig kunnen voelen? Het was één van de vragen die leidde tot het
ontstaan van Amicimi. Als je in nood bent, heb je vaak geen tijd of mogelijkheid om
je telefoon te ontgrendelen en de hulpdiensten op te bellen. We wilden een manier
ontwikkelen die je toelaat om altijd en overal alarm te slaan in noodsituaties. Een
discrete en compacte alarmknop leek ons daarom een goede oplossing.
Wanneer we de huidige generatie mobiele alarmknoppen bestudeerden,
ontdekten we al gauw dat hun grootte en uitzicht niet bepaald discreet was. De
mobiele knoppen bevatten vaak alle functies in één en hetzelfde apparaat, wat
dan weer een effect had op de levensduur van de batterij. Vaste alarmknoppen
missen dan weer de flexibiliteit waar je deze kan gebruiken. Vandaag heeft
iedereen altijd en overal een smartphone op zak. Deze weet vaak sowieso wie
je bent en waar je je bevindt. Waarom zou je deze informatie dan niet kunnen
gebruiken wanneer je alarm slaat?
Met Amicimi hebben we een knop ontwikkeld waar je dankzij een eenvoudige
handeling – een druk op de knop – discreet een alarm kan activeren. Dankzij de
link tussen de Amicimi knop en je smartphone worden je gegevens, locatie en
een geluidsopname van je omgeving meteen verzonden naar de professionele
alarmcentrale van Securitas. De knop dient dus louter om het alarm op je
smartphone te activeren, zo kunnen we het design stijlvol, de grootte compact
houden en een lange levensduur van de batterij garanderen.
De samenwerking tussen Amicimi en Securitas is niet louter toevallig. Securitas
is een betrouwbare partner en al jaren een wereldleider op vlak van beveiliging.
De alarmcentrale heeft een nauw contact met de lokale hulpdiensten. En ook
de politie beschouwt hen als een vaste en betrouwbare waarde binnen de
veiligheidssector.

Met één simpele handeling altijd en overal alarm kunnen slaan,
dat is de visie achter de ontwikkeling van Amicimi.
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Betekenis
Amicimi

‘A•mi•ci•mi’
Amicimi kan je vrij vertalen uit het Italiaans als
‘mijn vriend’. Of je nu alleen op stap gaat of
geniet van een avondje thuis, met Amicimi kan
je altijd en overal rekenen op een vriend die je
helpt wanneer jij dat nodig hebt.
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Product
specs
KNOP
25mm
• Subtiel design
• Batterij gaat minstens drie jaar mee
• Hoogwaardige materialen: aluminium rand, 				
halfharde plastic
62mm
• Makkelijk op te bergen in jaszak of handtas
• Gewicht: 10gr
• Afmetingen: 62mm x 25mm x 9mm
9mm
• Beschikbare kleuren:
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Gebruiksvriendelijk
Vlotte installatie
Smartphone reageert altijd op noodoproep
Bluetooth 4.0, ook wel Bluetooth Low Energy
Geringe impact op het batterijverbuik van de smartphone
Test mode
Persoonlijke pincode om het alarm uit te schakelen
Alarmknop in-app
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Securitas

Wanneer je de Amicimi knop indrukt, wordt je oproep verzonden naar
de alarmcentrale van Securitas. Deze professionele alarmcentrale is
al jaren een vaste waarde op gebied van veiligheid. Bij Securitas staat
er 24/7 een medewerker voor je klaar om je persoonlijke veiligheid te
garanderen.

Ben je in nood?
Dan contacteert Securitas meteen de lokale hulpdiensten.
Voor een efficiënte interventie bij noodgevallen beschikt Securitas over
een directe link met lokale hulpdiensten. Zo weet je dat professionele
hulp altijd één druk op de knop verwijderd is.
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Getuigenissen

Ik moet vaak ’s avonds laat pendelen tussen twee stations
die niet altijd schitterend verlicht zijn. Met mijn Amicimi knop
aan mijn sleutelbos weet ik dat als er iets gebeurt, ik op hulp
kan rekenen. Ook mijn vriend is fan van de knop, hij is een
pak geruster als ik alleen op stap ga met mijn Amicimi knop.”

– Julie, Studente

Zelfs als ik met de hond ga wandelen, neem ik mijn
Amicimi knop mee. Het geeft me de zekerheid dat
als er iets met me gebeurt, hulp snel onderweg is.”

- Dirk, Gepensioneerd

Wanneer ik ’s avonds na een lange vergadering alleen
naar mijn auto wandel, voel ik me meer op mijn
gemak met de Amicimi knop aan mijn sleutelbos.”

- Melanie, Dokter

Sinds mijn dochter uitgaat met de Amicimi
knop, ga ik met een gerust hart slapen.”

- Els, Kleuterjuf
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