AMIGO ALERT

Personlarm i din mobiltelefon

Larma till dina kollegor från din egen mobil
Amigo Alert gör din mobiltelefon till personlarm.

Larmsystemet
Amigo Alert består i princip av 3 delar:
•
•
•

Din mobiltelefon
Amigo Alert mjukvara
Dina kollegors mobiltelefoner

Nödlarm
Med Amigo Alert får du ett inbyggt nödlarm i
din mobiltelefon. Larmfunktionen är alltid aktiv i
bakgrunden och startar genom att hålla inne förvald knapp i 3 sekunder.

Bluetooth larmknapp
Förutom förvald larmknapp på mobilen kan du
även på ett ytterst diskret sätt använda knappen i
ditt Bluetooth-headset för att sända larm.

Fördelar
•

Enkelt handhavande - Endast en knapptryckning

•

Fungerar på de flesta moderna mobiltelefoner

•
•
•

16

Ingen investering i ny hårdvara

Kostnadseffektivt - Fast månadskostnad per användare
Redo för larmcentraler

Systemet i korthet

Enkel installation

Amigo Alert

Mjukvaran distribueras via SMS och installeras
enkelt av brukaren själv genom att öppna SMSmeddelandet och godkänna installationen.

Mjukvaran i din mobiltelefon sänder larm till angivna nummer. Mjukvaran nyttjar även mobilens
GPS och sänder dess position om brukaren t.ex.
larmar från en position utanför ordinarie arbetsplats t.ex utomhus.

Lägg till larmnummer
Öppna programmet och under menyn Inställningar
finner du fliken Larmnummer. Skriv t.ex. in dina kollegors mobilnummer.

Att larma
Då brukaren håller ner förvald knapp alt. Bluetoothknappen sänder Amigo Alert larm till de angivna
kollegornas mobiltelefoner.
(Normalt används kameraknappen eller tangenten 5
på knappsatsen som larmknapp).

Operativsystem
Mjukvaran fungerar i moderna telefoner:
• Symbian (Nokia, Sony Ericsson, Samsung mfl.)
• Windows Mobile (PDA och Smartphones)
• Android (flera märken)
• QT etc.

•
•

Larm till flera mottagare (även larmcentral)
Position genom telefonens GPS

Amigo Alert Plus
Mjukvaran fungerar som Amigo Alert med tillägget att den även sänder bilder från mobilens
kamera till vår säkra server. Bilderna kan fungera
som bevismaterial och sänds med ca. 1 bild/
sekund (beroende på uppkopplingshastighet).
•
•
•

Larm till flera mottagare (även larmcentral)
Position genom telefonens GPS
Sänder bilder till säker server

Användare

Surikaten - Vår maskot!

Systemet lämpar sig för företag, myndigheter
och organisationer som arbetar på kontor och
ute på fältet.

Vi vill gärna belysa varför detta fantastiska djur har blivit vår maskot. Inget hokus
pokus - De överlever tack vare ett väl
fungerande säkerhetssystem.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banker
Försäkringsbolag
Rekryteringsföretag
Kontrollanter
Socialtjänsten
Vård- och omsorg
Föräldrar “på stan”
Personer med särskilda behov
Kommunpolitiker, fullmäktige
Skola
Pensionärer

Surikaten kallas ofta i Zimbabwe
för “The Sun Angel”
Enligt den lokala folktron så beskyddar den byar
och människor från “The Moon Devil eller “The
Werewolf ”, som enligt sägnen kan anfalla byar,
tamdjur och ensamma herdar.
Surikater är mycket sociala djur som lever i kolonier med upp till 30 individer. Varje grupp består
av ett dominant föräldrapar och deras avkomma.
Det förekommer även att flera familjer lever i
samma koloni. Medan några individer gräver
håller andra utkik efter fiender för att varna gruppen vid fara. Som alarmtecken används ett
karakteristiskt skall och efteråt tar alla hastigt tillflykt till boet. Uppgiften att hålla vakt är ärofylld
och växlar bland individerna i gruppen, de håller
ihop och skyddar varandra.

Bara några exempel...
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