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Iedereen kan alarmeren
Met de X-Guard Alarm-app

De X-Guard Alarm-app maakt het voor iedereen die de beschikking heeft over een
smartphone mogelijk om alarm te slaan tijdens een noodsituatie.
De X-Guard Alarm-app is door ons eigen team van specialisten gebouwd en wordt continu
doorontwikkeld. Hierbij worden zowel Android (zoals Samsung) als iOS (iPhone)
smartphones ondersteund.Heb je liever een Alarm Device in plaats van een app, dan
kunnen wij u het X-Guard Alarm Device aanbieden.
Laagdrempelig
De app is te gebruiken voor diverse toepassingen, veel van onze klanten zijn zakelijke klanten die soms alleen werken. Hierbij
kunt je bijvoorbeeld denken aan GGZ-medewerkers en deurwaarders die alleen op huisbezoek gaan, maar ook aan
servicemonteurs. Naast de zakelijke toepassing bedienen wij ook steeds meer particulieren die het prettig vinden om alarm te
kunnen slaan in geval van een calamiteit.
Agressie en geweld
Bij verschillende situaties horen verschillende behoeftes. De ﬁlosoﬁe achter de app onderscheidt twee basis situaties. Ten
eerste de agressie en geweld situatie, waarbij het niet wenselijk is om met een telefoon te alarmeren. Alarmeren wil je in
geval van agressie en geweld doen zonder dat jouw belager dit door heeft. Om dit te kunnen doen hebben wij een aantal
alarmknoppen ontwikkeld, zo is er altijd een alarmknop die bij je past. Bekijk de afbeeldingen hieronder om te zien welke
knoppen we hebben.
X-Guard Alarm Device
Het gebruik van een smartphone om mee te alarmeren heeft erg veel voordelen, zo is de locatiebepaling beter, hoef je slechts
één apparaat bij je te dragen, hoef je maar één apparaat te laden en heb je maar één simkaart nodig. Toch zijn er nog genoeg
mensen die liever gebruik maken van een apart Alarm Device. Om deze reden hebben wij ook een Alarm Device in ons
assortiment opgenomen. Natuurlijk voorzien van de laatste hard- en software en voorzien van camera’s en belfunctie
waardoor dit Alarm Device ook ingezet kan worden als mobiele telefoon en in de nabije toekomst zelfs als bodycam in
combinatie met de X-Guard Alarm-app.

Verschillende manieren van alarmeren
Bewusteloosheid
De tweede noodsituatie die wij onderscheiden is de situatie waarbij je tijdens een calamiteit niet meer zelf in staat bent om te
alarmeren, oftewel de man down functie. Hier hebben onze eigen ontwikkelaars een slimme oplossing voor bedacht. De app
detecteert de beweging die je maakt, vergelijkbaar met een stappenteller, beweeg je onvoldoende? Dan slaat de app
automatisch zelf alarm en weet je zeker dat jij geholpen wordt als er iets gebeurd.
Gebruiksgemak
Zelf bedenken wanneer de X-Guard Alarm-app aan en uit moet staan zou voor u vervelend kunnen zijn, je hoeft immers ook
niet zelf te bedenken wanneer je de airbag van je auto wel of niet aanzet. De X-Guard Alarm-app doet dit daarom geheel
automatisch voor jou.
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Iedereen, echt iedereen.
Naast individuele personen, kunnen wij ook de rol van het BHV-oproepsysteem, het zuster oproepsysteem of die van
vergaderzaal beveiliging vervullen. Daar lees je meer over op deze pagina.
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