YhteYstiedot
sähköposti: info@artremisumbrella.com

Artemiksen
Sateenvarjo
Artemiksen sateenvarjo on älypuhelimella toimiva
sovellus, joka ilmoittaa ystävällesi, kun olet pulassa. Hälytyksen saatuaan hän tietää toimia ennalta
sopimallanne tavalla.
Huomioithan, että nimestään huolimatta Artemiksen
sateenvarjo on ihmiskäden tuote ja siihen liittyy samat
epävarmuustekijät kuin muuhunkin teknologiaan. Teemme
parhaamme, mutta mekin olemme vain ihmisiä.

Artemiksen sateenvarjo myös mahdollistaa puhelimen paikantamisen hälytyksen jälkeen. Se ei kuitenkaan tallenna tietojasi tai lähetä niitä kolmansille
tahoille.

Linkki sovellukseen

info.artemisumbrella.com

www.artemisumbrella.com
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kuinka se toimii?
1. Sovi ystäväsi kanssa
etukäteen, miten toivot
hänen ongelmatilanteessa
toimivan.

2. Ennen kuin lähdet liikkeelle, näppäile sovellukseen oma
nimimerkkisi ja ystäväsi puhelinnumero. Valitse aika, jonka
sovellus odottaa kuittaustasi.

3. Mikäli kaikki sujuu hyvin,
kuittaa ohjelma pois päältä,
kun olet taas turvassa. Mikäli
ohjelma ei saa kuittaustasi
määräajassa, se ilmoittaa
ajan päättyessä ystävällesi,
että olet ehkä avun
tarpeessa.

4. Jos tarvitset apua heti,
voit lähettää häytyksen
itse Alert-napista.

5. Hälytyksen saatuaan ystäväsi
toimii, kuten olette sopineet.
Sovellukseen liittyvän navigaatiotoiminnon avulla hän voi
jäljittää likimääräisen sijaintisi.

Sovellus myös päivittää likimääräisen sijaintisi aina,
kun se on päällä. Voit siis välittää ystävällesi tiedon
olinpaikastasi avaamalla sovelluksen hetkeksi puhelimen näytölle aina siirtyessäsi uuteen paikkaan.
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