Hoe werkt het?

Wat is Spotty?
Spotty is een nieuwe dienst die er
voor zorgt dat je waardevolle of
belangrijke zaken snel terugkrijgt in
geval van verlies. Bovendien tonen we
dieven dat jouw voorwerpen
opspoorbaar zijn, wat de meesten zal
doen uitkijken naar andere
doelwitten.
Dievenbende opgerold? De politie kan
onmiddellijk zien van wie de gevonden
zaken zijn en ze aan de eigenaar
terugbezorgen.

Je kan elk voorwerp of document
markeren met een unieke sticker
(inclusief QR code), een verborgen
chip of gewoon door onze unieke
code er in te graveren. Je kan
tevens het serienummer, een
beschrijving, een foto, ... registreren
op onze website.
Voorwerp kwijt? De vinder “scant”
de sticker met zijn telefoon, of voert
op een computer de unieke code in
om je onmiddellijk te contacteren.
Dat alles zonder dat hij je naam,
telefoonnummer of email te zien
krijgt en zonder zich te verplaatsen
of afhankelijk te zijn van
openingsuren van gemeente of
politie.
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Is het duur? Neem eens een kijkje op http://www.spotty.eu. Voor de kostprijs moet je het alvast niet laten.

Bestaan er eerlijke vinders?
Zeker wel. Op de meeste verloren
voorwerpen sites op Internet vind je hon-der-den meldingen van gevonden
juwelen, telefoons of MP3 spelers. Maar vaak vinden eigenaar en vinder elkaar
toch niet – of te laat – terug. En dat is maar het tipje van de ijsberg. Nog vaker
vinden vinders het teveel moeite om zich in te schrijven op zo een site, of om je
voorwerp naar gemeente of politie te brengen.

Krijg je spullen snel terug
Vandaag worden slechts 10% van de
verloren voorwerpen terugbezorgd en dan vaak nog te laat –
bijvoorbeeld na dat de slotenmaker
alles vervangen heeft bij
sleutelverlies.
Enkele verloren voorwerpen vinden
toch hun weg terug, via de politie of
de gemeente. Maar nooit zo vlug als
met Spotty!
Wil je je sleutels niet liever terug
vóór je sloten vervangen moeten
worden? Je paspoort of bagage vóór
je jouw reis moet onderbreken? Of je
laptop, vóór je belangrijke gegevens
mist?

Spotty maakt het de vinder echter heel gemakkelijk! Als hij over een
smartphone beschikt (de helft van de bevolking), volstaat het dat hij de sticker
of code van je voorwerp scant om je een email of een SMS te sturen. En
anders typt hij gewoon de 8 cijfers en letters van je sticker in op de Spotty site.

Eindelijk vakantie!

Wat heeft dat nu weer met Spotty te
maken?
Als je jouw paspoort, vliegtuigticket,
autosleutels of bagage kwijt raakt op
vakantie, wordt het snel duidelijk.
Zelfs met een reisverzekering zijn er
verschillende vakantiedagen naar de
vaantjes. Misschien moet je zelfs
honderden kilometers rijden om een nieuw paspoort te halen op het consulaat.
Voorzie je belangrijke reisobjecten van een Spotty sticker - niet enkel de
waardevolle!
Bovendien kan je een veiligheidskopie van je documenten op de Spotty website
opslaan zodat je ze ter plaatse via om het even welke PC kunt afdrukken.

Ik ben toch verzekerd?!
Ben je verzekerd tegen diefstal en brand? Dat is een goed begin.
Wanneer je een schadegeval aangeeft, zal de verzekering je vragen te bewijzen dat je de aangegeven
voorwerpen wel degelijk in je bezit had - en wat de echte waarde is.
Met je waardevolle zaken geregistreerd op Spotty, heb je een ijzersterk dossier voor de verzekering
en vermijd je heel wat discussies.
Maar uiteindelijk wil je toch liever je sleutels of je laptop met je foto's terug, dan een vervanging door de verzekering?

Een Spotty (deur)sticker toont een
potentiële dief dat je zaken
geregistreerd zijn. Maar wat als hij
die sticker verwijdert ?

Een dief?

Die trekt de sticker er toch af?

Het is mijn iPhone, agent...

123Find bvba – Sterrenlaan 10 – 1560 Hoeilaart – België – BE0846.781.393 – 10/2013 – Wijzigingen voorbehouden

Tijdens routinecontroles kunnen
politiediensten, leraren, ouders of
wie dan ook vlug kijken of de
voorwerpen die iemand op zak heeft
ook wel echt hem toebehoren.
Dieven of jonge afpersers zullen
zeker de voorkeur geven aan niet
gemerkte voorwerpen van anderen.

Zelfs als er visueel geen enkel
spoor van Spotty overblijft, blijven
de voorwerpen opspoorbaar.
Je kan immers op de website van
Spotty ook een beschrijving van het
voorwerp en het serienummer
opslaan. Bij diefstal of verlies
worden deze gegevens automatisch
op het Internet gepubliceerd (in
meerdere talen) zodat iedereen ze
via Google kan terugvinden - zelfs
wie nog nooit van Spotty gehoord
heeft.
En als een nietsvermoedende vinder
of koper zelf het voorwerp wil
registreren, wordt dit gesignaleerd.

Zo is het een risico voor de dief –
of de oneerlijke vinder - om een
gestolen voorwerp door te verkopen
of zelfs om het naar een
hersteldienst te brengen.
Bovendien biedt Spotty een
mogelijkheid om ‘radio-chips’ op
een niet zichtbare plaats te
bevestigen. Deze radio-chips
kunnen door het materiaal heen
uitgelezen worden.

Deursticker

Wanneer markeer jij
jouw zaken?

?

De meeste mensen
installeren een
inbraakalarm na de
eerste inbraak. Ga jij je
waardevolle zaken pas
beveiligen na een eerste
verlies of diefstal?

Anoniem? Waarom?
De vinder en de eigenaar kennen elkaar niet, enige discretie kan gewenst zijn.
Een adres op je sleutelbos toont een vinder waar hij zo kan binnenstappen.
Op dezelfde wijze kan een dief, aan de hand van bagagelabels op de
luchthaven, gemakkelijk zien waar hij tijdens je afwezigheid rustig zijn slag kan
slaan.
En misschien wil de vinder ook niet graag zijn naam aan jou doorgeven.
Door de naamloze code en de anonieme communicatie via de website, is Spotty
de meest discrete manier om je zaken te markeren.

Op mijn voorwerp kan geen sticker, en andere vragen.
Het antwoord op deze en andere vragen vind je op http://www.spotty.eu/faq

