GPS-KLOCKA FÖR BARN

Nytt varumärke
Cmee är ett nytt varumärke under Spectrafence. Spectrafence har sålt GPS-klockor sedan
2016, via återförsäljare och egen hemsida, både i Sverige och övriga Norden.
Målet med Cmee är att erbjuda det bästa och säkraste produktsortimentet inom GPSklockor för barn. Det finns en del oklarheter kring dessa produkter på markndaden samt att
det saknas adekvat säkerhet. För oss är detta en viktig fråga då produkterna skall bäras av
barn och ge trygghet till föräldrar. Cmee-klockor är givetvis CE-märkta och godkända.
För oss handlar det inte bara om att säkerställa själva klockan, utan hela säkerheten kring
funktionen för GPS-klockan. Med en klocka från Cmee är det inte bara själva klockan du
får ta del av. Det är ett helt system med klocka, app och serveranslutning. Detta innebär
kort och gott att du som konsument vet vart dina personuppgifter finns lagrade, samt att
barnets position och uppgifter inte hamnar i orätta händer.
								
Många liknande produkter på marknaden skickar platsinformation och personuppgifter till
okända serverssystem i andra länder, tredjepart. Det innebär att gällande lagar och regler
inte följs. Vår lösning är egen app och server. All data och alla personuppgifter lagras på
vår egen server i Eslöv, den är helt dedikerad till detta ändamål och delas inte med någon
annan. Det innebär total kontroll och bästa säkerhet för dig som använder Cmee. Vi är i
dagsläget helt ensamma om detta! Allt för att ge barn och föräldrar den säkraste produkten på marknaden.

Ta det säkra före det osäkra och välj en Cmee-klocka!
•
•
•
•
•
•
•

Egen app och serverlösning i Sverige
Uppdaterad mjukvara i klockan för bästa säkerhet
Support
Tydliga manualer
Valbart menyspråk i Cmee-klockan (svenska, norska, finska, danska och engelska)
Enkel app att använda
Säkraste GPS-klockan för barn på marknaden

Cmee-klockan
Cmee-klockan är en uppdaterad version av Spectrafence TD-02. Den mest sålda klockan
från Spectrafence. Vi har i denna modell lagt till vattenskydd, menyer på svenska, norska,
finska och danska. Vi har uppdaterat mjukvaran i klockan för att minimera risken att den
skall kunna ”hackas” med SMS-kommandon som till exempel ändrar IP-adressen. Vidare
har vi gömt alla registeringskoder samt tagit bort möjlighet till att avlyssna klockan. Utöver
detta har vi egen anslutning till server och egen IP-adress. Cmee är CE-märkt!
Utöver all säkerhet i klockan finns det funktioner som, trygghetszon, telefonbok, alarm, stör
ej, stegmätare, touchskärm, tydliga menyer, telefonfunktion, chat och lägg till vänner. 		
								
Än så länge finns det två modeller, Cmee 1C och Cmee 2C. Cmee 2C har samma funktioner som 1C men med skillnaden att den har en inbyggd kamera och högre vattenskydd, det vill säga IP67. Båda modellerna kommer i två uppdaterade färger, ljusblå och
ljusrosa.
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TEKNISK INFORMATION

CMEE C1

CMEE C2

STORLEK

45 x 38,8 x 15,5 mm

45 x 39 x 15 mm

VIKT

41 g

48 g

VATTENSKYDD

Splashproof

Ja, IP67

BATTERI

400 mAh inbyggt

400 mAh inbyggt

APP

Cmee-app

Cmee-app

BATTERITID

Cirka 1-2 dagar

Cirka 1-2 dagar

SIM-KORT

Micro-SIM

Micro-SIM

OPERATÖR

Telia, Tele2, Telenor, Halebop
Svenska, norska, nanska,
finska

Telia, Tele2, Telenor, Halebop
Svenska, norska, danska,
finska

MENYSPRÅK

Cmee-app
Vår egenutvecklade app för våra klockor med fokus på användarvänlighet och säkerhet.
				
När vi planerade denna app fanns det vissa funktioner vi ville ha med. Bland annat att
enkelt kunna koppla fler användare till att se samma klocka. Till exempel om två föräldrarvill se sitt barn från varsin telefon. Denna funktion finns nu i vår app. Vidare har vi gjort det
lätt att navigera och hitta funktioner, tagit fram en bättre design samt förenklat registreringen. Har man flera klockor till samma konto, är det enkelt att skifta mellan. En avatar
kan läggas in för att göra appen mer personlig och snabbare lokalisering har möjliggjorts
då appen är kopplad till en egen server.
All data mellan appen och klockan sker via vår egen server. Det innebär att vi har full
support, säkerhet och möjlighet att helt radera all känslig data, när du vill. Vi kan tillhandahålla nya registeringskoder och ”stänga ute” användare om det behövs. Det finns tydliga
användarvillkor när du registerar ditt konto för att informera om vad som händer med
dina presonuppgifter. Detta gör att vi kommer vara i fas gällande nya GDPR-kraven.
Cmee-appen fungerar med både Android och iOS. Första versionen kommer med menyspråk på svenska, nästa release blir med svenska, engelska, norska, danska och finska.
Appen är gratis att ladda ned och tjänsten ingår för alla Cmee-klockor. För att ansluta sig
med en befintlig Spectrafence-klocka kostar det 149 kronor i administatrionskostnad det
är en engångskostnad och ger fritt användande.

Cmee-app
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