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1 INLEIDING 

Hoewel de lockdown voorbij is, is de dreiging voor een tweede COVID-golf nog steeds aanwezig. 
Daarom moeten bedrijven investeren in een business continuity & operational resilience plan. 
 
Inmiddels weten we allemaal dat we afstand moeten houden. Maar het is de uitdaging voor elk 
bedrijf om de Social Distance regeling levend te houden en te voorkomen dat medewerkers 'slordig' 
worden. Daarnaast moeten bedrijven snel kunnen reageren als er een COVID-besmetting wordt 
gemeld, om de andere medewerkers veilig te houden en verdere verspreiding van het virus te 
voorkomen.  
 
Om al deze redenen stelt Epic Blue met trots zijn Guardian oplossing voor, speciaal ontwikkeld voor 
Social Distance & Contact Tracing. 
 

 
2 BESCHRIJVING BEDRIJF 

Het team van Epic Blue heeft een jarenlange expertise opgebouwd inzake Locatie data, IoT en AI. 
Deze kennis brengen we naar de markt onder de vorm van een aantal oplossingen, specifiek 
gebouwd rond ‘workforce safety & security’. Onze bedrijfsvisie van dit dan ook samen: 
 

We believe that people who feel safe and informed, drive operational excellence. 

 
Sinds de uitbraak van COVID, hebben we met ons team aandachtig bestudeerd hoe onze ontwikkelde 
technologieën van hulp kunnen zijn. Zo hebben we vast gesteld dat voor de meeste bedrijven het 
een hele uitdaging is om de werkzaamheden na de lockdown terug veilig op te starten. Het is 
belangrijk dat de strenge voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) rond ‘Social 
Distancing’ worden nageleefd, en dit met respect voor de privacy van de werknemer. 
 
 

De afgelopen maanden zijn er verschillende producten op de markt 
gekomen in de vorm van een intelligente armband of hanger die alarm slaat 
bij het niet respecteren van de nodige afstand. Deze hardware oplossingen 
vereisen echter kostelijke en onvoorziene investeringen. Daarnaast nemen 
de levertijden, integratie en adaptatie van dergelijke systemen veel tijd in 
beslag.  
 
Om al deze redenen heeft epic.blue, een Location Intelligence bedrijf uit, 
een oplossing ontwikkeld om toch snel en budgetvriendelijk conform te zijn. 
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3 LOGO BEDRIJF 

 

 

 

4 BESCHRIJVING OPLOSSING COVID-19 

Guardian COVID is een applicatie die volledig anoniem kan worden geïnstalleerd op elke Android-
smartphone. Het is een passieve app, wat betekent dat het op de achtergrond draait zonder de 
gebruiker te storen. 
 
De app heeft als doel om, op basis van een innovatieve analyse van de Bluetooth-signalen,  continu 
de nabijheid te meten tussen de verschillende medewerkers op de werkvloer. 
 

 
 
Deze data genereert statistische KPI-rapporten over hoe goed een bedrijf het doet met betrekking 
tot het naleven van de voorschriften voor sociale afstand. Deze rapporten kunnen worden 
weergegeven op schermen in het hele bedrijf als herinnering en motivatie voor de COVID-regels. 
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In geval van een besmetting kan het bedrijf met behulp van de contacttraceringssoftware teruggaan 
in de tijd en andere medewerkers die een potentiële kans hebben om geïnfecteerd te raken 
ontdekken en te waarschuwen. 
 

 
 

Met Guardian COVID wordt de aankoop van specifieke hardware vermeden, en voldoet elk bedrijf 
onmiddellijk aan alle wettelijke richtlijnen. Uniek is ook dat de oplossing werkt op ATEX toestellen, 
zodat het een inclusieve manier is om een COVID response plan uit te rollen. 
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Daarnaast is er de mogelijkheid om via analyses te evalueren of de genomen bedrijfsmaatregelen 
goed werken of er eventueel aanpassingen nodig zijn. 
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5 TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Een uitgebreide datasheet is beschikbaar en kan apart aangeleverd worden.  
 
Wearables 
De Guardian COVID technologie kan geïnstalleerd worden op elke mainstream of gespecialiseerd (vb. 
ATEX) Android smart device. In sommige gevallen kunnen organisaties ervoor kiezen om dedicated 
wearables aan te schaffen. Met de Guardian COVID-oplossing is het volledig mogelijk om de 
gegevens en waarschuwingen die door deze wearables worden gegenereerd in te pluggen om een 
geconsolideerd overzicht te krijgen. 
 
Beveiligde toegang 
Systeembeheerders hebben gedetailleerde controle over het apparaatbeheer, met behoud van de 
volledige anonimiteit van de gebruiker van het apparaat. Guardian COVID draait als background app. 
Alle apparaatgegevens kunnen met één klik worden verwijderd. 
  
Schaalbare systeemintegratie (modulariteit) 
De Guardian microdiensten schalen automatisch mee met de belasting van de lopende operationele 
activiteiten en het beleid voor het bewaren van klantgegevens. De Guardian COVID back-end wordt 
als cloud-oplossing aangeboden of geïnstalleerd op de bestaande IT infrastructuur van de klant.  
  
API  
De Guardian COVID-oplossing publiceert verschillende REST API's voor eenvoudige integratie met 
systemen van derden. 
  
 

6 T&C’S 

De officiële Terms and Conditions file van Epic Blue is vrij beschikbaar en kan toegezonden worden. 

 

7 PRIJSZETTING 

De oplossing wordt aangeboden via een flexibel abonnement op maandbasis. De prijs wordt bepaald 
op basis van het aantal actieve gebruikers.  
 
Indien het aantal gebruikers kleiner is dan 100 personen, bedraagt de richtprijs 20€ per persoon per 
maand.  
 
Kortingen zijn bespreekbaar op basis van de business case. Neem hiervoor gerust contact op met 
onze business development manager, Stefan Pauwels, op het nummer +32 475 60 50 37 of per email 
via stefan.pauwels@epic.blue  

  



8 Social Distancing Alarms – beschrijving wearables 
 

8 COMMERCIËLE BESCHIKBAARHEID 

De Guardian COVID oplossing is reeds vrij beschikbaar en kan dus onmiddellijk ingezet worden voor 
uw bedrijf.  
 
Twijfelt u nog, dan is er de mogelijkheid om een PoC te doen en dusdanig eerst de technologie 
uitgebreid te testen. 
 

9 CONTACT INFORMATIE 
Bedrijf: 

 Officiële naam : Epic Blue 
 Rechtsvorm : BV 
 BTW Nr : BE 0659.871.697 
 Website : www.epic.blue 
 Link(s) product : https://www.guardian.blue/covid-solution 

 

Contactpersoon: 

 Naam + voornaam : Pauwels Stefan 
 Email   : stefan.pauwels@epic.blue 
 Telefoon / GSM nr : +32 475 60 50 37 

 

10 ECHTHEID VAN GEGEVENS 

Wij verklaren hierbij deze gegevens zo correct en volledig mogelijk aan VIL door te geven zodat deze 
1 op 1 kunnen gebruikt worden als bijlage aan het Testrapport van de Social Distancing Alarms Test. 

 

Datum:  03/07/2020   
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