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1 INLEIDING 

Deze samenvatting bevat de nodige informatie om kennis te maken met de aangeboden oplossing om 
de Social Distancing maatregel tegen de verspreiding van het Covid-19 virus te bewaken. 

 

Maggy is een klein draagbaar social distancing toestel. Het werd specifiek ontwikkeld teneinde een 
effectieve en betaalbare oplossing te bieden aan bedrijven die hun werknemers, bezoekers of klanten 
op een veilige manier wensen te ontvangen door hen te helpen de social distancing regels na te 
leven. Bovendien heeft Maggy een mobiel- en webplatform ontwikkeld dat voor haar klanten naast 
incident reporting ook op een anonieme en GDPR conforme manier contact tracing mogelijk maakt. 

 
 

2 BESCHRIJVING BEDRIJF 

Maggy bv is een bedrijf binnen de Gumption groep uit Antwerpen, opgezet teneinde een specifieke 
hardware oplossing te ontwikkelen om social distancing tastbaar te maken. Het Maggy team bestaat 
uit medewerkers met verschillende competenties die het mogelijk gemaakt hebben om op een 
recordtempo van concept naar product te gaan. Bovendien kan het Maggy team steunen op de 
uitgebreide kennis, ervaring en netwerk binnen de Gumption groep. 
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3 LOGO BEDRIJF 

 

 

 

4 BESCHRIJVING OPLOSSING COVID-19 

Onze oplossing is even eenvoudig als effectief: we gebruiken de allernieuwste technologie om een 
klein, UX en privacy-vriendelijk apparaatje te bouwen, dat de gebruikers waarschuwt als ze te dicht bij 
elkaar zijn. Het gevaar van infectie ontstaat vooral als mensen te dicht bij elkaar staan en met elkaar 
in conversatie gaan. Het is dus zeker in deze situatie dat de sociale afstandsregels gerespecteerd 
moeten worden. De Maggy is specifiek hiervoor ontwikkeled. 
Maggy respecteerd de privacy van de gebruiker, want het vereist geen registratie en slaat geen 
persoonlijk identificeerbare informatie op. Het is eenvoudig in gebruik en volledig functioneel ‘out-of-
the-box’. 

Wat de technologie betreft, gebruiken we het nieuwste Bluetooth-protocol om de afstand tussen twee 
toestellen te meten. Wanneer die afstand onder een drempelwaarde ligt, wordt een audio-alarm of -
trilling geactiveerd. Daarnaast hebben we een uniek algoritme ontwikkeld dat mogelijke vals 
positieven wegfiltert. 

De Maggy oplossing bestaat uit drie elementen : 
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Maggy toestel + companion app + web platform om preventie (social distancing) en detectie 
(contact tracing) mogelijk te maken:  

- het Maggy-toestel is vooraf geconfigureerd om enkel andere Maggy’s te detecteren. Hierdoor 
kan het snel worden ingezet en kunnen organisaties hun medewerkers en bezoekers veilig 
ontvangen in hun kantoren en fabrieken. Door eenvoudigweg een Maggy uit te delen aan 
medewerkers en bezoekers die het gebouw betreden, zorgt Maggy voor een veilige sociale 
afstand. 
De social distancing vereisten kunnen volledig worden ingevuld door de MAGGY te verdelen 
onder de medewerkers. Verder is er niets nodig.  

 

- De management app maakt het mogelijk om functionaliteiten van de Maggy aan te passen of 
te activeren en indien gewenst ook contact tracing te faciliteren. Belangrijk om te weten is 
dat er geen registratie nodig is om de app te gebruiken! Er zijn geen persoonlijke 
identificeerbare gegevens nodig. De mobiele applicatie  is enkel een management app. De 
app stelt de gebruiker in staat om: 

o het land, bedrijf en de afdeling van de gebruiker aan te geven (nodig voor 
geaggregeerde anonieme bedrijfsrapportage en om de landspecifieke sociale afstand 
in te stellen) 

o Inzicht geven in het aantal ‘close contacts’ die de gebruiker per dag van de week 
heeft gehad. 

o De veiligheidsstatus van de gebruiker controleren (is hij of zij in contact is geweest 
met een COVID-geïnfecteerde persoon). 

o aangeven gebruiker is geïnfecteerd met COVID, waardoor de anonieme 
waarschuwing naar andere Maggy toestellen waarmee hij of zij in contact is geweest, 
wordt geactiveerd. 

o Wijzigen van alarmtonen, volumes, inen uit schakelen van de trilfunctie. 
 

- Het webplatform maakt het mogelijk om geaggregeerde rapporten te bekijken, waarbij het 
aantal incidenten op niveau van de organisatie of de afdeling wordt gevisualiseerd. Voor deze 
rapportageweergave hoeft de MAGGY-gebruiker alleen een organisatie-id in te voeren in de 
mobiele app, dus ook hier is geen persoonlijke registratie nodig. Via het webplatform kunnen 
tevens boofschappen gepushed worden naar de mobiele applicaties van de Maggy’s, wat de 
sensibilisering mbt social distancing ten goede komt. 
 

We gebruiken het Bluetooth-signaal als basis om de aanwezigheid van andere Maggy’s te detecteren. 
Het meest recente Bluetooth protocol is sinds februari 2020 op de markt en biedt de vereiste 
nauwkeurigheid voor deze specifieke social distancting use case en heeft ook het voordeel dat het 
energiezuiniger is dan andere mogelijke technologieën, wat een signifcante impact heeft op de 
levensduur van de batterij en de vormgeving en grootte van het toestel zelf 
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5 TECHNISCHE SPECIFICATIES 

- De Maggy hang je aan een lanyard (die wordt meegeleverd) of bevestig je aan je kledij. 

 
o Grootte : 5,4 x 3,8 x 1,5 cm 
o Kleur : licht blauw  

 

- Het Maggy-apparaat maakt gebruik van de nieuwste Bluetooth-technologie om te detecteren of 
twee of meer Maggy-apparaten zich op een veilige afstand van elkaar bevinden. 

o De standaard veiligheidsafstand is 1,5 m. 
o Wanneer de mobiele management applicatie  wordt gebruikt, wordt de 

veiligheidsafstand ingesteld op basis van landkeuze. 
 

- Elke inbreuk op de veiligheidsafstand zal resulteren in een registratie van de volgende 
gegevens: 

o de geanonimiseerde MAGGY-Id's van alle apparaten die gedetecteerd worden 
o het tijdstip van de overtreding 
o duur van de overtreding 
o De gegevens worden 72 uur lang op het apparaat geregistreerd en vervolgens 

uitgeladen naar de bijbehorende app, waar ze 3 weken lang in de cloud worden 
opgeslagen. 
 

- Indien de inbreuk op de veiligheidsafstand meer dan 1 seconde is, wordt het alarm geactiveerd 
(geluid en trillingen). Als de inbreuk minder dan 1 seconde is, wordt er geen alarm gegeven, 
maar worden de inbreukgegevens wel opgeslagen. 
 

- De Maggy heeft 1 knop waarmee je de volgende acties kan doen :  
o Aan/ Uit zetten 
o Snooze  
o Friendly listen van bekende toestellen (bv smartphone van partner) 
o Koppelen aan je telefoon 

 

- Levensduur van de batterij : 3-5 dagen 
 

- Oplaadtijd : 3-4 uur 
 

- Oplaadkabel :  meegeleverde USB  
 

- Waterdichtheid : IP64 
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6 T&C’S 

Alle wettelijke garanties zijn van toepassing. 

 

 

7 PRIJSZETTING 

De prijs per Maggy bedraagt 40 euro exclusief BTW en taks. 
Hierin is inbegrepen: : 

- Het Maggy toestel + lanyard + laadkabel 

- Het gebruik van de mobiele applicatie (gratis te dowloaden van Apple en Google stores) 

- Het gebruil van het webplatform voor de geagregeerde raportering 
 

De contact tracing functionaliteit kan geactiveerd worden per user voor een maandelijkse fee die 
varieerd van 2 tot 0,5 euro per user. 
 

Volume kortingen en OPEX / CAPEX modellen zijn toepasbaar op aanvraag. 
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8 COMMERCIËLE BESCHIKBAARHEID 

De Maggy toestellen zijn in grote hoeveelheden leverbaar vanaf eind juli 2020. 

 

9 CONTACT INFORMATIE 

Bedrijf: 

 Officiële naam : Maggy 
 Rechtsvorm : BV 
 BTW Nr : BE 0746.519.621 
 Website : www.maggylife.eu 
 Link(s) product : www.maggylife.eu 

 

Contactpersoon: 

 Naam + voornaam : Segebarth Allan 
 Email   : allan@maggylife.eu 
 Telefoon / GSM nr : + 32 475 32 35 31 

 

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:  07/ 07/  2020 

Allan Segebarth 
Co-founder Maggy BV 
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