De slimme penning
Identificatie per QR-Code
Een creatie van Nom d’1 Chien
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Elke penning is uniek
Het medisch dossier van uw huisdier en zijn persoonlijke
gegevens zijn overal ter wereld beschikbaar
R

De technologie evolueert, Nom d'1 Chien ook. En u ?

Een universele procedure voor een unieke penning
Dankzij de gecodeerde penning, met hoog-technologische werkwijze, is elk verloren of weggelopen dier snel teruggevonden.
Inderdaad, de informatie met betrekking tot het dier zullen nooit nog verouderd of onvolledig zijn.
Op deze wijze zal opvang in dierenasielen vermeden worden en bent u gerustgesteld.

Hoe werkt het?

Voordelen

Elke penning is uniek, via de gravure is ze met een
beveiligde databankt verbonden waarin enkel de
eigenaar van het dier informatie kan noteren of wijzigen.

Een reeds gegraveerde penning is verkrijgbaar bij uw
dierenarts, in een gespecialiseerde dierenwinkel
of bij de toilettage.
Een gratis dienst zonder abonnement.
Ongelimiteerd updaten van de informatie waar
en wanneer je wenst:

Elke persoon die een dier met deze penning vindt, wordt
uitgenodigd:
- zich te connecteren op de website www.FlashTag.eu
en de gegraveerde code van op de penning in te geven
(letters en/of cijfers).
Of
- de QR-code te lezen met behulp van een smartphone.
Het dossier van het gevonden dier verschijnt op het scherm wat
de persoon de mogenlijkheid geeft de eigenaar te contacteren.
Deze penning kan overal ter wereld worden gelezen.
Het lezen van een QR-code, met behulp van een
smartphone is een ultra snelle en universele manier om
onmiddenlijk toegang te hebben tot gegevens.

- medisch dossier met eventuele behandelingen
- voedingsinformatie, allergieën, ....
- gegevens van de eigenaar, dierenarts, toilettage...
U alleen bepaald welke informatie op het scherm zal verschijnen.

Penningen van goede kwaliteit
Gegarandeerd roestvrij staal 18/10.
Duurzame laser-gravering.
Ring met hoge resistentie bij de penning bijgeleverd.

Optie om een persoonlijke gravure aan
de achterkant te plaatsen.

Verzeker u van de veiligheid van uw huisdier.
Rust hem vanaf vandaag uit met een slimme penning.
Modellen in
ware grote
30 mm
25 mm
21 mm

Eenvoudig en doeltreffend
Om uw huisdier te beschermen moet u zijn penning
activeren.
Een internetconnectie en e-mail adres zijn hiervoor noodzakelijk.
Connecteer u op de website: www.FlashTag.eu
en volg de instructies.
Indien u zelf geen pc of internet gebruikt kan een naaste
vragen om de penning te activeren.
Voor de inschrijving dient u uw e-mail adres te geven en een
paswoord te kiezen dat alleen door u gekend is. Dit zal u toestaan
om later de informatie die werd ingegeven aan te passen en dit
gedurende het hele leven van uw huisdier.
Het is niet noodzakelijk om over een smartphone te beschikken.

Indien u over een smartphone beschikt en de QR-code
applicatie wenst te activeren:
- Afspraak met uw gsm in de applicatiewinkel
(APP Store, Android Market, enz...)
om er de gepaste aplicatie te downloaden.
- Of, download de applicatie rechtstreeks gratis via
uw navigator van op volgende websites
(deze lijst is niet volledig, maar indicatief)
- www.get.neoreader.com
- www.i-nigma.mobi
- www.m.mobiltag.com
Hoe kan u een QR-code lezen:
Start de applicatie voor de code-herkenning vanop uw smartphone,
richt de camera van uw smartphone naar de QR-code, de inhoud en
informatie die aan de QR-code verbonden zijn zullen onmiddenlijk
op uw scherm verschijnen.

