« Privacy & Veiligheid »
ARCHOS gaat samenwerking aan met Liberty
Parijs, dinsdag 19 juni 2018 – ARCHOS, de Franse pionier in Consumenten Elektronica, kondigt vandaag de
samenwerking aan met Liberty, de privacy en veiligheid koploper voor Internet gebruikers. Liberty ontwikkelt
AIM, een op blockchain gebaseerde oplossing met de Liberty browser, een privé beveiligde browser en
ecosysteem waarbij gebruikers hun persoonlijke informatie kunnen beheren en deel kunnen nemen aan
transacties met hun persoonlijke informatie als basis. Liberty heeft de browser herontwikkeld en opgebouwd
tot een deugdzaam ecosysteem met adverteerders waarmee gebruikers anoniem hun gegevens kunnen delen
met de aangesloten merken en waarvoor ze beloont worden met AIM crypto valuta. Hoe meer ARCHOS
gebruikers anoniem informatie delen, hoe meer AIM tokens ze verdienen. Liberty verbetert hiermee de balans
op het internet in het voordeel van de mensen en niet van de onderneming.
Enerzijds maken meer dan 4,1 miljard mensen over de hele wereld gebruik van het internet1. Hun
liefdesrelatie met het web voedt de data creatie. De verwachte schatting is dat in 2020 per persoon op aarde
elke 2 seconden 1,7MB aan data wordt gecreëerd2. Het verzamelen, het delen en het gebruik van deze privé
data drijft een 135 miljard Dollar industrie aan. Aan de andere kant is de internationale bewustwording van de
verspreiding van crypto valuta baanbrekend volgens Dalia research3. Het geschatte aantal Crypto gebruikers
wereldwijd heeft reeds de kloof van meer dan 20 miljoen gepasseerd.
"ARCHOS is verheugd de samenwerking met Liberty aan te kondigen, de op blockchain gebaseerde oplossing
die de gebruiker beloont voor het anoniem internet browsen", verklaart Loïc Poirier, CEO van ARCHOS.
In de Liberty, op blockchain gebaseerde oplossing, beheren de gebruikers hun gegevens. Zij slaan het op in een
anonieme database, zij delen het en zij nemen deel aan elke financiële transactie dat hun gegevens gebruikt
maar blijven paradoxaal genoeg volledig ongeïdentificeerd voor merken. Adverteerders kopen toegang tot hun
doel gebruikers met AIM-tokens.
AIM is bedacht als een munteenheid die een waarde levert bij uitwisseling. AIM wordt ondersteund door FIAT
reserves en gebruikersgegevens. Het bestuur ervan zal worden uitgevoerd door een monetair beleidscomité
(MPC) die liquiditeit, stabiliteit en bruikbaarheid van AIM voor alle belanghebbenden onafhankelijk
vertegenwoordigt.
In de Liberty browser is gepatenteerde SIM & PIN-technologie opgenomen die alle persoonlijke informatie op
het apparaat versleutelt. Vanaf het 4e kwartaal wordt deze software voorgeïnstalleerd op een selectie van
ARCHOS tablets en smartphones en kunnen de gebruikers ervan een meer privé en beveiligd digitaal leven
ervaren die ze volledig zelf beheren. ARCHOS gebruikers hebben de mogelijkheid om hun eigen persoonlijke en
privé kluizen te creëren, toegespitst op de online diensten, netwerken en merken die ze vertrouwen en
gebruiken. Zij kunnen hun privégegevens opslaan, delen en verhandelen en daarmee hun tegoeden in AIM
tokens verhogen.
Liberty heeft in minder dan 12 maanden tijd al meer dan 50.000 geregistreerde gebruikers en 10.000 partners
in heel Europa overtuigd.
Zowel privacy als veiligheid zijn een grote zorg voor beide bedrijven. Christopher Johnston, CEO van Liberty
voegt hieraan toe: "We zijn erg trots op ARCHOS als partner die bijdraagt aan AIM’s ICO door het promoten
van Liberty’s unieke oplossing met zijn ecosysteem van fabrikanten en een aantal van ARCHOS klanten".
De overeenkomst zal worden voltooid met ARCHOS in AIM tokens dat daarmee een enorm vertrouwen
uitspreekt in Liberty en in de waarde die AIM tokens zal hebben in de markt. AIM token houders zal worden
voorgesteld om hun tokens op te slaan op de ARCHOS Safe-T mini.

Beschikbaarheid
Een selectie van ARCHOS tablets en smartphones, met daarop voorgeïnstalleerd de op blockchain gebaseerde
Liberty oplossing, zal beschikbaar zijn vanaf het 4e kwartaal in heel Europa.
De ARCHOS Safe-T mini komt zeer binnenkort beschikbaar in heel Europa.

Over ARCHOS
ARCHOS, een pionier in de consumentenelektronica, blijft innovatief en revolutionair op de markt van de
consumentenelektronica. Zo was de Franse fabrikant in 2000 het eerste op de markt met een HDD MP3-speler,
met een multimedia speler in 2003, met Google Android tablets in 2009, met een Smart Home in 2014 en met
PicoWAN in 2016, het eerste gezamenlijke netwerk gewijd aan de IoT. ARCHOS biedt vandaag de dag wereldwijd
hoogwaardige innovatieve producten in tablets, smartphones, Home en IoT, stedelijke mobiliteit en beveiliging
van Blockchains. Met het hoofdkantoor in Frankrijk en kantoren in Europa en Azië is ARCHOS een sterke panEuropese speler geworden. ARCHOS is genoteerd op Euronext Paris, compartiment C van Eurolist, ISIN-Code:
FR0000182479.

Pers contact ARCHOS
ARCHOS Nederland – Rob Kubinek – kubinek@archos.com - +31 (0)6 53 647 107
ItsaRep – Erik van de Nadort - erik@itsarep.nl - +31 (0)6 22 84 19 19

Over Liberty
LIBERTY, een pionier in contextualiserende gebruikerstechnologie, creëert innovatie in technologie en
bruikbaarheid om de gebruiker in volledige controle te laten zijn van zijn digitale soevereiniteit. Als uitgever van
de Liberty browser en winnaar van de beste ICO op de Blockchain Economic Forum in Singapore in februari 2018,
staat Liberty in de voorhoede van de blockchain revolutie en levert het verdere vernieuwing om gebruikers in
staat te stellen hun persoonlijke en digitale soevereiniteit te beheren. Liberty democratiseert het internet in het
voordeel van de gebruiker en niet van de onderneming.

Pers contact Liberty
Christopher Johnston – cj@libertybrowser.com – +44 7803 908 039
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https://www.internetworldstats.com/stats.htm
https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-6

https://daliaresearch.com/blog-cryptocurrency-ownership/

