Coboats - skräddarsydd kommunikationsplattform för Båtsamverkan
Stölder av båtmotor har senaste åren ökat stadigt. Var tredje utombordare som säljs idag är en
ersättningsmotor för en stulen motor och vanligast är att motorerna stjäls när båtarna ligger i hamn.
Antalet båtrelaterade stölder, navigationsutrustning, bränsle, gastuber etc., har också ökat senaste åren.
Många båtklubbar och marinor har därför satsat på Båtsamverkan som är en bevisat effektiv metod för
att minska brottsligheten, minska skador och öka tryggheten. I de hamnar där det finns mänsklig
närvaro i form av nyfikna och engagerade båtägare som samverkar sker färre brott än i andra hamnar.
Coboats är en svenskutvecklad kommunikationsplattform skräddarsydda för Båtsamverkan och
fullmatad med smarta och användarvänliga funktioner. I Coboats kan man enkelt kommunicera med
andra båtägare i hamnen och hamnledningen utan varken e-postadresser eller telefonnummer samt få
viktig information från kommun och Polis. Det är även enkelt att kontakta innehavaren av en specifik
båtplats eftersom det i Coboats går att sortera klubbmedlemmarna efter namn eller båtplats.
Plattformen är framtagen i samråd med båtklubbar, polis, försäkringsbolag och kommuner.

Varför Coboats?
En förutsättning för effektiv Båtsamverkan är att kommunikationen mellan båtägare i en hamn kan ske
på ett enkelt och säkert sätt. Här finns en rad utmaningar kopplade till de kommunikationsalternativ
som används idag då de inte är optimerade för Båtsamverkan:
• E-postadresser och telefonnummer byts ut utan att omgivningen uppdateras
• Tidskrävande att hålla kontaktlistor med e-postadresser och telefonnummer uppdaterade
• Adresslistorna finns inte alltid till hands när man behöver dem i ett akut läge
• Få personer läser sin e-post kvällar, nätter, helger och på semestern
• Samverkan via sociala medier kan leda till att information hamnar i fel händer
• Brist på bra och lättillgängliga gemensamma kalendrar
Coboats är lösningen på problemet! Framtagen av båtsamverkare för båtsamverkare!

Vad kostar Coboats?
Coboats finansieras genom erbjudanden, med andra ord är Coboats gratis att ladda ned och att
använda. Coboats finns även i en version utan erbjudanden, vänligen kontakta oss för prisuppgift.

Kom igång på 5 minuter
Coboats är byggt i HTML5 vilket gör att systemet går att använda på alla enheter med Internet, dvs.
smartphones, läsplattor, PC eller Mac. Att registrera sig som kund och acceptera inbjudan till
båtklubbens/marinans grupp eller att söka efter gruppen och anhålla om medlemskap tar endast ett par
minuter. Administrationen blir nu mycket enklare eftersom Coboats fungerar oavsett om någon i
gruppen byter telefonnummer eller e-postadress.
För mer information och hjälp: www.coboats.se, Tel: 08-409 400 20, E-post: support@coboats.se

Vad kan man göra med Coboats?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunicera i slutna grupper med en, flera eller alla gruppmedlemmar utan att använda
e-postadresser eller telefonnummer
Sortera gruppmedlemmarna efter namn eller båtplats
Hamnledningen kan redigera båtägarnas tilldelade båtplatser direkt i plattformen
Enkelt och snabbt aktivera och organisera en grupp personer
Skicka och ta emot information om misstänkta händelser, brott, skadegörelser, läckage,
naturskador eller annan viktig information.
Följa kommunikationsflödet och passivt se hur ett problem löser sig
Snabbt påkalla hjälp vid akuta situationer - Brott pågår, Man överbord, Sjuk och Brand
Skapa checklistor för att underlätta inför båtturen, vinterupptagningen, kappseglingen etc.
Skapa och dela kalenderhändelser; båt- iläggning och upptagning, städdag, reparationer,
avstängt vatten, klubbmöte, styrelsemöte etc.
Minimera administrationen om du är ansvarig för en båtklubb, marina etc.
Realtidsinformation om stulna och efterlysta objekt från Larmtjänst AB
Polis, kustbevakningen, räddningstjänst med flera kan skicka ut realtidsinformation vid VMA
(Viktigt Meddelande till Allmänheten), efterlysningar, varningar, upplysningar etc.
Öka effekten av en larminstallation/båttracker genom att i Coboats, med ett par knapptryck,
snabbt informera en eller flera förvalda grupper om att larmet har aktiverats.

Teknisk fakta
•
•
•
•
•

All trafik i applikationen är TLS-krypterad (https:)
All kommunikation sker i slutna grupper med en eller flera administratör
Kommunikation via pushnotiser, valfri kopia på alla meddelanden via e-post
Multipel-login möjliggör inloggning i systemet på flera enheter samtidigt
Coboats finns både som webbapplikation och app för Android och iOS

Installationsanvisning
1. För bärbara enheter, ladda ned appen Coboats på Google Play (Android) eller App Store (iOS)
På PC, Mac och Windowstelefoner, öppna en webbläsare och gå till: app.coboats.se
2. Öppna Coboats och klicka på ”Ny användare” och fyll i alla uppgifter
3. Bekräfta din e-postadress i meddelandet som skickats till den angivna e-postadressen
4. Nu kan du skapa grupper och bjuda in personer, gå med i grupper du blivit inbjuden till eller söka
efter grupper och anhålla om medlemskap.

För prisuppgifter eller andra frågor tveka inte att kontakta oss
www.coboats.se, Tel: 08-409 400 20, E-post: support@coboats.se

