Coboats - skräddarsydd kommunikationsplattform för Båtsamverkan
Försäkringsbolaget Svenska sjö och Coboats gör nu en gemensam satsning på Båtklubbskommunikation och
Båtsamverkan! Under 2017 har båtmotorstölderna i Sverige ökat kraftigt och om trenden fortsätter

kommer det under året ha stulits ca 3 000 båtmotorer samt över 100 båtar och annan marinrelaterad
utrustning (Brå). Bättre skalskydd, DNA-märkning, Båtsamverkan och Båtklubbskommunikation ska bryta
trenden.

Coboats är en svenskutvecklad kommunikationsplattform skräddarsydd för Båtsamverkan och
fullmatad med smarta och användarvänliga funktioner. I plattformen kan båtklubbar, marinor och
kommunala hamnar enkelt skapa slutna grupper utan insyn och kommunicera krypterat utan tillgång
till e-postadresser eller telefonnummer. Gruppmedlemmarna kan sorteras på namn eller båtplats och
det tar endast någon minut att bjuda in samtliga båtägare i hamnen. Andra funktioner är gemensam
kalender (rondering, torr- och sjösättning, städdag etc.), egenskapade checklistor, akutmeddelanden
(brand, man över bord och brott pågår) och nyheter från Sjöräddningen, Larmtjänst och Svenska Sjö.
Bjud alla båtägarna i hamnen på 5 minuter

Skicka meddelande som SMS/@-post

Gruppvyn kan sorteras på namn/båtplats

Dela enkelt PDF, bilder, videos m.m.

Kommunicera utan teln och @-adresser

Gemensam kalender - ljudnotis för inlägg

Skicka meddelande till en, några eller alla

Skräddarsydda checklistor

Akutmeddelanden för snabb infospridning

Nyheter - Sjöräddning/Kustbevakningen

Krypterad kommunikation i plattformen

Efterlysningar från Larmtjänst med bild

Coboats är gratis att ladda ned och använda samt reklamfri
Coboats finansieras av försäkringsbolaget Svenska Sjö – läs mer på www.coboats.se/svenskasjo
Kom igång på 5 minuter - installationsanvisning
1. A) För bärbara enheter, ladda ned appen Coboats på Google Play (Android) eller App Store (iOS)
B) På datorer 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
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.
www.coboats.se, 08-409 400 20, support@coboats.se

