
Nyhet!

QR-system för båtklubben
Vår båtklubb har valts ut av försäkringsbolaget  Svenska Sjö för att 
testa det nya Blippa.com-systemet som bygger på att QR-dekaler 
sätts på båtvagnar, ställningar, båtar mm.

På dekalerna, stort som ett frimärke, finns endast en QR-kod. När du 
“blippar1” QR-koden med din mobiltelefon så kommer du till båtens egen 
webbsida.

På webbsidan finns ett antal knappar: Vissa knappar syns för alla, vissa 
bara för båtägaren, vissa bara för klubbens funktionärer.

Huvudanledningar till att klubben har valt att införa Blippa- 
systemet är:

 Få koll på alla ställningar, vagnar mm.
 Ha koll på var slingen skall placeras vid kranlyft.

Dessutom finns det en del Blippa-funktioner som kan nyttjas av 
båt ägarna:

 Service-historik: Man kan lägga in all service som görs för att på så 
sätt samla båtens underhållshistorik över tiden. Framöver kommer 
även service-företag att kunna lägga in sina egna service-dokument 
här.

 Loggbok: En online-loggbok där man kan lägga upp bilder, dela på 
Facebook mm.

 Kontakta ägaren: En smart funktion som låter en förbipasserande 
sända ett meddelande till båtägaren. T.ex: ”Dina fendrar håller på att 
lossna” eller “Jag är intresserad av att köpa din båt”. Det smarta med 
denna funktion är att båtägarens namn inte visas utan Blippa-systemet 
tar hand om att skicka meddelandet vidare till ägaren.

 Skicka positionen till båtkompisar eller service-företag.

Svenska Sjö är stolta över att vara ägda av 

riktigt båtfolk, tillsammans utvecklar vi 

det svenska båtlivet.

1)  På iPhone dyker det upp en gul ruta kring QR-koden i kamera-appen som man 
kan klicka på. Då öppnas båtens webb-sida. 



Integritet:
Blippa-systemet har utvecklats för att fungera med GDPR. Detta innebär 
att personuppgifter inte skall visas för andra än klubbens funktionärer och 
båtägaren själv. Det är klubben själv som äger medlemsuppgifterna, inte 
Blippa. Medlemmen måste alltid godkänna innan personuppgifterna ges 
till 3:e man (typ båtservice-företag).

Så kommer du igång:
 Blippa båtens QR-märke.
 Välj knappen “Logga in2”
 Tryck på “Skicka kod”-knappen.
 Öppna mailen (samma mailadress som du angivit till klubben).
 Se mail med engångskod.
 Ange engångskoden på webbsidan.
 Klart, du är nu inloggad som båtägaren och kan skriva i loggboken mm!
 Du behöver inte logga in igen, inloggningen behålls tills nästa gång du 
blippar dina märken (max 6 månader) eller tills du väljer att logga ut.

Vanliga frågor:
Hur får jag reda på mina inloggningsuppgifter?
När du klickar på Logga in och sedan Skicka engångskod in så skickas au-
tomatiskt en sifferkod till båtägarens epostadress. Ange denna på loginsi-
dan.
Har du bytt epost? Meddela kansliet@stockholmssegelsallskap.se

Måste jag ha en QR-kod på båten?
Nej men det underlättar arbetet för klubbens personal.
Dock krävs en QR-kod på all ställningsmatriel, vagnar etc.

Kan man ha fler än en QR-kod på båten, typ i fören, aktern, barbord, 
styrbord?
Ja, i princip kan man ha obegränsat antal QR-koder som alla pekar på 
 samma båt-webbsida.

Kan jag skriva ut min båts QR-kod själv?
Ja, du kan ladda ner den via Inställnings-sidan eller via menyn uppe till 
höger (efter inloggning).

Hur gör man för att lägga till en bild på båten som visas på startsidan?
Klicka på Inställningar-knappen och ladda upp bilden.

Vad händer om QR-märket blir skadat?
Be om ett nytt märke på kansliet. (Vi kopplar det nya märket till din båt-sida.)
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2)  För klubbens funktionärer: Logga in via menyn uppe till höger i stället. Där kan 
man använda BankID mm.



Betalar vi något för att använda systemet?
Nej, Svenska Sjö sponsrar oss med detta i 12 månader.

Är det inte bättre med en app?
En app är dyr att utveckla och är klumpigare eftersom den måste laddas ner, 
uppdateras mm. Det är också svårt att låta flera olika företag/organisationer 
sköta sina egna funktioner inuti en app. Därför har vi valt en mer lättviktig 
QR-baserad lösning där vi själva (och framöver även båtägaren) snabbt kan 
ändra och lägga till nya funktioner.

Kan jag komma till min båts sida utan att ha tillgång till QR-koden?
Om du tidigare har loggat in på samma telefon/dator så kan du gå till mitt.
blippa.com

Vad gör jag om jag har en idé om hur Blippa-systemet kan förbättras?
Blippa din båt och klicka på “Förslag till förbättringar längst ner”
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Vad är Blippa?
Blippa.com är ett svenskt system som utvecklas av Pergite/Rexidy AB. Systemet 
använder antingen QR-koder, GPS eller NFC-taggar som paras ihop med speciella 
dynamiska webbsidor. Varje sak/plats har sina egna webbsidor. En QR-kod “vet” 
allt om vad den är applicerad på vilket gör det enkelt att länka till rätt manual etc. 
Vid felamälan behöver inga uppgifter anges (annat än vad som är fel) eftersom 
Blippa-systemet redan har all nödvändig information om objektet.

Andra Blippa-funktioner för båtklubbar  
som eventuellt kan  införas framöver:
• Ronderingar via QR-koder
• Klubbfunktion för rabatter via QR-koder
• Grindöppning via QR
• BankID-inloggningar

Se https://blippa.com

Vill du testa?
Blippa QR-koden med din telefon.
OBS! Detta är en ”test-båt”. Man ser endast publika 
knappar, inte funktionärs- eller ägar-knapparna.

https://blippa.com

