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YSTADS HANDLARE TRÖTTNADE PÅ HOTEN OCH STÖLDERNA
Enligt Svensk Handel sker det var femtonde sekund e5 bro5 i en bu7k någonstans i
Sverige. Det är fyra bro5 i minuten. Den här utvecklingen påverkar alla som jobbar i
bu7k. De5a gäller även handlarna i Ystad som senaste åren upplevt en ökning av
bu7ksstölder, hot mot personal och hoDulla situa7oner.
Men Ystad Köpmannaförening, som organiserar 150 företag inom handel, restaurang
och service, tog kraJtag och gjorde något åt det. Resultatet är häpnadsväckande!
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RINGLISTOR FUNKADE INTE!
”För a5 bryta bro5strenden var vi tvungna
a5 ta 7ll nya metoder.
En av dessa pusselbitar var a5 hi5a e5
kommunika7onssystem så a5 bu7kerna,
väktarna, köpmannaföreningen och polisen
snabbt och enkelt kan kommunicera med
varandra.
Under 2017 introducerade vi därför appen
Coyards som är skräddarsydd för de5a
ändamål.”
Peter Eriksson
Ystads kommun
Ordförande Ystads Köpmannaförening

”Med coyards kan vi snabbt meddela
väktare och de andra butikerna om
det är trubbel på gång, om och
varför det kanske luktar rök eller om
en kund blir akut sjuk. Vi är över 230
butiksägare och personal som är
med i appen nu.”
Anneli Nihlén
Ställföreträdande butikschef
Lindex Ystad
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EN ENKEL OCH BILLIG LÖSNING
PÅ ETT STORT PROBLEM
”Som före de5a ICA Kvantum-handlare vet
jag hur utsa5a bu7kerna är.
Tack vare Coyards kan väktarna och
bu7kerna eﬀek7vt kommunicera med
varandra och 7llsammans har de kunnat
förebygga bu7ksstölder och i ﬂera fall har
även gärningsmännen omhändertagits av
väktare och polis.”
Roland Nilsson
Säkerhetsansvarig Ystads Köpmannaförening
F.d. ICA Kvantum-handlare

”Appen har varit bra för vår trygghet. Nu
vet vi vad som händer i andra bu7ker. Är
det 7ll exempel tonårstjejer som försöker
sna5a på H&M vet vi det och är
förberedda om de kommer hit!”
Eleonor Modigh
Team Sportia Ystad
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NU NÅR VI ALLA BUTIKER DIREKT
”Appen gör vårt jobb enklare eJersom
vi med några knapptryck snabbt kan nå
ut 7ll alla bu7ker med signalement,
varningar och allmän informa7on.
Även bu7kerna använder Coyards för
a5 larma oss vilket gör a5 samtliga
väktare får informa7onen sam7digt och
kan agera. Kommunika7onslösningen
har gjort a5 vi kan förhindra a5 en
incident eskalerar 7ll a5 bli e5 stort
problem!”
Jerry Nilsson
Bevakning Syd

”Coyards är e5 vik7gt komplement mot
vardagsbro5en. genom a5 vi samarbetar
blir vi mer uppmärksamma och kan
förhindra bro5. Jag läser alla meddelanden
från coyards även under semestern för a5
memorera signalement och händelser.
Kanonbra helt enkelt!”
Anette Tollin
KappAhl, Ystad
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APP OCH WEBBAPP
‣ Finns som nedladdningsbar app
‣ Finns även som webapp - app.coyards.se
‣ Multiuser — var gärna inloggad i fler enheter samtidigt

LARMKNAPP
‣ Enhetslarm - inbyggd larmknapp (överfallslarm) som
genererar ett automatiskt meddelande som går till alla
användare i en vald grupp

ANVÄNDARVÄNLIG

NYHETER

‣
‣
‣
‣

‣ Valfritt nyhetsflöde - RSS-feed, internnyheter,
företagsnyheter, utskick från kommunikatörer etc.

Enkel och tydlig struktur
Inga onödiga funktioner
Kom igång snabbt
Minimal störning av verksamheten vid den enkla implementeringen

KOMMUNIKATION
‣ Krypterad tvåvägskommunikation med medlemmar i
en eller flera grupper.
‣ Starta chattrådar med en, flera eller alla
gruppmedlemmar.
‣ Kommunikationen sker utan e-postadresser eller
telefonnummer

SMART GRUPPSTRUKTUR
‣ Alla gruppmedlemmar ser gruppens medlemmar.
Namn, övrig info (titel, företag etc.) telefonnummer
och profilfoto.
‣ Sortering på namn eller butik/företag

EN ELLER FLERA ANVÄNDARE
‣ Alla anställda i en butik eller på ett företag kan vara inloggade som en
och samma användare, tex Butiken X eller företaget Y.
‣ Denna användare kan vara inloggad på flera enheter samtidigt
‣ Larmknappen fungerar på alla enheter för alla användare
‣ Alla anställda kan även vara med som enskilda användare, bra om man
vill skicka personliga meddelanden (sjukskrivning, schemaplanering etc.)

LARMKNAPP
‣ Inbyggd larmknapp som genererar ett automatiskt
meddelande som går till alla användare i en vald grupp
‣ En väggmonterad enhet fungerar som en larmknapp för
alla anställda i butiken.
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KOMMUNIKATION
‣ Krypterad tvåvägskommunikation med medlemmar i en eller flera grupper.
‣ Starta chattrådar med en, flera eller alla gruppmedlemmar.
‣ Kommunikationen sker utan e-postadresser eller telefonnummer

NYHETER
‣ RSS-feed med nyheter från Polisen och Larmtjänst

SMART GRUPPSTRUKTUR
‣ Alla gruppmedlemmar ser gruppens medlemmar. Namn, övrig info (titel,
företag etc.) telefonnummer och profilfoto.
‣ Sortering på namn eller butik/företag

CHECKLISTOR
‣ Skapa egna checklistor
‣ Avprickningsbara
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UNIK FUNKTION FÖR LOKAL POLIS OCH KOMMUN
- INFORMATIONSUTSKICK FÖR VIKTIGA MEDDELANDEN
‣ Behörighet 7ll funk7onen ges endast 7ll behöriga
poliser och säkerhetsfunk7oner inom aktuell kommun.
‣ Kommunicera direkt med alla Coyardsanvändare i e5
köpcentrum, en handelsplats, en kommun eller valfri5
geograﬁskt område utan a5 vara med i några grupper.
‣ Se antalet mo5agare inom området som nås av
meddelandet och se hur många som som läst
meddelandet.
‣ Enkelriktad kommunika7on, mo5agarna kan inte svara
på meddelandet, dvs inget behov av a5 bevaka ev.
olämpliga svar/kommentarer etc.
‣ Eventuella svar/informa7on från allmänheten
inkommer enligt instruk7onerna i meddelandet (112,
11414, 7psnummer, mobilnummer etc.)

COYARDS BUTIKSSAMVERKAN

VI HJÄLPER ER ATT KOMMA IGÅNG!
Coyards är gra+s a, ladda ned och a, använda!
Inga fasta kostnader, inga rörliga kostnader, bara a5 ladda ned och köra igång!
STARTHJÄLP OCH UTBILDNING
Bakom alla framgångsrika projekt ﬁnns det oJast en eller ﬂera dedikerade personer med
stor drivkraJ. Vi kan hjälpa er med det i uppstartsfasen. Vänligen kontakta oss för oﬀert.
I Coyards startpaket ingår:
‣ Projektledning 7llsammans med representant för lokala bu7ksgruppen/näringslivet
‣ Uppsä5ning av gruppstruktur och driJsä5ning
‣ Prak7skt ansvar för a5 alla som ska med i plaformen kommer med
‣ Synkronisering med kommunens näringslivsrepresentant samt lokal polis
‣ Utbildning av alla användare
‣ Klistermärken för a5 markera a5 ni utövar Coyards Bu7kssamverkan
‣ Support (telefon och e-post)
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MEDLEMMAR I YSTADS BUTIKSSAMVERKAN
Apoteket Stortorget
Arken Zoo
Bellevuekiosken
Bergstrands Skor
Bevakning & Säkerhet Syd
Blomsterhuset Europa
Bokhandeln i Ystad
Butik Unik
Bäckströms Hattar
C&L
Café Perrongen
Chill
CN Färgcenter
Colorama
Coop Ystad
Dressmann
Elon Knut Pers i Ystad
Fiske o Sportboden
Flash
Flying Tiger
Footwear
FOREX Bank
Guldsmedjan TGE
Gösta Svensson Cykel
H&M

Hos Morten Resturang &
Café
Hotell Continental du Sud
Hud & Hälsa
H.Y. Hudvårdscenter
Hårstudion Ystad
Hälsokraft
ICA Supermarket
Interflora Mimosa
Intersport
Jane Wikström Design
Jarnvis Glassvagn
Jawa & Bar
Kappahl
Kjell & Co
Kronans Apotek
Lekiabutiken
Leran's konsthantverk
Life Hälsobutiken
Lilla Barnkammaren
Lindri
Lindex
Lindsténs El, Elon
Lundbergs Hanskar & Väskor
Länsförsäkringar Skåne

Malvas Blommor
Hemtex
Maria Caféet
Max Hamburgare
Mekonomen
MQ
Nilssons Garn & Sycenter Eftr
Norra Promenad
Trädgårdsrestaurang
Novasol
O´Learys
Ohlssons Basar &
Bosättningsaffär
Ostkällaren
Parelle Cosmetics
Pressbyrån
Preem
Rabalder
Radio Active 103,9
Restaurang Upp eller Ner
Reutners Guldsmedsaffär
Roslins Cykel
Scorett
Seline
Sibylla Norreport

Skonsam
Smarteyes
Specsavers Optik
Stjärnurmakarna
Subway
Synoptik
Synsam
Team Sportia
Tilde Butik & Galleri
Tygfinessen
TÄTT INTILL & UTANPÅ
Uno´s kläder
Vackra mode & skönhet
Världsbutiken
XL Hans Anders Bygg
Ystad Optik
Ystads Skeppshandel
Ystad Spel & Tobak
Ystad TV & Antenn
Ystads Saltsjöbad
Åhléns
Öbergs Modehus
Önska Sjögrens
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ÅRETS SAMHÄLLSENTREPRENÖR 2018 - DAGENS SAMHÄLLE
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ÅRETS TEKNIKLÖSNING 2017 - SECURITY AWARDS
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KONTAKTA OSS GÄRNA FÖR MER INFORMATION
PrisuppgiLer och tekniska frågor:

Funk+onalitet och referenser:

Alexis Nicou
Coyards/Coapps Communica+on AB
Telefon: +46 8 409 400 20
E-post: info@coyards.se
Internet: www.coyards.se
App: app.coyards.se

Roland Nilsson
Säkerhetsansvarig Ystads
Köpmannaförening
F.d. ICA Kvantum-handlare
Telefon: 070-554 53 30
E-post: roland@handlaiystad.se
Internet: www.handlaiystad.se

Funk+onalitet och referenser:
Peter Eriksson
Ordförande Ystads Köpmannaförening
Ystads Kommun
Telefon: 073-626 48 80
E-post: info@handlaiystad.se

Jerry Nilsson
Kundansvarig Bevakning Syd
Telefon: 0411-40 000
Mobil: 070-439 19 11
E-post: info@bevakningsyd.se
Internet: www.bevakningsyd.se

