Coyards – appen för lokal samverkan
Coyards för grannsamverkan, Coboats för
båtsamverkan, Coprofs för företagsamverkan,
Cocrisis för kommunal krishantering och Cocamps
för samverkan mellan campingplatser anslutna till
Svensk Camping Riksorganisation och dess anställda.
Samtliga plattformar är framtagna i samråd med
polis, försäkringsbolag, säkerhetsexperter, antibrottsorganisationer och kommuner.
De mobila plattformarna, som finns både som app
och webbtjänst, går att använda på alla enheter med
Internet, dvs. smartphones, läsplattor, PC eller Mac.

I samtliga plattformar som Grannkompaniet AB
tillhandahåller kan därför endast behöriga
kommunikatörer kommunicera ut information till
allmänheten. Dessa aktörer (polisen, räddningstjänsten, kommuner och andra behöriga
organisationer) kan genom speciellt framtagna funktioner effektivt kommunicera till
allmänheten i ett utvalt geografiskt område. För att undvika offentlig spridning av falska
nyheter,
vilseledande
information,
ryktesspridning,
uthängning
av
privatpersoner, rasism och förtal så är det
oerhört viktigt att inte vem som helst, kan
kommunicera vad som helst till vem som
helst, det vill säga till allmänheten. Det gäller
såväl i skriftligt form som med geografisk
utplacerade händelser. Det sistnämnda är
otroligt viktigt för att sann eller falsk
information som publiceras offentligt inte ska
kunna härledas till enskilda individer genom
en exakt kartposition, till exempel en bostad,
ett företag etc.
Polisen/räddningstjänsten kan informera om
efterlysningar, varningar, upplysningar och
olyckor. Kommuner kan informera om
översvämningar, snöproblem, elavbrott eller
om kommunens vatten blivit kontaminerat etc.

Tips, varningar och upplysningar från allmänheten till allmänheten ska gå via SOS
Alarm, Polisen 114 14 eller via kontakt med kommunen. Dessa aktörer kan sedan välja
att göra denna information publik för allmänheten i Coyards, media eller sociala medier.
God kommunikation är grunden till effektiv och levande samverkan. I samtliga
plattformar kan användarna enkelt, säkert och krypterat skapa och kommunicera med
varandra i slutna grupper utan att behöva varken e-postadresser eller telefonnummer
samt få viktig information från kommun och Polis.
För mer information vänligen
besök: www.grannkompaniet.se eller info@grannkompaniet.se

