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Sommar, båtliv, och Hamn 2.0!
Båtsäsongen är igång. De som inte fortfarande småputsar på båten för
sommarens böljande äventyr, har redan gjort premiärturen och känt vinden
bita tag i seglen eller seglarvästen. Denna tiden på året känns det som det
alltid gör, förväntningarna är stora för en varm och härlig sommar där varje
ort i landet kommer tävla om flest antal soltimmar.
Men denna sommar är inte lik någon annan för alla som är båtintresserade.
Denna sommar förändras båtlivet! Dagen efter midsommar installerar
företaget OnlineMarina sina första ”Pirayor” på den mest moderna marinan i
Sverige. Pirayan är enkelt uttryckt ett öga (”eye”) på en brygga (”pier”) som
kommer övervaka båtplatserna. Pirayorna kommer från den 25/6 att övervaka
alla Klubbviken i Luleås båtplatser. OnlineMarinas Pirayor kommer genom en
patenterad lösning känna av om det finns en båt på plats, att båten ligger i
sin naturliga position och genom en avancerad mjukvara kommer platser
kunna bokas och betalas i förväg via en internetbetalning på onlinemarina.se.
Pirayan kommer signalera om platsen är bokad och betald eller ledig och via
hemsidan (som även kommer bli en app) kan alla båtturister se antalet lediga
platser i varje hamn som är ansluten till OnlineMarina.
Produkten är ett samarbete med den stora mjukvaruleverantören Atea och
den marint kompetenta tekniska leverantören Sensact AB.
Efter installationen på Klubbviken följer installationer vid gästhamnar och
småbåtshamnar i en planerad rasande takt. ”-Intresset på produkten är enorm
och alla man pratar med inom den marina miljön inser behovet av att vi nu
tar fram produkten. Vi har dock varit tvungna att bromsa oss i försäljningen
innan produkten finns på plats. När vi nu levererar till den första hamnen är
det fritt fram att börja beställa”, säger Martin Bröms, grundare av företaget
och VD för det rörelsedrivande bolaget OnlineMarina Sweden AB.
Klubbviken i Luleå som är den hamn som fått möjligheten att lägga första
ordern har valt att betala investeringen kontant. Den allra största vinsten för

dem ligger i betallösningen då denna möjliggör en 100 procentig betalning,
tidigare har man haft en avsevärd smitning från båtplatsavgiften. Detta
innebär att investeringen på ca 60.000 kronor kommer ha betalat av sig på
mindre än en sommar bara i betalade intäkter och utöver detta blir jobbet för
hamnpersonalen mindre än det varit.
”-Vi är otroligt stolta över att presentera en unik lösning som svarar på de
svordomar som finns hos marinor, båtägare och båtturister. Med denna
lösning kommer man enkelt kunna planera sin semester och boka plats i
förväg, ingen ska längre behöva stressa till en hamn för att platserna inte ska
vara fullbokade. Vidare kommer hamnarna få betydligt mindre administration
kring båtplatserna och en förskottsbetalning redan innan gästen anländer.
Till hösten och våren ligger det fina i produkten att båtägarna blåsiga dagar
inte behöver oroa sig om båten ligger som den ska, detta kommer Pirayan
hålla koll på och meddela om så inte är fallet,” avslutar Tobias Ekevind,
koncern-VD för OnlineMarina.
Så håll ögonen öppna i hamnarna i Sverige i sommar för i år förändras,
förenklas och tryggas det marina Sverige.

Vår Piraya förenklar administration och logistik kring varje båtplats för
hamnen. För båtturisten ger den en förenkling i planering, förboka och betala
båtplats och ett lugn när båten ligger stilla. Vår Pirayas öga med integrerad
betallösning håller koll på varje hamns båtplats.
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