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Lansering av ny mobilapp för att stärka försäljningen och öka 
lönsamheten 
 
Bolaget lanserar en ny mobilapplikation för larmsystemet C-pod Lite. Appen har utvecklats i nära 
samarbete med intressebolaget Spåra Group AB. 
 
Mobilappen som är framtagen för både iOS och Android ersätter den tredjepartsprodukt som bolaget hittills 
erbjudit för C-pod Lite. Utöver förbättrad användarupplevelse erbjuder den nya appen utökad funktionalitet 
för båtägaren såsom större flexibilitet att sätta larmgränser, möjlighet att övervaka flera båtar samtidigt och 
en delningsfunktion så att familj och vänner också kan övervaka båten och få larm.  
 
Utöver privata båtägare är stora marinor på kontinenten en viktig kundgrupp och försäljningskanal för 
bolaget. Den nya appen innehåller en så kallad fleet management funktion som innebär att marinor på ett 
enkelt och effektiv sätt kan övervaka kundernas båtar. I kombination med attraktiva försäkringar från de 
försäkringsbolag som bolaget samarbetar med sedan länge kan marinorna på så sätt vässa sina 
erbjudanden till kunderna. 
 
Förutom själva mobilappen har bolaget utvecklat en egen serverlösning som ger större kontroll och lägre 
kostnaderna jämför med den tidigare tredjepartlösningen. Utvecklingen av appen och serverlösningen har 
gjorts i nära samarbete med intressebolaget Spåra Group AB som bolaget är största ägare i. Spåra Group 
är ett IoT bolag som utvecklar och säljer så kallade asset protection system baserat på den senaste 
kommunikationstekniken. 
 
Sammantaget syftar den nya appen till att stärka försäljningen i Sverige och på exportmarknaderna genom 
bättre användarupplevelse och utökad funktionalitet för båtägare och marinor. I kombination med lägre 
driftskostnader är målet att öka både tillväxten som lönsamheten.  
 
 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta:  
VD Jacob Lundberg på telefon 08-5000 10 52 eller  
e-post: ir@c-pod.se 
 
 
Kort om C Security Systems AB (publ.) 
C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar 
globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, 
främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper. 


