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Safetures nya verktyg hjälper anställda boka säkra resor 
 
Safeture har lagt till ytterligare ett verktyg på sin sida openupforbusiness.com så att 
resenärer enkelt kan avgöra om deras planerade affärsdestination är säker att besöka eller 
vilka potentiella risker som finns. En enkel sökning på avresa och destination, ger snabbt 
besked. 
 
När världsekonomin visar tecken på återhämtning efter covid-19-pandemin är det viktigt att 
företagen får igång sin verksamhet så snart som möjligt. Safetures mål är att hjälpa anställda 
och företag att ta smarta resebeslut genom tillgång till rätt verktyg och uppdaterad 
information från hela världen. 
 
Eftersom covid-19-viruset fortfarande blossar upp på olika platser med nya restriktioner som 
följd, behöver resenären korrekt, aktuell information för att känna sig säker i sin planering. 
Med den nya sökfunktionen fyller användaren i ett onlineformulär, inklusive avreseflygplats 
och destination var som helst i världen. Resenären får ett grönt ljus att resa, ett rött ljus för 
allvarliga begränsningar eller ett gult ljus som rekommenderar att vara försiktig. Uppgifterna 
samlas in från Safetures corona-spårningskarta som är helt öppen för allmänheten. 
 
“Covid-19-pandemin har skadat många företag runt om i världen, men med tecken på att den 
globala ekonomin börjar återhämta sig, är det avgörande för anställda att känna sig trygga 
och säkra inför kommande affärsresor,” säger Magnus Hultman, VD för Safeture.  
“Vår sida openupforbusiness.com har flera nödvändiga verktyg som hjälper företag att få fart 
på verksamheten igen samtidigt som de tar hand om sina viktigaste tillgångar - de anställda.” 
 
Besök vår hemsida openupforbusiness.com för att få aktuella, exakta uppgifter så att du kan 
planera din nästa affärsresa. 
 
För mer information, besök www.safeture.com eller kontakta: 
Safeture VD Magnus Hultman: +46 706 00 81 66.  Magnus.hultman@safeture.com 
 
Om Safeture AB  
Safeture (grundades 2009) är ett SaaS-företag (Software as a Service) baserat i Sverige. Företaget erbjuder en 
komplett molnbaserad plattform designad för att hantera anställdas säkerhet och risk / krishantering. Genom 
världsledande teknik och innovativa lösningar hjälper Safeture mer än 3 000 företag och organisationer att 
skydda det som är viktigast – deras anställda. Safeture Enterprise ger större företag förmågan att effektivt 
automatisera säkerhet och säkerhet och samtidigt integrera programvaran för att bli en naturlig del av deras 
interna processer. 
 
Safeture-aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market, Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB 
är certifierad rådgivare. Ph: +46 8-463 83 00 E-post: certifieradviser@penser.se. 
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