
BAS-K
Båtunionens AdministrationsSystem - Klubb
Båtklubbsadministration med extra allt!

Välkommen!

Patrik Lindqvist, produktchef för BAS på deltid.



Först - vad är BAS-K?
Ett komplett system för 
administration av klubbens 
medlemmar, deras båtar, 
båtplatser och era gemensamma 
aktiviteter!
Samt avgifter kring allt detta.

I BAS-K hanterar ni era medlemmar, kan skicka meddelanden med post, e-post och 
SMS.
Hantera hamn och varv - vilken båt ligger på vilken plats och vem äger båten…
Hantera schemalagda aktiviteter som t ex bevakning men även sjö- och torrsättning. 
Möjlighet för medlemmarna att anmäla sig on-line.
Avisera medlemmarna deras avgifter och registrera betalning respektive skicka 
påminnelser.



Vem använder BAS-K?
● Omkring 380 klubbar använder idag 

BAS-K.
● 2015 skickades ca 110 000 

avier/fakturor från BAS-K.
● Aviseringen/faktureringen omfattade 

2015 ca 150 miljoner kronor.

● Omkring 380 klubbar använder idag BAS-K.

● 2015 skickades ca 110 000 avier/fakturor från BAS-K.

● Aviseringen/faktureringen omfattade 2015 ca 150 miljoner kronor.



Varför ska vi välja BAS-K?
Säkerhet
BAS-K är webbaserat. Dvs applikationen 
körs på en central webbserver från vilken 
webbläsare som helst. Ert data ligger 
också på en central server. Backup tas 
dygnsvis och alla transaktioner loggas så 
att allt är spårbart.
Ert data kommer aldrig försvinna.

Backup av BAS görs varje dygn. Backup sparas i fyra månader.



Varför ska vi välja BAS-K?
Tillgänglighet
BAS-K är webbaserat. Dvs ingenting installeras 
lokalt. Du loggar in via en webbläsare på valfri 
enhet (dator, platta eller liknande). Ditt 
användarkonto ger dig tillgång till just din del av 
BAS.
Har du tillgång till en internetansluten 
webbläsare kan du köra BAS.

Gränssnittet är utvecklat för användning på "normalstor" datorskärm men går att 
använda på så små skärmar som mobiltelefon.



Varför ska vi välja BAS-K?
Kontinuitet
BAS-K är webbaserat - och därmed 
ligger ingen funktion eller kritisk data på 
någons privata dator.
Vid funktionärsbyte behöver varken 
hårdvara eller data flyttas.

Ge den nya funktionären ett användarkonto med rätt behörighet. Ändra behörighet på 
avgående funktionärs konto till “rätt” nivå.



Medlemmen

Kontaktuppgifter
Sektionstillhörigheter
Familj
Funktionärsuppdrag



Båten

Båtuppgifter - namn, mått, försäkring mm
Båtplatser



Avgifter

Avgifter
- kopplade direkt på medlem
- för båtplats, kopplade via båt
- kopplade via sektion



Aviserat

Aviserat/fakturerat historik
Visar all avisering, betalt och obetalt
Kan hämta kopia
Kan skicka kopia via mail.



Schema

Visar schemabokningar



Lånat

Visar lånade objekt - i exemplet en nyckel.



BAS-K är
Ett komplett system för 
administration av klubbens 
medlemmar, deras båtar, 
båtplatser och era gemensamma 
aktiviteter!
Samt ekonomin kring allt detta.

I BAS-K hanterar ni era medlemmar, kan skicka meddelanden med post, e-post och 
SMS.
Hantera hamn och varv - vilken båt ligger på vilken plats och vem äger båten…
Hantera schemalagda aktiviteter som t ex bevakning men även sjö- och torrsättning. 
Möjlighet för medlemmarna att anmäla sig on-line.
Avisera medlemmarna deras avgifter och registrera betalning respektive skicka 
påminnelser.



Aktuellt
● Utveckling av utbildnings- & 

supportverksamheten
● Fler betallösningar

Nu primära områden.



Organisation
Patrik Lindqvist - produktansvarig
Finns på Svenska Båtunionens kansli

BAS-kommitté - styrelse

SBU äger hela systemet men köper drift, support 
och utveckling av externa leverantörer.


