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Temadag i Soft Center, Ronneby med deltagande från de 

flesta av länets föreningar.

7 oktober 2019.

Säkra betalningar.
Blekingetrafikens biljettsystem



Många frågor och diskussioner, mikrofonen vandrade.

Skriv text här
Skriv text här





Gabriella Nilsson från Swedbank

pratade säkerhet.



Claes Fischer, bilden, 

och C-G Johansson från

Blekingetrafiken var 

entusiastiska inför det 

nya biljettsystemet som 
börjar användas den 15 

dec 2019.



Säkra betalningar
Blekingetrafikens biljettsystem.
Temadag i Ronneby Soft Center, 7 okt 2019.

Ett sextiotal delegater från så gott som samtliga föreningar i länet möttes på måndagsmorgonen i 
Soft Centers aula för att vidareutveckla och befästa sina kunskaper i it-säkerhet och för att bli 
informerade om Länstrafikens biljettsystem.

IT-säkerhet.
Swedbank hade skickat sin kontorschef i Ronneby, Gabriella Nilsson, vilket blev ett lyckokast för vår 
del. Bättre, trevligare och kunnigare föreläsare får man leta efter.
Helt riktigt menade hon på att våra barn är “Digitalt infödda” medan vår generation är “Digitala 
immigranter”. Hennes viktigaste budskap var att kontakterna via nätet med banken är säkra, så länge 
som vi följer säkerhetsbestämmelserna, dvs inte lämnar lösenordet till någon och inte loggar in på 
uppmaning från någon annan. I övriga fall ersätter banken skadan.
Vidare berörde hon ID-stöld, investeringsbedrägerier, romansbedrägerier, telefonförsäljare, Bit-Coin 
och sunt förnuft - “om det låter för bra för att vara sant, så är det säkert så”.



Länstrafikens biljettsystem.
Claes Fischer, affärsutvecklare
C-G Johansson försäljningsansvarig
Ett väloljat föreläsningspar som “kunde allt” (nästan) om såväl det gamla som det nya systemet. 
Trevliga och rappa i munnen och fulla av energi för det nya systemet som implementeras den 15 dec, 
samma dag som det gamla läggs ned.
Utvecklingen har gått väldigt fort och redan 1997 började smartphonen bli var mans egendom och 
försmädligt nog var den inte ens påtänkt när man började utveckla det gamla systemet.
Den gamla appen för Blekingetrafiken gäller inte from 15 dec, men den nya laddas lätt ned – den 
heter “Blekingetrafiken”.
Generellt tycks de nya priserna gynna 60+-are som får lägre priser än tidigare.
All information som behövs för det nya finns på blekingetrafiken.se

Efter dessa ansträngande andliga övningar var klockan halv ett och vi intog en välbehövlig lunch i Soft 
Centers matsal.


