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Kostar ERV travel & care något?
Nej, ERV travel & care är gratis för alla Europeiska ERVs företagskunder. Däremot kan eventuella 

trafikavgifter tillkomma

Vilka är de huvudsakliga/viktigaste funktionerna?
• Säkerhetsvarningar och uppdateringar dygnet runt, året om.
• Landsinformation
• Platser av intresse på en karta, till exempel 

- Sjukhus 
- Apotek 
- Ambassader och konsulat (filtreras utifrån nationalitet)

• Landsspecifika nödnummer
• Telefonnummer till ERV assistansbolag

På vilka telefoner fungerar ERV travel & care?
För att fungera korrekt måste något av följande operativsystem användas:
• iPhone IOS version 7 och nyare
• Android version 4.0.3 upp till 5.1.1
Framtida versioner av ERV travel & care kommer även att stödja Windows Phone.

Hur mycket data förbrukar ERV travel & care per dag?
Våra tester visar en förbrukning på ca 16 kB/dag och 0,5 MB/månad. Mängden kan variera beroende på 
bland annat hur ofta användare förflyttar sig, vilken plattform som används och antal säkerhetsvarningar 
som skickas ut.

Hur laddar jag ner appen?
ERV travel & care kan laddas ner från både AppStore och Google Play. Innan du påbörjar nedladdning
och registrering behöver du en registreringskod. Koden är densamma som till VIP Online och finns hos
den försäkringsansvariga på ditt företag. Du kan även kontakta vår Corporate Support för hjälp, ring
0770-457 970 eller maila till corporate@erv.se.

Gör så här:
1. Ladda ner ERV travel & care
2. Välj det land där du har ditt lokala ERV-försäkringsbolag och ange din registreringskod
3. Uppge ditt mobilnummer
4. Du får nu en s.k. aktiveringskod skickad till den e-postadress du precis uppgett
5. Ange den mottagna aktiveringskoden i appen
6. iPhone: Telefonen kommer nu att öppna ett automatgenererat sms. Tryck på Skicka. Nu är 
registreringen klar och du kan börja använda ERV travel & care.
   Android: Ingen mer åtgärd behövs. Registreringen är klar och du kan börja använda ERV travel & care.

Observera att funktionen Platstjänster/notiser måste vara aktiverad för att du ska kunna ta emot alla
varningar och meddelanden. 

Kan man byta SIM-kort utan att behöva ominstallera ERV travel & care?
Ja. Eventuella byten av SIM-kort registreras automatiskt och vår server uppdateras löpande. 
iPhone: Du måste godkänna uppdateringen med hjälp av ett autogenererat SMS innan servern uppdateras.
Android: Servern uppdateras automatiskt med det nya SIM-kortets data. 
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Kan man använda flera SIM-kort?
Nej, inte i dagsläget, men en lösning är under utveckling.
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Vissa säkerhetsvarningar skickas via sms och andra som meddelanden direkt i appen. Är 
det någon skillnad i prioritet?
Ja. Säkerhetsvarningar med den högsta nivån, d.v.s. röd, skickas alltid ut både via sms och meddelande i 
appen till alla som befinner sig i det berörda området. Gula och gröna varningar skickas i regel som 
meddelande i appen.

Hur samlas säkerhetsinformationen in?
Vi samlar information från tusentals källor i mer än 210 länder, dygnet runt. Informationen granskas och 
utvärderas av experter hos både Europeiska ERV och våra partners, vartefter den distribueras ut till 
användarna. Våra experter värderar källorna baserat på trovärdighet och relevans och den slutgiltiga 
bedömningen bygger på en avancerad algoritm som hjälper oss att sålla och utvärdera.

Hur använder jag sökfunktionen för att t ex hitta närmaste sjukhus eller ambassad?
Välj Position i huvudmenyn. Där kan du sedan söka efter ERV:s godkända sjukhus och vårdinrättningar i 
det område du befinner dig i genom att klicka på t. ex. sjukhus. Tjänsten kommer då att markera den 
exakta positionen för föreslagna sjukhus på en karta inom en radie av 100 km. Du kan även söka på 
närliggande apotek. Väljer du att söka efter ambassad eller konsulat visar appen den närmaste ambassaden 
i landet du befinner dig i. 

Från vilka källor samlas säkerhetsinformationen in?
Våra källor spänner över ett stort antal områden:
• Nyheter (internationella och regionala)
• Seismologiska institut
• Meteorologiska byråer
• Utrikesministerier
• Andra statliga agenturer
• Sociala nätverk och forum (Crowdsourcing)
• Stödorganisationer och andra icke-statliga organisationer
• Metadata aggregation
• Hälso- och sjukdomsexperter
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Finns det olika nivåer på säkerhetsvarningarna som skickas ut?
Ja. Vi har delat in dem i tre nivåer:
RÖD Omedelbart och allvarligt hot mot din säkerhet och/eller hälsa 
GUL  Incidenter eller hot som kan uppstå inom de kommande dagar eller nyligen har inträffat.
GRÖN Information som kan vara bra att veta, till exempel störningar i kollektivtrafiken, mindre 
demonstrationer eller uppdateringar av tidigare säkerhetsvarningar.

Kan man stänga av positionssökningen tillfälligt?
Ja. Det gör du genom att gå in under Integritetsinställningar och slå av eller på funktionen. När du har 
stängt av positionssökningen registrerar telefonen inte din exakta position utan känner bara av i vilket 
land du befinner dig. 
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Hur fungerar positionssökningen?
Vår unika positionssökning integrerar två huvudsakliga informationskällor:
• Telefonens inbyggda globala system för satellitnavigering (GPS, GLONASS Beidou)
• Nätverksinformation, t.ex. routing och roaming, basstationsinformation, Wi-Fi hotspots

Vi kombinerar datamängder och källor för att maximera täckningen.
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Varför får jag inga incidentvarningar eller annan information?
För att appen ska kunna skicka uppdateringar till dig måste funktionen Platstjänster/Notiser för ERV 
travel & care vara aktiverad på din telefon. Kontrollera även att du har aktiverat funktionen Service 
Aktiverad i själva appen. Den funktionen hittar du under menyn Inställningar. Tänk på att du även måste 
ha Wi-Fi samt mobildata aktiverad.  

Support

Hjälp med registreringskod: +46 770 457 970 / corporate@erv.se

Teknisk support: technicalsupport@erv.com
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Europeiska ERV
Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista

+46 770 457 970
    www.erv.se

Får jag all information på mitt valda lokala språk?
Nej. Eftersom en av appens unika funktioner är att ge uppdateringar och information i realtid, kommer 
alla incidentvarningar som skickas ut endast att finnas tillgängliga på engelska. Detsamma gäller all 
säkerhetsinformation som uppdateras kontinuerligt i själva appen. Detta beror på att vi inte vill riskera 
att viktig information dröjer på grund av att den måste översättas till lokala språk. Däremot finns det 
möjlighet att i efterhand översätta incidentinformation med hjälp av Google translate.

Hur används/hanteras mina personuppgifter/resdata?
När du registrerar appen finns möjlighet att läsa vår policy om hur vi hanterar dina personuppgifter.

På vilka språk finns ERV travel & care tillgänglig?
I dagsläget finns ERV travel & care tillgängligt på svenska, engelska, danska, tyska, polska och spanska. 
Längre fram kommer även versioner på kinesiska, italienska, ryska och tjeckiska. 
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Hur snabbt uppdateras ny information?
Så snart en incident blir känd, registreras den och bedöms av våra experter. Viss information kan ibland 
behöva verifieras en extra gång för att säkerställa äktheten innan den skickas ut. Hur snabbt du sedan 
får den nya informationen till din telefon beror på tekniska omständigheter, som till exempel tillgänglig 
uppkoppling via Wi-Fi eller annat nätverk eller inställningar på din telefon.
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