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Zaplox sluter strategiskt samarbetsavtal med SimonsVoss
Lund januari 2015: SimonsVoss leder den tekniska utvecklingen inom digitala lås och
passerkontrollssystem, med en kundbas i många olika branscher. Zaplox mobila nycklar är
nu integrerade i SimonsVoss lösning, ett viktigt och strategiskt partnerskap som öppnar
marknader i både Europa och Asien.
”Vi är givetvis väldigt nöjda med att våra mobila nycklar är en del av SimonsVoss låssystem,
som verkligen är i framkant vad gäller teknisk utveckling. SimonsVoss levererar sina
lösningar till bl a arenor, museum, banker, skolor och offentliga byggnader, och det öppnar
upp affärsmöjligheter för oss som vi är preparerade för. Vårt system har varit i kommersiellt
bruk sedan 2011, det stödjer alla lås och accessystem, och fungerar på alla typer av
smartphones, vilket gör det skalbart och flexibelt”, säger Magnus Friberg, VD för Zaplox.
För slutkunden finns uppenbara fördelar som sparar både tid och pengar. Mobilappen
används inte bara för att öppna dörrar, utan kan också kundanpassas med en rad smarta
tjänster, som underlättar och effektiviserar all nyckeldistribution och hantering.
”Med Zaplox mobila nycklar i våra lås, förbättrar vi kundnyttan och erbjuder helt enkelt en
bättre produkt med tydliga mervärden och fler tekniska och kommersiella fördelar. Det
gynnar oss också när vi nu även kommer att lägga fokus på hotellmarknaden”,
kommenterar Bernhard Sommer, VD för SimonsVoss Technologies GmbH.
Zaplox affärsmodell och strategi bygger på att man ingår partnerskap med låsleverantörer,
hotellsystemsleverantörer och accessystemsleverantörer, och erbjuder integration av det
mobila nyckelsystemet.
”SimonsVoss är en strategisk partner för oss och vårt samarbete följer den partnerstrategi
som vi vill arbeta med, där vårt system integreras och möjliggör en utökad service, nytta och
effektivitet för våra partners kunder”, sammanfattar Magnus Friberg.
Zaplox AB – Global Provider of Mobile Keys
Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag ett effektivt system för mobila
nycklar som hanteras via smartphone, samt möjligheter att ge ytterligare service och mervärden via
mobilapplikationen. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på
hotell, skidanläggningar och kontor. Det fungerar på alla smartphones. Systemet kan stödja alla lås,
hotellsystem och accessystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska
nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige.
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SimonsVoss Technologies GmbH
SimonsVoss använder digitalteknik som revolutionerar klassiska mekaniska låssystem och
passersystem. Man leder den tekniska utvecklingen på den snabbväxande marknaden för
batteridrivna lås och systemlösningar. SimonsVoss är representerade i Österrike, Storbritannien,
Frankrike, Italien, Spanien, Benelux, Singapore och Mellanöstern. Huvudkontoret finns i
Unterfoehring/München, och produktion och logistikcenter i Osterfeld, Tyskland.

