
       Pressmeddelande 
 20 april 2018 

 
    
 
 
 

 
Zaplox tecknar partneravtal med Via System A/S 
 
Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) meddelar idag att bolaget ingått ett partneravtal med Via 
System A/S (”Via System”) som ingår i danska AK Techotel-gruppen, Skandinaviens 
ledande leverantör av affärssystem till hotell (s.k. PMS* system). Via System, med bas 
i Danmark, tillhandahåller Picasso PMS till hotell i Danmark, Norge och Sverige. 
Partneravtalet innebär att Zaplox lösning integreras till Picasso PMS samt att Via 
System skall marknadsföra och sälja Zaplox lösning till sina kunder i Skandinavien. 
Partneravtalet löper utan tidsbegränsning och utgör inga garantier om intäkter.  
 
Partnerskapet innebär att Via System nu har möjlighet att erbjuda Zaplox mobila gästresa 
som en integrerad lösning till de cirka 850 hotell som idag använder Picasso PMS. Via 
Systems anslutna hotell, med uppskattningsvis cirka 60 000 dörrar, kan därmed genom 
Zaplox lösning tillhandahålla mobila nycklar samt in- och utcheckning via mobilen.  
 
”Vi accelererar vår närvaro på den skandinaviska marknaden. Partnersamarbetet med Via 
System markerar ett viktigt utvecklingssteg för Zaplox då Via System även aktivt kommer 
att sälja Zaplox lösning direkt till de hotell som använder sig av Picasso PMS”, säger Magnus 
Friberg, VD Zaplox. 
 
Mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning är centrala i en mobil gästresa. 
Idag bokas cirka 50% av alla resor via mobilen och det är ett naturligt steg för gästen att 
fortsätta att använda mobilen för att checka in på hotellet, öppna dörren med nyckeln i 
mobilen samt att checka ut och betala sin vistelse.  
 
”Med Via System som säljpartner stärker vi vår konkurrenskraft och utökar vårt erbjudande. 
Zaplox integration till Picasso PMS skapar nya affärsmöjligheter för båda parter att 
tillsammans erbjuda en attraktiv lösning för en mobil gästresa”, kommenterar Magnus 
Friberg, VD Zaplox. 
 
 
Om Via System och AK Techotel International 
Via System erbjuder mjukvarulösningar och kundanpassade lösningar för elektronisk säkerhet, 
passerkontroll, biljett- och betalsystem och POS-system. Via System lanserades 1982 och producerade 
ursprungligen elektroniska styrsystem. Via System ingår i Techotel-gruppen, Skandinaviens största 
leverantör av bokningssystem till hotell och konferensanläggningar.  För mer info, besök: www.via-
system.dk, www.techotel.se 
 
 



För mer information om Zaplox, vänligen kontakta: 
Magnus Friberg, VD 
E-mail: magnus.friberg@zaplox.com 
Tel: +46706580760 
Alternativt: ir@zaplox.com 
 
Om Zaplox 
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är 
marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om 20 
miljoner hotellrum. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder en nyckelfärdig plattform som inkluderar en mobil 
nyckelapp, Premium eller ett Zaplox SDK för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder 
Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila 
nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt 
kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter. 
 
Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera 
med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer 
än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och 
USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified 
Adviser för Zaplox. 
 
*PMS – Property Management System 
 
Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 20 april 2018. 
 


