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Zaplox AB ingår avtal med Charlottehaven för nya Zaplox Traveler 
 
Som tidigare meddelat har Zaplox AB (”Zaplox”) ingått ett partneravtal med Via Systems A/S. Som ett 
resultat har Zaplox nu erhållit sin första kund inom detta avtal med Charlottehaven till bolagets nya 
tjänst Zaplox Traveler. Zaplox Traveler möjliggör att flera hotell samtidigt kan erbjuda en mobil 
gästresa i samma app, vilket medför enklare och mer kostnadseffektivt arbete för hotellen. Lösningen 
innebär att gäster på Charlottehaven kommer att kunna checka in- och ut med mobilen, som även 
fungerar som nyckel till hotellrummet.   
 
I april 2018 ingick Zaplox ett partneravtal med Via Systems A/S. Via Systems A/S, med bas i Danmark, 
tillhandahåller Picasso PMS* till ca 850 hotell i Danmark, Norge och Sverige, däribland Charlottehaven som 
nu blir Zaplox första kund till Zaplox Traveler. Zaplox Traveler är en Community App som ansluter flera hotell 
i en och samma app där de kan dra nytta av tillgängliga tjänster som mobil in- och utcheckning, mobila nycklar, 
reservationer, betalning och erbjudanden. Fördelen för anslutna hotell är att de inte behöver lansera en egen 
app utan snabbt och enkelt kan erbjuda en mobil gästresa där hotellets gäster kan checka in, hämta sin mobila 
nyckel och checka ut samt ges möjlighet att betala sin vistelse direkt i appen. Zaplox Traveler integreras till 
Picasso PMS och Charlottehaven kommer nu att kunna erbjuda sina gäster en ökad service samtidigt som 
det ger hotellet ytterligare intäktsmöjligheter.  
 
”När vi tidigare i år startade vårt samarbete med Via Systems A/S var vi övertygade om att vi skapade ett 
mycket konkurrenskraftigt erbjudande, vilket vårt avtal med Charlottehaven nu bekräftar. Charlottehaven 
kommer nu att kunna erbjuda sina kunder en mobil gästresa samtidigt som hotellet även öppnar upp nya 
intäktsmöjligheter i form av merförsäljning genom exempelvis erbjudanden från restaurangen och 
uppgraderingserbjudande, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox. 
  
Om Charlottehaven 
Charlottehaven erbjuder exklusiva hotell-lägenheter i Köpenhamns stadsdel Østerbro och kombinerar modern 
arkitektur med en välkomnande atmosfär och bra service. Charlottehaven öppnades 2001 med 178 
lägenheter. Charlottehavens 44 hotell-lägenheter öppnades 2004. Lägenheterna på Charlottehaven sträcker 
sig från lägenheter med ett sovrum till rymliga takvåningar med havsutsikt. Charlottehaven har också ett café, 
en privat trädgård samt en fitness- och hälsoklubb.  
 
*PMS – Property Management System 
 
För mer information om Zaplox, vänligen kontakta: 
Magnus Friberg, VD 
E-post: magnus.friberg@zaplox.com 
Telefon: +46 706 58 07 60  
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 cirka 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 2 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. 
 


