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Schani Hotels tecknar nytt avtal och
uppgraderar till Zaplox senaste
generation av mobil gästresa
Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa
för en smidig och engagerande gästupplevelse, signerar nytt avtal med Schani
Hotels gällande Hotel Schani Wien samt det nya Hotel Schani Salon, totalt 159
rum. Schani Hotels, som sedan 2015 erbjudit en mobil gästresa från Zaplox med
mobila nycklar till sina gäster, väljer nu att vidareutveckla sin gästupplevelse
ytterligare och uppgraderar till Zaplox Premium för att kunna erbjuda nya
efterfrågade tjänster till sina gäster. Zaplox Premium för mobil in- och
utcheckning och mobila nycklar integreras med deras nya PMS StayNTouch och
nytt låssystem från ASSA ABLOY.
När nu Schani Hotels väljer att uppgradera sin mobila gästresa till senaste generationen
av Zaplox Premium, kan de fortsatt erbjuda sina gäster en mobil gästresa utan köer för
in- och utcheckning, med en enklare och effektivare nyckelhantering. Gästerna kan gå
direkt till sina rum, utan att behöva stå i incheckningskön, och enkelt låsa upp dörren
med sin mobiltelefon genom ett knapptryck i appen, som fungerar både med Android
och iOS telefoner.
Uppgraderingen ger även nya möjligheter för Schani Hotels att tillhandahålla utökade
intäktsgenererande tjänster till sina gäster.
”Vi är extra glada att Schani Hotels väljer att uppgradera till senaste generationen av
Zaplox mobila gästresa. Även om affären är av mindre karaktär så har den stor
principiell betydelse, då den tydligt signalerar att Zaplox tjänster skapar ett varaktigt
värde och behov för våra kunder och deras gäster. Schani Hotels är, tillsammans med
kunder som exempelvis SkiStar och Lundia Gruppen, en av våra befintliga kunder som
givit Zaplox förtroendet att vara deras partner för en effektivare och bättre
gästupplevelse. Med det nya avtalet får Zaplox även här förnyat förtroende att ge
Schanis gäster en förbättrad och lönsam gästresa, kommenterar Magnus Friberg, VD
på Zaplox.
Om Schani Hotels
Det familjedrivna varumärket Schani Hotels omfattar två hotell i centrala Wien. Hotel Schani
Wien, med 135 rum, var Komarek-familjens första Schani-hotell och öppnade april 2015.
Hotel Schani Wien är ett charmigt och innovativt hotell som var det allra första hotell som
erbjöd ett urval av individuella rum, mobila nycklar, snabb-incheckning och integrerat
samarbetsutrymme i hotellets lobby. Dess placering vid centralstationen i Wien gör hotellet
till perfekt utgångspunkt för både affärs- och fritidsresenärer. Hotel Schani Salon, med 24
rum ligger precis vid Mariahilfer Strasse och representerar salongskulturen i Wien.
Hotellägaren Benedikt Komarek har ett nära samarbete med Frauenhofer IAO Institute och

fortsätter familjens framgångsrika hotelltradition med sina egna trendsättande projekt och
nya idéer. www.hotelschani.com
Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil
gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila
nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20
miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en
nyckelfärdig plattform 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 med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta
eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt
bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2,5 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.
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