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Zaplox levererar mobila nycklar till 
Talking Stick Resort i USA  
 
 
Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en 
smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att de ska levererar mobila nycklar 
inom ramen av sitt partnerskap med Agilysys till Talking Stick Resort in Scottsdale, 
Arizona. Talking Stick Resort har 497 rum och är en AAA Four Diamond Resort med en 
lång rad av utmärkelser både som hotell och kasino. Zaplox SDK integreras här med 
Agilysys PMS Visual One och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions. 
 
Det är Zaplox partnerskap med amerikanska Agilysys, en ledande leverantör av hotell-affärssystem 
(PMS) till kasinon och resorts i Nordamerika, som nu genererar ett nytt avtal där Zaplox SDK ingår i 
Agilysys lösning RGuest Express Mobile. Agilysys drar nytta av Zaplox unika kompetens och plattform 
för mobila nycklar i sin egen mobila lösning. På Talking Stick Resort integreras Zaplox SDK med 
Agilysys affärssystem för hotell, Visual One och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions. 
 
Talking Stick Resorts har utnämnts till “Casino of the Year” av International Entertainment Buyers 
Association (IEBA). Idag erbjuder Talking Stick Resort sina gäster 24 timmars in- och utchecknings 
service via receptionen där gästerna måste stå i kö för att checka in och få sin nyckel. Med den nya 
lösningen kan gästerna fortsatt checka in när som helst på dygnet men utan att behöva stå i kö utan 
kan då direkt till sitt hotellrum och öppna dörren med en mobil nyckel direkt kopplad till sin reservation. 
Talking Stick Resort kan på så sätt förbättra både service och tillgängligheten för sina gäster. 
 
”Det är mycket glädjande att vårt partnersamarbete med Agilysys, vars affärssystem är 
frekvent nyttjat av kasinos i USA, nu genererar ytterligare ett avtal. Denna typ av 
partnersamarbete där vår partner använder Zaplox SDK för att tillhanda hålla en mobil 
gästresa med en mobil nyckel genererar kontinuerligt nya kunder och bra förutsättningar för 
oss att skala upp antalet leveranser på ett smidigt och skalbart sätt, säger Magnus Friberg, VD, 
Zaplox AB 
 
Partneravtalet mellan Agilysys och Zaplox är utformat så att när Agilysys tecknar ett kund kontrakt för 
RGuest Express Mobile genereras en order till Zaplox för leverans av mobila nycklar. Vid erhållen 
order fakturerar Zaplox en startavgift, därefter tillkommer en löpande månadsintäkt per dörr från och 
med när lösningen är i drift. Om lösningen förblir i full drift i sju år, vilket är en genomsnittlig levnadstid 
för hotellås, ger detta en total prognosticerad intäkt på ca 700 000 SEK. Det finns inga garantier för att 
denna intäkt kommer att nås fullt ut genom avtalet. 
 
Om Talking Stick Resort 
Talking Stick Resort (TSR) är ett AAA Four Diamond Resort och ett centralt landmärke i den starkt 
växande Talking Stick Culture och Entertainment Destination (TSCED). Det är lokaliserat i Scottsdale, 
Arizona och ägs och drivs av Salt River Pima-Maricopa Indian Community. Talking Stick Resort 
erbjuder kulturella upplevelser och lyxigt boende i 496 rum, tillsammans med regionens största casino, 
11 restauranger, lounger, spa, showrooms, golfbana, konsertlokaler, konferensanläggning samt 25 
olika kulturcenters. www.talkingstickresort.com 
 



 
 
Om Agilysys 
Agilysys har varit ledande inom affärssystem till hotell (PMS) i mer än 40 år och levererat innovativa 
gästcentriska teknologilösningar för spel, hotell, resorts och kryssning och restauranger. Agilysys 
erbjuder de mest omfattande mjukvarulösningarna i hotellbranschen och är kända för sitt breda 
produktutbud och sin kundcentriska service. Några av de största hotellkedjorna i världen använder 
Agilysys lösningar för att förbättra gästlojalitet och effektivitet. Agilysys verkar i Nordamerika, Europa, 
Asien-Stillahavsområdet och Indien med huvudkontor i Alpharetta, GA. www.agilysys.com 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Magnus Friberg, VD 
E-post: magnus.friberg@zaplox.com 
Telefon: +46 706 58 07 60  
Alternativt: ir@zaplox.com  
 
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Zaplox AB (publ). Kontaktuppgifter 
ca@vhcorp.se, +46-40-200 250.  
 
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. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det 
möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som 
är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en 
kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox lösningar 
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 First North Growth Market.  
 
 
 


