
	

 

Välkommen till Zaplox Nyhetsbrev Juni 2020  

Gästsäkerhet och kontaktfri incheckning prioriteriteras högt när hotellbranschen 
återhämtar sig från Covid-19-pandemin och hotellen nu förbereder sig för att välkomna 
gästerna tillbaka. Zaplox kontaktfria mobila gästresa med mobil in- och utcheckning och 
mobila nycklar stödjer de nya reglerna för sociala distans samtidigt som de hjälper 
hotellpersonalen att fortsatt leverera högkvalitativ service samt fokusera på 
intäktsgenererande tjänster. I detta nyhetsbrev berättar vi hur en handfull av våra kunder 
använder Zaplox mobila gästresa för att förbättra gästsäkerheten och effektivisera 
hotellets primära processer. Du kan också lära dig mer om vårt partnerskap med Alice, 
där Zaplox levererar en app som ger gästen tillgång till conciergetjänster och 
rumservice. 

Team Zaplox önskar er en trevlig sommar. 

Zaplox levererar kontaktfri mobil gästresa till The Jefferson Hotel i 
Richmond 

Jefferson Hotel, ett 5-stjärnigt hotell med 186 rum i centrala 
Richmond, Virginia, USA har valt Zaplox mobila gästresa med in- 
och utcheckning och mobila nycklar för att erbjuda sina gäster 
kontaktfri incheckning i hotellets egen app. 
 
 

Zaplox mobila nycklar i drift på Las Vegas ledande hotell & kasino 

Zaplox mobila nycklar är nu i drift på två av Las Vegas ledande 
hotell & kasinos med totalt 7052 rum. Implementationen har 
gjorts i samarbete med Agilysys och ASSA ABLOY Global 
Solutions. 

XV Beacon Hotel i Boston väljer Zaplox mobila nycklar 

 
Det välkända boutiquehotellet XV Beacon Hotel, med 69 rum i 
Boston har valt Zaplox lösning för att erbjuda sina gäster en 
kontaktfri vistelse med mobil hotellrumsnyckeln och 
gästkommunikation direkt i hotellets egen app. Zaplox lösning har 
integrerats med låssystem från SALTO Systems och ALICE 
hotellplattform. 

  



	

Zaplox levererar mobila nycklar till Island Resort & Casino i USA 

Zaplox partnerskap med Agilysys har genererat en leverans av 
mobila nycklar till Island Resort & Casino, en AAA Four 
Diamond Resort, med 326 rum i Michigan, USA. Zaplox SDK 
integreras med Agilysys PMS och låssystem från ASSA 

ABLOY Global Solutions. 

Hotel Hugo i New York väljer Zaplox för kontaktfri incheckning och mobil nyckel 

Hotel Hugo i New York City, väljer Zaplox Premium lösning för 
sina 122 rum, vilket gör att de kan erbjuda sina gäster en 
kontaktfri gästresa med mobil in- och utcheckning och mobil 
nyckel direkt i hotellets app. I samma app kan gästen även göra 
en ny reservation eller beställa hotellets tjänster både före och 
under vistelsen. 
 
Zaplox signerar avtal för mobil gästresa med La Cantera Resort & Spa i Texas 

La Cantera Resort & Spa med 496 rum i San Antonio, USA 
signerar avtal för Zaplox mobila gästresa med mobil in- och 
utcheckning, mobila nycklar och betalning. Zaplox mobila 
gästresa har integrerats med Oracle Opera affärssystem, 
låssystem från dormakaba och betalsystem från Shift4. 

 
 
Zaplox offentliggör informationsmemorandum 

Zaplox har offentliggjort ett informationsmemorandum med anledning 
av den företrädesemission som Bolaget genomför med 
teckningsperiod 18 juni till och med den 2 juli 2020. 
 

 
 
Zaplox och ALICE utökar partnerskap och levererar gäst app för marknadsledande 
hotellplattform  

Avtalet innebär att ALICE anlitar Zaplox för utveckling och 
implementation av ALICE nya gäst app som kopplas til l 
ALICE plattform, som skall erbjudas til l ALICE ca 2 500 
hotellkunder först i USA och Europa samt med möjlighet att 
utöka även til l Latinamerika. 

Vill du veta mer om Zaplox mobila gästresa med kontaktfri incheckning och mobil 
nyckel? Klicka för att boka en personlig demo 
Titta på våra videofilmer för att se hur det fungerar 



	

 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Magnus Friberg, VD 
E-post: magnus.friberg@zaplox.com 
Telefon: +46 706 58 07 60, 
Alternativt: ir@zaplox.com 
 
Certified Adviser 
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB 
E-post: ca@skmg.se 
Telefon: +46 11 32 30 732 
 
Om Zaplox 
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam 
mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria 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 mjukvaruplattform för att hantera gästens 
hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och 
utcheckning, samt 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 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 3,5 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. zaplox.com. 
 


