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Zaplox levererar mobila nycklar till 
Prairie Band Casino & Resort i 
Kansas 
 
 
Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en kontaktfri mobil gästresa för 
en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att de inom ramen av partnerskapet med 
Agilysys ska leverera mobila nycklar till Prairie Band Casino & Resort, med 495 rum i Mayetta, 
Kansas, USA. Zaplox SDK integreras med Agilysys affärssystem och låssystem från 
dormakaba. 
 
Avtalet med Prairie Band Casino & Resort görs tillsammans med amerikanska Agilysys, en ledande 
leverantör av affärssystem (PMS) till hotell, kasinon och resorts i Nordamerika. Zaplox SDK ingår i 
Agilysys mobila lösning RGuest Express Mobile, där Agilysys drar nytta av Zaplox unika kompetens 
och plattform för att leverera en mobil nyckel i sin egen produkt för en mobil gästresa. I detta avtalet 
integreras Zaplox SDK med Agilysys affärssystem och dormakaba låssystem. 
 
Prairie Band Casino & Resort, med 495 rum, kan nu erbjuda sina gäster en kontaktfri mobil in- och 
utcheckning med mobil nyckel där gästen vid ankomst till hotellet kan gå direkt till sitt hotellrum och 
öppna dörren med sin mobila nyckel under hela sin vistelse. Hotellets gäster behöver nu inte längre 
stå i kö och trängas med andra gäster för att checka in och få sin nyckel, samtidigt kan hotellet bli mer 
resurseffektiva och tillhandahålla mer intäktsgivande service i appen som exempelvis bokningar av 
restaurangbesök, spa eller golf, vid tillfällen då gästen är mer mottaglig för specialerbjudande.    
 
”Vårt starka partnersamarbete med Agilysys har genererat ytterligare ett avtal med ett välrenommerat 
casino. Zaplox kontaktfria mobila lösningar är anpassade för resorts och casinos där man vill att 
gästen ska spendera sin tid i spelområdet och inte med att stå i kö för att checka in och få sin nyckel 
till hotellrummet. Kontaktfria, digitala lösningar som kan öka gästsäkerheten har hög prioritet i 
hotellindustrin på grund av den pågående pandemin och risken för smittspridning. Zaplox och Agilysys 
kontaktfria mobila gästresa med mobila nycklar ser till att hotell, som Prairie Band Casino & Resort nu 
kan erbjuda sina gäster en säker vistelse”, säger Magnus Friberg, VD, Zaplox AB 
 
Partneravtalet mellan Agilysys och Zaplox ä r 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 650 000 SEK. Det finns inga garantier för att 
denna intäkt kommer att nås fullt ut genom avtalet. 
 
Om Prairie Band Casino & Resort 
Prairie Band Casino & Resort, lokaliserat i Mayetta, Kansas, är ett ”Native American Casino” som ägs 
av Prairie Band Potawatomi Nation. Hotellet har 5 restauranger, 3 barer/lounger, konferenscenter och 
ett dygnet-runt-öppet kasino på 35 000 kvadratmeter med 1200 spelautomater, Bingo Hall och 
bordsspel. På hotellet finns även inomhus- och utomhuspooler, gym, torrbastu och ångbad, lyxigt spa, 
spelrum med virtuell golf och konferensrum. www.prairieband.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 kryssningsfartyg och restauranger. 
Agilysys, som har mer än 3000 kunder erbjuder de mest omfattande mjukvarulösningarna i 
hotellbranschen och är kända för sitt breda och kvalitativa produktutbud. 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  
 
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 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. Mer information på zaplox.com 
 


