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Zaplox tecknar ytterligare kundavtal för 
installation av mobila nycklar i USA 
 
Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig, 
säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att de tillsammans med sin partner Agilysys 
tecknat tre nya kundavtal med amerikanska hotell och kasinos. De nya avtalen inkluderar; Inn 
of the Mountain Gods Resort & Casino, Grand Casino Mille Lacs och Fort Sill Apache Casino 
Hotel i USA och summerar till 905 rum.  Zaplox nyckelcentriska SDK för mobila nycklar 
integreras med med Agilysys affärssystem för hotell och låssystem från dormakaba och ASSA 
ABLOY Global Solutions. 
 
Det framgångsrika samarbetet mellan Zaplox och Agilysys har under senare delen av 2020 och i 
början av 2021 resulterat i mer än 20 nya gemensamma kundavtal. Kombinationen av Agilysys gäst 
app rGuest Express och Zaplox lösning för mobila nycklar, är en attraktiv lösning för Agilysys 
potentiella och befintliga kunder. De nya amerikanska kundavtalen innebär att Inn of the Mountain 
Gods Resort & Casino (273 rum), Fort Sill Apache Casino Hotel (132 rum) och Grand Casino 
Mille Lacs (500 rum), med totalt 905 rum, framöver kan erbjuda sina hotell- och kasinogäster mobil in- 
och utcheckning, mobil nyckel för att öppna sitt hotellrum, erbjudanden, hotell och kasinoinformation 
direkt i sin egen app.  
 
Pandemin har prioriterat gästsäkerheten inom hotellindustrin och hotellgästens förväntningar på 
kontaktfria digitala alternativ har blivit en viktig konkurrensfaktor för hotell, som nu i snabb takt måste 
öka sin beläggning på ett kostnadseffektivt sätt. Zaplox och Agilysys marknadsanpassade och 
personaliserade gästresa innebär att hotellgästen inte längre behöver stå i kö för in- och utcheckning 
eller för att få tillgång till sin rumsnyckel. Processen hanteras istället smidigt direkt i hotellets app och 
gästens kan utnyttja den vunna tiden i kasinot eller till att ta del av hotellets service- och 
aktivitetsutbud. Vilket även get hotellen möjlighet att arbeta effektivare och se till att personalen som 
inte längre behöver hantera in- och utcheckning kan arbeta med mer intäktsgenererande service. 
 
”Vi är mycket stolta över av samarbetet med partners, som Agilysys som delar vår strävan efter att 
erbjuda både gästen och hotellet en smidigare, säkrare och mer effektiv hotellupplevelse. Zaplox 
mobila nyckellösning utgör idag en mycket väsentlig del av Agilysys mobila gästresa. Styrkan i att 
kunna leverera en gästresa som hanterar hela flödet från reservation till utcheckning och betalning i 
direkt integration med en av marknadens mest använda affärssystem för hotell och kasinos påverkan 
Zaplox marknadsposition i positiv riktning och ger oss en hög tillväxtpotential på den nordamerikanska 
marknaden.” säger Even Frydenberg, VD Zaplox. 
 
Zaplox nyckelcentriska SDK integreras med Agilysys rGuest Express och låssystem från dormakaba 
och ASSA ABLOY Global Solutions. 
 
Om Inn of the Mountain Gods Resort & Casino 
The Inn of the Mountain Gods Resort & Casino är vackert beläget i reservatet Mescalero Apache i 
Mescalero, New Mexico, USA. Hotellet, som erbjuder totalt 273 rum, består av en nyligen topprankad 
golfanläggning, en exklusiv spaanläggning samt ett av New Mexikos bästa kasinos. I det natursköna 
omgivningarna kan gäster utforska allt från zipline-turer och båtliv till prisbelönta restaurang-
upplevelser. Hotellet ägs och drivs av Mescalero Apache Tribe.  
https://innofthemountaingods.com 
 
 
 
 
 



 
Om Fort Sill Apache Casino  
Apache Casino Hotel är ett modernt hotell med 132 rum i Lawton, Sydvästra Oklahoma USA. Med 
över 800 moderna spelautomater och en mängd olika bordsspel erbjuder hotellet en full kasino-
upplevelse. Hotellanläggningen består även av ett 16 000 kvm stort evenemangsutrymme samt  
en 10 000 kvm stor balsal. Hotellet ägs och drivs av the Fort Sill Apache Tribe. 
https://www.apachecasinohotel.com/hotel/ 
 
Om Grand Casino Mille Lacs 
Prisbelönta Grand Casino Mille Lacs är med sina 500 rum ett av de största kasinohotellen i 
Minnesota, USA. Hotellet ligger en kort promenad från sjön Mille Lacs och erbjuder förutom ett stort 
kasino även swimmingpool, 20-personers jacuzzi, spelarkad och ett nationellt erkänt evenemangs-och 
kongresscenter. Hotellet ägs och drivs av Mille Lacs Band ofOjibwe.  
https://grandcasinomn.com/lodging/grand-casino-mille-lacs-hotel/ 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Even Frydenberg, VD 
E-post: even.frydenberg@zaplox.com 
Telefon: +32 468 07 88 02 
Alternativt: ir@zaplox.com 
 
Certified Adviser 
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB 
E-post: ca@skmg.se 
Telefon: +46 11 32 30 732 
 
Om Zaplox 
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den 
globala hotellmarknaden med en 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 kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt 
distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar 
adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett 
kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda 
självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås-, hotell- och betalningssystem, och 
kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. 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. 


