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Zaplox partnerskap med Agilysys etablerar 
sig i Europa och nya kundavtal tecknas 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 flera nya kundavtal i Europa och USA. Avtalet med Town Hall Hotel i London, 
Storbritannien markerar partnerskapets första kundavtal på den europeiska marknaden.  
I USA har nya avtal med Grand Traverse Resort & Casino, Turtle Creek och Leelanau Sands 
Casino, Prairie Meadows Racetrack & Casino samt ytterligare rum på sedan tidigare 
kommunicerade Island Resort & Casino tecknats. Sammantaget summerar avtalen till totalt 
1081 rum. Leveransen omfattar Zaplox nyckelcentriska SDK för mobila nycklar i integration 
med Agilysys affärssystem för hotell och låssystem från dormakaba och ASSA ABLOY Global 
Solutions. 
 
Inom kort kan hotell och kasinogäster på Grand Traverse Resort & Casino, Turtle Creek Casino, 
Leelanau Sands Casino alla lokaliserade i Michigan, Prairie Meadows Racetrack & Casino i Iowa och 
Town Hall Hotel i London checka-in och få en mobil nyckel för att öppna sitt hotellrum, samt ta del av 
erbjudanden, hotell/kasinoinformation och checka ut direkt i hotellets egen app. 
 
”Town Hall Hotel i London är samarbetets första kundavtal på den europeiska marknaden. Vi har stora 
förväntningar på den europeiska marknaden då potentialen är stor med Agilysys många befintliga 
kunder men också för att vi ser ett stort ökat intresse för vår gemensamma kontaktfria och mobila 
lösning nu när hotellen börjar öppna upp och ta emot gäster igen. Detta är ett väntat nästa steg i vårt 
partnersamarbete med Agilysys”, säger Even Frydenberg, VD Zaplox.  
 
Zaplox och Agilysys kombinerade lösning bestående av rGuest Express och Zaplox mobila nycklar är 
en konkurrenskraftig mobil lösning för både hotell och kasinos oavsett storlek och marknad. 
Hotellindustrin har för närvarande ett utökat fokus på gästens säkerhetsbehov och prioriterar att 
erbjuda alternativa digitala möjligheter vid exempelvis in- och utcheckning och betalning. Zaplox och 
Agilysys mobila gästresa innebär att hotellgästen inte längre behöver stå i kö för in- och utcheckning 
eller för att få tillgång till sin rumsnyckel. Processen hanteras direkt i hotellets app och gästens kan 
utnyttja den vunna tiden i kasinot eller till att ta del av hotellets service- och aktivitetsutbud.  
 
Island Resort & Casino i Michigan som varit i drift med Zaplox mobila nycklar sedan 2020 adderar nu 
ytterligare 183 rum till det befintliga avtalet då de utökat antalet mobilanpassade hotell lås redo för 
Zaplox mobila nycklar. 
 
Even Frydenberg fortsätter: 
”Nu adderar vi ytterligare 1081 rum och 5 nya kundavtal till ett redan framgångsrikt samarbete. Vårt 
mål är att erbjuda både gästen och hotellet en smidigare, säkrare och mer effektiv hotellupplevelse. 
Tillsammans med Agilysys levererar vi en konkurrenskraftig mobil gästresa med allt från reservation, 
in- och utcheckning, mobil nyckel och betalning, i integration med en av marknadens mest använda 
affärssystem för hotell och kasinos”. 
 
Zaplox nyckelcentriska SDK integreras med Agilysys rGuest Express och låssystem från dormakaba 
och ASSA ABLOY Global Solutions. 
 
 
 
 



 
Om Leelanau Sands Casino, Grand Traverse Resort and Turtle Creek  
Leelanau Sands Casino & Lodge, Turtle Creek Casino & Hotel och Grand Traverse Resort and Spa 
ägs och drivs av Grand Traverse Band of Ottawa och Chippewa Indians, en federalt erkänd 
indianstam i norra Michigan, USA. Grand Traverse Band of Ottawa och Chippewa Indians ligger i den 
nordvästra delen av Michigan Lower Peninsula, 37 km norr om Traverse City i Leelanau County. 
www.grandtraverseresort.com 
www.turtlecreekcasino.com 
www.leelanausandscasino.com 
 
Om Town Hall Hotel 
Det 5-stjärniga Town Hall Hotel & Apartments ligger i Londons livliga East End. Hotellet erbjuder en 
rymliga lägenheter, eleganta hotellrum och spektakulära sviter samt den uppskattade Corner Room 
Restaurant. www.townhallhotel.com 
 
Om Prairie Meadows Racetrack & Casino 
Prairie Meadows Racetrack Casino & Hotel ligger ca 20 minuter Des Moines, Iowa. På hotellet finns 
förutom pooler, gym, flertalet prisbelönta restauranger samt ett kasino med över 2 100 spelautomater 
och 54 spelbord. Hästkapplöpningar anordnas på Prairie Meadows Racetrack från april till oktober. 
www.prairiemeadows.com 
 
Om Island Resort & Casino 
Island Resort & Casino ligger i Michigan och är en av Mid westerns största golf-, kasino- och 
underhållningsanläggningar. Island Resort & Casino ägs och drivs av Hannahville Indian Community 
och erbjuder ett 400 000 kvm casino, flertalet restauranger, spa, konferenscenter och showroom samt 
två prisbelönta golfbanor; Sweet Grass och Sage Run Golf Club. www.islandresortandcasino.com 
 
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. 


