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ASSA ABLOY Mobile Access ersätter nycklar på utvalda 
Starwood-hotell världen över 

 
I dag lanseras ASSA ABLOY Mobile Access for Hospitality, när Starwood Hotels & Resorts 

Worldwide lanserar SPG® Keyless, ett nyckelfritt passersystem som gör att 

Starwoodmedlemmar kan använda sina smarta telefoner som nycklar. SPG Keyless rullas 

ut runt om i världen på hotellkedjans Aloft, Element och W-hotell. SPG keyless lanseras på 

10 hotell i bland annat i Beijing, Hongkong, New York, Los Angeles och Doha. I början av 

2015 kommer Starwood att installera SPG Keyless i 30 000 dörrar på 150 hotell runt om i 

världen. 

 

Starwood har installerat lås med mobil access från ASSA ABLOY Hospitality och har 

tillsammans med ASSA ABLOY utvecklat funktionalitet för smidig interaktion med gästerna. 

Starwoodmedlemmar med smarta telefoner som har Bluetooth Smart aktiverat kommer att 

få hotellrummets mobila Seos-ID med rumsnummer skickat till sig via SPG-appen innan de 

anländer till hotellet. De kan sedan gå direkt till hotellrummet och enkelt hålla upp sin 

telefon framför låset.  

 

"ASSA ABLOY Mobile Access använder vår prisbelönta Seos®-teknologi som gör det möjligt 

att öppna dörrar med smarta telefoner. ASSA ABLOY Mobile Access stödjer både Bluetooth 

Smart och NFC och används tillsammans med ASSA ABLOYs kompatibla lås, läsare och 

mobila appar. Lösningen gör det möjligt att använda ett brett sortiment av iOS®- och 

Android™-baserade smarta telefoner och andra smarta enheter för att komma in i 

byggnader,” säger Johan Molin VD och koncernchef för ASSA ABLOY. 

 

 

SÅ FUNGERAR DET 

 

 Starwood Preferred Guest (SPG)-medlemmar registrerar sina telefoner med 

hjälp av SPG-appen.  

 När de sedan bokat ett rum på ett hotell med tjänsten får de en förfrågan om 

att nyttja SPG Keyless 24 timmar innan de ska checka in på hotellet.  

 Gästerna får ett meddelande om att de är incheckade och SPG-appen ger dem 

deras rumsnummer och Seos Mobile ID när rummet är klart. 

 När de kommer till hotellet kan de gå förbi receptionen och gå direkt till 

hotellrummet. 

 Med Bluetooth påslaget öppnar gästen SPG-appen, håller upp telefonen mot 

låset och väntar på att lampan ska visa ett grönt sken.  

http://www.hidglobal.com/services/mobile-access


 

 

 

 

 

Om ASSA ABLOY Mobile Access 

 

ASSA ABLOY är välkänt för sina framgångsrika och innovativa passerlösningar. ASSA 

ABLOY Mobile Access har använt befintlig mobilteknologi för att ta fram en lösning som kan 
användas världen över, är enkel att installera och lätt att hantera. 

ASSA ABLOY Mobile Access sammanför säkerhet och bekvämlighet genom mobila IDn som 

kan lagras på iOS
®
- och Android™-baserade smarta telefoner. Tack vare den prisbelönta 

Seos
®
-teknologin tillhandahåller ASSA ABLOY Mobile Access överlägsen identitetshantering 

och den mest dynamiska mobillösningen som finns på marknaden i dag.  

 

 

 

För mer information, kontakta: 

 

Johan Molin, vd och koncernchef, telefonnummer: 08-506 485 42 

Carolina Dybeck Happe, CFO och Executive Vice President, telefonnummer: 08-506 485 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ASSA ABLOY 
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, 
säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt 
bolag till en internationell koncern med cirka 43 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en 
omsättning på drygt 50 miljarder SEK. ASSA ABLOY erbjuder ett komplett produktutbud för lås- och 
dörrlösningar. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande 
ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entréautomatik och hotellsäkerhet. 

 


