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Zaplox i nytt globalt partneravtal med 
spelgiganten Aristocrat Technologies för 
integration av Zaplox SDK 
 
Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en kontaktfri mobil gästresa för 
en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att Zaplox tecknat ett globalt 
partneravtal med Aristocrat Technologies gällande Zaplox SDK. Aristocrat Technologies, som 
är ett av världens ledande spelbolag ska integrera Zaplox funktionalitet för mobil in- och 
utcheckning och mobila nycklar till sin egen gaming app för leverans till kasinon och resorts.   
 
Aristocrat Technology är en av de största globala leverantörerna av spellösningar. Bolaget startade 
1953, verkar i mer än 90 länder och erbjuder ett brett utbud av spelautomater, interaktiva 
videoterminalsystem och kasinolösningar såsom blackjack, tärningsspel, roulett och kortspel. 
Aristocrat erbjuder även spelappar (gaming apps) som gör det möjligt för deras kunder, som kasinon 
och större resorts att tillhandahålla spel och underhållning till sina gäster i deras egna mobiler och 
surfplattor. Nu väljer Aristocrat att integrera bolagets kasino app med Zaplox SDK och addera mobil 
in- och utcheckning och mobila nycklar från Zaplox till sitt erbjudande. 
 
Zaplox SDK (Software Development Kit) inkluderar bolagets redan färdiga integrationer till 
marknadsledande låstillverkare och Property Management System (PMS) till företag som önskar 
addera in- och utcheckning samt mobila nycklar till sin egen lösning/app. Det är ett kostnadseffektivt 
och snabbt sätt för partners och hotell att erbjuda en kontaktfri mobil gästresa i deras egen eller 
kundens existerande app. Genom integration med Zaplox SDK reduceras integrations- och 
installationstiden och gästerna kan fortsätta att använda hotellets eller kasinots app som tidigare men 
kan även checka-in, få sin mobila nyckel och checka ut i samma app.  
 
”Vi upplever ett stort intresse för vårt SDK och möjligheten att addera Zaplox funktionalitet för en 
kontaktfri gästupplevelse till en befintlig gäst- eller spelapp. Partnersamarbetet med Aristocrat, där 
Zaplox SDK är en del av Aristocrats egen applösning, ger oss stora möjligheter att i högre hastighet 
och omfattning öka antalet aktiva dörrar på resorts och kasinon. Första projektet har en potential på 
10 hotell och ca 5000 rum och ska ses som starten på ett nära globalt samarbete på flera marknader 
parallellt. Zaplox SDK är mycket konkurrenskraftigt då det innehåller både lås- och PMS integrationer i 
en och samma lösning, samtidigt som det ger flera omedelbara fördelar för våra partners i form av 
beprövad funktionalitet, tidsbesparingar och en smidigare leveransprocess” säger Even Frydenberg, 
VD Zaplox. 
 
Om Aristocrat Technology 
Aristocrat Technologies Inc. är ett dotterbolag till Aristocrat Leisure Limited, en av de största 
tillverkarna av spelautomater i världen med mer än 6000 anställda. Företaget är licensierat i cirka 300 
speljurisdiktioner, verkar i mer än 90 länder och erbjuder en unik blandning av spelinriktade produkter 
och tjänster. Aristocrats värderingar är förankrade i kreativitet och teknik, och företaget har en rik 
historia av innovation som har format spelindustrin under många decennier. För mer information, 
besök www.aristocrat.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 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 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 en Zaplox app som 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- och hotellsystem, 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. 


