
 

 

Pressmeddelande  

Göteborg 2021-11-24 

 

RÄTTELSE AV PRESSMEDDELANDE DEN 23 

NOVEMBER KLOCKAN 12:10 - Zesec tecknar 

samarbetsavtal med FortVillage om integration i 

molnbaserat fastighetssystem 
 

På grund av tekniskt fel hos leverantören innehöll pressmeddelandet den 

23 november 2021 klockan 12:10, en felaktig länk. Därför skickar vi ut 

pressmeddelandet på nytt. Det finns inga andra förändringar av innehållet  

 

Som en del i Zesecs målsättning att erbjuda mobil access som en  

integrerad del i moderna, innovativa fastighetssystem meddelar  

bolaget att avtal tecknats med FortVillage om integration 

 

Zesecs integration med FortVillage gör det enkelt för fastighetsägare och  

förvaltare att per automatik skicka mobil access från fastighetssystemet  

utan att behöva växla mellan olika system, skapa ett nytt hyreskontrakt och  

skicka med mobil access till hyresgästen.    

 

FortVillage är ett molnbaserat fastighetssystem som förenklar ägande och  

utveckling av fastigheter genom digitalisering och automatisering av  

fastighetsförvaltningen. Fastighetssystemet är anpassat efter fastighetsägarnas  

behov och processer med stort fokus på användarvänlighet. Fastighetssystemet  

är modulbaserat vilket betyder att man kan välja att enbart använda de  

modulerna som passar den egna organisationen. 

 

- Integrationen med Zesec kommer att förenkla in- och utflyttning genom att  

tillträdet till fastigheten och lägenheten eller kontoret kan tidsbegränsas.  

Ingen manuell nyckeladministration kommer i framtiden att behövas vilket  

sparar tid och pengar, säger Ahmed Chaban VD på FortVillage. 

 

 - Genom samarbetet med ett modernt, innovativt fastighetssystem som  

FortVillage tar vi ytterligare ett steg på vägen mot mobil access för alla,  

säger Thomas Rejmell COO på Zesec. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden (publ) 

mg@zesec.com 

+46 70	375 40 74 



 

 

Om Zesec 

Zesec of Sweden AB (publ) är ett bolag, noterat på NGM Nordic SME, som digitaliserar  

infrastrukturen för fastigheter. Med Zesec appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att 

exempelvis fastighetsskötare eller boende inte behöver använda fysisk nyckel, kort eller 

nyckelbricka för att komma in eller vara fysiskt på plats för att släppa in någon. Bolaget har 

skapat en digital integrationsplattform som är kompatibel med marknadens digitala lås. 

 www.zesec.com 

 

Om FortVillage 

FortVillage är ett molnbaserat fastighetssystem som digitaliserar och automatiserar 

fastighetsförvaltningen. Fastighetssystemet är anpassat efter fastighetsägarnas  

behov och processer med stort fokus på användarvänlighet. 

www.fortvillage.com 

 

 

 


