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Zesec lanserar integrationslösning tillsammans med 

FastPark  
 

Zesec och FastPark lanserar tillsammans en gemensam integrationslösning för 

att skapa mobil access till parkeringsplatser i garage samt bakom grind 

 

Zesec och FastPark tecknade under november 2021 tillsammans ett avtal där målet var att 

lansera en gemensam plattform för framtidens parkeringslösningar. Bolagen har sedan 

dess arbetat intensivt med att utveckla och testa tekniska lösningar som innebär att bilister 

kan få tillgång till parkeringsplatser över hela Sverige samt på ett enkelt sätt hyra ut sin 

egen plats vid behov. 

 

Bolagen kan härmed presentera en färdig integration och planen är att de första 

fastigheterna med parkeringsplatser kommer att driftsättas med början efter årsskiftet. 

 

- Zesec är väldigt stolta över att samarbeta med en så innovativ och tillväxtorienterad aktör 

som FastPark. Vår mobila access fungerar utmärkt även för parkeringsplatser bakom 

garage eller grind och tillsammans med FastPark kan vi på ett framgångsrikt sätt utveckla 

det konceptet säger Martin Konczak, försäljningschef på Zesec. 

 

- Vi på FastPark ser fram emot att rulla ut den här lösningen tillsammans med Zesec till 

våra kunder och partners. Vår gemensamma integration med Zesec möjliggör bilister att 

komma åt garageplatser och parkeringar bakom grind vilket är ett mycket bra komplement 

till FastParks nuvarande bokningstjänster då Zesec är i framkanten gällande inpassering. Vi 

är i dialog med större fastighetsägare i Sverige som visar intresse för den här innovativa 

lösningen att tillgängliggöra parkeringsplatser över hela Sverige, säger Albin Samuelsson, 

CEO på FastPark. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden AB (publ) 

mg@zesec.com 

+46 70	375 40 74 

  



 

Om Zesec 

Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget 

erbjuder digital porttelefoni och access för flerbostadsfastigheter och kontor. Med Zesec-appen 

flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna 

entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås digitaliseras enkelt och 

kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX installerad av auktoriserad återförsäljare. 

Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni-lösning med QR-kod gör att besöksmottagaren via 

video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, 

från var som helst i världen. Vi bygger det nyckelfria samhället. 

www.zesec.com 

 

Om FastPark 

FastPark är plattformen där parkeringsbehövande möter dem som vill hyra ut sin parkeringsplats. 

Det kan vara svårt att hitta en parkering i centrum när man till exempel ska till jobbet på morgonen, 

är i en främmande stad eller ska på något event. De flesta bilförare har någon gång känt irritation 

och stress över att inte hitta en parkeringsplats. Det problemet har FastPark nu löst! Genom att 

erbjuda privatpersoner möjligheten att hyra ut sina egna parkeringar skapar vi nya 

parkeringslösningar runt om i Sveriges städer. 
 

www.fastpark.se 

https://www.zesec.com
https://fastpark.se

