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Zesec ökar takten tillsammans med SBC, Sveriges
BostadsrättsCentrum
Bostadsrättsförvaltaren SBCs samarbete med Zesec har tagit ordentlig
fart under hösten och antalet anslutna bostadsrättsföreningar växer
stadigt i takt med att insikten om digitaliseringens alla fördelar blir
tydligare. Samarbetet som inleddes i april 2021, innebär att över 4 300
bostadsrättsföreningar över hela Sverige fått möjlighet att öppna dörrar
med smartphone istället för med nycklar
I april tecknade Zesec och SBC avtal om leverans av digitala nycklar till
föreningarna och i juni kompletterades avtalet med en digital bokningslösning för
gemensamma utrymmen som tvättstugor och föreningslokaler. Nu introduceras
också möjligheten att ansluta och använda Zesecs patentsökta digitala
porttelefoni som gör traditionella porttelefonlösningar onödiga.
- Samarbetet med SBC är spännande på så många sätt. Det är alltid kul att jobba
med en innovativ bostadsrättsförvaltare som verkligen insett betydelsen av
digitalisering och som vet att ta initiativet, säger Thomas Rejmell som är
medgrundare och COO på Zesec.
- SBC har som vision att bli helt nyckelfria, såväl av effektivitets- som av miljöskäl.
Vi ser ett stort intresse från våra kunder att gå över till digital nyckelhantering och
därigenom höja värdet på sin förening. Vi noterar också ett stort intresse från våra
övriga partners som behöver enkel tillgång till fastigheterna för att kunna utföra
sina tjänster, säger Henrik Larsson, Ramavtals- och inköpsansvarig på SBC.

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 SBC
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är landets största oberoende företag av
förvaltningstjänster för bostadsrätter. Bolaget grundades 1921 och är idag en
helhetsleverantör som erbjuder expertis för bostadsrättsföreningen: ekonomisk och teknisk
förvaltning, energirådgivning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt
juridisk rådgivning. SBC tar varje år fram branschkompassen Sveriges Bostadsrättrapport
och är en aktiv röst i media. Under hösten 2021 lanserar bolaget en unik, marknadsledande
räntetjänst samt kampanjen ”Helt hemma”. SBC har idag 350 anställda och omsatte år
2020, 478 mkr i koncernen. Se kampanjen här: https://helthemma.sbc.se/.

