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ZignSec ingår ett partneravtal med Suprema, 
global marknadsledare inom säkerhet och 
biometrik

ZignSec har ingått ett strategiskt partneravtal med Suprema gällande deras Mobile Access-
plattform och ZignSecs verifieringsplattform. Suprema Mobile Access låter dess användare 
nyttja sina smarta mobiltelefoner som en digital nyckel för att få tillgång till dörrar, faciliteter, 
med mera. Partnerskapet kommer att möjliggöra en helt digital signup-process via ZignSecs 
realtids-verifieringsplattform.

De kombinerade teknologierna kommer att erbjuda en lösning för säker, kontaktlös och autonom 
tillgångs-kontroll till kommersiella byggnader, hotell, festivalområden, fordon, samt sport- och 
fritidsområden. Suprema Mobile Access använder sig av både NFC och BLE för full kompatibilitet 
med olika typer av smarta mobiltelefoner.

Suprema är en global marknadsledare inom digital säkerhet, biometrik och eID med ett säljnätverk 
i 140 länder. Bolaget erbjuder både hårdvara och mjukvara, och över en miljard människor världen 
över använder sig av deras teknologi.

Kommentar från Timm Schneider, VD för ZignSec:
”Vårt nyinledda partnerskap med Suprema är otroligt viktigt för oss, dels för att vår teknik i 
kombination med deras kan revolutionera hur vi interagerar med dörrar och lås i framtiden, men 
också för att det är en enorm kvalitetsstämpel för oss. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans 
med dem för ett digitalt och säkert samhälle.”

För mer information, vänligen kontakta:

Timm Schneider, VD Tel: +46 8 121 541 39 timm.schneider@zignsec.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande Tel: +46 76 221 30 75 alexander.albedj@zignsec.com

Om Zignsec AB

ZignSec är ett RegTech-bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar olika 
typer av ID-verifieringsmetoder på ett ställe. Metoderna används av företag för att på ett säkert 
och snabbt sätt identifiera onlinekunder i realtid. Bolagets kunder återfinns inom ett flertal 
branscher där identifiering är viktigt, med störst koncentration inom finansiella tjänster och iGaming.

Om Suprema Inc.

Suprema has established itself as a premium global brand in physical security industry and has 
worldwide sales network in over 130 countries. Suprema has no.1 market share in biometric access 
control in EMEA region and named to the world's top 50 security manufacturer.
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