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Att: nyhetschefen

Cyber Com utvecklar intranät åt A-Train
A-Train, som bygger och driver den nya flygpendeln Arlanda Express, har valt
Cyber Com som leverantör av sitt intranät. Cyber Com levererar en helhetslösning
med navigering, design, skräddarsydda funktionaliteter, datumstyrda meddelanden,
meddelanden med kvittens och avisering via e-post och SMS samt
databasintegration.

Cyber Com Consulting Botnia, som är baserat i Sundsvall, kommer att utveckla
intranätet. Botnias webbkomponent CyberTree används i lösningen för att
underlätta navigeringen med hjälp av en trädstruktur. Fler funktioner som finns
framtagna är t ex dokumenthantering, bokningar, persongalleria, rapportering,
behörighetssystem, händelselogg och diskussionsforum. Ett av de viktigaste
kriterierna vid A-Trains val av leverantör var möjligheten till decentraliserad
webbpublicering, en lösning som efterfrågas alltmer. Decentraliserad
webbpublicering innebär att publicering och uppdateringar kan skötas spritt i
organisationen vilket betyder att informationshanteringen blir betydligt mer effektiv.
- Affären visar att utveckling av helhetslösningar för intranät blir allt viktigare,
säger Per-Anders Bjuggstam, VD för Cyber Com Consulting Botnia.
- Intranätlösningen kommer att bli ett strategiskt verktyg i vår dagliga verksamhet,
säger Jocke Wahlsten, IT-chef, A-Train.
Cyber Com har nyligen även byggt hela betalningssystemet för Arlanda Express.
Cyber Com Consulting Group erbjuder ett integrerat helhetskunnande inom
IT/Internet, marknadskommunikation och affärsutveckling för effektiva och
värdeskapande lösningar rörande kundens hela affärsprocess. Omsättningen under
det första halvåret 1999 uppgick till 89,8 Mkr (+131%) med ett resultat på 6,2 Mkr
(1,9 Mkr). Cyber Com avser att notera företagets aktier på Stockholmsbörsens Olista under 1999.
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För ytterligare information kontakta:
Per-Anders Bjuggstam, VD
Cyber Com Consulting Botnia
Mobiltelefon: 0709 – 648 100
E-post: per-anders.bjuggstam@cybercom.se
Jocke Wahlsten, IT-chef
Arlanda Express, A-Train AB
Telefon: 08 – 588 89 000
Mobiltelefon: 0706 – 490 800
E-post: jka@atrain.se
Maria Svensson, informationsansvarig
Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB
Telefon: 08 – 678 78 80
Mobiltelefon: 0708 – 644 708
E-post: maria.svensson@cybercom.se
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