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Cyber Com Education först i Sverige med att
sälja utbildningar på Internet
Cyber Com Education kan nu som Sveriges första företag erbjuda utbildning via
webben som också köps via webben. Utbildningsportalen, som marknadsförs under
namnet CyberShop®, innehåller till en början över 100 utbildningar.
Bland det hundratal utbildningar som finns att välja mellan, finns allt ifrån
grundläggande IT-kunskap över MOUS-utbildningar till programmerings- och
MCSE-utbildningar. Utöver IT-utbildningarna finns också utbildningar i ekonomi och
försäljning/ledarskap. Priserna är ofta ungefär en tiondel av vad motsvarande
traditionella lärarledda kurs kostar.
-

Förutom det lägre priset på webbaserade utbildningar slipper företaget också
kostnader för resor, övernattningar och frånvaro från arbetet, säger Michael
Sandström, vVD på Cyber Com Education Group och ansvarig för
CyberShop®.

Eleven kan själv bestämma när och var han eller hon väljer att studera. Eleven har
tillgång till utbildningen under ett helt år så det går att när som helst repetera
utbildningen. De utbildningar som nu går att köpa via CyberShop har slutförts av
tusentals elever via Internet och Intranät med utmärkt resultat.
För att köpa utbildningar via CyberShop används till en början Internetbetalning via
de ledande svenska bankerna. Inom kort kommer även de banker som saknas samt
de ledande kortföretagen att kopplas på. Betalningarna sker i samarbete med Telia
Säker handel för att garantera säkra Internet- och kortbetalningar. För att genomföra
utbildningarna behöver eleven en Internetuppkoppling och helst programmet som
utbildningen handlar om. Övriga program för att kunna köra utbildningarna över
Internet laddas ned under utbildningens gång.
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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