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Att: nyhetschefen

Cyber Com Education utbildar FöreningsSparbankens
anställda över webben
Cyber Coms utbildningsföretag har utvecklat och sålt en webbaserad utbildning åt
FöreningsSparbankens anställda. Man beräknar att cirka 800 personer per år
kommer att genomgå denna ubildning, under tre år framöver.
Den aktuella utbildningen är en introduktionsutbildning för nyanställda vid
FöreningsSparbanken. Genom webbaserad utbildning kan introduktion av
nyanställda ske på ett effektivare sätt, speciellt för geografiskt utspridda
organisationer som FöreningsSparbanken. Utbildningen håller längre då den enkelt
och snabbt kan modifieras av Cyber Com eller FöreningsSparbanken.
Överenskommelsen bygger på en värdebaserad prissättning (s k value-based
pricing) där Cyber Com Education deltar hela vägen från affärsutveckling och idé
till genomförande och marknadskommunikation.
- FöreningsSparbanken visar vägen med denna utbildningssatsning. För oss, och
vår samarbetspartner Eisi, ger utbildningen ytterligare kunskap och erfarenhet
inom ett mycket viktigt område hos alla organisationer, nämligen hanteringen av
nyanställda, säger Christian Kaijser, VD på Cyber Com Education.
- Samarbetet med Cyber Com har givit oss en Internetbaserad
introduktionsutbildning som är ett första steg i introduktion och utbildning av nya
medarbetare i banken. Genom att utbildningen är Internetbaserad ger den en hög
grad av valfrihet vad avser tid och plats för genomförande. Utbildningen är ett bra
stöd i ledarens ansvar att utveckla medarbetare i banken, säger Hans Ericsson,
Utbildningsansvarig på FöreningsSparbanken.
FöreningsSparbanken är en av Nordens största bankgrupper. Företaget har cirka
11.000 anställda och hade år 1998 en balansomslutning på 720 miljarder kronor
och ett resultat på 4,6 miljarder kronor.
forts.

Cyber Com Consulting Group erbjuder ett integrerat helhetskunnande inom IT,
affärsutveckling och marknadskommunikation för effektiva och värdeskapande
lösningar rörande kundens hela affärsprocess. Ett av Cyber Coms dotterbolag är
Cyber Com Education, ett ledande företag inom e-learning. Omsättningen för
koncernen under de första nio månaderna 1999 uppgick till 132,3 Mkr (+125%)
med ett resultat på 8,1 Mkr (2,3 Mkr). Antalet anställda har vuxit kraftigt sedan
starten 1994 och i dag har drygt 290 personer avtal om anställning inom Cyber
Com.
EISI, (Education & Information Services on Internet) är ett kunskapsföretag som
skapar och driver företagsanpassade utbildningar samt öppna bredd- och
yrkesutbildningar på utbildningsplattformen Surfa och Lär.
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