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Cybercom vald att hantera Sony Ericssons externa
webbplatser
Cybercom och Sony Ericsson har tecknat avtal gällande
applikationsansvar, utveckling och test av Sony Ericssons externa
webbplatser med tillhörande funktionaliteter. Avtal har tecknats fram till
31 december 2008 och uppdraget förläggs till stor del till Cybercoms
offshoreverksamhet. I åtagandet kommer Cybercom dels att sköta den
löpande förvaltningen, dels att vara delaktig i viktiga utvecklings- och
testprojekt.
- Vår portal är en av våra viktigaste marknadskanaler för att bygga relationer med våra kunder och erbjuda
produktinformation och service. Den goda erfarenhet vi har från att samarbeta med Cybercom gör att vi
beslutat lägga utökat ansvar hos dem, säger Mats Frisk, Director Internet Solution Centre på Sony Ericsson.
- Vi är mycket glada för förtroendet som vi får från Sony Ericsson, säger Bengt Levin, vice VD på Cybercom
Group. Ett av Cybercoms expertisområden är utveckling och förvaltning av portaler och mobila lösningar och vi
har sedan 2002 haft applikationsansvar för olika delar av Sony Ericssons webbplatser. I och med vår
nystartade verksamhet i Indien kan vi nu erbjuda konkurrenskraftiga offshoretjänster och utökade åtaganden.
Cybercoms medarbetare arbetar både onshore i närhet med kunden och offshore för strukturerade arbetspaket. På
så vis säkerställs snabb leverans, kvalitet och 24/7 support och utveckling.

- Det här är en väldigt viktig affär för oss. Sony Ericsson är en av våra största kunder och förtroendet de ger
oss bekräftar att vår strategi är riktig och vårt erbjudande attraktivt. Vi tror att det är avgörande att kunna vara
en aktör med global leveransförmåga. Våra kunders marknad är ofta global och där är vi en aktör att räkna
med. Vi ser en nära framtid inom vår bransch där vår tillväxt lokalt sker genom attraktiva 7/24 leveranser och
där best shore leveranser är viktiga ingredienser, säger Mats Alders VD och koncernchef Cybercom Group.
Affären har tecknats i juni och en överflyttningsperiod innehållande flera steg är beräknad fram till oktober
månad. Omkostnader för offshoreuppstarten inkluderas i andra kvartalet 2006.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Alders, vd och koncernchef Cybercom Group, + 46 707 253 200
Bengt Levin, vice vd Cybercom Group, + 46 708 57 62 75

Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda
teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom telekom för utveckling av nätverk
och terminaler. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekområdgivning och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har
uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Norge, Indien, Singapore, Storbritannien och Sverige. Antalet anställda uppgår till cirka
430 personer. Läs mer på www.cybercomgroup.se.
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