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Cybercom satsar på plattformar för Smartphones
Cybercom tecknar partneravtal med UIQ Technology. UIQ har ledande
produkter inom mobila plattformar som bygger på Symbian OS – ett
område med bred förankring inom Cybercom. Samtidigt inleder bolaget en
expansion inom området för att möta utökad efterfrågan.
- UIQ Technologys samarbete med Cybercom innebär att vi kan addera ett mervärde till våra kunder när det
gäller utveckling av programvara för nya mobiltelefoner. Vi välkomnar Cybercom till vår allians och vi ser fram
emot ett lyckosamt samarbete, säger Carina Lindberg, Head of Partner Management på UIQ Technology.
- UIQ erbjuder en flexibel lösning som förenklar lokalanpassningen av mobila applikationer, så som push email,
internet browsing, end user personalisation samt enhanced music applications. I och med Sony Ericsson
Mobile Communications förvärv av UIQ Technology är UIQ’s Development Platform och Application Suite en
global standard att räkna med, säger Johan Strid, Vice President på Cybercom Sweden South.
- Smartphones står för en allt större del av mobiltelefontillverkarnas och mobiloperatörernas intäkter och vinst.
Marknaden för programvaror till avancerade telefoner växer snabbt. Genom detta partnerskap kan vi stärka
erbjudandet till våra kunder och våra kunders kunder samtidigt som vi är med och påverkar utvecklingen av
framtidens Smartphones”, fortsätter Johan.
Mobila lösningar är ett av Cybercoms kärnområden. Inom detta segment sysselsätter Cybercom ett hundratal
konsulter och upplever en stark tillväxt. För att stärka Cybercoms ledande position och ytterligare växa inom
segmentet har Cybercom identifierat UIQ Technology som en långsiktig partner. Cybercom arbetar idag med
applikationsutveckling, test, lokaliserings- och innehållstjänster för Smartphones till flera av världens ledande
mobiltelefontillverkare. Partneravtalet med UIQ innebär att Cybercom deltar i UIQ Alliance för fortsatt utveckling
av en ny global standard.
UIQ Technology ägs sedan i februari av Sony Ericsson och utgör en egen enhet inom koncernen med ansvar
för utveckling av oberoende plattformar till världens ledande mobiltelefontillverkare.
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Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig
som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS).
Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom,
Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har cirka 1 300 anställda med
uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Indien, Polen, Singapore, Storbritannien och Sverige. Cybercom är sedan 1999 noterat
på OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.se

Cybercom Group Europe AB (publ)
Besöksadress: Fleminggatan 20
Box 7574
103 93 Stockholm

Organisationsnummer: 556544-6522
Telefon: 08-578 646 00
Telefax: 08-578 646 10

www.cybercomgroup.se
info@cybercomgroup.se

