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Cybercom tecknar femårigt avtal med Telenor värt över
30 MSEK
Cybercom har fått i uppdrag av Telenor att förvalta tre affärskritiska
system. Ordervärdet uppgår till mer än 30 MSEK och löper över fem år.
– Det känns hedrande att Telenor ger oss ökat förtroende och överlåter åt oss att förvalta dessa
affärskritiska system. Förvaltningsuppdrag är strategiskt viktiga då de skapar långa kundrelationer och leder
ofta till att vi kan växa med kunderna, säger Patrik Boman, VD och koncernchef Cybercom Group.

Systemen som ingår i avtalet hanterar bland annat aktiveringen av tjänster till Telenors fasta nät samt
kontrollerar nätutbyggnaden av Telenors fasta och mobila nät.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Boman, VD och koncernchef, Cybercom Group, tel + 46 (0)73 983 89 79
Patrik Anshelm, tf. Informationsdirektör, Cybercom Group, tel + 46 (0)709 71 12 84

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
850 anställda med uppdrag världen över och 27 egna kontor i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på OMX
Nordiska Börs. Läs mer på www.cybercomgroup.com
Om Telenor
Telenor är ett av Norges största företag med en omsättning 2007 på 105 milliarder NOK. Telenor har fler än 35 800 medarbetare varav
25 600 utanför Norge. Telenor är marknadsledare i Norge inom telekommunikation, datatjänster och mediadistribution, och har en
betydande internationell verksamhet, speciellt inom mobilkommunikation. Telenor är noterad på Oslo Børs (TEL). Läs mer om Telenor
på www.telenor.no
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