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SAS väljer Cybercom
SAS har tecknat ramavtal med Cybercom gällande ITkonsulttjänster. Ramavtalet löper tre år och gäller hela SASkoncernen med dess verksamhet i Sverige, Danmark och Norge.
– Vi ser en stor affärspotential i vårt samarbete med SAS, säger Mikael Sundberg, affärsansvarig
Cybercom Group. SAS är mycket teknikintensivt och ligger långt fram i utvecklingen. Det är en
spännande kund, där vi får alltfler attraktiva uppdrag.
Avtalet täcker samtliga av SAS efterfrågade IT-konsulttjänster, såsom projektledning, arkitektur,
systemutveckling, och olika specialister inom SAS teknikområden.
– Vi är mycket glada och stolta över att SAS ger oss detta förtroende. Ramavtalens betydelse ökar i
rådande marknadssituation. Med Cybercoms verksamheter lokalt i Stockholm, Göteborg, Malmö och
Köpenhamn har vi en stor leveranskapacitet nära kunden och kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar
inom portaler, mobila lösningar och säkerhet, säger Peter Keller-Andreasen vice vd Cybercom Group.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Sundberg, affärsansvarig Cybercom Group +46 70 575 39 05
Peter Keller-Andreasen, vice vd Cybercom Group +45 2948 38 00
Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group +46 708 64 47 02
Om SAS
SAS koncernen är Norra Europas ledande flygbolagskoncern och erbjuder flygtransporter och flygrelaterade
tjänster. Scandinavian Airlines och Blue1 är medlemmar i världens största flygallians, Star Alliance™. I koncernen
ingår också flygbolaget Widerøe och det delägda flygbolaget Estonian Air. SAS koncernens lojalitetsprogram SAS
EuroBonus infördes 1992 och har mer än 2,8 miljoner medlemmar. Under 2008 transporterade SAS koncernen
29 miljoner passagerare till över 150 destinationer.
Om Cybercom
Cybercom Group är ett konsultföretag inom IT- och telekom som erbjuder global sourcing för end-to-endlösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, portaler, mobila tjänster,
inbyggda system och telekom management. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred
branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig
sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och 24 egna
kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen.
Läs mer på www.cybercom.se
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