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Cybercom och Segmenta i nordiskt partnerskap
Cybercom och Segmenta påbörjar samarbete för att gemensamt
stärka erbjudande och leveranskapacitet för implementation och
integration av SAP-lösningar.
Cybercoms verksamhet i Danmark har under året ökat andelen åtaganden inom bank- och finans
samt inom offentlig sektor. Cybercom är ett av de få danska konsultbolagen som tilldelats båda SKIs
ramavtal, dels för projektleveranser och dels för kompetensförstärkning. SKI är den danska
inköpsenheten för stat och kommun.
- Vi har märkt en ökad efterfrågan av konsulttjänster inom SAP-området, både för implementation och
integration, framförallt hos våra kunder inom offentlig sektor. Genom samarbetet med Segmenta kan
vi nu bättre möta den efterfrågan och bredda vårt engagemang hos befintliga och nya kunder, säger
Karsten Adelmark, vd Cybercom Danmark.
Det danska konsultbolaget Segmenta är specialister med lång erfarenhet inom SAP och erbjuder
utvecklingstjänster och implementation för SAP-lösningar. På kundlistan finns bland andra Carlsberg,
EON, KMD och Dong Energy.
- Vi är väldigt glada över samarbetet. Cybercom är ett starkt varumärke och genom partnerskapet når
vi en bredare marknad även utanför Danmark, säger Lars Damgaard, partner och vd, i Segmenta.
För ytterligare information, kontakta:
Karsten Adelmark, vd Cybercom Danmark, tel. +45 (0)2948 3828
Lars Damgaard, partner och vd Segmenta, tel. 45 (0)2482 2776
Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group, tel.46 (0)708 64 47 02
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 säkerhet, webbportaler, mobila tjänster och
inbyggda system. 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 25 egna kontor i 11 länder. Cybercom
grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercom.se
Om Segmenta
Segmenta A/S, som grundades 2000 med mottot ”proven in action”, har Danmarks mest erfarna SAP-konsulter
och är med sina många implementerade SAP-projekt en av de marknadsledande konsultbolagen inom SAP i
Danmark. Segmenta, är en officiell SAP-servicepartner och arbetar främst med SAPs utvalda branschlösningar
och SAPs CRM-lösningar. 2006 blev Segmenta utnämnt till Danmarks bästa IT-företag av Computerworld och
2007 till Danmarks bästa systemintegratör. Se mer på www.segmenta.com
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