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Cybercom i treårigt avtal med global fordonstillverkare
Cybercom har tecknat ett nytt ramavtal med en ledande global
fordonstillverkare. Avtalet löper i tre år med möjlighet till
förlängning och gäller både konsulttjänster och ansvarsåtaganden.
– Detta är ett strategiskt avtal och vi ser det som ett kvitto på vårt kunnande inom
fordonsbranschen att vi får förnyat förtroende, säger Peter Keller-Andreasen,
Sverigechef för Cybercom och vice vd för Cybercom Group.
Ramavtalet omfattar konsulttjänster och ansvarsåtaganden inom elektronik- och
mjukvaruutveckling för i princip samtliga bolag inom fordonskoncernen. Cybercom
ser stora möjligheter att under ramavtalsperioden bli en viktig leverantör inom
internetlösningar och säkerhet.
– Hittills har detta avtal genererat intäkter på mellan 30 och 40 miljoner kronor per år.
Som utvald partner kan vi fortsätta att utveckla vårt givande samarbete, säger Patrik
Björler, Key Account Manager för fordonsindustrin på Cybercom.
Fordonet blir för användaren allt mer av en uppkopplad tjänsteplattform.
Integration av infotainmentlösningar blir tillsammans med avancerade
säkerhetssystem allt vanligare i kommande fordonsmodeller.
Cybercom har djup kunskap och bred erfarenhet inom detta område, inklusive
framtagning av tjänsteplattformar och nedladdningsbara applikationer. Detta ger
Cybercom unika möjligheter att leverera nytta till fordonstillverkaren som
ramavtalspartner.
– Vi har fått positiv feedback från kunden under urvalsprocessen. Det handlar om
våra konsulters kompetens och den kundnytta vi tillför. Och det handlar om en av
våra viktigaste kunder, säger Patrik Björler.
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