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Cyber Com Education siktar på europeisk
Internetbaserad utbildningsmarknad
IT-konsultkoncernen Cyber Coms utbildningsföretag har etablerat ett
internationellt partnerskap med det amerikanska företaget Librix Learning.
Librix Learning är en världsledande leverantör av webb-baserade utbildningar
för distribution via Internet och Intranet med den egenutvecklade plattformen
Librix Open Learning System.

Partnerskapet innebär att Cyber Com Education producerar och säljer webbbaserade utbildningar i Sverige, Norge, Finland, Island och Storbrittanien. Cyber
Com Education kan erbjuda standardiserade och anpassade utbildningslösningar
oberoende av kundens tekniska miljö.
- Potentialen är enorm, då IDC beräknar att marknaden för webb-baserad
utbildning kommer att växa från $200 miljoner under 1997 till $5.4 miljarder år
2002. Partnerskapet stärker vår position som en ledande leverantör av webbbaserad utbildning i Sverige och ger oss samtidigt ett bra utgångsläge för
expansion på den europeiska utbildningsmarknaden, säger Christian Kaijser,
VD på Cyber Com Education Group.
- Samarbetet med Cyber Com ger oss en direktkanal till den europeiska
utbildningsmarknaden som det annars skulle ta ett eller två år att skapa. Cyber
Com Education är en mycket viktig partner då de tillför ett stort kunnande om
webb-baserad utbildning och om den skandinaviska utbildningsmarknaden, säger
Scott Matthews, Vice President Business Development på Librix Learning.
Librix Learning är ett amerikanskt Internetföretag baserat i St. Louis, Missouri,
som har utvecklat ett världsledande Internet-baserat utbildningssystem. Företaget
har ca 25 anställda och räknar med att omsätta ca $2 miljoner under 1999.
Företaget siktar på en notering på den amerikanska Nasdaq-börsen inom tre år.
forts.

Cyber Com Consulting Group är en snabbväxande IT-konsultkoncern bestående
av ett antal dotterbolag varav ett är ett utbildningsföretag. Cyber Com
tillhandahåller kvalificerade och erfarna IT-specialister och konsulter och verkar
bl a inom systemutveckling, Internet-integration, elektronisk handel, management,
utbildning och telekom.
Omsättningen under det första kvartalet 1999 uppgick till drygt 42 Mkr (+137%)
med ett resultat efter finansnetto på 4,2 Mkr (+31%). Antalet anställda har vuxit
kraftigt sedan starten 1994 och i dag har drygt 190 personer avtal om anställning
inom Cyber Com.
Cyber Com Consulting Group avser att notera företagets aktier på
Stockholmsbörsens O-lista under 1999.

För ytterligare information kontakta:
Christian Kaijser, VD, Cyber Com Education Group AB
Telefon: 08 – 459 96 87
Mobiltelefon: 0708 – 644 951
E-post: christian.kaijser@cybercom.se

Scott Matthews, Vice President Business Development, Librix Learning
Telefon: +0091-314-469 9910, Ext. 112
E-post: matthews@librix.com
www.librix.com

Maria Svensson, informationsansvarig
Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB
Telefon: 08 – 678 78 80
Mobiltelefon: 0708 – 644 708
E-post: maria.svensson@cybercom.se

SE ÄVEN VÅR HEMSIDA: WWW.CYBERCOM.SE

