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Att: nyhetschefen

Cyber Com och Versant partners på svensk
marknad för objektdatabaser
Cyber Com Consulting Group och Versant Corporation (listat på NASDAQ:
VSNT) har tecknat partnerskapsavtal om leverans av lösningar för
objektdatabaser. Objektdatabaser (ODBMS) har visat sig vara ett bättre
alternativ än traditionella relationsdatabassystem (RDBMS) för företag som
utvecklar objekt- eller komponentbaserade applikationer inom t ex telekomoch finanssektorn.
Att objektorienterade databaser är överlägsna relationsdatabaser då informationen
är komplex och då det är komplexa förhållanden mellan informationen är erkänt.
Hittills har det varit svårt för företag i Sverige att hitta databasspecialister som
behärskar objekt- och komponentbaserade arkitekturer. Genom samarbetet med
Versant kommer nu Cyber Com, som har fler än 150 kompetenta konsulter inom
detta område, att utveckla objektbaserade applikationer snabbare, med mindre
kodning och med högre prestanda än vad som är möjligt vid traditionella
relationsdatabassystem.
-Traditionella RDBMS passar inte dagens komponent- och objektorienterade
systemlösningar. RDBMS kräver omfattande kodning för att kunna lagra och
hämta objekt vilket Versants objektdatabasteknologi inte kräver. Detta leder till
högre prestanda, lägre underhållskostnad och kortare utvecklingstid, säger Ulf
Aronsson, VD på Cyber Com Consulting East AB.
-Versants teknologi är utmärkt och deras partnerskap med Cyber Com kommer
att hjälpa svenska kunder att få objektorienterade databasapplikationer utvecklade
mycket snabbt, säger Mats Sundvall, VD på Syncom. Syncom bygger
handelssystem för den finansiella marknaden.
Versant är en ledande leverantör av objektdatabassystem med hög prestanda för
komplex information i distribuerade system. Versants lösningar används inom

t ex telekommunikation, finansiella tjänster, sjukvård, energi och den växande
marknaden för Intranet och transaktionella Internetapplikationer.
forts.

Produkterna möjliggör robusta, skalbara, affärskritiska applikationer med krav på
hög prestanda i en distribuerad miljö. Bland kunderna finns ADC
Telecommunications, AT&T, Alcatel Network Systems, Banque National de
Paris och Ericsson. Versants huvudkontor ligger i Fremont, Kalifornien, USA.
Cyber Com Consulting Group är ett snabbväxande IT-konsultföretag som
tillhandahåller kvalificerade IT-specialister/konsulter. Cyber Com verkar inom
systemutveckling, Internet-integration, elektronisk handel, management, telekom
och Internetbaserad utbildning. Omsättningen under första kvartalet 1999 uppgick
till drygt 42 Mkr (+137%) med ett resultat efter finansnetto på 4,2 Mkr (+31%).
Cyber Com avser att notera koncernens aktier på Stockholmsbörsens O-lista
under 1999.
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