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Cybercom tecknar strategiskt samarbetsavtal med
A-Ware – stärker närvaron i Finland
Samarbetet mellan Cybercom och A-Ware innebär ett viktigt kliv in på den
finska marknaden för Cybercom. Utöver ökad geografisk närvaro innebär
avtalet också en större kundbas och goda försäljningsmöjligheter.
Samarbetsavtalet mellan Cybercom och A-Ware rör leverans av konsulttjänster på såväl den finska marknaden som i
övriga nordiska länder.
-Samarbetet med A-Ware är strategiskt viktigt för oss då vi får en plattform för att fortsätta att växa i Finland, säger Bengt
Levin, ansvarig för affärsområdet Telekom & Services på Cybercom Group. Cybercom och A-Ware passar
kompetensmässigt bra ihop både vad gäller erbjudandet på telekomsidan, och erbjudandet inom finansiella tjänster. Vi
räknar med att få en första gemensam affär före sommaren.
För A-Ware innebär samarbetet med Cybercom bland annat att utbudet av tjänster i Norden ökar kraftigt.
- Vi är glada över att ingå partnerskap med Cybercom. Vi stärker vår kompetens och vårt utbud av resurser så att vi kan
erbjuda tjänster för våra kunder inom ännu fler områden, såväl i som utanför Finland, säger Nina Kesälä, VD för A-Ware.
Genom att samarbeta med Cybercom blir det mycket enklare för oss att utöka våra etablerade tjänster för kunder som har
verksamhet på flera nordiska marknader.
För ytterligare information, kontakta
Bengt Levin, ansvarig affärsområdet Telekom & Services, Cybercom Group
Telefon +46 708 57 62 75
E-post: bengt.levin@cybercomgroup.com
Mats Alders, VD och koncernchef, Cybercom Group
Telefon: + 46 70 725 3200
E-post: mats.alders@cybercomgroup.com
Nina Kesälä, VD för A-Ware
Telefon: + 358 9 4520 8822 eller +358 50 38 000 44
E-post: nina.kesala@aware.fi
Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på att utveckla och stärka kundens verksamhet genom att leverera affärsutvecklande ITlösningar inom främst telekom och finans. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Cybercom är en finansiellt stark koncern med verksamhet i tio länder och kontor i Sverige, Storbritannien, Norge och Danmark. Vi är
knappt 400 medarbetare med en genomsnittlig konsulterfarenhet på tretton år, som i kreativ och utvecklande miljö sätter värde i
professionalism, erfarenhet, relationer och det resultat vi levererar. För mer information se www.cybercomgroup.se
Om A-Ware
A-Ware är ett IT konsultföretag som fokuserar för utveckling av verksamhetskritiska internet baserade lösningar. A-Ware har fördjupad
kompetens på Java J2EE och objektorienterade teknologi och starkt fokuserade konsulttjänster på arkitektur, system integration, prestanda
optimering och användarauktorisering och autenticering. A-Ware grundades i Espoo, Finland 1997 och har ca 15 anställda. Företaget
samarbetar med ledande företag inom branscher som t ex media, finans, offentlig sektor och telekommunikation. För mer information se
www.aware.fi
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