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Atlas Copco väljer Cybercom 

Atlas Copcos produktionsenhet i Karlskrona, Dynapac 

Compaction Equipment AB, väljer Cybercom när de ska 

utveckla smarta anläggningsmaskiner.  Ett avtal är 

tecknat för ett åtagande över 5 månader.   

- Vi är mycket stolta över samarbetet med Atlas Copco. Det är en viktig kund 
med framtidsprodukter. Vår expertis inom Connectivity hjälper dem att 
utveckla nästa generations lösningar för smarta anläggningsmaskiner. Vi 
kommer att leverera från våra kontor i Karlskrona, Malmö och Warszawa, 
säger Niklas Flyborg, VD och koncernchef, Cybercom.  

Atlas Copcos division Road Construction Equipment, som ingår i affärsområdet 
Bygg- och anläggningsteknik, erbjuder en komplett serie av högkvalitativa och 
driftsäkra asfaltvältar, jordpackningsvältar, asfaltutläggare och asfaltfräsar under 
produktnamnet Dynapac. Maskiner som kombinerar hög hastighet, kraft och 
kapacitet med enastående manöverförmåga och förarkomfort.  

Till att börja med ska Cybercom till exempel utveckla en pekskärmsapplikation som 
maskinoperatören kan använda under pågående arbete. Den underlättar arbetet och 
ger en bättre översikt för hur området ska bearbetas. Applikationen samlar även data 
från välten som kan studeras efter utfört arbete.  

- Detta är ett spännande uppdrag där vi ansvarar för utveckling, design och test. 
Denna typ av projekt är vår kärnverksamhet, vi hjälper våra kunder att lyckas i 
den uppkopplade världen, säger Johan Persbeck, ansvarig för Cybercoms 
verksamhet i Karlskrona.  

För ytterligare information, kontakta: 
Niklas Flyborg, VD och koncernchef Cybercom Group +46 70 594 96 78 
Johan Persbeck, ansvarig Cybercom Karlskrona +46 70 379 10 06 
Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig +46 708 64 47 02   
 
 
Om Cybercom 
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens 
möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är 
Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är 
sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se  


