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Cybercom vann Security Awards 2015 

 

Upphandlingskollen utsedd till årets IT-säkerhetslösning i säkerhets-

branschens största och mest prestigefyllda tävling, Security Awards.  
 
Säkerhetsbranschens vassaste aktörer samlades igår på Café Opera, Stockholm för en prisceremoni.  

- Det är fantastiskt kul att vinna årets IT-säkerhetslösning. Responsen på Upphandlingskollen 
har varit 100% positiv och även väckt internationellt intresse. Det känns oerhört stimulerande 
att kunna ge hundratals människor och organisationer förmågan att på ett enkelt sätt sluta 
köpa osäker IT. Det är en vinst för oss alla, säger Bengt Berg, Cybercoms chef för 
Compliance Management Services och upphovsmakare till Upphandlingskollen.  

Upphandlingskollen är kostnadsfri och hjälper företag och myndigheter att upphandla säkrare IT och 
en mer hållbar IT-miljö. Den lanserades för ett år sedan och har laddats ned över 1000 gånger. Det är 
mer kostnadseffektivt att investera i säkerhet i upphandlingsfasen av IT. 

- Jag är oerhört stolt över mina kollegor och branschens fina erkännande. Detta befäster 
Cybercoms styrka inom IT-säkerhet ytterligare och är en bekräftelse på att vi driver 
utvecklingen i rätt riktning. Cybercom rustar sina kunder för att klara av att hantera 
säkerhetsrisker på ett mer kostnadseffektivt och hållbart sätt, säger Niklas Flyborg, vd och 
koncernchef, Cybercom.  

Kraven och kontrollpunkterna i Upphandlingskollen är ett koncentrat av välkända regelverk som till 
exempel ISO27000-serien (SIS), Procurement Language for SCADA Systems (U.S. Department of 
Homeland Security) och Critical Security Controls (Sans Institute).  Kraven har bearbetats, prioriterats 
och omformulerats för att kunna användas enkelt och effektivt i upphandlingssituationer.  

Ställ rätt säkerhetskrav, besök www.upphandlingskollen.se 

För mer information, kontakta: 
Bengt Berg, chef för Compliance Management Services  +46 708 25 0029 
Niklas Flyborg, koncernchef och vd   +46 70 594 96 78 
Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig   +46 708 64 47 02  

Om Security Awards 
Security Awards är säkerhetsbranschens största tävling och premierar personer, organisationer, företag eller motsvarande som 
har utmärkt sig med nyskapande, konstruktiva och framgångsrika lösningar, produkter, rutiner eller metoder. De utvecklar 
branschen och bidrar till ett säkrare samhälle. Läs mer på http://www.securityawards.se 
 
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  

http://www.upphandlingskollen.se/

