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Internet Border tar över serverdriften för Cybergymnasiet

Internet Border har vunnit Cybergymnasiets upphandling av serverdrift. Affären innebär att Internet Border tar hand 

om Cybergymnasiets servermiljö i sin datahall och molnplattform samt agerar strategisk IT-rådgivare. 

– Det känns jättekul att ha fått Cybergymnasiet som kund eftersom de jobbar intensivt med IT-frågor och IT-
utveckling med både lärare och elever som slutanvändare. Systemen kräver hög tillgänglighet eftersom skolan är 
mycket beroende av sin IT i sin utlärning och verksamhet, säger CG Sänne, VD på Internet Border.

– Internet Border levererade den mest genomtänkta lösningen med en prisbild som var tydlig och förutsägbar. Nu 
när vi jobbat med dem ett tag kan vi se att våra förväntningar infriades på samtliga punkter, inte minst när det gäller 
driftsäkerheten och kostnaden.  Deras synsätt på kunder med en personlig och alert inställning och att de samtidigt 
är öppna för flexibla och smarta lösningar gör att vi känner att de alltid jobbar för vårt bästa, säger Ove Lundkvist, 
IT-chef på Cybergymnasiet / PPS AB.

Internet Border Technologies
Internet Border är en av de större leverantörerna av IT-drift i Stockholmsregionen. Internet Border har egen datahall. 
Med djup kunskap inom teknik och genom ett personligt och flexibelt förhållningssätt till sina kunder når Internet 
Border Technologies sitt främsta mål – nöjda kunder. Bland kunderna märks, utöver Cybergymnasiet, bland andra 
Bonnier AB, Dalkia AB och Tretti AB. Internet Border Technologies ägs av privata investerare som även är aktiva inom
bolaget. 

Cybergymnasiet 
Cybergymnasiet bedriver gymnasieverksamhet inom en mängd ämnen och finns i Stockholm, Malmö och Göteborg. 
Cybergymnasiet ägs av PPS AB. PPS AB äger och är huvudman för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och 
yrkeshögskolor i Göteborg, Malmö och Stockholm. PPS skolor ska ge sina elever en bra utbildning som gör dem 
rustade för arbetsliv och vidare studier samt att få dem att växa som trygga och socialt kompetenta personer. PPS 
ansvarar för skolornas centrala administration, utvecklings- och kvalitetsarbete, kontakt med uppdragsgivare och 
tillsynsmyndigheter, gemensamma IT-system, fastighetsfrågor, ekonomi och fakturering, varumärken och övergripande 
marknadsföring. Varje skola har en rektor/förskolechef som ansvar för respektive enhets dagliga verksamhet vilket 
bland annat innebär pedagogiskt planering, elevhälsa, personalansvar och schemaläggning.
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