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Med mere end 10 års 
succesrig erfaring på det 
globale IT marked er Lanit 
– Tercom et af de førende 
outsourcing IT fi rmaer 
i Rusland. En stab på 
mere end 300 personer er 
specialiseret i at udvikle 
teknisk videnskabelige 
systemer som netværk & 
telekommunikation, mobile 
teknologier, audio/video 
processing, algoritmer, 
realtime og embeddede 
systemer samt re-
engineering af komplekse 
software og hardware 
systemer.

Direktøren -  Andrei Terekhov 
– er også professor ved St. 
Petersborg Stats Universitet, 
hvor han er leder af Software 
Engineering Chair. 

St. Petersborg Stats Universitet 
vandt guld medalje i den globale 
ACM konkurrence i 2000 og 
2001.

Fakta

Comapping A/S får udviklet 
mindmapping system hos Lanit-Tercom

Mindmapping har været brugt i mange år. Det er en metode til at skabe 
huskekort eller mentale kort over fx møder, bøger, opgaver og alt muligt 
andet, som man ønsker at have et overblik over.

Man udarbejder et mønster gerne bestående af både billeder, farver 
og tekst af sine tanker. Ved at lave et mønster frem for blot at notere 
lineært - den traditionelle metode - danner man anderledes forbindelser i 
hjernen, der gør det meget nemmere at strukturere og huske. 
Fordelen er, at man kan fremkalde informationen meget hurtigere og 
med et meget større overblik. 

Et lille og usædvanligt dansk-russisk IT-fi rma -  Comapping A/S -  har 
nu gjort det muligt at lave mindmapping over Internet og dermed spare 
tusinder af kroner i fl ybilletter, rejsetid og overnatninger. 

Programmet gør det muligt at arbejde sammen, strukturere og frem 
for alt overskue information og viden, selv om man sidder tusinder af 
kilometer fra hinanden. Mens der fx holdes telefon møder, kan alle 
deltagerne åbne Comapping og se referatet blive bygget op. Flere kan 
arbejde på referatet samtidig i hver sin »boble«, man kan klappe punkter 
ud og ind og dermed få fokus på det vigtige netop nu.

»Det er let at komme til og bruge, også under pres, og der skal ikke 
installeres noget. Alt kører via en Internet browser som Internet Explorer 
eller Firefox. Og så kan man undgå at kaste sig på et fl y for at deltage 
i et møde« siger Ulrik Juul Christensen, som er bestyrelsesformand for 
Comapping.

Et skøn er, at omkring 300 millioner i verden bruger mindmap teknikken i 
dag, mest på papir, men også på computer. Comappings oversigter kan 
også eksporteres til fx Word, så man kan printe dem ud som lister og 
tage dem med sig.

Midt i Roskilde ligger den ene halvdel af fi rmaet Comapping A/S. Den anden sidder hos Firmaet Lanit-Tercom 
i St. Petersborg i Rusland. Her står 10 programmører for det mere nørdede arbejde og bliver satsningen den 
ventede succes, skal de snart sige goddag til endnu op til fem kolleger.

Area9 ejer over halvdelen af Comapping. Den danske direktør for Comapping, Omar Ahmad, har også en 
ejerandel. Resten besidder det russiske softwarefi rma Lanit – Tercom, som er repræsenteret i Danmark af 
ASTENIT, og som fl ere danske virksomheder udliciterer opgaver til.


