
Foss rejste til St. Petersborg for selv at interviewe og udvælge mulige 
kandidater hos Lanit –Tercom og har nu sammensat et »eliteteam« på 
11 udviklere, som siden er blevet udvidet til 20. »Vi har en meget 
dygtig Team Leader, som har fuld kontrol med sit team og 
deres aktiviteter« siger Jesper Garde Schreiner, Manager 
Team Software Creation hos Foss.« Vi har absolut intet at lade 
dem høre når det gælder moral, engagement, committment 
og ikke mindst motivation – tværtimod. Jeg kan oplyse, at 
produktiviteten fra projekt start til dato har været lige så høj 
hos Lanit som hos Foss«. 

»Det er hævet over enhver tvivl, at den korte geografi ske afstand og de 
lave kulturelle barrierer har haft afgørende betydning for resultaterne. 
Der ER behov for at mødes regelmæssigt face-to-face. Når vi 
forventer, at vores samarbejdspartner bliver en integreret del af vores 
udviklingsteam med tilhørende rettigheder og pligter, er det vigtigt, at de 
kulturelle forskelle ikke er for store. Vi har fra dag 1 bedt Lanit om at tage 
ansvar, arbejde selvstændigt, tage initiativer og give os modspil. Det 
har de gjort, og det har givet spændende og konstruktive diskussioner. 
Russerne er mindst lige så dygtige som os«.

»Vi vurderede rigtigt, da vi formulerede kravene således, at det 
var vigtigere for Foss, at vores kommende samarbejdspartner 
var forberedt på at tilpasse sig Foss’s udviklingsproces, end at 
samarbejdspartneren var CMMI certifi ceret og tvunget til at 
følge egen proces«.

Samarbejdet startede i oktober 2006 og bygger på .Net 3.0, 
WPF og WCF.

Foruden dette team til udvikling af nye systemer har Foss 
også udvalgt et team hos Lanit – Tercom, som vedligeholder 
bestående systemer.

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.
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Den familieejede Foss koncern er verdens førende udbyder af  dedikeret, højteknologisk 
analyseudstyr, der måler og styrer kvaliteten og produktionen af  landbrugsprodukter, fødevarer 
samt farmaceutiske og kemiske produkter. Produkterne markedsføres via 22 egne salgs- og 
serviceselskaber og kontorer i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien og Oceanien. Foss 
koncernen fejrede 50 års jubilæum i 2006. Virksomheden har beregnet, at 85 % af verdens 
mælkeproduktion og 80 % af det handlede korn i dag bliver testet på udstyr fra Foss.
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