
I april 2007 indledte GoIP International ApS et 
udviklingssamarbejde med ScienceSoft i Minsk. Det startede 
med, at to specialister fra ScienceSoft opholdt sig en måned 
hos GoIP International ApS i København for at lære deres 
systemer at kende og forstå deres fremtidige udviklingsplaner. 
De to kommunikerede kravene videre til et team på tre udviklere 
i Minsk, så teamet omfattede ialt 5 specialister, som GoIP 
International havde brug for.

ScienceSoft har nu ombygget og forbedret et Content 
Management System, som giver interaktiv adgang til et Linux 
baseret Asterix VoIP Billing System og fleksible redskaber for 
front end design og administration. Funktionaliteten indeholder 
reseller og kundeadministration, tariffer, kommissioner og 
produkt management samt forskellige statistikker vedrørende alle 
aspekter af VoIP aktiviteter. Systemet hjælper VoIP resellers til at 
komme i gang hurtigt, til at forenkle de finansielle rutiner og skabe 
en solid IT basis for hurtigt ekspansion. Det er opbygget v.hj.a. 
PHP og MySQL.

Om samarbejdet siger Ivan Sølvason, GoIP’s CEO: ”Vi startede 
med at indkvartere de 2 første udviklere i en lækker luksus 
lejlighed, Wimax bredbånd, IP Telefoni og Danske mobil telefoner 
og en ny cykel hver. Vi har altid behandlet dem som vore 
kollegaer, og det har kunnet mærkes i det daglige samarbejde, 
hvor vi fik ydelser udover hvad man kunne forvente”.

GoIP International ApS blev 
grundlagt i 2004 af Ivan 
Sölvason, Stig Skaugvoll samt 
Claus og Peter Futtrup. GoIP 
International var oprindeligt et 
ip-telefonselskab, men leverer 
i dag software til telefoni via 
internettet med en komplet while 
label løsning kaldet ”VOIP in a 
box”.

I 2005 fi k fi rmaet en aftale 
med den tyske telegigant 
Deutsche Telekom, der giver 
GoIP International adgang til 
verdensmarkedet, og i januar 
2007 skød ATP’s ventureselskab 
Via Ventures 15 mio. kr. ind i 
GoIP International. 

Omsætningen stiger, break-
even nås efter planen i 2009, 
og Ivan Sølvason er således 
for anden gang ved at opbygge 
en virksomhed med globalt 
potentiale.

Science Soft i Minsk: 
• Er grundlagt i 1989 og dermed det ældste IT outsourcing fi rma i ex USSR
• Har 200 højt kvalifi cerede medarbejdere og 200 på venteliste
• Er stærk til Java og .Net
• Har især vertikal ekspertise indenfor sundhed, handel, videnskabelige løsninger, byggeri, 
            wireless/ mobile applikationer og den fi nansielle sektor
• Er ISO9001 certifi ceret og nu på CMMI niveau 3. Planlægger at opnå CMMI4 certifi kat i 2008
• Har i 12 år arbejdet for Invention Machine Corporation, Boston, USA og dermed leveret software til 
            40 % af Fortune 500 virksomhederne.
• Arbejder i Danmark for bl.a. Videlity A/S, Handstep A/S, Scanmarket A/S, NeoConsult A/S, 
            Conecto A/S, Niro-IT og Conscius A/S. 
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Fakta

”Vi fi k ydelser udover hvad man kunne forvente” 
siger Ivan Sölvason, GoIP International’s CEO 
om samarbejdet med ScienceSoft. 


