»ScienceSoft’s
specialister har
leveret en meget
committed og
lødig indsats af
høj kvalitet« siger
Christian Poulsen,
Handstep’s CEO.

HandStep udvikler mobile løsninger, der øger effektivitet og

Fakta
Handstep A/S indledte et
samarbejde med ScienceSoft i
Minsk i marts 2006.
Samarbejdet indledtes med at to
udviklere fra ScienceSoft opholdt
sig hos Handstep A/S syv uger for
at lære Handstep’s systemer at
kende.
Produktet TeamCalendar er
udviklet v.hj.a. MS Outlook,
Windows Mobile, WebDAV, .Net,
Compact Framework, MS SQL
Server, ASP.Net og WebServices.

kundeservice ved at erstatte manuelle, papirbaserede
arbejdsgange med elektroniske og integrerede processer.
Gennem årene har Handstep udviklet mobile løsninger til nogle
af Danmarks største private og offentlige virksomheder, der
har opnået store konkurrencemæssige fordele og optimerede
processer.
På grund af vanskelighederne med at finde kvalificerede IT
udviklere i Danmark indgik Handstep et samarbejde med
ScienceSoft i Minsk.
Produktet TeamCalendar er udviklet med hjælp fra
ScienceSoft’s team. Det giver mobile medarbejdere mulighed
for at aftale møder via deres PDA eller SmartPhone. Det giver
et fuldstændigt overblik over kollegernes kalendere. Man kan
booke møder på stedet – uden at ringe op eller sende e-mails
til deltagerne.
»Vi har været meget tilfredse med at have ScienceSoft’s
specialister med i teamet. De har leveret en meget committed
og lødig indsats af høj kvalitet. Tak fordi I arbejdede sammen
med os om dette projekt« siger Christian Poulsen, Handstep’s
CEO.

Science Soft i Minsk:
•
Er grundlagt i 1989 og dermed det ældste IT outsourcing firma i ex USSR
•
Har 200 højt kvalificerede 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 finansielle sektor
•
Er ISO9001 certificeret og nu på CMMI niveau 3. Planlægger at opnå CMMI4 certifikat i 2008
•
Har i 12 år arbejdet for Invention Machine Corporation, Boston, USA og dermed leveret software til 40 % af Fortune 500
virksomhederne
•
Repræsenteres i Danmark af ASTENIT, civilingeniør Sten Falling.
•
Arbejder i Danmark for bl.a. Videlity A/S, Scanmarket A/S, NeoConsult A/S, Conecto A/S, Niro-IT, Conscius A/S og GoIP
International A/S
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