
ejde med Laerdal Sophus
gile udviklingsmodel« siger

Outsourcing Manager hos
fortsætter »Denne model er

rdal Sophus’ effektivitet og evne
itets software.  Agil udvikling er en

thvert firma, men især når udviklingen
geografisk over flere fysiske lokationer:

rk, St. Petersborg og Bangalore i Indien.
russiske ODC har vist evne til at arbejde godt

sammen med Laerdal’s andet ODC i Bangalore.
Det er i sig selv en præstation.« 

Det er lykkedes Lanit-Tercom 
at opbygge et meget ansvarligt, agilt, 
produktivt og pligtopfyldende 
IT team i St. Petersborg

Laerdal Sophus udvider nu samarbejdet 
med Lanit-Tercom i St. Petersborg

Tommy Olesen fortæller, at Laerdal’s kunder og konkurrenter er 
forbavsede over, hvor hurtigt Laerdal kan lancere nye produkter. 
Hemmeligheden er et agilt udviklingsteam i St. Petersborg. Det agile 
manifest blev udviklet af 17 software guruer i Utah i februar 2001 med 
det formål at løse nogle af de problemer tidligere udviklingsstrategier 
ikke kunne klare.

Et af Laerdal’s nye produkter, Competence Management System, er 
udviklet af Lanit-Tercom og et andet Offshore Development Centre, 
ODC, i Bangalore i Indien. Den første version blev installeret i marts 
2005 hos en kunde i Australien af Lanit-Tercom’s udviklere. »Den 
vellykkede installation af Competence Management Systemet i 
Australien er bare den seneste i en serie af succesrige afleveringer 
fra vort ODC i Rusland.  Det australske projekt viste, at det russiske  
ODC endda kan betros at arbejde direkte med kunder på vore vegne.
For tiden foregår der udviklingsarbejde i Rusland i samarbejde med 
programmører i Laerdal’s afdeling i Washington D. C. - igen med 
russisk projektledelse” siger Tommy Olesen.

Den lille geografiske og kulturelle afstand mellem Danmark og St. 
Petersborg og det meget høje faglige niveau hos Lanit-Tercom har 
bidraget betydeligt til dette samarbejdes succés. 

Med mere end 10 års 
succesrig erfaring på det 
globale IT marked er Lanit-
Tercom et af de førende 
IT outsourcing firmaer 
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.

Laerdal Sophus A/S i København er  datterselskab 
af Laerdal Medical i Norge, og international 
markedsleder for medicinske simulations- og 
træningsprogrammer. Produkterne bruges af 
hospitaler, ambu lance tjenester, førstehjælps 
organisationer og af militær og industri verden 
over. Man har bl.a. udviklet en pc-baseret 
træningssimulator til lægefagligt personale i den 
amerikanske hær.

Laerdal Sophus har et stort behov for IT udvikling 
og har selv meget dygtige IT folk, men kapaciteten 
var for lille. Derfor har man siden efteråret 2003 
haft et nært samarbejde med en af ASTENIT’s 
partnere i St. Petersborg, Lanit-Tercom.
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