Fakta
Digital Design i St.
Petersborg blev grundlagt i
1992 og har i dag mere end
200 medarbejdere. Firmaet
er Microsoft Guld Partner
og Microsoft Business
Solution Partner og blev
CMMI certificeret på niveau
3 i 2002. Det er den første
russiske IT virksomhed, der
blev ISO9001 certificeret.
Digital Design har arbejdet
med .NET teknologi siden
sommeren 2000 og allerede
udviklet ca. 50 .Net projekter.
Digital Design har
medarbejdere med følgende
Microsoft certifikater: 43
MCP team, 8 MCSD.Net, 10
MCSD, 17 MCSE, 4 MCSA, 6
MCT, 6 MCDBA og 16 MCAD,
2 MCTS NF WebA, 3 MCTS
NF DA, 2 MCTS NF WinA.
Man har 11 MBAer med
eksamen fra London
Business School, INSEAD
etc. og tre projektledere
certificeret af Project
Management Institute
(PMI) som PMP (Project
Management Professionals).
Digital Design har i næsten
fem år arbejdet for Danware
Data A/S. Desuden for
Conecto A/S, Geodatacentret
I/S, SMS Passcode A/S,
GIS Danmark A/S, Miracle
Projects A/S etc.

”Digital Design’s udviklere er
superdygtige i forhold til andre
offshore ﬁrmaer, Miracle har
brugt” siger Ove Hansen, direktør
i Miracle Projects.
Miracle Projects A/S har vundet en kontrakt på at være
underleverandør ved udviklingen af en af de største
danske e-handelsportaler. For at løse den opgave har man
engageret seks meget kompetente udviklere fra Digital
Design i St. Petersborg til at udføre en del af arbejdet.
Samarbejdet mellem Miracle Projects og Digital Design
startede i oktober 2007.
Om Digital Design udtaler Ove Hansen, direktør i Miracle
Projects A/S: ”De har været hurtige til at sætte sig ind i
opgaven. De har et højt kompetenceniveau; de spørger og
kommer med forslag. Og de er dygtige i forhold til andre
offshore firmaer, Miracle har brugt. Kulturen minder meget
om den danske. De er tæt på Danmark og tidszonen er
omtrent den samme”.
Miracle Projects leverer professionel rådgivning og
løsninger baseret på et tæt samarbejde med kunder
og partnere. Målet er, som en kompetent og fleksibel
samarbejdspartner at være med til at bygge bro mellem
kundernes forretning, strategiske mål og teknologiske
profil. Miracle gruppen har i øvrigt også et bryggeri.
Anvendt teknologi
•
Microsoft® SQL Server
•
Microsoft® Visual Studio®
•
C#.Net, ASP.NET
•
Scrum
•
NHibernate
•
Apache
•
OIOUBL
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