Fakta
Scanmarket A/S indledte et
samarbejde med ScienceSoft i
Minsk i oktober 2006.

Scanmarket A/S blev grundlagt i 1999 af Ole Nielsen og hans
far Vagn Nielsen. I dag beskæftiger firmaet 34 medarbejdere i
Danmark, Tyskland, England og USA.

Man startede med et lille
veldefineret pilot projekt, og
da det gik godt, indledte man
et long-term samarbejde
med ScienceSoft med fire
systemudviklere.

Firmaets produkt er et moderne IT indkøbssystem, en omvendt
Internet auktion, hvor leverandører inviteres til at byde på
en kontrakt. I en kvalifikationsrunde udvælges potentielle
leverandører efter kvalitet og leveringsdygtighed. Herefter
udvælges den endelige leverandør i en auktion, hvor prisen er
afgørende. Herved optimeres virksomhedernes indkøb. Målt
på 6000 auktioner har udbyderne opnået en gennemsnitlig
besparelse på 17,4 % i forhold til listeprisen. Systemet bruges
af mange store danske og udenlandske koncerner fx Danfoss,
Lego, Grundfos, Supergros, den tyske kosmetikgigant
Beiersdorf og United Bisquits i England.

Samarbejdet indledtes med
at to udviklere fra ScienceSoft
opholdt sig hos Scanmarket A/S
for at lære Scanmarkets system
at kende.
Der er primært tale om udvikling
af back end add-ons i MS .Net,
MS SQL og C# med funktioner
som et leverandør arkiv, et
kontrakt manager system, et
leverandør manager system
samt integration.

Scanmarket A/S har fast 5 udviklere i gang hos ScienceSoft i
Minsk – og ved spidsbelastninger yderligere udviklere tilknyttet.
Ifølge IT Manager Klaus Bjørnestad har de været meget
hurtige til at forstå Scanmarkets system og de blev meget
hurtigt produktive.

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, Handstep A/S, NeoConsult A/S, Conecto A/S, Niro-IT, Conscius A/S og GoIP
International A/S
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