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01/2000 – Dr Linux (ENK) / Dr Linux AS
Innehaver
Virksomhet:
Hosting av webhotell, e-postkonti og domenenavn på
https://www.drlinux.no/
Oppdragsprogrammering i PHP, Perl og MySQL
Rådgiving og assistanse ved prosjekter basert på Linux og
annen fri programvare.
06/2000 – 08/2010 Eurobate AS
Senior Network Engineer
Arbeidsområde:
Teknisk utvikling av nye tjenester, samt drift av nettverk med
operatøroppkoblinger.
Ansvarsområdet:
Ansvarlig for oppsett av servere for web, wap, og
SMS-tjenester, samt drift av disse. Ansvarlig for
oppkobling mot teleoperatører i Skandinavia,
Baltikum, Kenya og Latin-Amerika.
04/1996 - 06/2000 Primærdata AS (Senere Euro909/Verisign)
Senior Network Engineer
Arbeidsområde:
Design og installasjon av serverpark og nettverk
Ansvarsområdet:
Drift av serverpark.
Support 1. og 2. linje
Teknisk utvikling av produkter, som domenesalg,
webhotell, e-posthåndtering mm.
Jeg har jobbet med Linux siden 1997. Til daglig bruker jeg Ubuntu server, med Apache og
Mysql som backend for de fleste løsninger. Jeg har jobbet med med Oracle og PostgreSQL
databaser, Tomcat applikasjonsserver, diverse DNS system, mm. Jeg setter meg lett inn i
teknologi jeg ikke har jobbet med tidligere.

Prosjekter jeg har jobbet med
Produktportal for registrering og salg av elektronisk ID, med betalingsløsning og
oppslag mot Folkeregister og Brønnøysund.
Mellomvare for en leverandør av email marketing, dennes API'er og kunders CRM
system - bla. integrasjon mot Salesforce.com.
SMS-gateway med oppkobling til operatører, og med system for avregning til brukere.
Pasientjournal mm. for kjede av psykiatriske klinikker.
Back-end for generering av marketing email basert på innsamlet data fra forskjellige
nettbutikker. Herunder også vedlikehold av kampanjer med statistikk. Dette er en
løsning som har høyt volum av data, bla. under Black Friday.
Back-end for behandling av data samlet inn for app. som fungerer som elektronisk
kjørebok.
Intern portal hos bredbåndsleverandør for styring av routere, switcher mm. Dette
prosjektet ble ikke ferdigstilt, men jeg jobbet bla. med API'er mot forskjellig hardware.
Vedlikehold av eksisterende applikasjon for bruk på call-senter.
Vedlikehold og videreutvikling av intern mellomvare hos bredbåndsleverandør. Dette
var en intern portal med integrasjon mot flere andre system for fakturering,
oppdatering av teknisk oppsett, CRM, SMS, telefoni, kreditsjekk etc.
Oppsett av aksesspunkt og automatisering av EHF-fakturering.
På de fleste av disse prosjektene har jeg vært hovedutvikler og laget applikasjonen på
spesifikasjon fra kunden, og deretter hatt løpende videreutvikling. Jeg har fortsatt det
på noen av de. Jeg har også fungert som prosjektleder for innleide hjelp på ett av disse
prosjektene.
Ca. 60% er laget i PHP rammeverket Symfony. De resterende har vært egenutviklede
løsninger. De fleste bruker MySQL som database. Jeg har vært ansvarlig for også det
som er relatert til databasen.
Til prosjektene over har jeg jobbet med egne eller kunders servere på Linux, og også
mye med Amazon Web Services og Azure. Noen av disse benytter skytjenester som
Cloudfront, S3, Cloudwatch og diverse andre tjenester fra skyleverandører.

