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Rikspolisstyrelsen
• Arbetat i projektet att byta affärssystem till Agresso. Mina arbetsuppgifter var att analysera,
samordna, driva och dokumentera arbetet med att ta fram gränssnitt mellan Agresso och övriga
system. Till mina arbetsuppgifter har även hört att strukturera och dokumentera arbetsrutiner.
Jag har även drivit och planerat testarbetet samt ansvarat för konvertering av data inför varje
produktionsstart (25st, en per polismyndighet). (20040301 – 20050630)
• Arbetat med att utreda om fakturahanteringssystemet eFact kan ersättas med Agressos Invoice
Manager. (klart 20050430)
• Tillfälligt ansvarat för gruppen som arbetar med leverantörsfakturor. Min arbetsuppgift var att
planera och leda arbetet så att bättre kvalitet och effektivitet uppnåddes. (20050501 –
20050830)
• Fungera som stöd till förvaltningsorganisationen för Agresso vilket innebär att aktivt delta i det
löpande förvaltningsarbetet. (slut 20051231)
• Fungera som stöd till förvaltningsorganisationen för eFact, vilket innebär att aktivt delta i det
löpande förvaltningsarbetet. (uppdraget pågår). Mina arbetsuppgifter:
• Förbättra kvaliteten på leverantörsfakturorna, med det menas i förta hand att de ska vara
försedda med rätt referens och fakturaadress.
• Utveckla användandet av eFact, bl a automatisera fakturaflödet.
• Utreda hur scanningsprocessen (av leverantörsfakturor) kan effektiviseras.
• Utreda hur matchning av inköpsorder mot leverantörsfakturor ska kunna utföras
• Utvecklat databas för hantering av trängselskatter (pågår)
• Leda ett projekt som innebär att ett system som hanterar medborgarundersökningar installeras
och driftsätts. (pågår)
Övriga kunder
Utvecklat program för elektronisk fakturahantering (Stairway). Programmet utvecklades som ett
standardprogram för vidareförsäljning.
Ansvarat för installation, anpassning och support av Stairway (elektronisk fakturahantering) hos
Svenska Bostäder i Vällingby. (1999-01-01 – 2000-08-30)
Har fortsatt att sköta support, underhåll och vidareutveckling av Stairway hos Svenska Bostäder.
Uppdraget har pågått från 2000-09-01 till 2005-11-30.
Underhålls- och utvecklingsuppdrag hos Martinsson AB (bl a Lotus Notes script-programmering)
Projektledare för upphandling och införande av elektroniskt fakturahanteringssystem internt hos
Martinsson AB.
Identifiera och dokumentera arbetsflöden och processer, bl a hos Bredbandsbolaget.
Projektledare för olika GIS-projekt på Luftfartsverket Arlanda.
Projektledare för utveckling och installation av en rumsdatabas kopplad till GIS och AutoCad hos
Luftfartsverket på Arlanda. Rumsdatabasen används vid projektering av ankomsthallar och kontor
på olika flygplatser. Den hanterar i första hand ritningar, på nya rum och på förändringar av
befintliga rum, från olika arkitekter.
Resurssamordnare och projektfördelare på Mora Tech AB
Utvecklat och driftsatt MPS-system. Systemet var anpassat för plastindustrier som arbetar med
formsprutning. Det utvecklades mellan 1988 och 1995. Två kunder använder systemet fortfarande.
Utvecklat och driftsatt MPS-system. Systemet var anpassat för plastindustri som arbetar med
formsprutning. Utvecklat mellan 1988 och 1995, två kunder använder systemet fortfarande.
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Projektledare för projektet Powdoc hos ABB Powersystem AB i Ludvika. Projektets uppgift var att
driftsätta system för dokumenthantering för ca 300 användare (Docs Open).
Stora Fors AB, Projektledare för ett pilotprojekt som hade till uppgift att införa
dokumenthantering, Docsopen.
Har under tiden 1984 – 1997 utvecklat, sålt och installerat system för kunders räkning i både
UNIX-, MS-Dos- och Windows-miljö.
• MPS (material- och produktionsstyrning)
• Moduler till AutoCAD
• Säljstödsystem
• Inköpssystem
• Dokumenthantering (dokumenthantering enligt ISO9002)
• Danderyds Kommun Tekniska kontoret, utvecklat underhållssystem för fastigheter
• ABB Substation AB i Ludvika, utvecklat tidsredovisnings- och lagerhanteringssystem
Konsultuppdrag som IT-samordnare hos Hörnells AB i Gagnef (Hörnells utvecklar och tillverkar
automatiska svetshjälmar)
Har arbetat som konsult på Vägverket i Borlänge
• Programutveckling i COBOL (stordator)
• Anpassning av programmeringshandbok
ASG AB, utveckla och underhålla deras utrikes transportsystem (IBM 8100 DPCX)
• PL/1 programmering IBM stordator
• Macroassembler programmering IBM 8100 DPCX
• Systemutveckling transportadministrativa system
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