Konsultprofil

Sammanfattning
Jag har jobbat med IT som konsult sedan
1989.
Min inriktning har varit fokuserad på
systemutveckling och arkitektur.
Mesta tiden har jag varit verksam på IBM's
minidatorserie AS/400, numera IBMi.
Jag har erfarenhet från fordonsindustrin,
skogsindustrin och banksektorn.
Jag är mycket intresserad av IT, och ser
oftast till att hålla mig uppdaterad på vad
som sker i omvärlden.

Kontakt
Claes Boström
Telefon
0728-880696
email
claes@bostech-soft.se
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Bakgrund

Född 1962
Varit yrkesverksam sedan 1983.

Jag bor utanför Älvängen, ett par mil norr om Göteborg, med min sambo
och våra två barn, 11 och 14 år gamla. Vi bor i ett hus som vi byggde
tillsammans år 2000, en bit från närmsta samhälle.
Jag har jobbat med IT sedan 1989. Min inriktning har mest varit fokuserad
på systemutveckling och arkitektur. Mesta tiden har jag varit verksam på
IBM's minidatorserie AS/400, numera IBMi.
Jag har erfarenhet från fordonsindustrin, skogsindustrin och banksektorn.
Jag är mycket intresserad av IT, och ser till att hålla mig uppdaterad på
vad som sker i omvärlden.
Min fritid lägger jag mestadels på familjen. Vi älskar att motionera, och
våra intressen är för tillfället mest fokuserade på orientering, löpning och
simning. Jag är med i OK Alehofs friidrottssektion, och arbetar bla som
tränare i löpning, och är med och arrangerar olika lopp, vilket jag tycker är
otroligt stimulerande.
Jag har varit scoutledare för barn i åldern åldrarna 10-12 år. Väldigt
spännande. Men tidsbrist har gjort att jag tillfälligt har fått pausa detta.
Innan barnen föddes så spelade jag golf och cyklade mountainbike i
skogarna runt huset.
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Baskunskaper

RPG(RPG 3, IV, ILE)
SQL, DB2/*, MySQL
C, C++, Pascal
Java

2/E, PLEX

Cobol

PHP

WEB (HTML, CSS)

PC, Windows, Linux

OS/400 (IBMi)

Android

Apace, Tomcat

EDI
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Erfarenhet
2015-09

Anställning
Arbetsuppgift
Kund
Bostech Soft AB.
Konsult
MedMera Bank AB
Arbete (underhåll, nyutveckling) med bankens kort-system (Entra Card) i främst RPG och
SQL. From. 2016 även jobba med Java i deras Core-team.

2015-09

Bostech Soft AB.
VD
I Septemer 2015 så startade jag det egna bolaget Bostech Soft AB. Detta för att kunna
arbeta mer med det jag tycker om, och för att kunna styra mer över min egen tid.

2014-05

Apper Systems AB
Konsult
MedMera Bank AB
Arbete i Medmera Bank's kortsystem. Underhåll, nyutveckling och support. Arbetet bedrivs
både ganska självständigt, och efter instruktioner från verksamheten.

2011-01

Apper Systems AB
Konsult
Resurs Bank AB
Arbete i Resurs bank's kortsystem och deras back-office applikation, utvecklat i CA/Plex
(ett 4g kod genereings verktyg). Arbetat med RPG, SQL, Java, Plex.

2010

Iptor Konsult AB
Konsult
Volvo Cars Corporation
Avsluta ett befintligt system (BIMA) och föra in delar av det befintliga systemet i två
andra system. Mycket integration och edi-kopplingar. Arbetat med RPG, SQL, Java, EDI

Under 2010

Iptor Konsult AB
Konsult
Utbildning till Scrum Master

2009-2010

Iptor Konsult AB
Konsult
Scan AB
Löpnade underhåll samt införa web-teknik i ett system (Flinta) som byggdes åt Scan
under åren 1998-2001 (se nedan). Verktyg CA/Plex, RPG, SQL, Java
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2007-2009

Iptor Konsult AB
Konsult
Volvo Cars Corporation
Löpande underhåll i det centrala ordersystemet CIS (beställning av personbilar). Verktyg
CA/2E, RPG, SQL, EDI

2007

Iptor Konsult AB
Konsult
Volvo IT (Volvo Trucks AB)
Att för Volvo IT's räkning arbeta med att underhålla VIPS (ett globalt reservdelssystem).
Arbetat med RPG, SQL, EDI, AIX (unix)

2001-2006

Iptor Konsult AB
Konsult
Göteborgs Hamn AB
Projekt Redesign.
Syftet med projektet var att skriva om ett befintligt system (RPG2/RPG3) till en modern
och framtidssäker plattform, med de allra senaste teknikerna och metoderna som fanns
tillgängliga vid tiden för projektet. Plattformen var IBMi.

1998-2001

IBS Väst Konsult AB
Konsult
Scan AB
Scan AB behövde ett nytt slaktsystem, eftersom det gamla inte var EU godkänt. Arbetade
som teknisk projekledare, för att projektera, systemera och genomföra byggandet av ett
nytt slaktsystem. Verktyg som användes var CA/Plex, RPG, SQL, Java

1997-1998

IBS Väst Konsult AB
Konsult
Wm Data AB
Arbetade med att införa ett nytt överföringssystem till/från SDC AB hos Skogssällskapet
AB. Arbetade som under-konsult åt WM-Data, med RPG, SQL, EDI

1995-1996

Nocom AB
Säljare/Utbildare
Arbetade med att sälja och utbilda i några av Nocom's produkter, bland annat Gupta SQL
och Netscape. Arbetet bedrevs på ett nyöppnat kontor i Göteborg/Mölndal.

1994-1995

IBS Konsult AB
Konsult
Skogssällskapet AB
Löpande underhåll av virkesredovisningssystemet som jag var med byggde 1990-1992 (se
nedan). Byggde ett större redovisningssystem i Excel för deras bokföring. Byggde diverse
små system i 2/E och RPG samt ett tidsredovisningssystem i Pascal.

Konsultprofil
1992-1993

IBS Konsult AB
Konsult
Volvo Personvagnar AB
Var med och byggde QW90 (ett nytt kvalitetsuppföljningsprogram). Arbetade med 2E och
RPG.

1990-1992

IBS Konsult AB
Konsult
Skogssällskapet AB
Var med och byggde ett nytt virkesredovisningssystem, baserat på delar av ett äldre S/36
system. Arbetet bedrevs mestadels i 2E, med delar i RPG.

1990

Tudor AB
Uppsagd pga. arbetsbrist. Ansökte via Trygghetsrådet om att få gå en utbildning i
programmering i RPG hos IBS Konsult AB. Direkt efter utbildningen fick jag fast
anställning hos IBS Konsult AB.

1989-1990

Tudor AB
Juniorprogrammerare
Dataoperatör och Juniorprogrammerare i Cobol på Tudors Datapoint system. Arbetade
även med PC support.

1983-1988

Tudor AB
Servicetekniker, industri-batterier
Arbetade med underhåll av batterier på industrier, sjukhus, kärnkraftverk och ubåtar.
Arbetet bedrevs mestadels i västsverige, men även andra delar av Sverige och andra
länder kunde besökas. Arbetet bedrevs mycket självständigt, och med mycket ”frihet under
ansvar”.

1983

Tudor AB
Gjuteriarbetare
Mitt första riktiga jobb. Började med skiftarbete i gjuteriet på Tudor. Gjöt galler och plattor
till olika batterier.
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1982-1983

Militärtjänst
Militärtjänst på P4 Skövde som sambandstekniker (tråd/radio). Gjort två repmöten.

Utbildning

Grundskola, och därefter 4-årig teknisk linje, inriktning på el/tele (svagström)

Språk

Svenska som modersmål. Mycket bra kunskaper i Engelska, kan både skriva och prata utan
större problem. Läste Tyska i grundskolan, men det mesta har nog fallit bort.

Övrigt

Mycket dator intresserad. Ser till att hålla mig uppdaterad på vad som sker och händer i
omvärlden. Har lätt för att lära, och har själv hållit flertalet kurser för medarbetare och
kunder.
Innehar ABC körkort och egen bil.

