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CV
Sammanfattning
Jag är en självgående konsult med en förmåga att kombinera bredd med djup. Jag har lång
branscherfarenhet och ett stort intresse för tekniken. Jag tar ansvar för leveranser och gör det
som behövs för att leverera i tid och med kvalité.

Kompetens
Jag kan utveckling av komplexa systemlösningar och integrationsprojekt, med hela kedjan
från datalagring i databaser till användargränssnitt. Jag kan leda andra utvecklare och fylla en
roll som arkitekt eller delprojektledare. Jag trivs även med tekniskt avancerade uppgifter i
hårdvarunära miljöer eller runt aktiva kort.
Utvecklingsspråk
Operativsystem
Användargränssnitt
Datalagring
Kommunikation
Säkerhet
Språk

C++, C, Assembler, PHP, JavaScript, C#
Windows, Linux, Inbyggda system
HTML/CSS, Windows
SQL, MySQL, MS SQL, ODMG
TCP/IP, CORBA, AJAX, COM, ActiveX, MQ series
X509, PKCS, CSP, Smartcard, CA, Kryptering, LDAP
Engelska, obehindrat i både tal och skrift

Erfarenheter
Följande är ett utdrag av mina erfarenheter. Mera information och detaljer runt ett enskilt projekt eller roll kan
fås på ett möte eller på förfrågan.

Datum

Roll i projektet

Uppdragsgivare, Kund

2007-09 till 2007-12
Konsult
Steria AB
Medverkan vid portering av Secure Office Client till 64-bitars Windows. Utbyggnad av
CORBA mellanvara för att kunna kommunicera mellan 32- och 64-bitars processer.
Anpassning av byggscriptar för att bygga med 64-bitars kompilator.
2007-06 till 2007-09
Konsult
Infrasec Sweden AB, Almi
Design och arkitektur roll vid införande av iSecure DSV för digitala signaturer i Almis
beslutsflöde. iSecure DSV är en SOA tjänst för digitala signaturer med hårda certifikat på
smarta kort.

2007-05
Konsult
Steria AB, Pliktverket
Felsökning och rättning av kernel-mode krasch (Blåskärm) där SSL driver inte fungerade ihop
med Panda antivirus. Utredning om varför Java Web Start inte fungerar så bra med stora Java
applikationer samt förslag på lösning för detta.
2007-05
Konsult
Infrasec Sweden AB, SSEK
Hjälpte VM-data med klientautentiserad SSL från JBoss mot en Microsoft ISA server.
Anropade part använde ett certifikat från Verisign som använder en mellanliggande CA och
då fungerade inte autentiseringen. Felsökte i JDK och hittade lösning.
2007-01 till 2007-06

Utvecklare
Infrasec Sweden AB, Försvarskund
Utvecklade CA system för smarta kort med webbaserad GUI. Systemet
skapar digitala identiteter för inloggning till Windows AD. Kunden har
höga krav på policy och spårbarhet. Systemet styr livscykeln för ett
smart kort med utgivning, spärr och återkallande. Systemet är byggt på
en Linux plattform med tre servrar och en HSM.

2006-07
Konsult
Infrasec Sweden AB, Handelsbanken
Skrev om två komponenter, den ena i ATL/C++ och den andra i .NET C# så att det endast
blev en .NET C# komponent som implementerade COM interfacet direkt i C#. Denna
komponent används som plug-in i Microsoft CA och skickar alla färdigskapade certifikat via
en MQ kö till IMS på stordatorn.
2005-09 till 2006-12

Ledande utvecklare
Infrasec Sweden AB, Interflora AB
Utvecklade webbaserad Blommogramportal i PHP och MySQL.
Orderhantering med användargränssnitt i HTML/CSS och AJAX.
Dataintegration med hjälp av brokerteknik. Koppling till
legacysystem och ekonomisystem.

2005-09 Företagare
Startade egen firma som freelancekonsult.

Egen verksamhet

2002-06 till 2005-09
CTO/Utvecklare
Steria AB/Carelink
Design och implementation av CA för hälso- och sjukvårdssektorn. Webbaserad
säkerhetslösning och CA med avancerat rollbaserat behörighetssystem för att möjliggöra
hierarkisk delegering av användaradministration. Implementation av ODMG objekt databas
för informationslagring med kopplingar till C++ och PHP.
2002-03 till 2002-06
Arkitekt
Steria AB, FMV
Framtagning av säkerhetsarkitektur för säker inloggning i terminalserver.
2000-03 till 2006–09
CTO
Steria AB
Ansvarig för teknikval och arkitektur för Secure Office produktfamilj. Läs mera på
http://www2.steria.se/secureOffice/

1999-04 till 2005-09
Produktägare
Integris Svenska AB, RFV
Införande av PKI baserat inloggningssystem med smarta kort. Implementation av distribuerad
LDAP katalog på 32 driftställen. Ledare för utvecklingsteam med upp till 5 personer.
1998-06 till 1998-11
Delprojektledare
Bull AB, Föreningssparbanken
LoadIT, ett system för att ladda cachkort med pengar över Internet. Hantering av aktiva kort i
inbyggd miljö. Internetteknik i form av ActiveX komponent.
1993-05 till 1999-04

Utvecklare/Arkitekt
Bull AB
Utvecklade OSCA, PKI plattform i CORBA/C++ med över 100
komponenter som implementerade stöd för kryptering,
certifikathantering, smarta kort, katalogåtkomst, säkerhetsfunktioner
mm.

1991-09 till 1993-05
Utvecklare
Diab Data AB, FMV
Utvecklare inom Kryptonet, ett krypterat nätverk åt försvaret. TCP/IP programmering i
Microsoft och 3Com's TCP/IP stack i assembler. Kryptering mm.
1990-11 till 1991-09
Utvecklare
Diab Data AB
Utvecklare inom UNIX och PC integration. Produktägare för PC produkten D-Line.
Implementation av TCP/IP stack i assembler och C. Utveckling av komplett produkt med allt
från dokumentation till installationsdisketter.

Utbildningar
•

Gymnasienivå, 4 Årig Teknisk Linje, Inriktning Tele, Lars Kagg Skolan, Kalmar

Personligt
Jag är född 1969 och gift med Ann-Sofie. Vi har två döttrar, 2 och 4 år och bor i villa utanför
Vallentuna. Senaste åren har det gått åt en del tid att tilläggsisolera och renovera huset.
Jag är utbildad hundinstruktör av Svenska Brukshundklubben och håller lydnadskurser i mån
av tid.

Referenser
Christer Öberg
073-261 39 30

Tidigare chef, nu Systems Operations chef på Projektplatsen.se
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