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ARBETSLIVSERFARENHET 

 
2010 – Systemarkitekt/Projektledning/Försäljning/Förvaltning/Systemutveckling NitCore Consulting 
Arbetar för närvarande på NitCore Consulting. Inom bolaget har jag haft kunder inom olika branscher, 
men den största delen har varit inom vård och läkemedelsbranschen, diverse sjukvårdssystem så som 
integration mot större journalsystem samt offentliga verksamhet, så som kommun och landstingen runt 
om i Sverige. Exempel på kunder är OneMed, Simonsen, FMAB, Landstinget i Gävleborg, Landstinget i 
Värmland, samt landstinget i Västra Götaland och flertalet andra landsting. Uppgifterna har för det 
mesta varit arkitektur av större vårdsystem, teknisk projektledning, Teambildning, hjälp vid försäljning 
samt systemutveckling och förvaltning av framtagna system.  
 
2008 – 2009 Systemutvecklare/E-handels konsult Wipcore(Brightstep) AB 
Brightstep AB som är före detta Wipcore Consulting är den självklara e-handels bolag som de största 
bolagen i Sverige anlitar. Här har jag arbetat som systemutvecklare främst som e-handels konsult för 
eNova som är e-handelsplattform som Wipcore har tagit fram och som är marknadsledande inom 
Sverige. Till stor del har jag jobbat som integrations expert för att anpassa kundens indata från olika 
system till eNova som plattform. 

 
2006 – 2008 Systemutvecklare, teknisk ansvarig Acando Consulting AB  
Acando consulting är en konsult bolag som har både medelstora och stora kunder. Arbetet för mig har 
inneburit att delta som systemutvecklare/teknisk ansvarig i olika projekt, dels ute hos kund samt en del 
interna projekt. Det har varit inom olika branscher, allt i från transport sidan så som Stena Line, Volvo, 
Hogia, till finansmarknaden så som Gothia finance.  
 

2002 – 2006 Systemutvecklare, teknisk ansvarig, konsult ansvarig Way2IT AB  
Arbetet på Way2IT, en Internetkonsult med fyra anställda var inriktat på små- och medelstora bolag. Jag 
började min anställning som utvecklare 2002 med inriktning på olika webbteknologier. Efter en tid 
utvidgades mitt ansvarsområde till att omfatta all teknisk utveckling/uppföljning inom bolaget. Arbetet 
omfattar hela processen från kravställning och implementering till genomförande. Min arbetsroll präglas 
av omfattande kundkontakter och styrning av underkonsulter.  
 

2000 – 2002 Systemutvecklare, teknisk projektledare, Citat Solutions  
Under min tid på Citat Solutions fördelade jag min arbetstid mellan kundansvar och intern 
projektstyrning. Vidare fyllde jag funktionen som teknisk länk mellan projektledaren och projektgruppen 
samt deltog som ansvarig utvecklare i de flesta stora projekten. Hade även en hel del 
underkonsultsansvar.  
 

1999 – 2001 Teknisk projektledare, konsultansvar, systemutvecklare, styrelseledamot, Gloclick HB  
Ett entreprenörsföretag som jag och ett antal av mina kollegor startade och drev parallellt med våra 
övriga arbeten och studier. Projektets huvudsyfte var att utveckla ett system för att kunna navigera på 
en karta runt om i Göteborg med tonvikt på funktionalitet och interaktivitet. Arbetet var mycket givande 
och den praktiska erfarenhet som projektet tillgodogjorde mig har varit av stor betydelse för min 
fortsatta karriär. På grund av tilldelning av större ansvar på min dåvarande anställning blev jag 
emellertid tvungen att utträda ut bolaget, för att kunna koncentrera mig på min ordinarie verksamhet. 
  

mailto:navid@nitcore.se
http://www.nitcore.se/
http://www.navid.se/


Navid Karamzadeh  

CURRICULUM VITAE     
                                                                                                                         Arbete: 031-38 40 100  
                                                                                                                      Mobil: 0730-644 922  
                                                                                                                            Email: navid@nitcore.se  
                                                                                                                                                       Webb: www.nitcore.se / www.navid.se 
                                                                

 
 

 

 

 

UTBILDNING  

2014 

IIS: Administration, Troubleshooting and Best Practices – Microsoft 

2008 

Teknisk Grundkurs Wipcore eNova E-handels plattform – Wipcore AB 

2008 

 GxP Utbildning, Kvalitets och säkerhets riktlinjer inom medicin industrin - Acando AB  

2008  

SCRUM/SCRUM-Master, Projekt metodik - Acando AB  

2007  

PROPS, Projekt metodik - Acando AB  

2006  

Visual Studio 2005 och Anpassad ASP.NET 2.0, Cornestone, C#, VB.NET  

1996 – 2000  Datavetenskap (Magister Examen + fortsatt doktorand utbildning) 

Göteborgs Universitet, Datalogi Matematik Naturvetenskap, 160 p Inriktning: Datavetenskap  

1994 – 1996 (Kandidat examen) 

Olika kurser inom fysik, datalogi samt astronomi 

1991 – 1994 Naturvetenskapliga programmet  

Burgårdens gymnasium, Naturvetenskapliga programmet Inriktning Matematik 
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REFERENSUPPDRAG  

Jag har under mina yrkesverksamma år arbetat med ett mycket stort antal projekt. Nedan följer ett urval 

av dessa projekt. 

E-arkiv 
Arkitektur samt vidareutveckling av E-arkiv 2.0 för diverse verksamheter inom Västra 
Götalandsregionen. Mer specifik var det införande av E-arkiv 2.0 för Sahlgrenska universitets sjukhus. 
E-arkiv är ett sätt att bevara all form av journaldokument i digital form efter att de har scannats och 
gjorts sökbara via diverse kategoriseringar. I arbetet ingick integration mot bland annat journalsystemen 
Melior och Obstetrix.  
I rollen ingick flertalet möte med verksamhet, leverantör, inköpsavdelning sam arkitekturledningen hos 
VGR-IT.  Kravställning gentemot leverantör var en stor punkt i rollen. Förutom det ingick i rollen att se 
över diverse kring-system för att se om dessa borde justeras/skrivas om eller möjligen upphandlas från 
leverantör i den mån som gick. I rollen ingick även att fungera som stöd för existerande 
förvaltningsteam för E-arkiv. 
 
IT-stöd Stamcellslaboratoriet och Nationella navelsträngsblodbanken 
Rollen innebar att som arkitekt delta i möte med verksamhet, arkitekturrådet samt inköp hos VGR-IT för 
att på bästa möjliga sätt och enligt rådande lagar och regler göra en offentlig upphandling av nytt IT-stöd 
för att underlätta verksamhetens dagliga arbete. Arbete med verksamhetens kravspecifikation är 
påbörjad och verifieras veckovis med verksamhet samt arkitekturledningen.  
  
Privera 
Förvaltning och vidareutveckling av Privera som är ett ersättningssystem för privata vårdgivare för 
flertalet landsting i Sverige. Projekt metodiken är SCRUM och utvecklingen sker i parprogrammering. 
Förutom det vardagliga arbetet med förvaltning och vidareutveckling har stort arbete lagts på förarbete 
inför ett stort systemlyft från gammal utgående plattform till nytt plattform. Min roll som 
arkitekt/teknisk projektledare i projektet är att driva teamet framåt, se till att kunden får vad de önskar, 
agera som hjälpresurs för projektledare hos kund och leverantör som är VGRIT, samt sköta tekniska 
kundkontakterna. Samtidigt deltar jag även som utvecklare i teamet. 
Systemet är idag baserat på Microsoft plattform med tekniker så som klassisk ASP, VB.Net, enbart som 
server delar, SQL Server 2008.   
 
LISA+ 
Total omskrivning av Vårdvalsplattform för hela landstinget. Arbetet omfattade alla delar från start, 
d.v.s. framtagning av kravspecifikation med kund, arkitekturarbete, design, implementering, test, 
installation samt förvaltning. Som arkitekt/teknisk projektledare hade jag hand om projektets olika faser 
för att se till att allt går enligt planerna och dessutom hålla alla tidpunkter samtidigt som jag aktivt 
deltog i systemutvecklings fasen också.  
Projektet metodik som användes var SCRUM med agilt parprogrammering som programmeringsteknik. 
Systemet baserades på Microsoft plattform med tekniker så som .Net 4.0, C#, VB.Net, SQL Server 2008, 
T-SQL, stored Procedures,  SSIS paket. Till det tillkommer en hel del gränssnittsprogrammering bland 
annat HTML, JavaScript, Ajax samt jQuery. Plattformen kommunicerar via webbservices rakt igenom, 
och integration finns mot flertalet externa system så som Skatteverket, GIS, diverse Journalsystem, 
Ekonomi system, samt diverse rapporteringssystem som landstinget använder sig av dagligen. 
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LISA/OFELIA 
Strukturering samt rensning av Landstingets listningssystem för vårdcentraler, samt en omfattande 
tilläggsprogrammering i form av rapporter och underhållsbilder. Arbetet innebar stora mängder teknisk 
arkitektur för att få den gamla koden som var framtaget i VB6, ASP, COM, SQL Server 2000 med en hel 
del DTS-paket, att fungera smidigt i och med nya krav från kunden. Systemet var delat i flertalet ologiska 
delar där källkoden var spritt i flera olika källkodshanteringssystem så som Subversion och SourceSafe. 
En del av arbetet var just att sammanställa alla källkod och ta fram logiska moduler som kunde samverka 
på en mer dynamisk sätt. Det finns framtida planer att skriva om systemet enligt dagens rådande 
standard med .Net, SQL 2008 samt SSIS för att kunna effektivisera samt förenkla landstingets arbete och 
även minska mängden med problem som kan uppstå då man sitter i så pass gammal miljö. Arbetet 
innebar också integration med flertalet system, så som Skatteverket, olika Journalsystem, GIS System, 
Ekonomi system samt ett par andra egenutvecklade system för interna/externa beräkningar. 

 
Barcode 
Framtagning av ett globalt system för hantering av etikettutskrifter för Landstinget i Gävleborg. Arbetet 
innebar att man skulle automatisera och därmed förenkla landstingets arbetsrutin när det gäller att 
beställa förbrukningsmaterial för vården, det vill säga alla material som kan tänkas användas inom 
sjukhus, vårdcentraler, sjukhem, osv. Man tog fram listor och utifrån de skapades automatik streckkoder 
som i sin tur skickades till leverantören för beställning, och vid senare beställningar kunde man utnyttja 
streckkodläsare för att snabba upp beställningen och inte behöva gå igenom hundratals produkter per 
vecka. 
 
Rapide 
En paketering av alla moduler som är relevanta inom en e-handels plattform. Det vill säga se till att man 
har bra dokumentation, installations anvisning, användnings instruktioner, samt väl skrivet objekt 
orienterad kod för varje modul som man normalt kodar om från början vid varje projekt. Detta leder till 
att man kan mycket lätt återanvända moduler utan att behöva koda om stora bitar av de, och därmed 
leverera projekt mycket smidigare och snabbare. Projektet var baserat på Microsofts MVC plattform. I 
projektet ingick konsultansvar. 
 
Simonsen 
En rikstäckande försäljningsorganisation med marknadens bredaste sortiment av förbrukningsmaterial 
inom vårdsektorn.  
Arbetet har inneburit att vidareutveckla Simonsens e-handels system som är baserad på eNova (E-
handels plattform från Wipcore). Bland annat att vidareutveckla systemet så att den klarar av flera 
företag inom samma system.  
Uppgiften för min del har varit till stor del integration av data samt struktur från kundens Jeeves databas 
till eNova databas, dessutom har det förekommit en del webb- programmering. Allt var baserat på C#, 
ASP.NET, SQL. 
 
Clas Ohlson 
Vidareutveckling av Clas Ohlsons integrations tjänst för att optimera inläsning av lager och lagerhyllor 
från Microsofts kösystem MSMQ till eNova databas. Allt var baserat på C#. 
 
Nikon 
Vidareutveckling av Nikons e-handels system för att hantera betalning/delbetalning via Kreditor som är 
marknadsledande i Norden på faktura- och finansieringslösningar för e-handeln. Allt var baserat på C#, 
ASP.NET.  
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Svenska kyrkan  
SharePoint - Editor integration, arbetet har inneburit Implementering och integrering av JavaScript 
baserad editor i Sharepoint miljö.  

 
Gothia Financial Group AB  
Gothia Financial Group AB tillhandahåller finansiella tjänster till sina klienter. Gothias personal använder 
ett egenutvecklat system, Pangea, som verktyg för sina interna processer. Pangea Web är en 
vidareutveckling som ger Gothias klienter möjlighet att själva registrera och till viss del administrera 
fakturor samt ta ut vissa rapporter. Arbetet för mig innebar Diskussion och möten angående hur design 
och modellering av arkitekturen ska struktureras och realiseras, samt design, implementering och 
testning av webbklient, webbservice baserad på ASP.NET 2.0, C#, och SQL 2005. Projektet baserades 
SCRUM.  
 
Stena IT  
Förvaltning, samt nyutveckling av funktioner för Stena Lines boknings och ekonomi system 
SuperStar/Sloop. Teknisk miljö: VB6, VB.Net, ASP.Net, SQL, Com+, TFS samt användning av en del 
tredjeparts produkter.  
 
Hogia  
Vidareutveckling av Hogias tidtabell verktyg för lokaltrafiken, samt Framtagning av testverktyg for 
Hogias transport system för den danska lokal trafiken HUR. Teknisk miljö: VB.Net, XML/XSL, ASP.Net, 
SQL samt användning av en del tredjeparts produkter för övervakning.  
 
Novamedia Sverige AB  
Utveckling av en Windows applikation för att kunna testa och verifiera nytt algoritm för post-kods 
lotteriet. Arbetet innebar utveckling av Windows baserad applikation skrivet i C# för validering och 
verifiering av ny algoritm för post-kods lotteriet.  

 
www.gronajobb.se  
Gröna Jobb är Sveriges största jobbportal för platsannonser inom den gröna näringen. Systemet är byggt 
i .NET och baserat på SQL Server. Mitt ansvar har varit genomföra hela den tekniska utvecklingen. Som 
en av de första externa konsulterna, genomförde vi en integration mot Platsbanken AMS olika 
Webbservices. I och med projektets storlek jobbade flera konsulter med olika delar parallellt. Jag hade 
ansvar för all konsult verksamhet. Teknisk miljö: VB .NET, SQL Server 2000  
 
www.payson.se  
Payson är Sveriges ledande betaltjänst på att garantera säkra betalningar på Internet mellan 
privatpersoner. Som konsult från Way2IT deltog jag i utvecklingsteamet. Teknisk miljö: VB.NET, SQL 
Server 2000. 

 
www.optimal-tele.com (dotterbolag till Tele2)  
Optimal Telecom är en av Sveriges största telefon- och mobiloperatör. För kunden har jag genomfört all 
teknisk utveckling varav integration av kundens ordersystem via webben, informationsutbyte med SPAR 
(Statliga personadressregistret) utgjorde en del. Teknisk miljö: asp/php MySQL 
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www.berginsight.com  
Berginsight är ett litet bolag som har specialiserat sig på att ta fram olika typer av dokument så som 
rapporter till olika business intelligence och Telecom industrier. Här var jag ansvarig utvecklare för 
webb, databas, samt e-handel. En liten webbshop skapades för att kunderna ska kunna beställa och 
betala via webbsidan direkt. Teknisk miljö: VB.NET, Access  

 
Ta-Hydronic 
Ta-Hydronic är världsledande inom Hydronics lösningar. Man tillverkar allt i från små muttrar till stora 
avancerade kopplingar. 
Jag har haft hand om deras produkt databas och det innebar integration mot olika system, ta hand om 
bilder och text innehåll i olika format och upplösningar för olika ändamål såsom internet, tidningar, 
affischer, kataloger osv. Styrning av underkonsulter ingick i arbetsuppgifterna. 
 
AstraZeneca, världsomfattande lansering av Nexium via internet 
AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag med ett brett sortiment av läkemedel. Ett av 
Astras stora varumärken har varit Losec. här har jag haft ansvaret för lanseringen Losecs lillebror så som 
Astra själva kallade det "Nexium" via internet. Meningen var att man skulle via webben skapa 
produktbilder texter, samt även ungefärligt design genom att använda sig av en del förvalda mallar, för 
att sedan skicka de automatisk via nätet till en del valda design byrån. de skulle då kunna få ut 
högupplösta bilder från samma lösning som låg på nätet och därmed kunna trycka reklam affischer, 
tidningsartiklar, banners, osv. På så sätt lyckades man att använda samma bilder och texter i hela 
världen för lanseringen. Styrning av underkonsulter ingick i arbetsuppgifterna. Systemet var baserat på 
C#, ASP.NET, SQL. 
 
Canalplus 
CANAL+ är ett tv-bolag som har brett sortiment och ett stort utbud av filmer och sport. Här har jag haft 
ansvaret att bygga en multikanals lösning för deras utbud. Man skulle ha en stor databas för sina bilder 
som skulle lagras i olika format och upplösningar, sedan skulle man via samma databas skapa katalog, 
internet sida med program tablå, text-tv innehåll samt få fram underlag för olika banners och reklam 
affischer. 
Även alla texter skrevs in där och det skulle enbart finnas en uppsättning av alla artiklar, men som skulle 
ha språkstöd till alla språk som Canal+ önskade. På så sätt kunde man snabbt publicera tillexempel tablå, 
till internet och deras katalog samt även text-tv väldigt smidigt och som automatisk uppdaterades varje 
dygn. 
 
Övriga referensprojekt som jag har haft en ledande position inom  
www.renault.se, www.cbab.se, www.hammarplast.se, www.sintercast.com, mfl. 
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