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Om Simon

Skills & expertise

Simon har alltid varit driven av IT utmaningar och dess lösningar. Idag specialiserar
han sig inom nätverk för varierande typer av kunder, lösningar och leverantörer.
Hans passion för att arbeta med nätverk både stora och små, switching och routing
såväl som trådat och trådlöst har gjort honom extremt professionell i detta
segment. Det som driver honom mest är den otroliga förändringen som sker just nu
inom nätverksvärlden, när det går ifrån något otroligt statiskt till att bli dynamiskt
med programmerbara nätverk, automation samt flexibiliteten av dot1x.

Cisco Routers, Switches, Wireless
Fortinet Firewalls, Switches, Wireless, VPN (Client and
AD-VPN)
Meraki Switches, Firewall, Wireless
Linux Ubuntu, Debian

Tidigare erfarenheter
Nätverkskonsult
Volvo Cars
April 2017 - September 2019
Volvo behövde hjälp med att förnya all hårdvara och designa om deras fabriker i Göteborg, Skövde och Olofström. Eftersom nätverk är en kritisk
tillgång för fabriken där även minuter av produktionsstopp resulterar i miljoner av förlorad intäkt, så är noggrann planering ett krav.
Simon har ifrån start av projektet hanterat, planerat och utfört arbetet med stor framgång utan att kosta fabriken stillestånd.
Hela miljön är Cisco med Layer-3 switchar och switchcore i VSS

Nätverkskonsult
Zenuity
April 2018 - September 2019
För Zenuity så hjälpte Simon till med att bygga upp den första fulla Fortinet-lösningen i Sverige. Allt ifrån switchar, brandväggar, accesspunkter,
controllers till VPN och analyzers, uteslutande ifrån Fortinet. På daglig bas tillsammans med kunden byggde Simon upp deras datacenter och nya
kontor runt hela jorden, där man drog deras nätverk mellan kontinenter och molnlösningar

Nätverkskonsult
Gotevent
July 2018 – September 2019
Tillsammans med kunden har Simon hjälpt att migrera en traditionell Cisco-miljö till en Cisco Meraki-Lösning, för bättre överblick och visibilitet i nätet.
Då kunden arrangerar nät för tio-tusentals människor så är nätverket en kritisk infrastruktur som man behöver kunna förlita sig på.

Nätverkskonsult
Göteborg Stad Intraservice
Januari 2016 - April 2019
Intraservice har ett av de största nätverken som existerar i Sverige.
Alla skolor, sjukhus och publika nätverk som går genom kabel eller wifi behöver tillgång till interna och externa resurser.
Simons uppdrag var att hjälpa till med daglig drift att uppehålla trådat,trådlöst och routade lösningar för Göteborg Stad. Hela miljön är baserad på
produkter från Cisco.

Tekniker
Scania Trucks
Januari 2014 - December 2015
Scania Lastvagnar med huvudkontor i Södertälje behövde hjälp att i Västsverige installera nya datorer och se till att deras användare kände sig
bekväma med att få en ny dator och komma in sin nya miljö.
Detta gällde både för de som jobbade på kontoret och även ute i verkstäderna.
Att se till att slutanvändaren var nöjd med deras nya dator var målet.

Secondline-tekniker
BB-Tools
September 2015 - Mars 2016
BB-Tools var moderbolaget för många företag som tillverkade professionell hårdvara för alla typer av hantverkare. De alla hade alla en och samma ITavdelning med delad helpdesk, Simon hjälpte användarna med alla typer av problem och såg till att deras teknologi gjorde dagen lättade och mer
produktiv.
Majoriteten av miljön var en Microsoft-miljö med Microsoft SCCM, Active directory och flertalet egenutvecklade applikationer.

Utbildning & Certifiering
Certifiering
Cisco ICND1
Cisco ICND2
Cisco CCNP Switching 300-115
Cisco CCNP Routing 300-101

