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PROFIL:        
 
.NET udvikler dækkende både frontend udvikling såvel som kompleks backend udvikling. 
 
Kompetencer spænder fra udvikling af traditionelle websites over større applikationsløsninger til 
integrationsprojekter mellem internettet og kundespecifikke systemer. Jeg har arbejdet med 
webudvikling siden 1995 og har deltaget I mere end 175 webrelateret projekter. 
 
Har arbejdet med udvikling i forskellige CMS-systemer, men er gennem de seneste 13 år 
specialiseret inden for Umbraco og har primært fokus på denne platform. 
 
Teknologier 
 

Teknologi Antal år Level (1-6) 
ASP.NET 17 6 
.Net Core 2 4 
VB.NET 5 5 
C#, MVC 13 6 
Razor 8 6 
Web Services 4 5 
HTML5, HTML 20 5 
CSS3 12 5 
JavaScript 20 6 
TypeScript 1 5 
jQuery, jQuery Mobile 15 6 
XML/ XSLT 13 6 
JSON 11 6 
MS SQL 20 6 
Firebase 2 5 
MS Access 5 4 
RavenDB 1 2 
Umbraco 13 6 
uCommerce 3 4 
Azure <1 2 
IIS 12 5 

 



 
 
 
KARRIERE (UDVALGTE PROJEKTER) 
 
Selvstændig konsulent Sep. 2009 – nu  
 
Johannes Fog: Custom shopløsning udviklet af Impact.  
Umbraco 9, Azure, .Net Core 6. Umbraco er i denne løsning kun brugt som content delivery. Har 
udvilket interfaces i Umbraco til håndtering af Levering og Fragt logik. 
 .Net Core projekt til håndtering af denne logik til brug for hele løsningen.  
Import projekt til hentning af eksisterende kundedata fra InRiver til Azure. 
 
ViNordic: Brancheforening for vetrinære lægemidler. Udvikling af 4 custom løsninger til import af 
lægemiddeldata fra dansk, svensk og norsk lægemiddelstyrelser. Systemer bygget på .Net Core 6. 
 
Epd: Website der gør det muligt at søge i miljøvaredeklarationer til byggebranchen. 
Flersproget Umbraco 8 løsning med avanceret examine søgning. 
 
Dekra teori: Portal til online teori kurser som foregår på samme måde som hos politiet. 
Bygget på Umbraco 7. 
 
Andel.dk: Flersproget Umbraco 8 løsning med Azure hosting. 
Energiselskapet Seas NVE skifter navn til Andel.dk. 
Løsningen er udviklet for Bærnholdt i samarbejde med E-Types. Perplex ContentBlocks som content 
editor. Integration til Cludo Search. 
 
Nationalt Videncenter for Læsning: Umbraco 8 løsning med integration til diverse services; Youtube, 
Podbean, 23video. Underwebsite literacy.dk 
 
 
Jyskpalleimport: Custom shopløsning på Umbraco 7. Integration til Economics 
Kurseroguddannelser.dk: Umbraco 7 løsning. Website til generering af leads til 
kursusvirksomheder. Bygget med modelsbuilder API, Url og content providers. 
 
Spartapenang: Privat fodboldklub i Malaysia. Custom medlemssystem til styring af forældre/børn, 
betalinger, tilmelding til træning og kampe. Klubben benytter et voucher system hvor man tilkøber 
klip online, ens antal af klip justeres ud fra køb og tilmeldinger til kampe og træning. Flersproget 
Umbraco 8 løsning. 
 
Dekra: Umbraco website version 7. Virksomheden beskæftiger sig med uddannelse og jobrettede 
indsatser indenfor transportsektoren. Integrationer til eget udviklet API, samt integration til Docebo 
(e-learning) 
 
Invisio: Umbraco website version 7. Virksomheden udvikler og sælger avancerede systemer, der gør 
det muligt for fagfolk i støjende og missionskritiske miljøer at kommunikere og arbejde effektivt, 
samtidig med at deres hørelse beskyttes. 
Integration til Cision som er en Global Cloud-Based kommunikation leverandør. Primært for nyheder 
og aktieinformation. 
 
SolutionWeb: Konsulent for SolutionWeb. Administrationsløsning for Bones restauranterne udført i 
VB.Net, jQuery og SQL. Administrationsløsning for Veterinærmedicinsk Industriforening udført i C#, 



jQuery og SQL. 
 
Robinhus: HTML udvikling til ny version af deres hjemmeside. HTML 5 CSS 3 og jQuery 
 
BOOZT: Email marketing system til BOOZT bygget på Saleforce Cloud. 
CRM Toolbox: Html emails og Saleforce Scripting. 
 
Kvickly: Julekonkurrence bygget i Umbraco 7 med Umbraco Forms og Firebase. 
 
Swipp: Frontend udvikling til ny version af swipp.dk. 
 
Coop: Custom shop løsning til bestilling af kampagne baseret produkter for SuperBrugsen og Kvickly, 
bygget I Umbraco 7. 
 
Cartendo: Online dæk bestilling, website bygget I Umbraco 7, med bagvedliggende skræddersyet 
partnerportal samt administrationsportal. Bil identifikation udfra nummerplade, integration til pris 
leverandøren Compilator. 
 
Club La Santa: Multilingual website med online booking bygget på Umbraco. Booking delen 
integrerer med kunden Opera CRM løsning (Hotel resort management) med en RavenDb database 
som mellemled for lagring af kundens valg. Custom Section til berigelse af data fra CRM systemet. 
 
E-mærket: Javascript API. Cross browser check på om kunden er godkendt hos e-mærket. Kunden 
indsætter javascript (ala til Google Analytics), som verificerer dem op imod e-mærket´s 
handelsplatform. Hvis kunden er godkendt vises e-mærket godkendt logo på kundens side. 
 
PharmaCosmos: Pharma virksomhed hvortil der er bygget en lukket portal-løsning for kundens egne 
konsulenter. Løsningen er lavet i Umbraco og benytter bl.a. Google Translate og Web Services til at 
opdatere indhold sent fra Ajax. 
 
Notar Bolig: Webløsning til ejendomsmæglerfirma. Der hentes data fra Plass, hvor kunden 
vedligeholder sine ejendomme. Custom Section bygget i Umbraco, så kunden kan tilføje yderligere 
data til de enkelte ejendomme. Der er desuden lavet et mobilt website i Jquery Mobile. 
 
 
ZUPA Mar. 2006 – Sep. 2009  
 
Mærsk, Danske Bank: Udvikling af JavaScript-engine til at formatere indhold fra csv filer og som html 
og XML. Benyttet til at præsentere bankens regnskaber online.  
 
TDC: Udvikling af HTML og jQuery prototype til ny version af TDC Play.  
 
SimCorp: Udvikling af Composite C1 Element Providers – komponenter der kan genererer 
indholdsstrukturer til vedligeholdelse af særligt data.  
 
Vintjeneren: Shopløsning i Composite 3.8 med integration til Navision Financials  
 
Wonderful Copenhagen: Har gennem en årrække udviklet og vedligeholdt en lang række 
funktionaliteter og løsninger for kunden. Bla. generel styring af deres cms-løsning.  
 



 - Google Maps: Udskiftning af alle eksisterende kortelementer baseret på foliamaps til Google maps. 
Udvikling af selvstændig Windows Forms applikation til at automatisere konverteringsprocessen fra 
adresse til længe/bredde koordinater. Ændring af browser output, så eksisterende kort 
funktionalitet erstattes on-the-fly med Thinkbox layer med Google Maps embedded.  
Interface til editering og oprettelse af lokationer hvor brugere bla. kan pinpointe lokationer.  
 
 - Portalløsning: Udvikling af portalløsning til håndtering af kongresser og messer samt hotel booking 
til disse events. Løsningen bliver vist i kundens eksisterende CMS-løsning og integrerer ned i deres 
Microsoft CRM-system, hvor data hentes og hvortil data igen kan opdateres.  
 
 - Google Local Search: Applikation der ugentligt trækker relevant data fra visit Copenhagen omkring 
events og andre attraktioner som er relevant for turister.  
Data hentes fra deres MS SQL database hvorefter der produceres fysiske XML-dokumenter 
formateret efter Googles anvisninger som sendes månedligt til Google Local Search.  
 
- Attraktions: Applikation som dagligt importerer flere hundrede mb data i XML format fra 
visitdenmark.com, så splittes op så data kan bruges på kundens system.  
 
 
BBDO, Atmosphere CPH Okt. 2003 – Feb. 2006  
 
PBS International A/S: Webløsning på cms 'Web500', samt website til ansøgning om PBS 
indløsningsaftale.  
 
ATP: Webløsning på cms 'DotNetNuke' for ATP Equity partners.  
 
Masterfoods: Webløsning på eget udviklet cms.  
 
Faber: Udvikling af shopløsning til faber.dk/com/pl/fr på Dynamic Web.  
 
Inspiration /mere-inspiration: Website med shopløsning og auktionssystem på eget udviklet cms.  
 
Fona: Shopløsning eget udviklet cms.  
 
Nacencia S.L. (Barcelona) Apr. 2002 – Jul. 2003  
 
Diverse webløsninger på DotNetNuke, samt custom web udvikling i VB.NET.  
 
Cell Network Jul. 2000 – Mar 2002  
 
Rådet for større færdselssikkerhed: Website på eget udviklet cms lavet i klassisk ASP.  
 
Lindpro: Website på eget udviklet cms.  
 
 
Hovedstadens Bygningsentreprise A/S 1998 – 2000:  
 
System administration, Kvalitetssikring  
 
Karsten Pålssons tegnestue 1996 – 1998:  
 



Bygningskonstruktør, CAD, Web  
 
 
UDDANNELSE  
 
2006: Composite Net Systems, Exam, and Certified Developer for Composite CMS  
 
2003: 4D, Course, MCP 2310: Developing Microsoft ASP NET Web Applications Using Visual Studio 
NET (C#)  
 
2003: 4D, Course, MCP 2389: Programming with Microsoft ADO NET (C#)  
 
2000: 4D, Course, Access VBA-programming  
 
1999: Ehuset, Course, Windows NT 4.0 Server  
 
1999: Niels Brock, Course, System development, C++, Access  
 
1989 – 1995: Byggeteknisk Højskole, Byningskontruktør  
 


