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Senior utvecklare/arkitekt 
  

Rama har jobbat mer än 12 år som IT-konsult och är 
en mycket skicklig konsult inom sitt område som är 
systemutvecklingen/arkitektur av affärskritiska system 
baserad på Java/JEE. Har även stor erfarenhet av 
större integrationsprojekt baserad på WebMethods 
och IBM MQ plattformar. Har goda referenser från en 
av Sveriges ledande telekomoperatörer. Rama är en 
duktig problemlösare och sätter sig snabbt in i nya 
utmaningar. Han är mycket noggrann i sitt arbete och 
har lätt för att se helheten, är pedagogisk och har en 
bra kommunikationsförmåga. Kvaliteter som drivande, 
kvalitetmedvetenhet, noggranhet, ödmjukhet och 
självstyrande (på ett bra sätt) har varit mycket 
uppskattade av hans uppdragsgivare. 

Rama Pour Rajaei 
 
Födelseår  : 1975 
Konsult sedan : 1999 
IT-erfarenhet sedan : 1999 
Språkfärdigheter : Svenska – flytande i både tal och skrift 
  : Engelska – flytande i både tal och skrift 
  : Persiska – modersmål 
 
 
Utbildningar 
Civilingenjör/Elektronik   KTH 1999 
 
Certifieringar 
Sun Certified Programmer for Java  Sun 2000 
 
Kontaktinformation 
rama@jlogic.se 
+46 (0) 70 58 58 026 



 
 

 
 

 
Projekterfarenhet, exempel 
 

Tele2 
Tidsperiod 2006 – 2011 

 
Projektbeskrivning  Att designa och bygga en solid plattform för att 

möjliggöra tjänsteorienterad arkitektur baserad på Java 
och webMethods. 

 Implementering av integrationslösning med hjälp av Java 
och webMethods. 

 Att skapa processer och dokumentmallar för hantering av 
design, utveckling och underhåll av integrationslösningar 

 
Roll I projektet Rama är en av de första konsulter som fick i uppdrag att bygga 

ett ICC (Integration Competence Center) på Tele2. ICCs uppgift 
är att ta ansvar för integration mellan kritiska stödsystem och tar 
ansvar för att styra, vägleda och säkerställa kvalitet och 
kostnadseffektivitet i integrationsarbetet inom Tele2. ICC har 
vuxit från att bestå av endast två personer under 2006 att vara 
en etablerad organisation som engagerar ca. 40 
integrationspecialister. 
Rama har haft flera olika roller på Tele2 mellan 2006 - 2011  
Java arkitekt/utvecklare 

 Design och utveckling av gemensamma Java 
komponenter (Transaction, errorHandling och 
konfigurations ramverk). 
Öppen källkod teknik såsom Apache Commons 
Configuration, log4j, och Ehcache används. Oracle 
används som databas samt Eclipse som IDE. 

 Vidareutveckling av automatiserad test ramverk baserad 
på Junit som används i system och unit tester för att 
möjliggöra TDD. 

 Design och utveckling av web service klienter baserad på  
Apache Axis. 

 Design och utveckling av ”stub” ramverk för att simulera 
web services av externa system. Utveckling skedde 
m.h.a webMethods och Mozilla Rhino ramverket och 
använde Oracle som databas. 

Integration arkitekt/utvecklare 
 Leda och koordinera integrationsarbetet i projekt  
 Designa och utveckla integrationer i Java och 

webMethods 
 Vara single point of contact gentemot projekt/kravställare, 

interna resurser och utländska underleverantörer  
 Analysera behov och hantera krav  
 Omvandla verksamhetens önskemål till tekniska 

integrationer  
 Kvalitetssäkra leveranser  



 
 

 
 

 Dokumentera lösningar 
 Utbilda och handleda nya utvecklare 

Testare 
 Utföra system, regression samt integrationtester av 

utvecklade ramverk och integration logik. Detta gjordes 
baserad på egenutvecklat ramverk baserad på Junit. 

 Dokumentaion av testarbete genom att skriva 
testrapporter. Verktyg som används är HP Quality Center 
(QC). 

  
Rama har också varit inblandad i System management frågor 
som t.ex. installation och uppgradering av webMethods 
komponenter.  
Rama har även installerad och konfigurerad SVN servers och 
satt den grundläggande strukturen vad det gäller repositories 
och riktlinjer för versionshantering av Java komponeneter. 
 
Att skapa processer och dokumentmallar för hantering av 
design, utveckling och underhåll av integrationslösningar ingick 
även i Ramas uppgifter. 

Teknik och verktyg Java, Oracle, WebMethods, SOA, SOAP, XML, XSD, WSDL, 
soapUI, Junit, Maven, Apache Common Configuration, HP 
Quality Center (QC), Axis2, Eclipse 

 

ICA 
Tidsperiod 2005 – 2006 

 
Projektbeskrivning Design/implementering av integrationslösningar för ICA:s EMS 

system. Systemet är SOA baserad. Underhåll och utveckling av 
webbaserade java applikationer som kommunicerar via SOAP 
WebServices interface med ICA:s integrationsplattform 

Roll I projektet Rama agerade både utvecklare och arkitekt med ansvar för en 
av de nya tjänsterna. Han arbetade huvudsakligen med design 
och programmering. Även framtagning av systemtest 
specifikations dokument samt utförande av systemtest av den 
färdiga lösningen ingick i Ramas arbetsuppgifter. 

Teknik och verktyg Java/J2EE, Oracle, WebShepere Applicatrion server, 
WebMethods, SOA, SOAP, XML, XSD, WSDL, soapUI, Junit, 
Ant, Axis2, Eclipse 

 
 

IBM Svenska AB 
Tidsperiod 2004 – 2005 

 
Projektbeskrivning Design/implementering av integrationslösningar för vägverkets 

”Stockholmsförsöket” projekt som är ett system för att kunna 
införa biltullar för Stockholm city. 

Roll I projektet Rama arbetade huvudsakligen med design och programmering. 
Teknik och verktyg Java, TeamCity, Ant, WBI Message Broker Toolkit for 



 
 

 
 

WebSphere Studio,RSA 6.0 (Rational Software Architect). 
 

Statoil 
Tidsperiod 2004 – 2005 

 
Projektbeskrivning  Design/implementation av ett webbaserat 

biluthyrningssystem. Vidare utveckling av Swingbaserad 
klient till systemet som används av alla stationer i 
Norden.  

 Vidareutveckling och underhåll av statoil biluthyrnings 
faktureringssystem.  

 Design/implementering av system för lagring av 
stationsinformation, kontrakt med stationsägare, 
serviceutbud, öppettider och all form av utrustning. 
Omfattande integration mot andra system 
implementerades m.h.a webServices. 

Roll I projektet Rama agerade både utvecklare och arkitekt och arbetade 
huvudsakligen med design och programmering.  

Teknik och verktyg Java/J2EE, Spring, Hibernate, Struts, Oracle, WebShepere 
Applicatrion server, Swing, Javascript, CSS, TOAD, Eclipse 
 

 

Blinddater AB 
Tidsperiod 2004  

 
Projektbeskrivning Framtagning av arkitektur, konstruktionsledning och utveckling 

av Blinddaters dating portal. Omskrivning från PHP till J2EE 
baserad system. 

Roll I projektet Rama har rollen som mentor, arkitekt och systemutvecklare. 
Han arbetar som en i systemutvecklingsgruppen men har även 
ansvar att stötta de andra i gruppen. Som arkitekt sätter han 
riktlinjer för hur utveckling ska ske med tanke på val av design 
paterns, val av server och databas. Och Som utvecklare utför 
han analys, design och implementation av ett antal 
användningsfall. De servrar som utvärderades var Jboss, 
JOnAS, och Sun Java System Application Server. Även en 
utvärdering av följande databaser gjordes innan MySQL valdes: 
Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL and MySQL. 

Teknik och verktyg Java/J2ee, Struts, Orion Server, MySQL, Ant, log4j , JUnit 

 

AB1 Commercial Solutions 
Tidsperiod 2003 

 
Projektbeskrivning Design/implementation av ett webbaserat tidrapporterings 

system. 
Roll I projektet Rama jobbar som systemutvecklare 
Teknik och verktyg Java/J2ee (EJB, Servlet, JSP), Struts, XML, Borland AppServer, 



 
 

 
 

Oracle 
 

Awardit 
Tidsperiod 2001-2002 

 
Projektbeskrivning Implementering, design, test och underhåll av Awardit:s CRM 

system. Integration mellan kundernas kassasystem och 
databaser med Awardit:s system 

Roll I projektet Rama hade rollen som övergripande teknisk ansvarig (CTO) för 
Awardit:s CRM system samt ansvarig för plattformen som 
applikationen var bygd på. I rollen arbetade Rama med design, 
programmering, design och implementering av datamodeller 
och underhåll av databasen och även infrastruktur- och 
driftsfrågor. 

Teknik och verktyg Java, ATG Dynamo, Oracle 

 

Protender / Oreo 
Tidsperiod 2000-2001 

 
Projektbeskrivning Implementation av webbaserad handelsplats för 

offentligupphandling. 
Roll I projektet Rama arbetade i huvudsak med utveckling av denna 

Javabaserad webapplikation  
 

Teknik och verktyg Java/J2ee (EJB, Servlet, JSP), BEA WebLogic, Oracle, Struts 

 

Posten IT 
Tidsperiod 2000 

 
Projektbeskrivning Implementation av en webbaserad tjänsten ”Min Posten” på 

www.posten.se 
Roll I projektet Rama arbetade i huvudsak med EJB utveckling av denna 

Javabaserad webapplikation. Rama ansvarade även för 
implementation av en ”proxy server”. Proxyn hade som funktion 
att integrera externa tjänster i www.posten.se 
 

Teknik och verktyg Java/J2ee (EJB, Servlet, JSP), BEA WebLogic,  

 

Ericsson Buisness Network EBC 
Tidsperiod 1999 - 2000 

 
Projektbeskrivning Utveckla/felrätta mjukvara till en dataväxel, FS/PFS (Eripax), så 

att den ska klara nyare dataöverförings protokoll och andra 
önskvärda uppgifter 

Roll I projektet Rama arbetade i huvudsak som utvecklare. 



 
 

 
 

 
Teknik och verktyg Realtidsprogrammering i C, datakomm, ClearCase 

 

Ericsson Network and IP Services (ETX) 
Tidsperiod 1998 

 
Projektbeskrivning Design och implementering av “TCP/IP traffic analyser” för ATM 

växel AXD301 
Roll I projektet Rama arbetade i huvudsak med analys, design och utveckling. 

 
Teknik och verktyg Realtidsprogrammering i C, datakomm 

 
Kurser 
Core Spring (3) 
SCRUM 
RUP – Rational Unified Process – Rose Fundamentals 
UML -  Unified Markup Language 
WebMethods – Advanced Enterprise Integration 
WebMethods – Integration Workshop 


