
Det hä r ä r jäg! 
Det hä r kän jäg! 

Utfö r könsulttjä nster 
inöm: 

• Systemutveckling  

• Databasdesign 

• Modernisering 

• Databasanalys (DBE) 

• Utbildning  i  systemutveckling 

• Strategi och test 

• DevOps 

Med specialisering inom IBMi 

 

Å ke Olssön IT Könsult 

Bä ck, Kärlpersä ker 1 

341 75 Hämnedä 

  

  

 

Telefön: 076-8385052 

E-pöst: könsult@kärlpersäker.se 

Web:     könsult.kärlpersäker.se   

Publikätiöner öch 
ännät 

Jag har publicerat ett antal artiklar I 
Common Sweden under åren.  

Dessutom har jag gett ut följande 
böcker:  

• Om modernisering med titeln 
“Inte din Farfars AS/400”. 

• Grunderna i RPG– free 

• Grunderna i CL programmering 

Föreläser frekvent på Common Sweden 
och även Common Europe. 

 
Genomfört ett flertal seminarier  I 
modern RPG-utveckling. 

Håller utbildningar för utvecklare. 

Brinner verkligen för modernisering av 
applikationer! 



Vem? 

Jag heter Åke Olsson och har jobbat med IT 

sedan 1976, mest som konsult och 

huvudsakligen med IBM ”midrange” - dvs 

det som började med S/34 och nu är IBM i. 

Tillämpningarna har varierat men mycket 

har handlat om logistik och ekonomisystem 

men jag har också  byggt system för HR och 

inte minst värdepappershantering. 

I botten har jag en examen i ADB och 

företagsekonomi, men jag har givetvis 

vidareutbildat mig under åren med: 

Systems Tuning, DBE (SQL for I Spotlight), 

UML, projektledning, ITIL, Cool2e,. 

Jag har regelbundit deltagit i RPG & DB2 

Summit med flera konferenser—viktigt för 

att hänga med! 

  

Tekniker öch verktyg 

RPG—alla varianter inklusive totalt fritt format. 

CL 

Cool2E 

UI-design med DDS, UIM, Profound-UI och 

Profound-Genie. 

Change management med Aldon-Rocket, 

TurnOver och något Arcad-Skipper. 

XML 

MQ-Series 

Arcad-Transformer (DB och RPG) 

RDI (med Data Studio) 

Gumbo Spool-Mail 

Interform (integration till) 

DB2-SQL 

Hä r här jäg jöbbät 

• ASEA AB. Utvecklade standardsystem för 

logistik och ekonomi för deras säljbolag. 

Installationer i många länder, releasehantering 

mm. 

• Strålfors AB. Systembyte  från batchorienterat 

stordatorsystem till standardsystem på S/38 

(senare AS400). Ansvarig för system och 

metod. 

• Strålfors UK. Installation och driftsättning av 

standardsystem för logistik och ekonomi. 

Genomfördes på 90 dagar! 

• Frontec Business Integration. Huvuduppgift var  

utbildningar för programmerare, operatörer 

och systemadministratörer. Skrev och skrev 

om kursmaterial. Höll alla kurser i Synon2 

(Cool2e). 

• Banc of America Securities (San Francisco). Var 

med och byggde nytt börshandelssystem från 

grunden. Stora krav på precision och 

spårbarhet. 

• PDB Datasystem (Jönköping). Huvudsakligen 

projekt kring Husqvarna AB:s logistiksystem 

REX. 


