Finn Rosenkilde Rasmussen
Erfaren # J2EE # Java # PHP # Web udvikler
linkedin@hvepseeksperten.dk

Kort beskrivelse
Jeg er en senior java udvikler med mere end 35 års erhvervs erfaring hvoraf 6 af årene har været brugt til at
udvikle netbank systemer hos SDC.
Jeg er en særdeles erfaren senior web udvikler, der har specialiseret sig i frontend teknologier som HTML5,
CSS3, JQuery Mobile, JSon, XML, JavaScript og behersker sprog som Java, PHP og Jeg har enda undervist i
C# og .NET. Jeg behersker ligeså godt backend, hvor der interfaces til andre systemer enten via Web services
eller via andre protokoller.
Jeg brænder for at lave solide og stabile software løsninger hvor slutbrugeren har høj prioritet og med tanke på
at softwaren skal vedligeholdes fremover af andre personer i organisationen.
Jeg plejer at aflevere min kode som produktions klar kode, der har en super god kvalitet, og som typisk både er
kode reviewet og der er indbygget JUnit test.
Jeg er vant til at arbejde selvstændigt og i teams og trives rigtig godt i agile miljøer med Scrum.
Jeg er god til forklare og beskrive tekniske detaljer på en sådan måde at selv ikke teknisk minded personer kan
få en forståelse af hvordan det hele hænger sammen.
Technology:
J2EE, Java 1.7, JSP, XML, HTML5, CSS3, JQuery, JSon, Ajax, REST, JavaScript, C#, .NET, ASP, PHP,
C/C++, SOAP, Web services, WSDL, bootstrap
Platforms:
Apache, Tomcat, Web sphere, Bea weblogic, Axis, XAMPP, LAMP
IDE:
Eclipse, Visuel studio, IntelliJ
DB:
mySQL, DB2, Oracle, mssql, Toad, T-SQL, stored procedures
Build/deploy:
CVS, VS, GitHub, Maven2+3, Harvest, Dimension, Subversion (SVN), Jenkins, TortoiseHg
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CMS:
CMD, Typo3, Drupal, Wordpress, Joomla
Andet:
Jeg trives rigtig godt i et SCRUM / Agile miljø som JIRA fra atlassian
Specialer: JUnit, JDBC, Log4J, XML, JQuery Mobile, Taglib, JSTL, Netbank, Responsive design, soapUI,
DIBS, SSL, API e-conomic, Google Calendar API
Læs mere her:
http://finn-rasmussen.com/cv/java-udvikler/?ILanguages=da
http://finn-rasmussen.com/cv/php-udvikler/?ILanguages=da

Erfaring
Java / PHP Udvikler at HvepseEksperten.dk ApS
november 2014 - i dag (1 måned)
Opgave:
Opgaven går ud på at :
Tilføje ny funktionalitet i det eksisterende produkt: myPHP som f.eks.
1) Interface til Google Calendar API
2) Interface til e-conomic API
3) Tilføje online booking system for kunder og medarbejdere
4) Interface til TomTom web fleet API
Rolle:
Min rolle er at implememtere nye features i myPHP produktet
Result:
Den næste release af myPHP vil være klar til download i starten af 2015
Benyttede kompetencer:
mySQL, PHP, Eclipse, SOAP, REST, HTML5, CSS3, JQuery, javascript, responsive design, bootstrap, SQL
Java udvikler at CapaSystems A/S
april 2013 - november 2014 (1 år 8 måneder)
Opgave:
Opgaven gik ud på at:
1) Tilføje ny funktionalitet til den eksisterende Performance Guard løsning
2) Rette fejl i produktet
3) Tilføje JUnit tests
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Rolle:
Min rolle i projektet var sammen med de andre i team'et at forbedre produktet med nye features og at rette
eksisterende fejl og mangler
Resultat:
Den næste release af produktet er klar til download i nov/dec
Benyttede kompetencer::
MSSQL / T-SQL, REST, Stored procedures, Tomcat, JSP, Java 1.7, JDBC, SVN, JQuery, HTML5, CSS3,
bootstrap, JUnit test, Jira from atlassian, IntelliJ, TortoiseHg. Jetty
Java developer at Nordea
marts 2013 - marts 2013 (1 måned)
Opgave:
Opgaven gik ud på at:
1) Tilføje ny funktionalitet til 2 kørende applikationer
2) At ændre beans til at benytte jenkins annotations @Getter/@Setter/@Slf4j istedet for get/set methods,
Log4J
3) Fixet fejl og warnings fundet vha. eclipse
Rolle:
Min rolle var at indføre ovenstående opgaver, inden for en fast tids ramme
Resultat:
Kilde koden er blevert opdateret, reviewed og testet i acceptance miljø
Benyttede kompetencer:
Oracle 9.7, Stored procedures, SQL, Toad, Jenkins, Tomcat, Bea Weblogic, JSP, Java 1.7, JDBC,
Annotations lombok project, Eclipse, JSTL, Maven 3, Subversion
Java / PHP Web udvikler at HvepseEksperten.dk ApS
juli 2012 - februar 2013 (8 måneder)
Opgave:
Implementering af eksisterende hjemmesider, så de kan vises på en smart device ved brug af JQuery Mobile,
samt implementering af online betaling via DIBS og implementering af google maps api, HTML5, CSS3 og
nogle af de nyeste CSS3 standarder foreslået af Adobe.com som f.eks. responsive design. Se f.eks. denne
hjemmeside på på en smart phone: http://rosenkilde.me/
Rolle:
Finns rolle i projektet er at implementere den nyeste HTML5 / CSS3 / Jquery Mobile funktionalitetet i en
fælles CMS template.
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Resultat:
Du kan f.eks. se en online ansøgning på en smart phone eller en PC, som benytter sig af JQuery Mobile her:
http://rosenkilde.me
eller du kan lægge en konsulent i indkøbskurven og betale online med dankort her:
http://finn-rasmussen.com/lej-en-konsulent/
Benyttede kompetencer:
PHP, CMS, HTML5, CSS3, Ajax, JQuery, JSon, JQuery Mobile, JavaScript, SEO
1 anbefaling kan fås ved anmodning
Java udvikler at SDC
januar 2012 - juni 2012 (6 måneder)
Opgave:
Integration af fælles kontooversigt, kontooverførsel og konto indstillinger mellem 2 forskellige banker, så
brugeren oplever en fælles netbank, selv om der er fremmede konti med saldi. Web delen blev udviklet i
stripes framework, og kald til fremmed bank sker via webservice kald gennem en sikker forbindelse. Det er
den eksisterende kontooversigt komponent, der benyttes, og den skal så fortsat stadig virke som sædvanligt
for alle andre pengeinstitutter i Danmark, Færøerne og i Norge.
Rolle:
Finns rolle i projektet var at implementere den nye funktionalitet i de eksisterende netbank komponenter og
sørge for at eksisterende kunder ikke blev berørt, selvom koden kom i produktion før backend og fremmed
bank var klar med den nye funktionalitet.
Resultat:
Projektet gik i fuld produktion i juli måned 2012 og opgave stiller (den fremmede bank) har efterfølgende
udtrykt stor tilfredshed med resultatet.

Benyttede kompetencer: J2EE, Java 1.6, JSP, Servlet, Ajax, JSon, JQuery, CSS3, HTML5, JavaScript,
maven2, Stripes, Harvest, Eclipse
Udvikler at Maimann-coaching.dk
2012 - 2012 (mindre end et år)
Java / HTML 5 / JQuery / Ajax udvikler at SDC
september 2011 - december 2011 (4 måneder)
Projekt:
Udvidelse af kreditindstilling, kreditrapport og valg af deltagere i en kredit sag, specielt med henblik på en
gruppe af deltagere. Interface via webservice mod backend.
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Rolle:
Java og web udvikler.
Resultat:
Funktionaliteten er allerede taget i brug af de forskellige penge institutter
Benyttede kompetencer: J2EE, Java 1.6, JSP, servlet, HTML5 CSS3, JSon, JQuery, Ajax, JavaScript, Web
service, XML, Maven2, Harvest, Eclipse, soapUI, Xerces
PHP udvikler at Topdanmark
marts 2010 - juli 2011 (1 år 5 måneder)
Opgave:
Der skulle udvikles en ny kunde mappe til erstatning for den eksisterende, hvor kunder kan se deres
skadesoversigt, deres forsikringer og pensioner samt opdatere disse med nemId
Rolle:
Finns rolle i projektet var som PHP udvikler at hente data fra backend systemer via web services og vise dem
til kunderne med benyttelse af nyeste teknologier som HTML5, CSS3, Ajax, JSon, JQuery. Endvidere skulle
nogle af data kunne opdateres og signeres ved hjælp af nemID.
Resultat:
Den nye kundemappe er i produktion og benyttes af TopDanmarks privat kunder der logger ind med nemID
Benyttede kompetencer: PHP, Typo3, Eclipse, HTML5, CSS3, Ajax, JQuery, JSon, JavaScript, nemId, SSl,
HTTPS, web service, XML, OOA, OOD, Dimension, WSDL, soapUI, CMS
Java Udvikler at HvepseEksperten.dk ApS
oktober 2009 - februar 2010 (5 måneder)
Opgave:
Opgaven bestod i at udvikle et taglib, så det er nemt at integrere eksisterende templates i CMS systemer som
Wordpress, Typo3, Joomla, Drupal etc.
Som et eksempel:
Tilføj en indkøbskurv og en kunde formular ved hjælp af nogle få liniers PHP kode
Rolle:
Min rolle i projektet var at specificere, udvikle, teste de forskellige komponenter
Result:
Flere PHP komponenter er blevet released, som f.eks.:
- bootstrap loader
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- DB, basket, customer interface
- MVC, dao / list / form / controller / view components
- Layout / Menu / Tab components
- BASE / BASIC / UTIL / FORM standard html components
Benyttede kompetencer:
PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, Ajax, JSon, JQuery, Eclipse, mySQL, HTTP, HTTPS, FTP, Wordpress,
Joomla, Typo3, XML, DIBS, responsive designs
Java udvikler at SDC
august 2005 - september 2009 (4 år 2 måneder)
Udvikling af ny funktionalitet i danske, færøske og norske netbank systemer. Der blev benyttet BEA
Weblogic configureret i app/web server arkitektur. Java koden blev versions styret med harvest og
build/deploy blev styret af Maven2. Der blev typisk interfacet til backoffice host systemer enten gennem egen
udviklet gateway, TIA eller via IBM MQ, endvidere blev der også udviklet interface til eksterne leverandører
som PBS-COP (Card Online Portal). Portlet udvikling med JSR 168/ JSR 286 og ajax.
Nedestående er bare nogle af de mange opgaver som Finn har deltaget i.
Jeg har været selvstændig konsulent siden 2003, og behersker selvfølgelig også de sidste nye teknologier
inden for Java 1.6, HTML5, CSS3, JSon, Ajax, JQuery Mobile, JavaScript, Stripes og er vant til at interface
med eksterne systemer via Webservices eller XML gateway, MQ queue, DIBS eller lignende.
Jeg er selvfølgelig vant til at arbejde med de sædvanlige værktøjer som: Maven2, Eclipse, CMD,
ServiceDesk, Harvest, QualityCenter, Bea Weblogic app/webserver, DB2, TIA.
I SDC har jeg bl.a. været med til at implementere følgende:
==============================================
- Netbank, Kontooversigt, Kontooverførsel begge veje mellem SDC netbank og fremmed bank via
Webservices
- Netbank, Udbakke / Kvittering, ret flere
- Netbank, BiFrost, merge 3 forskellige versioner af netbank til en fælles nordisk version ( den der findes
idag)
- Netbank, Erhvervs funktionalitet, udbakke- og kvittering på tværs af aftaler med forskellige prokura krav
- Netbank, Bookmark sider
- Netbank, Ny norsk template
- Netbank, Vis kontohaver
- Netbank, målrettet indhold, afhængig af ydelser og aftale
- Netbank, mange forskellige forbedringer, rundt om i hele netbank
- Medarbejderportal, kreditindstilling, valg af deltagere i en kreditsag
- Medarbejderportal, COP (Card Online Portal)
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- Medarbejderportal, XPortalen
- Medarbejderportal, FPPS+
2 anbefalinger kan fås ved anmodning
Java udvikler at TDC
oktober 2003 - juli 2005 (1 år 10 måneder)
Udvikler indenfor e-løsninger, specielt online betaling hvor købs flow skal integreres med eksterne
backoffice systemer. Konsulenten har været med til at udvikle TDC.dk’s næste generation ef eButik
(TotalShop).
Denne løsning er baseret på en eCommerce J2EE platform, hvor udviklings værktøjet var baseret på Eclipse.
Opgave:
Opgaven gik ud på at:
Implementere den næste generation af eButik (TotalShop), hvor brugeren kan tilføje en mobil til
indkøbskurven og betale online med Kredit kort
Rolle:
Min rolle i projectet var at implementere følgende:
Betalings flow bed hjælp af DIBS gateway
Result:
Det benyttes stadig i produktion i dag
Benyttede kompetancer:
J2EE, Java, JSP, Servlet, XML, HTML, CSS2, JavaScript, HTTP, HTTPS, Eclipse, SSL, Intershop, Enfinity,
DIBS
Java Web udvikler at Cap Gemini
1999 - juni 2003 (4 år)
Java / JSP / HTML / CSS / JavaScript udvikler på større opgaver som
Projekt:
Danmarks Radio ønskede at de besøgende på www.dr.dk kunne se TV på nettet via video on demand
windows multimedia player.
Rolle:
Finns rolle i projektet var at indgå i samarbejde med den interne udvikler og få det til at virke.
Resultat:
Det virkede ...
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Benyttede kompetencer: HTMl, JavaScript, Windows Multimedia palyer, HTML, CSS
også andre store projekter som ....
- Rute planlæning til Post Danmark
- Københavns kommune elektronisk borgerservice
- Danmarks turistråd
- Ledernes hoved organisation hjemmeside
Underviser at SuperUSers
1997 - 1999 (2 år)
Opgave:
Undervise i teknologier som: ADO, RDO, DAO, DOM, SOM, ASP, VB, VC++, C, C++, HTML, DHTML,
CSS, XML, Javascript, VBscript, Visual Interdev, IIS, SQL, MSMQ, MTS, Web, COM.
Rolle:
Min rolle i kurserne var som instructor
Result:
N.A
Benyttede kompetancer:
ADO, RDO, DAO, DOM, SOM, ASP, VB, VC++, C, C++, HTML, DHTML, CSS, XML, JavaScript,
VBscript, Visual Interdev, IIS, SQL, MSMQ, MTS, Web, COM
Udvikler at CRI A/S
1989 - 1997 (8 år)
Opgave:
Udvikling af militære systemer
Rolle:
Min rolle i projektet var som hardware udvikler
Result:
Specificere og implementere et militært kommunikations system bestående af 7 fejl tolerante noder, der
forbinder omkring 300 PC"ere I et netværk.
Hardware design af en hurtig parallel til seriel konverter, baseret på en IP-bus struktur, som henter data fra en
sattelit.
Design, udvikling og fremstilling af 32 dual SCSI host adapter modules for et minicomputer system og 24
SCSI Disk Units i et 19" rack, der benyttes i et militært kommunikations system.
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Hardware design og implementation af et alarm monitoring equipment baseret på VME-bus concept og flere
68000 CPU der benyttes i et militært baseret udstyr.
Design og implementation af en control unit for interface til en IBM 360/370 I/O channel, som tillader en
SCSI compatible device at interface til en IBM 370 environment.
Designe, udvikle og produktion af et intelligent 8.bit character 5*7 alphanumeric display som forbindes til
parallel porten af en PS/2 der kontrolleres software mæssigt af OS/2 softwaren og yderligere udvikling af et
SCSI bus interface.
Benyttede kompetancer:
VMEbus, SCSI, IBM 360/370 I/O channel, Motorola, 68000, IP
Udvikler at Brüel & Kjær Vibro A/S
januar 1984 - januar 1989 (5 år 1 måned)
Opgave:
Opgaven bested i at udvikle VME-bus kompatible CPU board baseret på Motorola 6800, 68HC11. Software
driver for IEEE-488 interfaces udviklet i concurrent Pascal.
VAX/VMS DCl application software og VAX/CMS (Code Management Software). Konsulenten var med til
at implementere den første software løsning med versions styring hos B&K
Rolle:
Min rolle i projektet var som hardware udvikler
Result:
Hardware boards blev udviklet, samlet og gjort parat til produktion
Benyttede kompetancer:
VMEbus, VAX, CMS, Concurrent Pascal

Organisationer
HvepseEksperten.dk ApS
juli 2012 til i dag

Sprog
Engelsk
Tysk
Norsk

(Komplet professionel færdighed)
(Professionel praktisk færdighed)
(Begrænset praktisk færdighed)
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Svensk

(Begrænset praktisk færdighed)

Projekter
Conversion of the existing online portal for private customers
februar 2011 til november 2011
Medlemmer:Finn Rosenkilde Rasmussen, Peter Bjørn Nielsen, Kent Astrup, Christian Baumgarten, Susanne
Kryger Nielsen
Sådan kan du vise en hjemmeside på en mobil telefon vha. JQyery Mobile
juli 2012 til i dag
Medlemmer:Finn Rosenkilde Rasmussen
http://rosenkilde.me/
JQuery mobile er et fantastisk framework, til at vise indhold på smart phones
Læg en konsulent i indkøbskurven og betal med dankort
juli 2012 til i dag
Medlemmer:Finn Rosenkilde Rasmussen
http://finnrasmussen.dk/lej-en-konsulent/
Dette er en demo af hvordan man med få liniers kode, får oprettet en komplet indkøbskurv, og
kundeformular, og betaling med dankort via DIBS på en iPhone
Maimann Coaching, på en smart phone vha. JQuery Mobile
juli 2012 til i dag
Medlemmer:Finn Rosenkilde Rasmussen
http://maimann-coaching.dk/
Se hvordan man kan benytte JQuery Mobile, så man kan se en hjemmeside på en smart phone
Performance Observer - Software as a Service Solution
marts 2013 til i dag
Medlemmer:Finn Rosenkilde Rasmussen, Mikkel Løkke, Morten Knud Nielsen, Mikael Moghadam, Tom
Oersnes Kristensen, Kim Macallan, Henrik Wendt, Henrik Sloth, Yüksel Aydemir

Kompetencer og ekspertise
AJAX
Apache
J2EE
CSS
Java
PHP
JavaScript
MySQL
XHTML
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HTML5
jQuery
HTML
Maven
JUnit
EJB
Hibernate
Ant
Tomcat
Web Services
JSP
JBoss
Spring
Servlets
Weblogic
Eclipse
XML
OOP
Scrum
SOA
ASP
SOAP
SQL
Web Development
SQL Server
.NET
C#
Struts
Software Development
Software Design
MVC
Websphere
XSLT
UML
HTML 5
CSS3
jQuery Mobile
Java Enterprise Edition
Microsoft SQL Server
JSON
Agile Methodologies

Uddannelse
Danmarks Tekniske Universitet
1973 - 1979
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Finn Rosenkilde Rasmussen
Erfaren # J2EE # Java # PHP # Web udvikler
linkedin@hvepseeksperten.dk

3 personer har anbefalet Finn Rosenkilde
"Da jeg startede mit firma Maimann-Coaching fik jeg Finn Rosenkilde Rasmussen til at designe min
hjemmeside og jeg har været meget tilfreds. Han er hurtig til at ændre, hvis noget ikke fungerer på
hjemmesiden og er åben over for nye ønsker. Han er detalje-orienteret og går op i, at tingene fungerer perfekt
på hjemmesiden. Jeg har aldrig haft nedbrud eller andre problemer. Bente Maimann Direktør
Maimann-Coaching"
— Bente Maimann, var kunde hos Finn Rosenkilde
"Flere gange gennem de seneste år har jeg haft den fornøjelse at arbejde sammen med Finn. Hver gang i
forbindelse med udvikling og implementering af netbankløsninger. Finn er en dygtig udvikler, god til at
analysere sine opgaver, og finder altid fine løsninger – måske fordi Finn er usædvanlig god til at sætte sig ind
i nye områder – også selv om det er komplekst. Der kommer altid kvalitet fra Finn. Det kan jeg rolig sige som
gammel tester. Finn er ofte på jagt efter ny viden, og der er stor respekt omkring Finn og hans omfattende
viden. Finn’s tilgang til arbejdet er altid positivt. Samarbejdet med kollegaer er i top. Man føler, at man er I
gode hænder samtidig med, at der altid er gensidig respekt. Finn er meget lyttende og er god til at forklare og
kan sagtens se tingene fra flere sider. Finn tager sig altid tid til at begrunde, hvorfor løsningerne er blevet,
som de er. Det er således meget behageligt at arbejde sammen med Finn. Jeg kan derfor med rolig
samvittighed give Finn mine varmeste anbefalinger."
— Hans Rähr, Test Manager, SDC - Skandinavisk Data Center A/S, arbejdede direkte med Finn Rosenkilde
hos SDC
"Finn er en fantastisk samarbejdspartner på det personlige og faglige plan. Finn forstår at udvikle og håndtere
komplekse systemer/arkitekturer, og forbedre dem! Hans tekniske kompetencer inden for Java, JEE, C#, PHP
og Ajax er enestående, og jeg ser Finn som en af de bedste arkitekter/udviklere/mentorer/konsulenter jeg har
arbejdet sammen med. Derfor kan jeg uden tvivl anbefale Finn!"
— Michael Dipo, Software Developer, Skandinavisk Data Center A/S, arbejdede direkte med Finn
Rosenkilde hos SDC

Kontakt Finn Rosenkilde på LinkedIn
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