IT-erfaring
Har arbejdet med IT-opgaver siden 1989. Erfaringsgrundlaget begyndte med praktisk vejledning, indtil jeg i 1992
etablerede selvstændig virksomhed. Har løbende opgraderet min viden på bl.a. regnskabsområdet, og laver i dag
oversættelser af hjemmesider og IT-hæfter. Her i 2004 har Linux erstattet Windows på hjemme-pc'en.

Hardware
•
•
•
•
•
•
•

Installation og fejlfinding af ISA/PCI og AGP-kort
Installation og fejlfinding af perifere enheder, diskdrev, cd-brændere, dvd-drev og harddiske
Installation og opgradering af ram, samt kendskab til forskellige ram-typer
Grundigt og præcist kendskab til flash af BIOS
Installationsvejledninger og systemdesign af netværksløsninger og fysisk opkobling heraf
Installation af nye bundkort i kabinetter når maskiner blev forældede
Udskiftning af PSU/strømforsyning

Software
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indgående systemkendskab til DOS, OS/2, Windows versionerne 3.0, 3.1 og 3.11
Indgående systemkendskab til Windows 9x, Windows NT, Win-2K og Windows XP
Erfaren bruger af WordPerfect og makrosystemet (som nogle sygehuse stadig bruger)
Superbruger på Microsoft Office pakken siden version 4.3, derefter Office 97/2000/XP-2002
Grundig og systematisk i bl.a. tabelopslag og relationsoprettelser i Microsoft Access
Superbruger i HTML og kodefejlfinding af samme
Brugerniveau i Windows udgaven af Concorde XAL – nu overtaget af Navision/MS Business Solutions
Superbruger i Adobe Photoshop
Indgående kendskab til mailsystemer – Outlook Express, The Bat!, IncrediMail, PocoMail m.fl.
Erfaren bruger af nyhedsgrupper – bruger Kontact/Knode under Linux, tidligere Outlook Express
Ekspertviden indenfor sikkerhed, antivirus og logsøgning.

Undervisningserfaring
•
•

Har undervist uformelt i ”Grundlæggende IT1” i 2. forløb af WebDesign kursus på Kreaktivskolen
Har arbejdet med Helpdesk2-arbejde i ViaSat Teknik

1 Efter denne undervisning udtalte faglærer Ole Werner Munck at han aldrig havde lært så meget om indmaden i en
computer. Jeg kørte en ”spørgsmål og svar” session efter foredraget hvor hele maskinens opbygning blev gennemgået
sammen med IT-historien og en del om fremtiden.
2 Der var tale om rådgivning pr. telefon hvor kunderne ringede ind med forskellige tekniske problemer med
Thompson, Nokia, Sagem og Humax modtagere.

