Henrik Oscarsson– konsultprofil
Henrik Oscarsson har 20 års konsulterfarenhet av systemutveckling
och arkitektur för uppdragsgivare inom den finansiella sektorn.
Henrik har kontrakterats av AMEX och ustwo i New York, SFE i
Australien, Credit Suisse och ustwo i London och NASDAQ/OMX
och SIX Telekurs i Stockholm, för att nämna några.
Henrik har haft ledande roller i större komplexa tekniska utvecklingsprojekt med höga krav på
prestanda och säkerhet. Henrik har djupa kunskaper och praktisk erfarenhet av utveckling och
drift i blandade miljöer, vilket speglar och präglar den finansiella sektorn. Fokus de senaste
åren har varit .NET-plattformen och mobil utveckling. Han brinner för främst två saker;
prestanda och användargränssnitt. Vidare har Henrik varit föredragshållare på flera tekniska
seminarier för att introducera ny teknologi, och agerar ofta mentor i de projekt han deltar i.
Han jobbar alltid med agila metoder, och hans breda kunskap tillåter byta mellan detaljer
inom front-end-utveckling till att undersöka flaskhalsar i en NoSQL-backend helt transparent.
Henrik är resultatinriktad, noggrann, pedagogisk och lägger stor vikt vid kvalitet. Han talar
och skriver obehindrat på svenska och engelska, samt förstår tyska.
Henrik är speciellt bra på, och anlitad för, tekniska utvärderingar, prestanda-analys,
bedömning av teknisk genomförbarhet, så väl som kompetenshöjning av utvecklare. Mest av
allt är han väldigt fokuserad på att få saker gjorda.
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Verktyg

Visual Studio .NET, Reactive Exensions,
RxJava, Xcode 7, Android Studio,
Couchbase, Azure
Systemmiljö
Windows, Mac
Programmerings-språk C#, Java, C, C++, Obj-C

Erfarenheter från uppdrag
Arkitekt och utvecklare för FRISQ
Henrik anlitades som arkitekt och utvecklare för att bygga en React-app som ersätter
befintliga iOS- och Android-appar för att patienter ska kunna fylla i frågeformulär och utföra
andra uppgifter relaterat till sin digitala vårdplan. Henrik analyserade också prestanda i
backend, byggd på Java-plattformen och Spring Boot med Webflux. En plan togs fram för att
åtgärda prestanda över nästkommande månader.
Technologies and products: React, TypeScript, Java middleware, Spring Boot, Webflux.
Omfattning: mars 2021 – maj 2022

Arkitekt och utvecklare för Trust Anchor Group
Henrik anlitades som arkitekt och utvecklare för att bygga en Xamarin App för att hantera
digitala ID och kontrakt, på Xamarin-plattformen.
Technologies and products: Xamarin, .NET
Omfattning: november 2020 – mars 2021

Arkitekt och utvecklare för AMEX
Henrik anlitades som arkitekt och utvecklare för att bygga ett API på MERN-stacken för ett
Skills Management-ramverk.
Technologies and products: MongoDB, React, Node.js, Express.
Omfattning: september 2020

Core-utvecklare för iFACTS med fokus på prestanda
Henrik anlitas som senior utvecklare med speciellt fokus på att åtgärda prestanda i en större
mjukvaruplattform för försäkrings- och skadehantering, verksamhetsstyrning och risk.
Teknologier och produkter: Visual Studio 2019, .Net Core 3.1, Asp.Net Core, SQL Server,
Knockout.js
Omfattning: februari 2019 – maj 2020

Arkitekt/technical lead åt TFF
Henrik anlitas som technical lead och arkitekt för att förbättra prestandan för en WPF-klient
med tillhörande middleware och databas.
Teknologier och produkter: Visual Studio 2015, Entity Framework, SQL Server, TFS.
Omfattning: juni 2017 – december 2018

Technical lead åt LA Travel
Henrik anlitas som technical lead för att stå för både arkitektur och implementation av en
BackOffice-lösning för ett sportreseföretag. Både continous integration i form av byggen och
continous deployment körs helt i Microsoft Azure.
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Teknologier och produkter: Visual Studio 2015, Entity Framework, SQL Server, Asp.Net
MVC 5, C#, Microsoft Azure, Lucene.
Omfattning: februari 2016 – juni 2017

Technical lead för svenska Röda Korset
Henrik kontrakterades som technical lead för att förbättra prestanda för vissa processer som
tog väldigt lång tid, och dessutom för att skriva en detaljerad övergripande systemanalys som
belyser både höjdpunkter och förbättringsområden.
Teknologier och produkter: Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM, SQL
Server, Visual Studio 2013, C#.
Omfattning: oktober 2015 – januari 2016

Technical lead i ett stort e-commerce-projekt i London
Henrik kontrakterades som technical lead för ett stort (40 pers, £ 1000 000) e-commerceprojekt i samarbete med ustwo och POWA Technologies. Teamet bestod av 8 utvecklare per
plattform (Android och iOS), med UI designers och UX designers och agila coacher. Henrik
granskade både backend (server-side)-implementationen, klient-API-biblioteken och
övervakade utvecklingen av mobil-apparna.
Teknologier och produkter: Android Studio, XCode, Java, Obj-C, Reactive Extensions.
Omfattning: februari 2015 – september 2015

EDGE for Windows Phone 8
Uppdraget bestod i att bygga EDGE (en börshandels-applikation) för Windows Phone 8.
Utmaningen var att tillsammans med en annan utvecklare dela ca 80% av koden med en
iPhone- och en Android-version av appen. Detta gjordes med verktyg från Xamarin, Henrik
har stått för UX och design, för att skapa en WP-specifik upplevelse. Henrik har stått för all
utveckling av hela appen.
Teknologier och produkter: Visual Studio 2013, C#, Reactive Extensions, Xamarin.
Omfattning: februari 2014 – september 2014

WP8-app åt Hipstamatic
Uppdraget bestod i att bygga en avancerad foto-app för Windows Phone 8. Appen
(Hipstamatic Oggl) finns sedan tidigare för iPhone. Capsor har jobbat intensivt och nära
ustwo, som stått för UX och design, för att skapa en unik upplevelse för den plattformen, och
inte bara klona iOS-versionen. Utmaningen har varit att få snabb och bra digital
bildbehandling av foton. Henrik har stått för all utveckling av hela appen.
Teknologier och produkter: Visual Studio 2012, C#, Reactive Extensions, WinRT.
Omfattning: mars 2013 – januari 2014

Arkitekt/utvecklare åt trading-system för elcertifikat hos NASDAQ-OMX
Capsor har under sommaren och hösten genomfört ett uppdrag hos NASDAQ-OMX som
bland annat innebar att höja prestandan rejält i en klient-applikation som används för handel
med elcertifikat. Det görs genom att optimera hårt, och se över tråd-parallelismen och vad
som exekveras på varje tråd.
Teknologier och produkter: Visual Studio 2010, C#, C++, MFC.
Omfattning: augusti 2012 – oktober 2012
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WP7-app åt Norstedts Förlag AB
Capsor kontrakterades via iSolve AB att bygga WP7-versionen av Norstedts Förlags
ordböcker, totalt 13 st. De byggdes både i en light-version (eller fick-version), samt en Proversion som omfattade västentligt fler ord.
Teknologier och produkter: Visual Studio 2010, C#, Reactive Extensions
Omfattning: april 2012

WP7-app åt Svenska Akademien
Capsor kontrakterades via iSolve AB att bygga WP7-versionen av Svenska Akademiens
ordlista. Förutom att få prestandan bra, då sökning sker bland alla ord i ordboken, var att få
databasmotorn SqLite att köra i telefonen.
Teknologier och produkter: Visual Studio 2010, C#, Reactive Extensions
Omfattning: februari 2012

Systemarkitekt och senior utvecklare för en trading-klient
Henrik har varit med och vidareutvecklat SIX Telekurs terminalprodukt SIX Edge. Uppdraget
innebar migrering till .Net 4.0, att inbygga in stöd för kommunikationsplattformen Twitter,
samt en kraftfull sökmotor baserat på den Apache’s Lucene för att nämna några funktioner.
Teknologier och produkter: Visual Studio 2010, C#, Reactive Extensions
Omfattning: september 2011 – januari 2012

Systemarkitekt för ett nytt handelssystem för valuta- och derivathandel
Henrik har deltagit i en förstudie och deltar också i implementationen av ett nytt
handelssystem åt Credit Suisse i London. Uppdraget genomförs tillsammans med HiQ samt
det brittiska företaget ustwo som arbetar med interaktionsdesign.
Teknologier och produkter: Visual Studio 2010, C#, Silverlight 4, WPF 3.5, Reactive
Extensions
Omfattning: maj 2010 – juli 2011

Konstruktion av RFID-baserat säkerhetssystem åt Atlantic Airways
Henrik har byggt ett RFID-bibliotek och en applikation med touch-screen-stöd åt flygbolaget
Atlantic Airways på Färöarna. Uppdraget bestod i att säkerställa att mekaniker inte glömde
verktygt på flygplan de arbetat på under dagen, genom att de med hjälp av RFID-etiketter fick
själv-scanna (checka in och ut) verktyg de arbetade med. All hårdvara och mjukvara togs fram
för uppdraget. RFID-läsare från ThingMagic användes.
Teknologier och produkter: Visual Studio 2008, C#, RFID
Omfattning: juni 2009 – december 2010

Systemarkitekt och senior utvecklare för en trading-klient
Henrik har varit med och vidareutvecklat SIX Telekurs terminalprodukt SIX Edge. Uppdraget
innebar prototyping, design och färdigställande av en ny tabellkomponent som använder
uteslutande DirectX-teknik för at uppnå extrema prestanda-fördelar.
Teknologier och produkter: Visual Studio 2008, C#, DirectX, SlimDx
Omfattning: mars 2007 – april 2010
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Systemarkitekt och senior utvecklare för en trading-klient
Henrik har varit med och vidareutvecklat SIX Edge, en trading-klient som presenterar
realtids-information och nyheter. Uppdraget innebar både utveckling och GUI-arkitektur. Han
har särskilt arbetat med att implementera MiFID, samt varit med att lägga grunden för
orderläggning.
Teknologier och produkter: Visual Studio 2008, C#
Omfattning: maj 2004 – augusti 2006

GUI-arkitekt för ett clearing/settlement-system
Henrik har varit med och utvecklat klient-delen i ett stort clearing-system till SFE-börsen i
Australien. Uppdraget innebar både utveckling, arkitektur samt att vara utvecklingsansvarig.
Systemet är byggt med ren web service-kommunikation mellan klient och server, där trafiken
är krypterad och kräver klientcertifikat.
Teknologier och produkter: Visual Studio 2005, .Net 3.0, C#, Team Foundation Server
Omfattning: augusti 2006 – mars 2007

Utveckla säkerhetsmodell för stort försäkringsföretag
Henrik har varit med och specificerat och utvecklat en genomgående säkerhets- och
behörighetsmodell för .NET i en flerskiktad arkitektur som använder sig av Web Service
Enhancements (WSE) 3.0. Det gjordes i en prototyp åt företaget Collectum, som höll på att
byta sin teknikplattform.
Teknologier och produkter: Visual Studio 2005, .Net 2.0, C#, WSE3.0, Enterprise Library
2.0, PKI
Omfattning: mars 2006 – augusti 2006

Nyutveckling av handlarterminal
Henrik har varit med och nyutvecklat nästa generations handlarterminal. Uppdraget har varit
att ersätta den (då) befintliga produkten SIX Trader med en ny version kallad SIX Edge,
baserat på .NET-plattformen. Hans fokus har varit användargränssnitt. Klienten
kommunicerar helt över nätet via webbtjänster och servrar, och har höga krav på prestanda
och tillförlitlighet.
Teknologier och produkter: Visual Studio 2005, .Net 2.0, C#
Omfattning: april 2004 – februari 2006

Utveckling av nya applikationer för ATG-spelföretag
I rollerna som systemutvecklare och systemarkitekt har Henrik medverkat i ett större projekt
vilket omfattade utveckling av ett flertal nya applikationer för en stor australiensisk kund
(Tattersalls). Programmen skapades med Java’s Swingbibliotek. Uppdraget innehöll även
stort inslag av hantering av data i XML-format med hjälp av XSD-dokument, samt kryptering
för att säkra speldata.
Teknologier och produkter: OpenVMS, Eclipse, Java, Swing, XML, JAXB, OpenSSL
Omfattning: juni 2003 – mars 2004

Konvertering av aktiehandelssystem till .Net-plattformen åt New Yorkbörs
Henrik medverkade i förstudiearbetet, gjorde all systemdesign samt var utvecklingsansvarig i
ett stort konverteringsprojekt för den amerikanska AMEX-börsen. Projektet syftade till att
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konvertera frontend-applikationen i aktiehandelssystemet från C och OpenVMS till C# och
Windows. I arbetet ingick även att introducera och hålla seminarier om .Net-plattformen och
C#.
Teknologier och produkter: .Net, C#, OpenVMS, Motif, X
Omfattning: september 2001 – maj 2003

Utveckling av aktiehandelssystem åt New York-börs
Henrik ansvarade för utveckling av en frontend-applikation till ett nytt aktiehandelssystem åt
AMEX-börsen med höga krav på prestanda och tillförlitlighet. Henriks arbetsuppgifter bestod
av utveckling, framtagande av specifikationer samt genomförande av integrations- och
funktionstester hos AMEX. Henrik har efter projektet även arbetat som stöd till
uppdragsgivarens driftsorganisation.
Teknologier och produkter: OpenVMS, Motif, X
Omfattning: maj 2000 – augusti 2001
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