
Enginyer suport - mes de 15 anys d'experiència

EXPERIÈNCIA LABORAL
21/10/13-Actualment    Agence des MÉdias Numériques AMEN.fr[Nominalia/Dada] (ManPower GS/GI Group)- Barcelona (Espanya / BCN)
                     Formació equips / Responsable equip Suport servidors / Creació servei Assistència Premium / abans-venda:
                       Dominis, Hosting, Housing Servidors,...
 (Des de 12/2015)       Nou serveis de servidor administrat (Instal·lació, protecció, supervisió, ...).
 (Des de 04/2015)       Creació i comercialització d'un nou servei a mida principalment per servidors
                          "Assistència Premium" o "administració al acte" (Elaboració de productes, preus).
                             Procediments d'automatització de instal·lacions, proteccions, migracions de serveis,...
                             Estudi de marcat / buscar, analitzar clients potencials,
                          oportunitats per vendre producte "Assistència Premium" i abans-venda general.
 (Des de 11/2013)       Suport el client.
                             Formació tècnica interna.
                             Elaboració i documentació dels procediments / Correcció tècnica: pagines relatives els servidors.

22/10/08-03/07/13      Ilimit Comunicacions, S.L. - Terrassa (Espanya / BCN) - Infrastructure / Suport sistemes i xarxes:
                       Cloudcomputing, serveis de housing, hosting, virtualització, seguretat i Serveis de VeuIP.
                       (90 Servidors fisics / 6 Racks).
                             Responsable infraestructura al centre de dades de Barcelona (Gàbia a Telvent).
                             Responsable xarxa del centre de dades (BGP FullMesh).
                             Enginyer sistemes i xarxa de les instal·lacions dels clients (xDSL, fibres, contra el nostra LNS).
                             Creació d'eines per la monitorització dels sistemes (Hardware: Raid, Smart, Sensors,...).
                             Creació d'eines de verificació (Dades, backup, Supervisió...).
                             Responsable sistemes i xarxa de informàtica interna.
                             Elaboració i documentació dels procediments.

29/03/99-31/08/07      JetMultimédia[SFR/Cegetel/Neuf/LDCOM] - Lyon (França) - Responsable seu i suport de Lyon:
                       Hospedatge de serveis en línea, Plurimèdia (Internet, Audiotext, Minitel, SMS...).
                       (350 Servidors físics / 66 Racks) - Guàrdies en horari 24 Hores.
 (Des de 06/2006)       Responsable del suport de la seu de Lió (Nivell 3).
                         (Especialització del equip: Explotació i Gestió Tècnica delegades a altres equips de treball).
 (Des de 09/2002)       Responsable d'explotació de la seu de Lió.
                         Automatitzacions (Desplegament, vigilància, ...).
 (Des de 09/2001)       Gestió d’un equip de set persones en horari 24 Hores (calendari de presència).
                         (Auxiliar Responsable d’explotació).
                             Formació de nous col·laboradors al servei "Explotació".
 (Des de 04/2001)       Elaboració dels procediments d’explotació.
                             Muntatge, seguretat i supervisió de les xarxes.
                         (Intranet, Extranet i Internet, Routers, Firewalls, Conmutadors).
                             Gestió tècnica de la sala de servidors (SAIs, Climatitzadors, Grups Electrògens).
 (Des de 09/1999)       Estudi, instal·lació i seguretat dels sistemes i de les aplicacions.
 (Des de 03/1999)       Supervisió i correcció d'incidències i problemes sobre els servidors i les xarxes.

17/04/98-26/03/99      Pc-Net+ - Veauche (França) - Tècnic informàtic:
                       Empresa dedicada a la venda i el manteniment de microinformàtica.
                             Muntatge, instal·lació d’ordinadors PC, reparació d’impressores.
                             Muntatge de xarxes locals i accés a Internet.
                             Creació d’una col·laboració amb un proveïdor accés local (NetSystème).
                             Assistència telefònica i classes d’iniciació als clients.

20/11/96-16/04/98      CRITeR - St-Etienne (França) - Tècnic informàtic:
                       Universitat Jean Monnet, Centre de Recursos Informàtics Telecomunicacions i Xarxa.
                             Administració i instal·lació servidors NT del Centre (fitxers i aplicacions WinFrame).
                             Instal·lació i configuració dels ordinadors del personal (PPP/IP).
                             Posada en marxa d’un servei d’impressió PC/Macintosh amb un traçador Din-A0. Arxivatge.
                             Redacció de la documentació en format HTML.
                             Suport i formació del personal de la universitat (Internet, PAO,...).

COMPETÈNCIES EN INFORMÀTICA
  Sistemes              Linux (Debian, RedHat), Unix (OpenBSD, SCO), Windows, Ms-DOS / Plesk, cPanel.
                             VMWare esxi, Xen, Proxmox, Openvz.
  Xarxa                 IPv4, IPv6, Ethernet, X25, BGP, OSPF, VRF, xDSL.
                             Cisco, 3Com, OST/NewBridge, Ascend, Altéon, PacketShaper, Etinc (ET/BWMGR).
  Seguretat             Firewalls (Lliures: Iptables, Ipchain, PF, pfsense, firewall builder / Comercials: Checkpoint).
                             VPN (Ipsec: Openswan,... / Openvpn).
  Estadística           Cacti, Cricket, MRTG, Awstat (web, mail, i ftp), RDDTools.
  Monitoratge           Nagios, TCPDump, Monarch, Rancid.
  Còpia de seguretat    Lliures: rsnapshot, rdiff / Comercials: Netbackup. 
  Emmagatzement         NAS (OpenE-DSS), SAN (ESOS,Switchos Fiber Channel).
  Internet              Servidor HTTP (Apache), SSL, FTP, DNS (Bind), PPP, SSH, SAMBA, DHCP, NTP.
  Correu                Postfix, Sendmail.
  SGBD                  MySQL.
  Scripting             Awk, Expect, Shell, Perl.
  Ofimàtica             Dia, Visio.
  Altres                Servidor telemàtic minitel: Cosmos, KernServ.
                             Nombroses experiències en gestió i realització de trasllats de sales servidors.
  Formació              2012 : ITIL foundation Certificate in IT Service Management (88%). PIMEC [16 Hores].
                             2007 : Formació interna: ITIL, amb l'objectiu d'una certificació ISO [21 Hores].
                             2005 : Qualea Formation: Programació en Perl (Avançat). [21 Hores].
                             2002 : Learning Tree: Curs 486 (Posada a punt de seguretat Web). [28 Hores].
                             2004 : Qualea Formation: Red Hat RH401 (Instal·lació Automàtica, Cluster... ). [26 Hores].
                                (Red Hat Enterprise Deployment & Systems Management).
                             2001 : Learning Tree: Curs 444 (Optimització, asistència tècnica Unix & Linux). [28 Hores].
                             1998 : Adm Communication: Suite Corel (v7), Gear, Acrobat. [45 Hores].
  Titulació             2008 : AFPA: Nivell III, Technician superior gestor de recursos informàtiques.

IDIOMES
  Francès               Llengua materna.
  Català                Bona comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita. (Nivell Intermedi: B, en 2012 Bé).
  Anglès                Bona comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita.
  Castellà              Bona comprensió oral i escrita.
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