
Företagspresentation



Vilka är vi?

mailmaster grundades 2007 och är ett konsultföretag som uteslutande fokuserar på 
Microsoft Exchange. Ägare och grundare är Magnus Björk som i över 10 år jobbat med 
Exchange i samtliga förekommande versioner. 

En av mailmasters absoluta grundvärderingar är att utöver att ge Dig som kund den 
bästa lösningen för Dig även ge Dig en positiv upplevelse! Se mailmaster som Ditt 
bollplank i samtliga frågor som rör Ditt e-postsystem.

Vi håller löpande kurser inom Exchange och brinner för att dela med oss till Dig det vi 
under många år samlat på oss. Därför ser vi kompetensöverföring som en mycket viktig 
del av våra konsultuppdrag och något som sparar pengar åt Dig som kund.

mailmaster är ett av endast två svenska företag som har en MVP på Exchange.

Perfect Exchange - just add mailmaster! 



Exempel på tjänster vi erbjuder

Konsulttjänster
Att erbjuda Dig som kund konsulttjänster som vi vet håller hög klass är vårt bästa sätt 
att ha ett långt och givande samarbete. Vi utför alla typer av uppdrag på Exchange, allt 
från design av en ny miljö till felsökning och kvalitetskontroller. Ett allt vanligare uppdrag 
vi får är att genomföra s.k. Disaster planning, där vi tillsammans med kunden tar fram en 
komplett lösning på hur olika driftsstörningar hanteras, allt ifrån bränder till trasiga 
hårddiskar. Detta resulterar slutligen i ett dokument med checklistor för vad som skall 
göras av vem i händelse av någon form av katastrof.

Utbildningar
Tillsammans med de ledande utbildningsföretagen i Sverige håller mailmaster alla de 
utbildningar som är relaterade till Exchange, så väl schemalagda kurstillfällen som 
företagsanpassade kurser. Vi har med mycket gott resultat utbildat en stor mängd 
Exchange-administratörer och vet vilka utmaningar dessa möter i sin vardag.



Konsultprofil

Magnus Björk

f. 1974

Utbildning
4-årigt tekniskt gymnasium

Kurser
Microsoft TechEd 2008
Microsoft TechEd 2007
Microsoft IT-Forum 2006
Microsoft TechEd, 2006
Microsoft IT-Forum 2004
Microsoft Exchange 
Conference, MEC, 2001, 
Orlando, USA
Microsoft Exchange 5.5, 
2000, 2003 & 2007.
Diverse Microsoft seminarier 
och utbildningar.

Certifieringar
MVP
MCSE; Messaging
MCSA; Messaging 
MCT

mailmaster

• Magnus är en erfaren och ansvarskännande konsult. Han har en 
mycket god analytisk förmåga och teknisk förståelse. Magnus har 
sedan 1997 arbetat med alla de versioner av Exchange som varit 
aktuella, idag fokuserar han på Exchange 2010 och håller bl a 
samtliga förekommande kurser i ämnet. Han är en av två svenskar 
som innehar utmärkelsen MVP, Most Valuable Professional på 
Exchange. Magnus har arbetat med arkitekturfrågor, förstudier och 
design, tagit fram kursmaterial och utför löpande läraruppdrag. På 
forumet itproffs.se har Magnus till dags datum gjort ca 1700 inlägg 
kring Exchange och Microsoft-relaterade teknologier och han deltar 
löpande i Microsofts Swedish Messaging & Collaboration Forum 

• Kompetens

IT-infrastruktur arkitekt

E-posthantering

Säkerhet

Utbildning

Dokumentation

• Bland Magnus kunder återfinns bl a Regeringskansliet, Hamilton 
Advokatbyrå, Brummer & Partner, Copenhagen & Malmö Ports, H&M, 
Malmö Stad, VINNOVA, Röda Korset, Sisab, Canal+, IBM, 
Stockholms Mässan, Lunds Kommun, Dicentia och Informator



Sammanfattning

Grundat 2007
Fokuserar på Exchange
Stockholmsbaserat
Karaktär på uppdrag:

Utbildning

Problemlösning 

Migrering

”Healtcheck”

Disaster/recovery & disaster planning



Kontaktuppgifter

Magnus Björk är ägare och grundare av mailmaster med över 10 
års erfarenhet av Exchange . Kontakta Magnus för att lyfta Ditt 
företags e-postlösning till en ny nivå.

Telefon: 0706-168056
E-post:  magnus@mailmaster.se

Perfect Exchange - just add mailmaster!


