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Jeg har født i 1986 nær Næstved. Efter at have taget Højre Handelseksamen kom jeg ind i IT-branchen. 
Poulsen ComputerCenter baseret i City2 var en del af CBC-kæden. 

Årene hos Poulsen (1986 til 1993) 
 

Hos Poulsen ComputerCenter var min opgave at opstille, installere og supportere PC-baserede 
installationer, samt afløse personalet i butikken i ydre timer. Typisk gik jeg ud af døren kl. 6.30 for at tage 
toget til København. Mindst et par gange om ugen var jeg først hjemme kl. 22. Blandt mine kunder kunne 
jeg tælle kriminalforsorgen, Postvæsenet, DKP, Fremad Rejser og flere offentlige institutioner. Blandt de 
større projekter var et salgsordre og produktionssystem til Børge Andersen. Ved siden af mit arbejde fandt 
jeg tid til at blive merkonom i regnskabsvæsen og EDB. Poulsen solgte sine aktiviteter i 1993 for at fokusere 
på sin hovedforretning.  

Programmer og teknologier som jeg arbejdede med i den periode: 

• HERA-økonomi 
• PC-Plus  
• Danmax 
• Concorde C4 
• Concorde XAL 
• Lotus Symphony 

• MS-DOS 2.11 to 6.xx 
• Novell Netware 2 and 3 
• SuperCalc 
• Framework (Hos Postvæsenet) 
• DSI-tekst og senere DSI-system 

UniPro (1993) 
 

Jeg arbejdede hos UniPro i 6 måneder som butikschef i deres afdeling i Næstved. Kæden havde årene 
forinden været igennem en eksplosiv vækst og de administrative rutiner var ikke gearet til en forretning af 
den størrelsesorden, så opgaven var gøre butikken i Næstved klar til overdragelse, hvilket blev en realitet 
da DanaData overtog UniPro. 

Inpact Data (1993 – 1996) 
 

En konkurrent til min første arbejdsgiver headhuntede mig til en stilling som konsulent. Inpact Data var ejet 
af en revisorkæde, hvor den danske afdeling delte adresse med os i Store Kongensgade. De primære 
projekter var konvertering af forskellige økonomisystemer til Concorde C4, C5 og XAL. Jeg fik en del erfaring 
med CP/M og Unix da det var den slags systemer som vi ofte konverterede.  
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Privat flyttede jeg til København for at kunne være mere fleksibel ved at være mindre afhængig af trafikken 
ind mod Københavnsområdet. 

Af forskellige kunder kan jeg nævne Vejdirektoratet, som skulle konvertere til SAP, men hvor forsinkelse af 
dette projekt gjorde at forskellige divisioner fik indført XAL imens at man ventede nogle år på at SAP kom 
op og køre, Dansk Folkepartis medlemsdatabase, Netværksinstallation hos InvestorPartner.  

Ledende personale fra Børge Andersen havde fundet vej til et rekonstrueret W.J. Christensen. Jeg fik til 
opgave at lave et system svarende til det, der kørte ude hos Børge Andersen i XAL hvilket skete i 1996. 

Her er en liste af programmer og teknologier som jeg arbejdede med på den tid: 

• Concorde C4 
• Concorde C5 
• Concorde XAL 
• DSI-system (DOS based word-processor and 

database system) 

• MS-DOS 5 og 6 
• Novell Netware 3 og 4 
• SuperCalc 
• WordPerfect 5.xx and 6.xx 
• Windows 3.1x 

Formula (1997 til 2014) 
 

Blandt ejerne af W.J.Christensen var på det tidspunkt Formula. De var selv ved at indføre XAL. Min første 
opgave hos Formula var at indføre 3 XAL versioner i de forskellige datterselskaber, hvoraf et var et 
produktionssystem der dog blev købt som et færdigt modul ude i byen. Et halvt år inde i projektet valgte 
nøglemedarbejderne hos leverandøren at forlade deres position. Sammen med kollegaer i Formula 
programmerede vi selv systemet færdigt. 

Det var i årene hos Formula at Internet og eksternt epost blev almindeligt udbredt. Jeg fik en basal viden i 
at opsætte Firewalls og VPN-tunneller. De senere år har jeg dog outsourcet dette arbejde til Cisco 
specialister. 

Vi fik hurtigt egen mailserver. Det var Exchange 5.5 på det tidspunkt. Jeg forestod selv konverteringen 
direkte til Exchange 2003, hvilket var en manuel proces hvor jeg brugte ESEutil til at trække pst-filer ud og 
ind af systemerne. 

I løbet af de 17 år jeg har været hos Formula har jeg været involveret i opkøb og fusioner af mere end 20 
firmaer. Mine primære opgaver har været import og tilpasning af oplysninger fra disse systemer. I 2003 
opdaterede vi vores XAL installation så vi fik en samlet XAL-installation at køre på. I vores produktion som vi 
tilkøbte i 1999 indførte vi i 2001 en Navision som siden er blevet løbende opdateret og det var meningen at 
en hel ny NAV 2013r2 skulle have været startet op den 1. maj. Jeg nåede desværre kun at lave nogle 
enkelte rapporter og eksport/import rutiner i XMLport modulet som erstattede det gamle Dataport modul. 
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Jeg har været involveret i import og export af data til de web-forretninger, som Formula har drevet. Der er 
omkring 18 løsninger i den Web-portal vi kaldte Formula-online baseret på ASP og .NET programmering. Jeg 
kan lave justeringer i både HTML og ASP. Jeg har kendskab til Wiki-syntax, BBcode og XML. Jeg regner mig 
ikke som ekspert i de sprog, men mere som en superbruger. Da Microsoft ikke havde en løsning klar da 
staten krævede at fakturaer fremover skulle leveres i OIOXML-formattet programmerede jeg selv fra 
bunden en eksportrutine fra fakturajournalen, som vi brugte indtil vi indførte C5 i 2012. 

Vi startede med at have 3 servere i 1997 med Windows NT 4.0. I dag inden lukketid endte vi med at have 2 
VMware installationer med 5 fysiske maskiner og to SAN-bokse. Der var 20 virtuelle maskiner på disse 
maskiner og disse var et mix af Windows 2003 og 2008. 

Programmer og teknologier som jeg arbejdede hos Formula: 

• Dynamics C5 
• Dynamics XAL 
• Windows 95, 98, NT 4, 2000, XP, 7, 8, 2003, 

2008, 2012 
• MS-office 5.5, 2003, 2007 and 2010 

• Exchange server 5.5 og 2003 
• Administration af Sonicwall og bios 

opdateringer 
• Administration Zywall og opsætning af 

hardware baserede VPN-tunneller 
• Microsoft Visio 
• F-secure management 
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