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Om EDB Steen
Min erhvervs karriere startede i 1976 med bankuddannelse i Provinsbanken, hvor jeg efter
uddannelsen fortsatte som assistent, indtil jeg i januar 1982 blev tilknyttet Provinsbankens EDB
afdeling.
Efter endt uddannelse i EDB afdelingen, endte jeg ved tilfældigheders spil, med at opbygge
Provinsbankens Mikro datamat afdeling (PC afdeling), hvilket gav en bred erfaring, for dengang
udviklede og programmerede man alt selv!
I 1984 var jeg med til at opbygge Provinsbankens PC netværk, hvor vi fra centralt hold sendte
materiale ud til de enkelte afdelingers PC’er i hele Danmark.
Om det var Hardware eller software – alt stod man selv for – om det så var programmering af
kommunikations-software måtte man selv udvikle det - En viden der for øvrigt kom mig til gode da
Internettet for alvor startede i Danmark i 1998!
Netop det at jeg har været med fra PC’ens barndom, har gjort at jeg har tilegnet mig en omfattende
viden om hele PC verdenen fra Hardware over Operativ systemer til Software.
Jeg har bl.a. været med til at designe og programmere Tekstbehandling, Tidsregistrering,
Beregningsprogrammer, Ejendomsmægler systemer og kommunikationssystemer - helt fra bunden.
Da jeg i 1993 startede mit eget firma EDB Steen, var man først lige begyndt at bruge PC’er i
netværk i virksomhederne, så mine tidlige virksomheds år, gik især med at opbygge/fejlsøge/
fejlrette lokalnetværker, samt installation af servere.
I 1994 var jeg tilknyttet et EL-konsulentvirksomhed, hvor jeg var med rundt ved undervisningen i
den nye stærkstrømsbekendtgørelse – mit indslag var undervisning i cat5 kablingen, hvor jeg bl.a.
skulle fortælle om typiske fejl i sådanne installationer, samt symptomer på forkert opbygning – min
bonus var at jeg lærte en masse om strøm og hvilke fejl det kunne medføre på en EDB installation.
Senere var jeg med ovennævnte virksomhed ude og gennemgå virksomheders installationer for fejl
og mangler, som kunne berøre virksomhedens EDB Drift bl.a. opkobling til produktions maskiner.
Efterfølgende kom der fokus på deling og beskyttelse af data, og efter Internettets implementering,
var det opbygning af virksomheders mailsystemer, samt integration af data på tværs af systemer.
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Der er blevet lavet mange tilretninger i regnskabssystemer, dels til intern brug, men også til
indberetninger til diverse offentlige instanser, såsom indberetning til e-indkomst, hvor jeg har
designet og udviklet et system til Navision 3.56
I forbindelse med at Internets hastigheder blev hurtigere, begyndte opbygningen af net på tværs af
fysiske placeringer, både indenlands og udenlandsk, samt integrationen af mobile arbejdspladser og
smartphones i virksomhedernes mail og datasystemer, med og uden VPN forbindelser.
Af spændende opgaver kan nævnes opbygningen af Netværket på det nye Vejle stadion i 2008 – her
skulle der opbygges to parallelle netværk - et privat VB net og et net med Internet adgang for
offentligheden, deriblandt journalister og TV folk.
Hvor man tidligere selv havde serverne stående, er der nu flere virksomheder, der begynder at
outsource deres IT installationer.
Her har jeg været involveret i flere konverteringer både til ekstern drift og hjemtagning til egne
servere igen.
En af grundene til at jeg er blevet tilknyttet firmaer under outsourcing, er den at jeg er ”en gammel
rotte” i faget, med 30 års praktisk erfaring, med en meget allround viden om mangt og meget, og
derfor i IT sammenhæng er svær at løbe om hjørner med.
Gennem årene er der foretaget meget telefonisk support til brugere – dels i brugen af systemerne og
dels i opkobling til deres firmas netværk – især lidt af en udfordring når brugeren sad i et i ”ITsammenhæng u-land” – her skulle der tit tænkes kreativt for at få løst brugerens problem

Hvad laver EDB Steen typisk i dag:
Rådgivning i forbindelse med implementering og ændring af systemer
Opbygning og vedligehold af netværksinstallationer
Installation og vedligeholdelse af servere og PC’er og printere
Opbygning og vedligeholdelse af netværk på tværs af fysiske placeringer
Opsætning og vedligehold af hjemmearbejdspladser
Opsætning af mobiltelefoner bl.a. til mail brug
Opsætning af kopimaskiner til brug i netværk (Scan og print)
Tilretning og programmering af regnskabssystemer især Navision
Fejlfinding af lagerdifferencer og bogføringsfejl
Rensning af systemer og PC’er efter virusangreb
Telefon og remote support (overtagelse af PC via Internet)
Undervisning i brug af systemer
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