
 
Lars Thulin garanterer, at kundernes data er i sikkerhed på hans døgnovervågede og temperatursikrede servere. 
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Tilgængelig døgnet rundt 
Succes: Centex ApS holder aldrig lukket. Hvis en vital computer eller server bryder ned og helt eller delvist lammer en 
virksomhed, er hjælpen ikke længere væk end nærmeste telefon. 
 
Lars Thulin startede firmaet for ti år siden og drev det som en enkeltmandsvirksomhed i kælderen hjemme på Lyngvej 
de første fire år. 
 
– Man begynder med nogle få kunder, og så begynder det pludselig at gå stærkt, siger Lars Thulin, der måtte til at 
ansætte folk. 
 
I 2005 flyttede Bente og Lars Thulin til Glarmestervej 11. 
 
– Man kan ikke have personale til at arbejde i en kælder. Der skal være ordentlige forhold, siger Bente Thulin, der til at 
begynde med passede firmaets administration ved siden af sit normale arbejde. 
 
Siden 2005 har hun været en af de nu ni ansatte. 
 
Netværksløsninger 
Centex ApS har ingen private kunder, kun erhvervsvirksomheder. 
 
Lars Thulin og hans stab tilbyder blandt andet sikker opbevaring af back-up, så et firma ikke bliver lammet som følge 
af for eksempel brand eller tyveri. Nøgleordet er driftssikkerhed. 
 
– Vi har aldrig tabt data for en kunde, siger Lars. 
 
Sidste år fik Centex ApS dagbladet Børsens Gazelle-diplom. 
 
For at opnå den udmærkelse skal en virksomhed i løbet af de seneste fire have mere end fordoblet omsætningen eller 
bruttoresultatet i perioden. 
 
Lars lægger ikke skjul på, at opskriften på succes indeholder en god del hårdt arbejde. Døgnet rundt, alle ugens dage, 
hvis det er nødvendigt. Og glem alt om at holde tre ugers sommerferie. 
 
– Det kunne ikke lade sig gøre, hvis børnene var små, siger Bente og Lars, der har to børn på 19 og 27 år. 
 
 
 
 
 
  
 



FAKTA 
>Opskriften 
Opskriften på succes er ifølge Lars Thulin ganske enkel: 
 
Hårdt arbejde. 
 
Man skal være tilgængelig for kunderne 24 timer i døgnet 365 dage om året. 
 
Man skal yde god service og personlig betjening. 
 

Man skal sætte sig i kundens sted og spørge sig selv: Ville du selv betale for det her? 
 


