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systemköp
Det ska bli mycket enklare att
köpa mobiltelefonsystem från
Ericsson och leveranserna ska
bli mycket snabbare. Allt enligt ett program som nu genomförs på Ericsson Radio.

Sidan 6

100 år i
Colombia
Telemarknaden i Colombia
växer så det knakar. Här
hävdar Ericsson sig väl, sedan länge. 100 år har koncernen funnits på pfats i
landet.

Sidan 12

Lätt göra
bort sig
Att jobba utomlands innebär ofta en konfrontation
med främmande kultur och
sedvanor. På gott och ont,
men mest en positiv upplevelse.

Sidan 8
T

Eusiia Baraiywo är en av 500 anställda hos Gilgil Telecom Industries i Kenya. Hon och hennes kollegor tillverkar telefoner och sedan en tid också AXE-växlar. 100 000 linjer AXE per år ska produceras i fabriken i Gilgil.
Foto. VICTOR LENSON BROTT

Eusiia tillverkar AXE
i Kenyas renaste fabrik
I den kenyanska staden Gilgil invigdes tidigare i år Afrikas första sammansättningsfabrik för AXE. Fabriken är ett gott exempel på koncernens frammarsch på den afrikanska kontinenten.
MITTEN

Ett gott år
för MXE
Ericsson Messaging Systems
Inc. är koncernens experter
på så kallade meddelandeplattformar. 1996 har inneburit något av ett genombrott för deras spännande
produkt, MXE.

MED jObbnVtt: 16 sidor nya jobb inom Ericssonkoncernen

Sidan 24

FCI high performance
tooling for connectors

in connector
technology
and service.

1. FCI's Semi-automatic cable terminator
is a high performing computer controlled
machine that offers both the necessary
accuracy of wire insertion into the IDC
contact slot and the correct production
speed needed to match particular
production volume requirements.
2. IDC-connector technology used in
conjunction with the correct tooling offers
great cost advantages over wire-wrap.
3. IDC Hand pistol and hand tool for
field installation and repair.
4. Press-fit connectors offer tremendous
advantages compared to soldering when
multilayer RC. boards are used, where,
automated assembly is required or where
large connectors are needed on SMT
boards.

5. IMPRESS 2000™ is a high performance
fully robotic machine with an integrated
automated connector feeding system for
insertion and testing of pre-assembled
press-fit connectors. It offers unlimited
programming possibilities including the
automatic exchange of 20 different insertion
heads.
6. IMPRESS 2000™ key features are
automatic PCB tolerance adjustment,
insertion force measurements and an
average insertion speed of 14 connectors
per minute.

IMPRESS 2000™ is a trademark of FCI
or its affiliated companies.
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FRAMATOME CONNECTORS
INTERNATIONAL

Australia
Belgium
Brasil
France

61(2)7255288

32(2)2040700
55 (11) 5514 68 88
1(416)7578761
33(1)39492183

Germany 49 (211)9254161
Great Britain 44-1-(582) 475757
HöhgKong
852(2)5108131
India
91 (484) 313027
Italy
39(11)4519611

Japan
81442101612
Mexico
52(5)5762300
Netherlands 31(10)45963 99
Singapore
65 749 1232
Spain
34(3)7714012

Sweden
46(8)53256330
Switzerland 41(41)7601434
Taiwan
886(2)3623580
U.SA
1(203)8384444
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Nu öppnas dörren till friare rekrytering av de tyngre chefsjobben

inlagget

inom Ericsson. Anne Christine Carlsson, som idag är ansvarig

Språklig hjärngymnastik

för chefsplanering inom Koncernledningsfunktion Personal och
Organisation, vill att personerl som har företagsledningserfarenhet
och är intresserade av att arbeta i främmande kulturer hör av sig när
ett bolagschefsjobb annonseras ut. Det här gäller också dem som är
identifierade som kandidater. De uppmanas att ta mer egna initiativ.
- Sitt inte och vänta på att bli uppbjuden..., uppmanar hon.
Foto: PATRIK LINDEN

Chefsrekryter i ng
på bredare front
Inom Ericsson är ungefår var
tionde anställd chef av något
slag. Det innebär att det
finns cirka 8.000 chefer i
koncernen. Vart femte år i
genomsnitt byter en chef
jobb. Således är det mer än
1.500 chefsjobb som varje år
ska besättas med en ny person. Mänga av dem är tyngre
chefsjobb - bolagschefer,
stabsjobb och så vidare.
Ericsson etablerar ständigt
nya bolag och tekniska kontor runt ortti världen. Ofta i
länder och "kulturer som är
nya för oss. Behovet av nya
chefer är stort.
- Vi måste ha en mycket
effektiv chefsförsörjning i
koncernen, berättar Anne
Christine Carlsson. Inom
Koncernledningsfunktion
Personal och Organisation
är det Anne Christine som
har ansvaret för chefsplaneringen, eller "Management
Planning" som det kallas inom koncernen.

Värstingar:
I stöpsleven
Synnergieffekter
Koncernövergripande bollar
Commitment
Aggregera upp

Bubblare:
Assessment
Att speca the right demands
Back-log - man ligger i två veckors back-log
Expotentiellt ohållbar
"Att köra lite input"
Kompetensgrupperingar
Att nischa in sig
Orsaksbakgrunder
Att ha något i pipelinen
Satsningsområde
Service Imperformance Reduction
Urvalsprioriteringar

Floskler från A-Ö

Illustration: GÖRAN ARVIDSON

chefsjobb att ta en diskussion med sin
chef. Överhuvudtaget behövs det
mycket mer av egna initiativ i det här
sammanhanget,
framhåller
Anne
Christine. Därför har man nu också
börjat att annonsera lediga bolagschefsjobb
internt, exempelvis i
Kontakten.
- J a g tycker det är viktigt att lediga befattningar verkligen annonseras ut, och det gäller också de lite
tyngre jobben. Tidigare har vi inte annonserat ut bolagschefsjobben, men nu börjar vi göra det för att locka till egna initiativ både
bland utsedda kandidater och bland dem som inte har fastnat i
"nätet" ännu.

Varje år tillsätts 1 500
chefsjobb - vill du bli
en av kandidaterna?

Lokal angelägenhet
- Inom Management Planning arbetar vi idag med
drygt 100 olika bolag ute i
Ericssonvärlden. Det är bolagen som har det direkta ansvaret för att identifiera och utveckla
chefskandidater.
- Det är viktigt att bolagen tidigt identifierar sina potentiella
chefer. Unga människor idag vill kunna se att vi satsar på deras utveckling. Det här gäller i hela världen. Kandidater finns med andra ord på alla nivåer inom ett bolag. Från unga personer som ännu inte har fått sitt första chefsjobb till personer i bolagens ledningar. Det är bara till de högsta nivåerna, bolagschefer och motsvarande som koncernledningsfunktionen deltar i processen.
Chefsförsörjningen är främst en lokal fråga.
- Vårt långsiktiga mål är att det ska finnas ungefär lika många
kandidater som det finns chefsjobb. Idag har vi nått en god bit på
väg med ca 3.000 identifierade kandidater. För de riktigt tunga
koncernjobben finns det 400 kandidater identifierade. Där har
ambitionen en kandidat per chefsbefattning uppnåtts.

Tag chansen
- Att bli identifierad som kandidat behöver inte nödvändigtvis vara resultatet av att någon annan fått ögonen på en. Jag skulle vilja
uppmana var och en som känner att hon eller han är lämpad för

Nytt fokus
Under de gångna åren har koncernens chefsplanering av nödvändighet handlat om kvantitet, om att vaska fram alla de kandidater
som behövs för en tryggad chefsförsörjning. Nu när antalet namn
på kandidatlistorna börjat motsvara behovet, kan Anne Christine
och hennes kollegor inom affärsområden och bolag byta fokus.
- Nu ska vi inrikta oss på kvaliteten. Därför ska vi vidareutveckla våra urvalsinstrument och bättre följa upp hur identifierade
chefsämnen tas om hand. Här handlar det om att verkligen säkra
den kompetensutveckling som behövs för en chefskarriär. VI ska
bli bättre på att stödja dem som vi tror ska bli våra framtida ledare inom Ericsson!
LARS-GÖRAN HEDIN

Tidning för personal inom Ericssonkoncernen
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kontakten

Det finns många underliga ord vi
svänger oss med i dagligt tal inom
koncernen. Håkan Ljung på
Ericsson Utvecklings AB har försett
Kontakten med följande intressanta lista med språkliga kullerbyttor
och hemsnickrade Ericsson-ord:

Abstraktionsnivå
Arbetsplatssupport
Bit - något man håller i
Bollplank
Brandkårsutryckningar
Cost fokus
Ett fall framåt
Flaskhalsar
Hamna mellan stolarna
I stöpsleven
Kött på benen
Ligger helt i linje med
Ligger i röret
Paketerade helhetslösningar
På spåret
Raka puckar
Starta upp
Ta tag i
Torrt på fötterna
Visa framfötterna

Språkskrot
Behovsavsnitt
Bissnissjonit
Comitta
Kårjonit
Lönsamhetscase
Ma nagementattention
Outsårsning
Köra sitt eget race
Selektiv partnering
Softvara

itat:
En viss nivå av aktiveringsenergi
för att komma över kanten
Globala möjligheter att kommunicera standardiserat
Vi har inte kastat yxan i sjön.
Tvärtom.
VI fick aldrig committment från
management
Jag har fått en åppårtjunity
Lyfta fram saker ur bagaget
Aggressiva att förstå marknadens krav
En enorm kasjumer bäjs
Vi kan inte leva enbart på att
köra vojs
Vi jobbar på att vår TTM får en
kortare ledtid....
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WMI
DECT till Indonesien
• Ericsson har tecknat ett avtal med den indonesiska operatören PT Mitra Global
Telekomunikasi Indonesia om att leverera radioaccessutrustning för 50 000 linjer
med Ericssons DECT-system DRA 1900.
DRA 1900 lanserades 1995 och är ett digitalt system för trådlös anslutning i det publika nätet och finns redan i drift på flera platser i Indonesien. Tidigare i år fick den
indonesisika operatören en 15-årig koncession om gemensam drift av telenätet på
centrala Java, och under de närmaste tre åren ska 400 000 telefonlinjer sättas i drift.

Mobil växlar till Ryssland
• Ett ramavtal med Rysslands största telebolag, Muitiregional Transit Telecom
(MTT), har tecknats för leverans av tio mobilväxlar enligt standarden NMT 450i.
Utrustningen som ska fördelas över tio olika regioner har ett ordervärde på cirka
100 miljoner kronor.
Denna order innebär ett genombrott för uppbyggandet av ett federalt ryskt mobiltelenät som med tiden ska täcka hela Ryssland. Ericsson har sedan tidigare 22
NMT 450i-kontrakt med Ryssland.
MTTis huvudsakliga uppgift är att ordna transittrafik mellan mobilteleoperatörer
och att garantera fjärrtrafik och internationell kommunikation.

Svenskar kräsna telekonsumenter
• Ericsson har låtit göra en undersökning om hur folk använder sin mobiltelefon
och vilka funktioner de utnyttjar. Det visar sig att svenskar har det största intresset
av att ha många olika funktioner. I Sverige vet 9 av 10 om att det finns funktioner så
som kortnummer medan det i Storbritannien endast är 5 av 10 som känner till detta. Undersökningen genomfördes också i Tyskland och i Hongkong. Sammanfattningsvis kan man säga att den svenska marknaden är den mest kräsna.
För att underlätta för den som går i mobiltelefontankar har Ericsson tagit fram en
liten guide för den rådville som finns hos återförsäljarna. Den ska vara ett stöd för
att hitta rätt telefon beroende på behov och önskemål. De grundläggande tekniska
begreppen förklaras också.
Ericsson har tecknat ett avtal värt cirka 1,2 miljarder kronor med GPTA, Guangdong
Post and Telecommunications Administration, i Kina. Ordern gäller leverans av utrustning för det fasta publika telenätet i Guangdongprovinsen.
Foto: EVA SÖDERBERG

Miljardorder för Publik
Telekommunikation i Kina
Ericsson har tecknat ett avtal värt
cirka 1,2 miljarder kronor (USD 175
miljoner) med GPTA, Guangdong
Post and Telecommunications
Administration, i Kina. Ordern gäller
leverans av utrustning för det fasta
publika telenätet i Guangdongprovinsen.
- Med detta avtal kommer GPTA och
Ericsson att börja bygga framtidens telenät, med nätintelligens och bredbandsteknologi, säger Anders Igel, chef för affärsområde Publik Telekommunikation.
Avtalet omfattar affärsområde Publik
Telekommunikations hela produktportfölj.
Det är en fortsättning på tidigare undertecknat ramavtal, som man nu bygger vidare på fram till 1999. Avtalet markerar en
fördjupning av samarbetet mellan GPTA
och Ericsson i Guangdong, i och med introduktionen av helt nya produktområden.
Fram till nu har affärsområdet främst levererat AXE-växlar. Det nya avtalet innefattar bland annat ISDN-utrustning, system
för intelligenta nät och produkter för bredbandskommunikation.
Nya produktområden
- Det är mycket positivt att vi bryter oss in
på nya produktområden, säger Anders
Larsson, ansvarig för affärsområdets affärer i södra Kina. Det skapar goda möjligheter för en eftermarknad i området i form av
service och tjänster. Vi är också nöjda med
att ha fått föste i nya städer, det stärker vårt
grepp i provinsen ytterligare.
Det långsiktiga samarbetet mellan GPTA
och Ericsson inleddes för mer än tio år sedan. Sedan dess har Ericsson installerat
över 3 miljoner fasta telefonlinjer i
Guangdongprovinsen. Vi finns represente-

rade i flera av de största och mest inflytelserika städerna. I några av dem har Ericsson
en marknadsandel på upp till 100 procent.
Guangdong, med 67 miljoner invånare,
ligger i södra delen av Kina. Det är en av
landets mest expansiva provinser med en
snabbt växande ekonomi och ett fördelaktigt läge intill Hongkong. Av landets närmare 80 miljoner installerade fasta telefonlinjer finns 10 miljoner i Guangdong. Det
gör provinsen till ett av Kinas mest telefon-

Guangdong är en
av landets mest
expansiva provisner
täta områden. Närheten till Hongkong påverkar kulturen i området på flera sätt, man
ligger till exempel i frontlinjen när det gäller inställningen till ny teknik.
Hittills har Ericsson haft en ledande
ställning som leverantör av teleteknik och
service, men konkurrensen blir allt tuffare.
Huvudkonkurrenterna är Alcatel och
NEC, Lucent Technology kommer också
starkt liksom Siemens och Nortel.
- Dessa leverantörer jobbar mycket aggressivt och är snabba när det gäller att introducera ny teknik, säger Anders Larsson.
- För att behålla vår position i Kina kommer vi att lägga ner mer kraft på att bryta
oss in i fler provinser. Fujian är en sådan
provins, även den ligger i södra regionen,
mitt emot Taiwan. Men att ta sig in i en ny
provins tar tid. Det kräver lika mycket som
att ta sig in i ett helt nytt land, förklarar
Anders Larsson.
LENA WIDEGREN

Strategiska avtal med Telia
• Tre strategiska avtal har tecknats mellan Telia och Ericsson. Avtalen innebär i inledningsskedet ett ordervärde på cirka 200 miljoner kronor.
Ericsson har valts som huvudleverantör av växelutrustning för Telias växande hemmamarknad i de nordiska länderna. Ericsson ska också ta hand om Telias reservdelshantering för växelutrustning. Dessutom ska Ericsson uppgradera 40 AXE-växlar
med ny funktionalitet, bland annat möjlighet till intelligenta nättjänster.

Eripax på ministeriet
• Ett avtal har tecknats med det italienska inrikesministeriet om leverans av ett
kommunikationssystem och tjänster för uppbyggnad av ett multimedianät. Inom ramen för kontraktet ska Ericsson leverera omkring 130 noder Eripax som är Ericssons
system för kommunikation i stora datanät.
Leveranserna påbörjas under hösten och inkluderar bland annat en nätövervakningscentral. Denna kommer att administrera systemet som täcker mer än hundra
platser runt om i Italien.

Trainee på Ericsson
• Rotationsutbildning för nyutexaminerade civilingenjörer har funnits på Ericsson
under snart trettio år, men varit relativt okänd utanför koncernen.
Det har nu tagits fram en broschyr "Trainee-Rotationsutbildning för konstruktion
och produktion", som presenterar denna utbildning, som finns på affärsområdena
Radio, Publik Telekom och Företagskommunikation.
Broschyren distribueras via Ericssons personalavdelningar till teknologer och studentkårer och den delas också ut på högskoledagarna.

Ericsson i samarbete
med Ipsilon Networks
• En avsiktsförklaring för samarbete mellan Ericsson och Ipsilon Networks Inc.
tillkännagavs nyligen. Samarbetet ska gälla utveckling av internetprotokoll-lösningar för nätverk. Så kallad IP-teknik är själva grunden till Internet och olika intränat. Avsikten är att Ericsson ska licensiera Ipsilons programvara för integration
med Ericssons växelutrustning. Detta som en del i ett samlat utbud av IP-lösningar. Tillsammans ska Ipsilon Networks och Ericsson utveckla nästa generations IPnåt.
Ipsilon Networks har funnits sedan oktober 1994 och är världsledande på högpresterande IP-växelutrustning.

Stor AXE-order till Malaysia
• Ett kontrakt värt 960 miljoner kronor har tecknats med den malaysiska operatören Telekom Malaysia Berhad. Affären gäller leverans av AXE-utrustning till det fasta telenätet. Kontraktet omfattar leverans och installation av AXE-transitstationer,
intelligenta nätlösningar, ISDN och drifts- och övervakningssystem under en tvåårsperiod. Installationer påbörjas under hösten i år.
Kontraktet år en utökning av ett tidigare AXE-avtal. I Malaysia har Ericsson idag
har installerat 2,8 miljoner AXE-linjer.

BESÖK MAXIMS HEMSIDA PÄ http://www.maxim-ic.com

STROMSNAL,
3V MODULATOR/DEMODULATOR
FÖR RÄRRARA SYSTEM
Arbetar med MF från 35MHz till 80MHz
MAX2450 är en kvadraturmodulator/demodulator med flera funktioner, bl a lokaloscillator, kvadraturgenerator
och delare, men drar ändå mindre än 6mA vid matning med 3V. Enastående fas- och amplitudmatchning mellan
I- och Q-kanalerna ger överlägsen bärvågs- och sidbandsundertryckning. Dessutom finns MAX2451 (endast
demodulator) och MAX2452 (endast modulator).

Mobiltelefoner • Trådlösa telefoner • Digital kommunikation • Personsökare
MAX2450
Demodulator
MAX2451CSE

0

BAS**"

4T
Modulator/Demodulator
MAX2450CWP
MAX2450CEP

Modulator:
MAX2452ISE

Den mycket låga strömförbrukningen i MAX2450 gör familjen idealisk för
mobiltelefoner där den ger längre taltid och bättre batterilivslängd.

SHUTDOWNSTRÖM

MELLANFREKVENS
(MHz)

KAPSEL

00

STROMFÖRBRUKNING
(mA,typ)

MAX2450 Mod/Demod

2,7 till 3,3

5,9

2

35 till 80

20-bens SO/QSOP

MAX2451 Demodulator

2,7 till 3,3

5,5

2

35 till 500*

16-benssmalSO

MAX2452 Modulator

2,7 till 3,3

4,1

2

35 till 80

16-benssmalSO

MATNINGSSPÄNNING

KRETS

' Oscillatorn överstyrs.

GRA TIS! Wireless Design Guide - inom 24 timmar!
Innehåller datablad och kort for gratisprover

/nyjxiyn
Elektronik AB
BOX 8100,163 08 SPÅNGA
Tel. 08- 795 96 50, Fax 08-795 78 83
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Kundens beställning går rakt in i fabriken
För att möta den nya marknaden
där konkurrensen skärps, där det
börjar dyka upp "icke telekunniga"
operatörer och en uppsjö av produkter, har affärsenheten för europeiska mobiltelefonsystem kopplat
ett grepp som syftar till en kraftig
förenkling av hela försäljnings- och
leveransprocessen. Alla överflödiga
steg ska tas bort och kundens beställning gå rakt in i fabriken.
N u ska Ericsson bli ännu bättre på att leverera m o b i l telefoni. I
programmet
W o r l d Class Supply på Ericsson Radios
affärsenhet för mobiltelefoni europeiska
system ( G S M , N M T och T A C S ) är målen: drastiskt kortade ledtider (dvs snabba
leveranser), så g o t t som hundraprocentig
leveransprecision,
förenklade
beställningsrutiner och bättre kapitalhantering.

Hela försörjningskedjan ska förenklas
och kortas. Kunden, i det här fallet teleoperatörerna, ska få kompletta systemprodukter levererade i paket. Det ska inte behövas några Ericssonexperter ute i falt
som rättar till fel i efterhand. Allt ska vara
klart och utprovat redan i fabriken.
Åtgärderna ska ses mot bakgrund av att
hälften av alla kostnader i försörjningskedjan beräknas ligga ute i fält; installation, rätta fel, böter etcetera.
Jämför med de bästa
Det här påminner om hur PC-handeln
agerar idag. Och det är inte någon tillfällighet. Inom World Class Supply-programmet har man jämfört sig med de bästa som finns inom
området,

Samling på
Hasseludden

och kommit fram till att de ledande PCleverantörerna just gått den här vägen.
Kunden är inte alltid teknisk expert och
det ska han inte heller behöva vara.
(Många av de nya teleoperatörerna har
t ex en icke-teknisk bakgrund). Han ska
inte behöva fylla i långa specifikationer för
att veta att han får det han ska ha. Ett par
rader på beställningssedeln ska räcka.
Resten ska vara paketfärdigt (plug-andplay som termen lyder) och standardise-

Nu ska det bli
enklare att
köpa mobiltelefonsystem

m-

Allvaret i hotbilden där nya operatörer
förändrar spelreglerna bekräftades av rapporterna. Från Spanien kunde Anders
Aradszky visa på hur den nye operatören
Airtel, som startats av bankfolk, på kort tid
tvingat jätten Telefonica art anpassa sig till
det nya snabbare tempot. Mobilexpansionen är mycket kraftig och för
Ericssons del betyder detta ökade krav på
snabba leveranser och tätare samarbete
med kunden.

rat. Utvecklingen går alltså från skräddarsydda system mot industrialiserade standardprodukter i höga volymer.
Tydliga varningssignaler
Så lyder målen och den visionen skiljer sig
en hel del från dagens verklighet. Det
kommer förstås att krävas omfattande
standardiseringsarbete. Inom parentes
kan sägas att det här är problem som publik telekom och AXE-säljarna arbetat
med en längre tid.
- Vi gör det här nu, innan stormklockorna ringer, säger Stefan Öfverholm, chef
för verksamhetsutveckling på affärsenheten. Det ska bli en mycket kraftig rationalisering av hela kedjan från kundens beställning tills vi fått
in pengarna.
Med
stormklockorna antyds
att det redan idag
finns tydliga varningssignaler.
Och det gör
det.

- Det här är e t t av de viktigaste förändringsprogrammen vi har inom affärsenheten, betonade Kjell S Andersson, chef för mobiltelefoni, europeiska system, här om-

Abonnenterna kräver mer för pengarna
och vinstmarginalerna per abonnent minskar från år till år, vilket tvingar fram åtgärder.

Det blir allt viktigare för mobiltelef onioperatörerna att snabbt få färdiga, fungerande system och Ericssons svar Sr a t t skapa ett antal standardiserade produkter, sales
objects, vilket Sr en avsevärd skillnad mot tidigare skräddarsydda lösningar för varje
kund.
Ill: LEIF SUNDBERG

Mycket att spara
Det digitala GSM-systemet står inför ett
skifte och sin tredje fas; att leverera produkterna till lägre kostnader och med bättre
service. (Det första steget var att få fotfäste
på marknaden, det andra handlade om processerna, att få ut utrustning till kunderna.)
På affärsenheten bedöms att det finns
mycket att spara inom den totala försörjningsprocessen, inte bara inom produktionen.
- Våra mål är högt satta, förklarar
Christer Jungsand, som leder förändringsarbetet.

- De kommer att kräva mycket av alla.
Naturligtvis av linjecheferna i organisationen men speciellt av våra dotterbolag ute
i världen som har direktkontakt med kunderna. Det här är alltså inte något "Kistaprojekt" utan i högsta grad en världsomspännande Ericssonaktivitet.
Olika faser
Det beräknas att drygt hälften av affärsenhetens 17 000 anställda på något sätt är involverade i försörjningskedjan.
Programmet, som det heter för att betona att det är en naturlig del av affärsenhetens utveckling och inte ett fristående projekt, sker i olika steg. Ett trettiotal förbättringsprojekt har startat och i första fasen
ingår fem dotterbolag; Tyskland, England,
Italien, Spanien och Sverige. Fem tunga

Specialerbjudande för Ericsson anställda

Malaysia
Paketresa i 13 dagar
Pris från 9 . 7 8 5 >
gäller del i dubbelrum

I slutet av augusti samlades ett
femtiotal World Class Supply-berörda på Hasseluddens kursgård utanför Stockholm för att stämma av inför det fortsatta arbetet. Mötet hade internationell prägel och företrädare för Spanien, England,
Tyskland och Italien berättade till
exempel om sina marknader.

Kuala Lumpur 2 nätter - Hong Kong 3 nätter -Penang 5 nätter
Pris från 11.785:-/pers i dubbelrum
För mer information kontakta

TR/WELMORE
Stora Nygatan 31. 411 08 Göteborg Tel. 031-13 66 13 Fax. 13 88 44

Bali
Paketresa 9 dagar
Pris från 8 . 7 8 5 >
gäller del i dubbelrum

given av Christer Jungsand, Anders Thulin, konsult, samt Stefan öfverholm.
Foto: KURT JOHANSSON

marknader. Senare involveras resten av
världen i omgångar.
Försörjningprocessen handlar till stor
del om logistik. Det handlar om samarbete med kunden, att förstå hans problem,
att gemensamt planera framtiden och så
vidare. Med andra ord en rätt stor skillnad
mot gångna tiders leverantör/operatörförhållande.
För att förändringsarbetet ska bli framgångsrikt krävs information och motivation och därför bra mätverktyg.
Ansvarig för mätningarna är Maria
Radtke, som tidigare arbetat på lokalbolaget i Tyskland.
- Vi måste mäta för att konstatera förändringar, men bara det faktum att man gör
mätningar brukar faktiskt leda till framsteg.
Det som mäts är leveransprecision (i

procent) enligt digital modell, antingen eller. Vidare ledtiden från avropet till
överlämnandet av produkten (i dagar),
kostnader (relativt index) och bundet kapital (liggtider i lager i dagar).
Enhetliga definitioner
- Mätningar har naturligtvis gjorts tidigare, men det nya är att vi nu tar fram enhetliga definitioner och jämförbara siffror, säger Maria Radtke.
Systemlösningar för de nya mätmetoderna är ännu ej klara, men manuellt framtagna mätresultat har redan börjat komma
in för att tjäna som referens inför det fortsatta arbetet. Allt ska präglas av öppenhet
och information ska månadsvis lämnas på
den nya web-sidan.
LARS CEDERQUIST

Med en samling på Hasseludden utanför
Stockholm gick World Class Supply in i
fasen där programmet ska börja genomföras. På bilden syns några nyckelpersoner fr v: Anders Aradszky från Spanien,
Angelo Loggia, Italien, Stefan öfverholm, från centrala styrgruppen,
Christer Jungsand, programledare,
Maria Radtke, ansvarig för mätningar,
Kevin Scott-Cowell, England, samt
Alessandro Cesaroni, Italien.

Det lönar sig att spara och
placera i Luxemburg!
Är du på väg att flytta utomlands?
Hos oss får du konkurrenskraftiga räntor och intressanta placeringsalternativ.

Oklar framtid
Kevin Scott-Cowell från brittiska Ericssonbolaget pekade på hur den otroligt
snabba utvecklingen inom radiokommunikation leder till bland annat extrema svårigheter att förutsäga framtiden. Operatörerna blir allt aggressivare och kraven på
Ericsson växer. Leveransprecision står
högt på listan liksom information om leveransflöden etcetera.
Även Tyskland börjar röra på sig.
Tidigare har Ericsson arbetat mot en operatör på mobiltelefonisidan, Mannesmann, men nya är på gång.
Alessandro Cesaroni från Italien berättade om vikten av att kunna leverera i tid
och att Ericssons leveransprecision till och
med varit av avgörande betydelse när det
gällt att få kontrakt. Vidare att
det både handlar om en intern
och en extern process. Internt
för att förändra mentaliteten
och externt för att skapa förtroende hos kunderna genom att
visa att Ericsson har full kontroll över hela sälj- och leveranskedjan.
Seminariet bestod också av
två grupparbeten där man
"hjärnstormade'' fram idéer och
diskuterade förslag på åtgärder.
- Deltagarna visade stor kreativitet och entusiasm, sammanfattar Rolf
Ekblad, som svarade för arrangemanget.
Eventuella farhågor att de Ericssonanställda ledsnat på nya satsningar och
kvalitetsprojekt kom helt på skam.
- Syftet med alltihop var att vi skulle lära känna varandra samt att vi skulle skapa
gemensamma arbetsprogram för att i fortsättningen sträva mot "samma mål.
LARS CEDERQUIST

Kontakta oss redan idag på tel 08-700 7990/-91,
fax 08-101716 eller memo spb.dg8901.901mlt
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Nya Zeeland - en helt
frisläppt telemarknad

Det är inte alltid lätt att komma till rätta i ett
främmande land. Att lära sig ett nytt språk
och försöka lista ut hur människorna och landet fungerar. Eva Söderberg berättar här hur
det är att vara medföljande hustru till en man
som har fullt upp med sitt jobb på Ericsson i
Guangdong, Kina.

Ett strategiskt samarbete mellan
Ericsson och Telecom New Zealand
har möjliggjort för operatören,
Telecom Mobile, att införa avancerade PCS-tjänster långt före konkurrenterna. Ett nära samarbete
med Ericsson och den världsledande D-AMPS-tekniken har varit två
nyckelfaktorer för skapa tjänsterna, bland annat "Talkaround".

"Två veneriska
sjukdomar
med lök tack"

I Nya Zealand har privatiseringen av den
offentliga sektorn kommit mycket långt.
Telebranschen är idag helt avreglerad och
är en av världens mest konkurrensutsatta
marknader. Det är marknadskrafterna
som styr helt och hållet, även om det finns
grundläggande konkurrens- och marknadslagstiftning. Detta gör Nya Zealand
till en utmärkt marknad att prova nya
produkter och tjänster på.

Eva Söderbergs betraktelser från Kina
eller "om våndan av att vara
medföljande hustru
W

W

Såg du mitt bilnum^m
^m
mer?" sa taxichauffö^ ^
^ ^
ren belåtet "Du vet det
är viktigast av allt. När polisen ser mitt nummer, tänker de, en taxikille med så här många åttor på registreringsplåten har de rätta kontakterna."
Jag hade lagt märke till sifferkombinationen. Efter nästan två år i Kina kan man
inte undgå att dras med i kinesernas talmystik. Jag skulle aldrig stiga in i en taxi,
vars registreringsnummer slutar på fjorton. Fjorton uttalas nämligen nästan på
samma sätt som hastig död och man kan ju
aldrig veta. Åtta däremot påminner kineserna bara om trevliga saker. Pengar,
framgång i affärer, business, business. Det
är ingen tillfällighet att Ericssonkontoret i
Guangzhou har fyra åttor i telefonnumret.
Radion står på högsta volym. Taxin
kryssar i hög fart mellan motorcyklister,
lastbilar, dragkärror och cyklister. Den
väjer, men saktar inte farten, för fotgängare som blivit stående mitt i gatan i sina försök att komma över. Trafiken är sanslös.
Luften dallrar i hetten. Att leva i
Guangzhou är som att se en ekonomisk
bomb brisera. Utsläppen från det nya välståndets bilar och fabriker sveper in allt i
ett töcken.
Vackra förförande bilder
Kina, säger man och ser framför sig smala
trädkantade gator, där solljuset silar ner
genom lövverket och spelar över blåklädda cyklister/Trånga gränder med låga tegelbyggnader, som alltid ses i motljus och
där de enda ljuden är burfåglarnas kvitter
och försäljarnas rop. Bilder som har förmedlas av författare och fotografer. Vackra
förförande bilder som man gärna tar till
sig och fortfarande vill hålla för sanna.
Den här staden var en gång Kanton, en
av Kinas älsta städer, omgiven av stadsmur
och genomkorsad av kanaler. I dag är den
förvandlad till Guangzhou, en ogripbar
ansamling av bebyggelse vid Pärlflodens
mynning. Stadsmuren finns inte längre.
Kanalerna är igenfyllda med betong.
Enorma luftkonditionerade skyskrapor
sträcker sig mot himlen och tränger hårdhänt undan låga tegelhus med muromgärdade bakgårdar. Hela kvarter stryker med.
När jag går tillbaka till affären, där jag för-

ra veckan såg ett par skor, hittar jag bara
en grop i marken.
På gatorna rör sig välklädda unga kvinnor i utmanande moden. Kort-kort, långlångt, slitsat och högklackat. Tempot är
högt och mobiltelefonerna piper i folkvimlet. För den som har pengar finns allt
att köpa.
"Hur är det att bo i Kina då?" frågar
vännerna när vi träffas. Bra, säger jag sanningsenligt och tänker på hur mycket ett
sådant litet ord ändå döljer.
Den första tiden sköljde intrycken över
mig. Det är svårt att förstå vad
man egentligen ser, när referensramarna är helt andra.
Utan att reflektera tycker vi
att det mesta som vi själva
står för är rätt och riktigt.
När vi flyttar till ett
mycket
främmande
land kan vi möta beteenden, värderingar och symboler som vi
inte alls känner
igen. Det är
lätt att misstolka och dra felaktiga
slutsatser.
Känslan av främlingsskap utlöser starka
känslor. Jag var fascinerad och imponerad
av vad jag såg. Men ibland blev jag äcklad
eller skrämd. Varför tyckte jag att det är så
smutsigt? Varför tyckte inte jag att det är
självklart att köra mot trafiken om man
kommer fram fortare så? Varför förstod
inte jag hur hälsosamt det är att äta hund
på vintern. Ofta blev jag arg. Varför skrattar folk åt mig i situationer som inte alls
var roliga? "Vi har inga biljetter kvar till
det tåget, haha. Du får åka en annan dag,
haha." Numera vet jag att situationer som
i Sverige kräver att vi tar på oss en artigt
beklagande min, i Kina kräver ett skratt.
Jag kom till Kina för två år sedan som
medföljande hustru till man på kontrakt.
Fortfarande är det ju till övervägande delen just kvinnor som gör detta. Från att ha
varit en person med en egen identitet, blev
jag plötsligt bara den medföljande. Det var
en ny utmaning. Min man hade en plattform att stå på från första dagen, och fick
snabbare ett grepp om den kinesiska verk-

ligheten. Jag
måste själv ta
alla initiativ för
att få någonstans att höra
till.
Eftersom jag alltid har arbetat med
språk, låg det nära till hands att ta språkstudier som en inkörsport.
Ett tonspråk
Här i Kanton talar folk kantonesiska, ett
språk som skiljer sig lika mycket från det
officiella språket mandarin som svenska
från tyska. Liksom många språk i Asien är
kantonesiska ett tonspråk och det finns sju
toner. Det betyder att ett i svenska öron
enstavigt ord har sju betydelser, beroende
på vilken ton man uttalar ordet med. Det
här med att få till rätt ton är inte alltid så
lätt har det visat sig.
Som den gången vi var ute och åt.
"Har ni lökpannkakor?" frågade jag servistrisen som tog upp beställningen. Hon
svarade inte. BUcken blev tom. Jag försökte igen samtidigt som jag ändrade tonen
något i lökpannkakorna. Det vackra ansiktet förblev orörligt. OK, tänkte jag, nu har
hon bestämt sig för att inte förstå. Vi får ta
något annat.

Den här episoden skulle ha fallit i glömska om det inte varit så att dammsugaren
gått sönder någon vecka senare. Jag tog
fram lexikonet och slog upp vacuum cleaner. Blicken svepte över sidan och fastnade
på ordet venereal disease.Veneriska sjukdomar hade samma ljudkombination som
pannkakor, men en annan ton. "Vi skulle
vilja ha veneriska sjukdomar också, två
stycken. Med lök."
Dramatisk historia
Att under en längre tid leva i ett land med
en sådan dramatisk historia som Kinas och
att möta ett annat sätt att se på omvärlden
har varit spännande och berikande. Man
berättar gärna om det som är annorlunda,
men skillnaderna är inte så stora som man
först kan tycka.
Inte heller består Guangzhou bara av
höga hus och sexfiliga motorvägar.
Fortfarande kan man hitta lugna kvarter
där vardagen levs på gatan. Fridfulla gränder där gamla kvinnor sitter under stora lilablommande träd och spelar Mahjong
och barn leker som barn gör överallt.
Fortfarande ser man de gamla männen
och deras fåglar. Tidiga morgnar kommer
de till parkerna med sina burfåglar. De
hänger upp fågelburen i ett träd, där det

redan hänger andra burar med fåglar i.
Sedan slår de sig ner under trädet vid det
låga stenbordet, där det redan sitter andra
gamla män. Så pratar fåglarna med varandra och männen spelar kort.
Visst känner vi hemlängtan ibland.
Plötsligt griper minnet tag i en. Första
snön, röken från elden i grannens trädgård om våren, storlommens skrik över
sjön på landet, tunnelbanans pålitliga tidtabell eller Arias datummärkta filmjölk. A
andra sidan vet vi att det kommer en dag,
när vi sitter någon annanstans och med
saknad tänker tillbaka på det oväntade och
oförutsägbara i livet här.
Ju mer man kan acceptera, desto lättare
är det att bo i Kina. Men det är omöjligt
att acceptera allt och gränsen sätter man
själv. Jag har ätit orm, skorpioner och
hönsfötter. Även om jag inte blir lyrisk vid
minnet, var det i allafall möjligt att smaka.
Men hur avböjer man, när man bjuds dyrt
och fint och det egentligen inte går att
tacka nej. Då får man ta till knep. När
hunden kommer fram
på
middagsbordet,
säger jag: "Jag är ledsen, men hund kan jag
inte äta. Det är mot
min religion."

55

Konsumenttest
Telecom New Zealand och Ericsson kom
1993 överens om att göra ett marknadstest
med en trådlösa IN-tjänster (TN=inteUigenta nät). Syftet var att utveckla avancerade konsumenttjänster för att kunna utvärdera hur väl man lyckas klara olika
krav: att snabbt få ut nya produkter på
marknaden; att se till att stödfunktionen
finns på plats innan man släpper en produkt över hela världen; och för att kunna
tolka marknaden för att hitta de rätta målgrupperna och de rätta priserna, och att
hitta rätt markandsföringsstrategier.
Första fasen pågick från oktober 1993
till december 1994. På basis av vad det
försöket gav startade man fas två som pågick till december 1995. En tredje fas planeras nu.
Ericsson utvecklade ett antal tjänster.
Vissa testades bara internt. De mest lovande tjänsterna togs med i försöken.
Dessa var:
• Advanced Diversion Services
• Call Screening Services
• Cellular Virtual Private Network
Metoden att använda en testmarknad
har utvecklats ytterligare och innefattar
nu även SMS-tjänster (Short Message
Services) Det har man kunnat göra tack
vare den senaste D-AMPS-standarden,
IS-136.
Fast och trådlös telefon
Ericsson och Telecom New Zealand gick
samman om ett annat projekt i mars 1995.
Det var ett årslångt försök med personliga kommunikationstjänster (PCS) i

Framtida projekt diskuteras av Dominique Jodoin och Brendan Keohane från
Ericsson, Neil Graham och Andrew Rolls från Telecom Mobile, Murray Major från
Cellular Engineering, Jan Rosén och Dicky Chan också från Ericsson och Ewen
Powell från Telecom Mobile.

Aucklandområdet. Bägge bolagen testade
detta internt och utöver det deltog 300
hushåll som hade denna som sin huvudtelefon, och 50 hushåll utnyttjade tjänsten
för sin andratelefon. 256 mindre företag
och och en av de största kunderna för
Ericsson Cellulär deltog i försöket.
Konceptet var att sammanföra fördelen
av en fast telefon med smidigheten hos en
trådlös telefon och friheten hos en mobiltelefon. Tjänsten döptes till "Talkaround".
Företagskunderna får en mikrocell i sin
byggnad, dels för att förbättra täckningen, och dels för att underlätta differentierad tariffsättning. Dessutom har man i
denna miljö också testat tjänsten "The
Cellular Virtual Private Network" som
drar nytta av D-AMPS WTN-tekniken
och gör det möjligt att integrera med
funktioner hos företagsväxlar.
Nyttigt för Ericsson
De olika försöken kommer att fortsätta
och de flesta är mycket nöjda med tjänsterna. Telecom New Zealand kommer
att låta försöksabonnenterna få behålla
tjänsterna till dess att de kan lanseras på
"riktigt".
För Ericsson är samarbetet mycket nyttigt.
"Förhållandet med Telecom New
Zealand har nu mognat så mycket att vi
nu öppet kan delge varandra kunskaper på
kompletterande områden. Synergierna
kan alltså maximeras och dubbelarbetet

Fakta Nya Zeeland
• Nya Zeeland ligger i södra delen av
Stilla havet, sydöst om Australien.
Det består av två stora öar; Nordön
och Sydön, och ett antal mindre öar.
Totalt upptar landet 270 534 kvadratkilometer och har en befolkning på
3,5 miljoner invånare. På Nordön ligger huvudstaden Wellington och landets kommersiella centrum,
Auckland
• Knappt tre fjärdedelar av befolkningen bor på Nordön och 85 procent av befolkningen bor i städer.
Med ungefär 360 000 mobilteleabonnenter har man en penetration på
drygt 10 procent. Oberoende bedömmare har förutspått att antalet abonnenter kommer att överstiga en miljon till sekelskiftet.

minimeras. Det är med detta som den
verkliga styrkan i samarbetet visar sig",
säger Dominique Jodoin som är chef för
Ericsson Radio Systems i Nya Zealand
och kundansvarig för Telecom New
Zealand.
Fotnot: Texten har tidigare varit publicerad i
Ericssons tidning Cellular Today.

Nya Zeeland - i frontlinjen för ny teknik
1985 valdes Ericsson till att bli systemleverantör för Telecom New
Zealands mobiltelenät som kom i
drift under 1987.
Idag omfattas 96 procent av befolkningen av nätet. 1992 moderniserades det
med Ericssons CMS 8800 D-AMPSsystem vilket gjorde det till ett av världens första mobilnät som utnyttjade den
tekniken. Under december 1995 genomfördes en uppgradering av hela nätet till
Ericssons nya D-AMPS-standard IS136. Återigen låg Nya Zeeland i frontlinjen för att utnyttja ny teknik.
Utöver att leverera utrustning till, och

underhålla, Telecom New Zealands nät
har Ericsson Nya Zeeland ett helägt dotterbolag, Ericsson Cellular Ltd, som är
en av Telecoms fyra auktoriserade försäljningskanaler.
Provar nya tjänster
Ericsson Cellular Ltd, marknadsför på
detta sätt Telecom New Zealands hela
tjänsteutbud direkt mot kunderna via
återförsäljarna. Tack vare den stora
marknadsandel som Telecom New Zealand har kan Ericsson på detta sätt prova
nya tjänster i en lite mindre skala innan
de släpps runtom i världen.
Ericsson Nya Zealands önskan att vara

en av de stora spelarna i mobiltelebranschen har bidragit till att man 1994 satsade i ett kombinerat sponsorskap med
en sportarena och dess hemmalag.
Redan har det visat sig vara en stor
framgång och Ericssons namn har nått
ut mycket bra och stärkt Ericsson postition på marknaden.
Genom att vara leverantör både av system och av telefoner har Ericsson en
unik kunskap om landets mobilmarknad, användarna och utmaningarna, och
extra incitament att arbeta med kunden
Telecom New Zealand för att möta de
hårdnande kraven från mobiltelekunder-
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• Colombia är ungefär två och en halv
gånger så stort som Sverige (1,1 miljoner
kvadratkilometer). Landskapet är mycket
skiftande med kuststråckor m o t såväl
Stilla havet som Karibiska havet och med
tre bergskedjor med toppar upp emot
5 000 meter. Det ger ett skiftande klimat
beroende på höjd över havet medan det
över året
skiftar
mycket lite
på grund
av närhet e n t i l l ekvatorn. Colombia har e t t mycket rikt växt- och djurliv med stora djungelområden.

Telemarknaden i Colombia växer så att
det knakar. Utvecklingen går mot en
mycket frisläppt och expansiv marknad.
Nya formeringar av operatörer bildas
ständigt och den internationella närvaron är påtaglig. Bara de senaste fem
åren har Colombia investerat en miljard
dollar i telekom.

Colombia
ett skiftande
landskap

• Det finns ungefär 36 miljoner människor i landet varav 6,5 miljoner bor i h u vudstaden Bogota. Colombia år en republik och är Latinamerikas näst äldsta demokrati. Trots problem med f a t t i g d o m ,
knarktrafik och annan brottslighet år
landet politiskt tämligen stabilt och ekonomin ser positiv ut med en minskande
inflation.

Ericsson
fyller 100 år
i Colombia
ricsson hävdar sig
väl på den föränderliga och växande telemarknaden
i Colombia. Dessutom har Ericsson
anor i landet. I år
firas 100-årsjubiléet av Ericssons
första Colombiaorder. Då gällde
det 50 stycken telefonapparater. Idag levererar Ericsson
500 000 AXE-linjer per år och mobilmarkanden är en av Latinamerikas snabbast
växande.
- Att Ericsson funnits så länge i
Colombia gör att kunderna ser oss som ett
pålitligt företag som satsar långsiktigt.
Ericsson är för många förknippat med
kvalitet För många Ute äldre är ordet
Ericsson också förknippat med familjens
första telefonapparat, berättar Angela de
Behar, som nu håller på att sätta samman
en jubileumsbok om Ericssons hundra år i
Colombia.
Ericsson i Colmbia sysselsätter idag
nästan 500 personer och omsätter knappt
200 miljoner dollar. 99 procent av alla anställda är colombianer. Bolaget har vuxit

• Inflationen har under flera år stadigt
sjunkit och förväntas f ö r 1996 stanna på
f ö r Latinamerika hyfsade 17 procent.
Tillväxten mätt i BNP beräknas för 1996
bli drygt 4 procent och har de senaste tre
åren legat på över 5 procent. Sett över
tjugo år har Colombia den bästa ekonomiska utvecklingen i Latinamerika.
• Ekonomin har också diversif ierats så
a t t man inte är beroende av en enda exportvara. De största posterna är olja
(18%), kaffe (15%) och kol (8%) resten
år spritt på en stor
mängd varor och tjänster.
• Den egentliga arbetslösheten och hur
många som är aktiva
i n o m narkotikahanteringen är det ingen
som vet bestämt. M e n
helt klart år det inte
en obetydlig del av
landets ekonomi som
ligger i den informella
sektorn. Colombianerna ser inte knarket som sitt problem,
utan som USA:s.

de senaste åren och sitter idag trångbott
på fem olika adresser bara i Bogota. Just
nu förhandlar man om att skaffa nya lokaler och samla verksamheten under ett tak.
Utbytet med andra Ericssonbolag i regionen, och med Sverige, är flitigt.
Colombianska ingenjörer är duktiga och
har ett mycket gott rykte.

Splittrad marknad
Landet har 25 lokala operatörer för fast
telefoni och en stadig långdistansoperatör.
Utöver detta finns det sex olika mobiloperatörer. Flera nya operatörer för fast telefoni är på väg in.
Det är delvis av tradition, och delvis på
grund av lagstiftning som marknaden ser
ut så. Varje stad eller kommun driver ett
lokalt telebolag på samma sätt som man
tagit hand om energi, sophämtning och
andra kommunala tjänster. En offensiv
och liberal telelagstiftning har nu öppnat
vägen för förändringar. Inom de närmaste
åren kommer många uppköp, hopslagningar och nybildningar att ske. Då gäller
det som leverantör att satsa på rätt spelare.
- Det är inte helt enkelt att organisera
Ericsson för att tillfredsställa alla dessa
operatörer. Det är olika företagskulturer
och skiftande förhandlingsteknik mellan

-För hedervärda insatser för Colombia och för främjandet av
goda affärsrelationer mel lan Skandinavien och Colombia, i synnerhet inom telekommunikation under 25 år". Så låter delar av
motiveringen för den Cotombianska orden som Erkssons marknadsansvarige för Latinamerika, Alfred Svenson, under stor
pompa och ståt tog emot presidentens hand i våras.
- Det är naturligtvis roligt a t t bli uppmärksammad på detta
s ä t t säger Alfred Svenson, m e n detta är lika mycket e t t bevis
på hur uppskattat Ericssons målmedvetna och långsiktiga
satrsningar i Colombia är, som d e t är en personlig utmärkelse.
- Det är självfallet bra för våra affärer att Ericsson uppmärksammas på detta s ä t t säger Björn Magnusson, Ericssons bolagschef i Colombia. Det är många viktiga personer som läser
o m detta och får upp ögonen f ö r Ericsson.
På bilden ser vi Alfred Svenson (till höger) efter a t t han mottagit den Colombianska orden av president Samper (mittan).
Ericssons Colombiachef, Björn Magnusson, närvarade också
under ceremonien.

de lokala telebolagen. Det går inte att sitta
centralt och sköta allt. Vi måste vara närvarande överallt, säger Björn Magnusson,
bolagschef för Ericsson i Colombia.

Större risker - större marginaler
Brist på utländskt kapital, men överflöd
av ambitioner och ett välutvecklat tekniskt kunnande har skapat ett nytt sätt att
göra affärer på i Colombia. I synnerhet
inom telekom-branschen. samriskbolag
och riskdelningsaffärer blir allt värdigare.
Leverantören är med och tar både risker

och del av vinsten. Därmed slipper operatören skaka fram utländsk hårdvaluta
men kan ändå satsa på den senaste tekniken från bland annat Ericsson. Denna utveckling gäller inte bara Colombia men
den är tydligast, och har kommit längst,
här.
- Detta kräver att Ericsson kan hitta
riskvilligt kapital samtidigt som vår egen
exponering måste minimeras. Det är så
här affärer kommer att göras i framtiden
och på sikt är det ett sätt för Ericsson att
höja marginalerna, eftersom en större risk
också genererar större intäkter. Det bluett sätt att komma högre upp längs värdekedjan, förklarar Björn Magnusson.
Det senste exemplet är ett samriskbolag
med Bogotas operatör om 550 000 linjer
där Ericsson fick en femtedel av dessa i ett
av de mer vinstgivande delarna av staden i
konkurrens med alla de stora. Det gällde
alltså 110 000 linjer varav 10000 ska vara
med radioaccess (DRA 1900).
- Verksamheten inom publik telekommunikation här i Colombia har 10-faldigats för Ericsson på bara tre år. Det var
1994 som markanden tog fart, säger Janos
Fugedi, som ansvarar för publik telekom
på Ericsson i Colombia.
- Vi skriver 3-5 offerter i veckan och har
ständigt jobb för en 150 miljoner dollar
ute på offert. Det resulterar i ett 40-tal
kontrakt per år. Som det är idag måste vi
tacka nej till vissa jobb av tidsbrist. Och

9 9 Verksamheten Inom
publik telekommunikation här i Colombia har
10-faldigats för Ericsson
på bara tre år
* *
Björn Magnusson, bolagschef,
Ericsson i Colombia

ingen ser något slut på det. Med dagens
orderstock har vi arbete till 1998.
Telefon tätheten i Colombia är cirka 12
linjer per 100 invånare, men i stora städer
kan den vara uppemot 30 linjer per 100 invånare. Jämfört med Europa är det mycket lågt och det finns en enorm potential,
även om den stora andelen fattiga i
Colombia är en begränsande faktor. De
närmaste åren kommer publik telekommunikation att vara den dominerande delen av Ericssons verksamhet i Colombia.
Idag är ungefär 55 procent av alla linjer levererade av Ericsson.

Ung men mogen mobilmarknad
Mobilmarkanden har inte helt och hållet
utvecklats efter Ericssons önskningar. Av
sex olika mobiloperatörer har Ericsson
två, och ingen i den viktiga Bogotaregionen. Mobiltelefoni har dock bara

funnits i två år i Colombia och mycket
kommer att hända inom något år när de
nuvarande operatörernas ensamrätt upphör. Ericssons trådlösa nätverksintelligens
har rönt stor framgång och kan vara biljetten till en ljusnande framtid på mobilmarknaden.
- Idag har Ericsson ungefar 25 procent
av systemmarkanden och kanske 30 procents markandsandel för själva telefonerna, säger Erasmo Röjas, chef för Ericsson
Radio i Colombia.

Kundgrupperna olika
På bara två år har abonnenttätheten nått
upp till en procent vilket måste anses som
mycket snabbt. Kundgrupperna har varit
annorlunda i Colombia, jämfört med övriga länder. Här började det som en massmarknad för att först nu särskilt rikta sig
mot affärsmän. Säkerhetsaspekter, som

kanske är mer aktuella i Colombia än i
många andra länder, har också hjälpt till
att snabbt utveckla mobiltelemarkanden.
- Idag är det högsta prioritet för operatörerna att öka abonnenternas samtalstid.
Licenserna blev rekorddyra i Colombia
och ingen vill förlora pengar på subventionerade nya abonnenter förrän man börjat
gå runt ekonomiskt, säger Erasmo Röjas.
Operatörerna har hamnat i en falla. De
törs inte höja priserna för då riskerar de att
tappa abonnenter och de har inte råd att
sänka tarifferna.

Landet uppdelat i tre regioner
Myndigheterna delade upp landet i tre regioner och gav ut två licenser i varje region. En licens per region var redan tingad för en offentligägd operatör. 13 olika
konsortier var med och bjöd på de andra
tre. Det rådde alltså full konkurrens från
dag ett på mobilmarkanden i Colombia.
Licenserna gäller i 10 år men ger ensamrätt under de första fem. Redan idag börjar nya operatörer att förbereda sitt intåg.
På grund av att mobiltelefoni kom sent
till Colombia har man kunnat hoppa över
många barnsjukdomar. Marknaden har
mognat snabbt och kunderna har varit
mycket öppna för ny teknik. Operatören
Cocelco i Cali-regionen har till exempel
fatt stor framgång med sitt så kallade intelligenta mobilnät från Ericsson. De investeringar och den utbyggnad som var

planerad för de första fem åren genomfördes redan under det första året.

Colombia bättre än sitt rykte
Colombia har något oförtjänt fatt ett rykte
om sig att vara livsfarligt för utlänningar
att vistas i och att gerillan och knarkkartellerna härjar fritt. Sanningen är en annan.
De största kartelledarna sitter bakom lås
och bom och delar av knarktrafiken har
lämnat Colombia. Men med en relativt stor
fattigdom är det svårt att få stopp på den lukrativa knarkdistribution. Ekonomin pekar
uppåt och regeringen genomför olika sociala program för att få bukt på den allra största fattigdomen. Land*fcär politiskt stabilt
och alla är överens om den marknadsliberalisering som inletts.» toite • •
Presidenten Samper har hamnat i onåd
hos USA som anklagar honom för att tagit
emot pengar från kartellerna i sin valkampanj. USA är onekligen en viktig marknad
för Colombia och det skulle kunna leda till
Sampers avgång, men det är inget som
äventyrar det politiska systemet.
Utlänningar bör uppträda försiktigt och
inte i onödan utmana ödet. Det är dock
fullt möjligt att besöka Colombia och göra
affärer där. Bogota är inte mycket värre än
andra riktigt stora städer.
Ericsson i Colombia har utländska besök
dagligen och verkar över hela landet utan
att ha utsatts för några större missöden.
PATRIK UNDÉN
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Vi befinner oss i den kenyanska staden Gilgil där södra Afrikas första
sammansättnings fabrik för AXE invigdes tidigare i år. Här möts de två världarna symboler för gammalt och nytt, men också som ett bevis på att modernt och traditionellt
liv kan existera sida vid sida.

- Vårt företag är ett utmärkt exempel på den teknologiöverföring som så många säger sig
vilja åstadkomma, säger J.K. Mosonik som är chef för Ericsson-GTI i Kenya. I höst
kommer fabriken, som ägs gemensamt av Ericsson i Italien och det kenyanska bolaget
GTI, att leverera sina första växlar.

Zebror
högtek

Den ekonomiska situationen i landet är på väg att förbättras och det innebär
att fler människor har råd med telefon, säger Nelson K. Rortoh som är biträdande generaldirektör för Kenyas telebolag KPTC.

Satsa på Afrika!
Jan Hartzell är marknadschef på
Ericssons Afrikaavdelning med
ansvar för Kenya. Han menar att
Kenya är ett exempel på den positiva utveckling som nu sker på
flera håll i Afrika:

i är bara någon kilometer från fabriken i staden
Gilgil när två zebror plötsligt springer över vägen. Mayank Amin från Ericssons agent Technical Engineering bromsar in och när vi vill gå ut
för att titta närmare på djuren säger han:
- Akta er, zebrorna kan bli riktigt farliga när de
har ungar!
Zebror och högteknologi. För Kenya, men också
för hela Ostafrika, innebär AXE-fabriken i Gilgil ett stort steg framåt.
Fabriken är inte bara regionens högteknologiskt mest avancerade, den
är också en symbol på att utvecklingen i området går år rätt håll efter år
av ekonomisk nedgång och politisk oro.
GTI (Gilgil Telecom Industries) ägs av det
Expansion
kenyanska telefonbolaget KPTC och tillverkar
idag telefoner. Tidigare har man också tillverkat
i Kenya
manuella växlar på licens från Ericsson.
Ericsson-GTI har ett avtal med KPTC om att • Det finns sedart
under en tioårsperiod årligen leverera 100 000 tidigare ett ETACSlinjer vilka kommer att produceras i Gilgil. Men
nät i Kenya med
det faktum att huvudkunden nu blir en av ägarna
2 000 abonnenter,
innebär inte att man kan ta det lugnt:
i börjar» av hösten
- De AXE-stationer vi tillverkar får inte bli dy- kommer också ett
rare än de som säljs på andra håll i världen. Vi har GSM-nät att vara
en ständig press på oss att visa att vi är konkurklart att tas i drift
renskraftiga. Vårt huvudmål är att bli lönsamma vilket ger 5 000
och det finns inga hinder mot att vi skulle kunna
linjer och möjligsälja till våra ägares konkurrenter, slår VD:n J.K
het att expandera
Mosonik fast.
till 20 000.
22 000 nya linjer
De första växlar som levereras i höst är till stor del
byggda i Sverige, men innan året är slut kommer man att ha börjat
bygga helt egna stationer. På sikt finns också kapaciteten att göra egna
kabinett.
- Under resten av 1996 kommer vi att tillverka 22 000 linjer. Skulle
efterfrågan öka ytterligare har vi resurser för att expandera vidare.
Utvecklingen kommer att locka andra teknikföretag till Gilgil och på
sikt kan detta växa till en högteknologisk zon i Östafrika. Redan nu får
vi besök av presidenter och andra politiska ledare som besöker Kenya,
fortsätter J.K Mosonik.

Det kenyanska telenätet är uppbyggt med en mycket blandad utrustning. Här finns allt från helt manuella växlar till Ericssons AXE.

- Afrika har hittills inte varit någon stor
marknad för Ericsson, men på flera
markander ser vi nu en ökad efterfrågan
och det finns möjligheter till intressanta affärer i flera länder. Därför är det
också viktigt att vi satsar de resurser
som krävs, menar Jan Hartzell.
I början av hösten installeras den första egentillverkade AXE-växeln i samhället Länet. Meningen är att ytterligare sju AXE-stationer ska bli klara före
årets slut.
Länet, som är en viktig jordbruksbygd med många stora farmer, saknar
idag möjlighet till direktsamtal med utlandet. Den gamla växeln är sedan länge
fulltecknad och avbrotten är många. Nu
får man 2 000 nya, välbehövliga linjer.

AXE-fabriken i Gilgil är ett stort steg framåt
både för Kenya och hela Östafrika
Till en början kommer Ericsson-GTI att inrikta sig på Kenya och de
övriga länderna i Östafrika, men på sikt finns möjligheten att expandera ytterligare. Närheten till marknaden innebär klara fördelar.
Behöver man i Uganda ytterligare 2 000 linjer är det något man i
Gilgil kan ta fram på några veckor.
Det finns i Afrika ofta en misstänksamhet mot länder i väst som
dumpar sitt "överskott" hos dem. Därför är J.K mån om att betona, inte minst för kunder och besökare, att man enbart säljer det allra nyaste.
- Vi får alla uppdateringar lika snabbt som någon annan och under
den tid som vi varit igång har vi nått en mycket hög kvalitetsnivå. Vårt
företag är ett utmärkt exempel på den teknologiöverföring som så
många säger sig vilja åstadkomma. Det faktum att AXE-stationerna
tillverkas här kommer på sikt att få flera grannländer att många välja
våra produkter framför andra som importeras från länder utanför
Afrika.
Hård konkurrens om arbete
Sammansättningsfabriken i Gilgil är förmodligen Kenyas renaste
byggnad, åtminstone känns det så när man tar av sig skorna och kliver

in. Totalt har GTI närmare 500 anställda. Eå AXE-fabriken arbetar en
så länge bara ett 30-tal personer.
",
-Konkurrensen om arbete är mycket hård i Kenya och det gör att vi
har en mycket välutbildad och starkt motiverad personal, berättar
Naah Ochanda som är ingenjör och en av dem som ansvarar för driften.
Eusila Baraiywo har arbetat tre år på GTI innan hon fick möjlighet
att börja på det nya företaget. Hon tillverkar kablar och hon gör det så
väl att man på bara några månader mer än väl nått de kvalitetskrav som
ställs inom Ericsson.
- Förutsättningarna är desamma som på andra håll, så varför skulle
vi inte kunna tillverka lika bra produkter som man gör i Europa, säger
Naah Ochanda, inte utan en viss stolthet i rösten.
Technical Engineering har representerat Ericsson i Kenya sedan
mitten av 70-talet. 1982 fick man sin första order på växlar och 1986
började GTI montera manuella växlar i Kenya, idag är man förstås
nöjda med utvecklingen:
- 1989 började vi diskutera möjligheten att producera AXE-växlar
här i landet med KPTC, och 1994 var man mogna att bilda ett gemensamt bolag. Jag tror att det är en mycket bra satsning, säger S.N. Amin

Värt huvudmål är att bli lönsamma och det finns inga hinder mot
att vi skulle kunna sälja till våra ägares konkurrenter, slår VD:n för
AXE-fabriken i Gilgil J.K. Mosonik fast.

som är VD för Technical Engineering. Han skulle också gärna se att
Ericsson satsade på mobiltelefoni i östra Afrika.
-Även det är en marknad som kommer att växa mycket snabbt de
närmaste åren, konstaterar S.N. Amin.
TEXT: DAVID ISAKSSON OCH FOTO: VICTOR BROTT

Telefonen trasig
Tillsammans med George Mugwe som
är driftschef i Länet åker vi runt och det
dröjer inte länge förrän en av hans kunder dyker upp. Sue Borissow driver ett
mindre företag som säljer maskiner och
reservdelar till jordbrukare i trakten.
Sedan tre dagar står hon utan telefon.
- För oss är det katastrofalt att vara
utan telefon! Vi har allt kopplat till en
och samma linje och vi är beroende av
den för all vår kontakt med folk utanför
staden, berättar Sue Borissow.
George Mugwe lovar att problemet
ska åtgärdas så snart det bara är möjligt
och passar på att berätta om de förbättringar som kommer.
- Det händer ofta att folk "dyker på
mig" när jag är ute. På en sån här liten
plats kan man ju knappast vara anonym,
konstaterar han efteråt.
Ur George Mugwes synvinkel handlar det inte bara om att få en ny växel.
Minst lika viktigt är att man får en garanterat snabb service och reservdelar
som det inte tar veckor att beställa fram.
- Det finns alltid en oro för att allt ska
kollapsa bara för att det saknas någon liten del, men när vi får den nya växeln
från Gilgil vet vi vilka vi ska kontakta om
något händer och det känns mycket bra!
- Hittills har vi haft ett monopol men

med liberaliseringen kommer vi att få
se en explosion. Ingen har insett hur
stort behovet egentligen är. Vi ser också att den ekonomiska situationen i landet förbättras och det innebär att fler
människor har råd med telefon, också
utanför städerna, säger Nelson K.
Ronoh som är biträdande generaldirektör för Kenyas telebolag KPTC.
Idag har KPTC en kapacitet på cirka
300 000 linjer, något som ger en telefon
per tusen invånare, något över genomsnittet för Afrika.
- 300 000 linjer är väldigt lite och vi
har en efterfrågan som är mycket större
än så. Finansiering har hittills varit ett
problem men nu ser läget mycket bättre ut. Tillverkningen i Gilgil innebär
också många fördelar för oss, fortsätter
Nelson K Ronoh.
Det kenyanska telenätet är uppbyggt
med en mycket blandad utrustning.
Här finns allt från helt manuella växlar
till Ericssons AXE. Till övriga leverantörer hör bl a Siemens, NEC och Fujitsu. En orsak till Ericssons goda rykte i
Kenya är den AXE-station som sedan
1984 utan problem betjänat den internationella trafiken.
Kunskapsöverföring
- Vi är mycket nöjda med samarbetet
eftersom det kommer att ge oss en inhemsk produktion av digitala växlar.
Kunskapsöverföringen och det faktum
att vi genom detta kan få ett tekniskt
stöd i landet är också mycket viktiga argument för oss. Satsningen är dessutom
en investering i framtiden. Löneläget i
Kenya är betydligt lägre än i Europa
och därför räknar vi med att kunna tillverka och exportera till konkurrenskraftiga priser, fortsätter N.K Ronoh.
Inom KPTC pågår också stora förändringar. Före årets slut ska företaget
delas i tre bolag.
Från att ha varit ett traditionellt ämbetsverk ska man konkurrera på en allt
friare marknad. Därför har man också
engagerat sina anställda i ett utbildningsprogram kallat Total Quality
Management.
- Alla anställda har gått igenom programmet och vi har redan sett stora förändringar, inte minst när det gäller servicenivån. Men fortfarande återstår
mycket och vi klarar inte alltid av att ge
den service vi vill ge.
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Jakten på ekon skärps
När mobiltelefonen blir var mans
egendom ökar också kraven på god
talkvalitet. En viktig faktor när det
gäller talkvalitet är att eliminera
ekon och där har Ericsson nu utvecklat en ekosläckare som enligt
opartiska amerikanska tester är
den bästa på marknaden.
Ekon har alltid funnits inom telefonin,
men ekona i sig är inte besvärande, det är
först i kombination med fördröjningar
som de blir hörbara och till slut oacceptabla.
Och det är just vad som sker i dagens telenät. Satellit- och långdistansnäten skapar markanta fördröjningar, liksom den

Ericssons ekosläckare bäst
visar opartisk test
digitala talkodningen i mobiltelefonnäten.
Utan ekosläckare blir talkvaliteten då under all kritik. Därför pågår en intensiv jakt
på ekon för att eliminera dem och för att
förbättra tekniken för ekosläckning.
Inom Ericsson har man sedan ett par år
utvecklat egna ekosläckare. Tidigare förlitade man sig helt på inköpt utrustning från
de ledande tillverkarna, men det höll inte
när kundkraven på hög talkvalitet skärptes
och klagomålen blev besvärande.
Satsar på egna
Ericssons enhet som ansvarar för ekosläckare är placerad på Ericsson Radio inom organisationen för mobiltelefoni japansk standard (Japan var den första
marknaden för egenutvecklad ekosläckare).
- Vi satsade tidigt på en egen metod för
talkvalitetsutvärdering, säger Torkel
Dreyfert, chef för produkdedning och verifiering.
- För att spara tid skaffade vi oss först ett
exemplar av varje ledande släckare på
marknaden och utsatte dem för ett stort
antal olika förinspelade, svåra testsituationer. Vi korade så vinnaren i varje testsituation och började sen utveckla en egen ekosläckare som i varje situation skulle vara
minst lika bra som respektive vinnare.
Arbetet underlättades av att vi då i varje
steg bara behövde jämföra mot en extern
modell i taget.
Skälet till att man gick till väga så här är
att det är rätt vanligt att en ekosläckare
fungerar bra under vissa omständigheter,
men att andra omständigheter, exempelvis

Bättre eller sämre? Det finns inget objektivt sätt att avgöra talkvalitet utan här handlar det o m att lyssna sig fram, berättar
Arne Lindstam pä Ericsson Radio. Metoden bygger pä tre steg. Först lyssnar experten under utvecklingsarbetet efter a t t algoritmerna fungerar, sedan görs verifieringstester m e d 10-12 neutrala personer (ofta Ericssonanställda) och slutligen later man ett
externt företag utvärdera för att öka trovärdigheten.
Foto: KURT JOHANSSON

starkt bakgrundsljud av viss typ, förvränger talet på ett störande sätt
De opartiska blindtesterna, utförda av
COMSAT (ett välrenommerat amerikanskt företag inom området talkvalitetsutvärdering) tyder på att Ericsson lyckats
skapa en ekosläckare som är robust och
överlägsen konkurrerande produkter.
Subjektivt
De faktorer som främst påverkar talkvaliteten är talkodningen, radioförbindelsen,
cellplaneringen och ekosläckningen.
- Talkvalitet är ett svårt område där man
saknar tillförlitliga objektiva normer och
mätmetoder, berättar Arne Lindstam som
arbetar med produktledning och talkvalitet. Utvecklingsarbetet inom ekosläckning
har därför hela tiden skett i samarbete
mellan experter på talkvalitet och algoritmer samt mot subjektiva tester med oberoende personer.
Ekoproblemet kan yttra sig på flera olika sätt. Dels kan man höra ekot av sin egen

Ekon bildas vid hybridens omvandling från nätets fyrtrådslinje till abonnentens
tvåtrådsledning. Vid ekosläckning läser e t t linjärt adaptivt filter (FIR = Finite
Impulse Response Filter) av signalen från mobiltelefonen och och försöker återskapa det förvrängda ekot från hybriden. Detta sker genom att filtret successivt adapteras. Det eko som trots detta kan bli kvar elimineras av en icke-linjär processor
(NLP s Non Linear Processor). När båda parterna i ett samtal talar samtidigt stoppar
en Double Talk Detector (DTD) uppdateringen i FIR-f iltret och kopplar ur NLP.
Ill: LENA GRÖNSTEDT

röst, dels kan försöken att
eliminera ekona ge nya effekter som att motpartens röst
klipps av på ett störande sätt
eller att ljudet blir knastrigt,
hackigt eller förvrängs.
Ekosläckaren kan alltså
själv skapa problem, i synnerhet när båda parterna talar i mun på varandra (sk
double talk). Släckaren har
då svårt för att urskilja vilket
ljud som är eko och vilket
som är den andres röst.
Effektiv ekosläckning tar
förutom ekon även bort bakgrundsljud och ljudet av den
egna rösten, varför man lägger till ett brus, ett så kallat
comfort noise, som bör låta
så naturligt som möjligt.
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Ekosläckarna är på väg a t t bli en massprodukt och
Ericssons egenutvecklade ekosläckare gär mot allt högre grad av integrering. Här demonstreras den tidigare modellen ECP 101 av Torkel Dreyfert och den nya
ECP 303 av Teresa Vallon Hulth på den egna provanläggningen hos Ericsson Radio, mobiltelefoni japansk
standard, i Kista.

Stora pengar
Ericsson har sedan 1994 utvecklat två generationer egna ekosläckare och en tredje
är på gång. Den första kallades ECP 101
(Echo Canceller Pool, om pool-begreppet
se faktaruta) och nästa, ECP 303, som nu
släpps brett på marknaden efter en väl genomförd första installation hos en mycket
nöjd kund.
- V i prioriterade först att höja kvaliteten
för att undanröja klagomålen, berättar
Tommy Svensson, chef för verksamheten
som inkluderar ekosläckarprodukter.
- Först senare sattes ekonomin i fokus
och vår tredje släckare, som ska vara färdig
nästa år, blir en hårt integrerad (ett kretskort) massprodukt till markant lägre kostnad per kanal.
Explosionen av mobiltelefoni har nämligen skapat en stor efterfrågan på ekosläckare (i princip behövs det en släckare
för varje samtal) och siffror som nämns
idag är cirka en miljon släckare år 1997 för
att klara cirka 20 miljoner mobiltelefonabonnenter.

En fråga man kan ställa sig är om det inte skulle vara möjligt att ta bort ekona en
gång för alla för att slippa ekosläckning
och alla problem som uppstår till följd av
denna.
Men det verkar i praktiken ogörligt.
Förutsättningen skulle då vara att all utrustning var av samma fabrikat, exakt standardiserad, telefoner, kablar etc.
—Tvärtom tyder mycket på att ekosläckning kommer att bli allt viktigare i takt
med att operatörerna isin jakt på att spara
bandbredd skapar nya problem som följd
av nya fördröjningar i näten. Speciellt i dagens avreglerade värld där samtal skickas
runt i virtuella fasta nät för att spara pengar, förklarar Teresa Vallon Huhh, produktledare för Ericssons ekosläckare.
LARS CEDERQUIST

• För en grundligare genomgäng av ekoproblem
och Ericssons ekosläckare hänvisas till en artikel i
Ericsson Review nr 1:96
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Ekon är i princip inbyggda i det fasta
telenätet Grundproblemet är övergången mellan växelns fyrtrådslinje
och abonnentens tvåtrådsfedntng. En
hybrid svarar för omvandlingen från
fyr- till tvåtråd, men inte utan att viss
del av signalen går tillbaka till den tätande i form av ett förvrängt eko.
Är det frågan om korta överföringstider uppfattas inte ekot som störande,
men när fördröjningarna överstiger cirka 25 millisekunder uppstår problem.
Fördröjningar uppstår som bekant vid
långa överföringsavstånd som vid satellitkommunikation, men
även tal- och signalkodningen i digital mobilteiefoni skapar markanta fördröjningar.

Därför
uppstår
ekon

Filter
Ekosf åckaren placeras så att den kan läsa av den ursprungliga signalen och
jämföra med det vändande ekot från
hybriden för att sedan försöka få signalerna att ta ut varandra. I det enkla fallet, när bara en person talar, kan ekosläckarefihret (som #r linjärt och adaptive dvs anpassningsbart) känna av om
det bildas en restsignal och då förändras i strävan att nå restsignal noll.
Denna procedur brukar ta ett litet tag
varför man ofta kan uppfatta lättare
ekon i början av ett samtal.
Ekosläckarfiltret klarar emellertid inte av att eliminera alla ekon, detta som
en direkt följd av pulskodsmoduleringen (PCM) som används när man omvandlar en analog signal till en digital.
Signal/brus-förhåilandet gör det nämligen nödvändigt att i PCM arbeta med
en ölirijär skala för att inte svaga signaler helt ska drunkna i bruset Ju högre
signal desto grövre steg.
Restekona elimineras därför av en
tcke-linjårpjrocessor, som kort sagt klipper bort aJtt urtdef en viss tröskelnivå,
även bakgrundsijud. Den signat som då
uppstår får därför en del tysta punkter
och kompletteras således med ett brus,
ett så kallat comfort noise. Detta kan
göras så att det låter mycket naturligt.
Det svåra fallet
Det ovan beskrivna fallet anses vara
under kontroll, men den stora svårigheten uppstår när båda personerna i
samtalet talar samtidigt Då är ekosläckarfiltret oförmöget att skilja ut
vad som är eko och vad som är tal från
den andra personen. Därför kompletteras filtret med en Double Talk
Detector. Om denna känner av att det
pågår Double Talk stoppas filtrets
adaption och den icke-iinjära processorn kopplas ur.
AXE-produkt
De ekoslåckare som Ericsson nu ut
lat är rena AXE 10-produkter,
poof-konfiguration kan använda
samtliga digitala mobiltelefons
samt till transitväxlar. Med
ning menas att man frångått att tilldela varje trunk en slädcare för att i <
placera ekosläckarna i en pool
våndas efter behov. Fördelama år 1
bland annat att man behöver färre
ekostackare och når större flexifc
Om en stackare fallerar så blockera
te hela linjen.
För vanliga trunk-kopplade ekoslåckare använder Ericsson även t fortsättningen externa produkter. Men dessa
kopplas då in utanför AXE-växeln vilket
betyder att de är lösare kopplade till
AXE-systemets styrsystem, rutintester,
underhåll med mera.

Att införa ett testnät i miniformat har väsentligt förenklat introduktionen av ny programvara i GSM-nätet. Här är gänget bakom framgången. I främsta ledet står projektledare Eurof Phillips (t v) tillsammans med Mannesmanns representant Christian
Tratte.
Foto: PATRIK LINDEN

Testnätet som tog priset
Med en lika enkel som genial lösning har Ericsson i Tyskland mer eller mindre eliminerat fel i nya utgåvor av programvaran för GSMnätet. Istället för a t t försöka simulera teletrafik har man gjort ett
eget mininät och kopplat det till
operatörens stora nät. Nu kan man
under realistiska förhållanden prova den nya programvaran i sitt
eget mininät utan att vare sig operatören eller abonnenterna drabbas. Alla har vunnit på förändringen. Inte minst har kundens förtroende för Ericsson ökat.
Mannesmann Mobilfunk är världens
största GSM-operatör med tio procent av
all GSM-trafik. Det är också det nät där
GSM-uppdateringar provas först Mannesmann är onekligen en viktig kund för
Ericsson.
När den tredje uppdateringen av programvaran för GSM-nät gjordes i Mannesmanns nät D2, fick Ericsson försöka
sex gånger innan allt fungerade tillräckligt
bra för att få ett OK att installera. Då var
måttet rågat. Mannesmann började minst
sagt att tröttna på dålig leveranssprecion
och Ericsson fick jobba hårt med att ordna alla felen för att kunna göra nya tester.
Situationen var ohållbar.
- Problemet är att de simuleringsmodeller som finns inte är tillräckligt bra.
Det går helt enkelt inte att simulera alla
olika sätt som en abonnent beter sig på,
säger Eurof Phillips som var projektledare
för att förbättra testsituationen.
' N e t w o r k in a Network"
Tillsammans med Mannesmann Mobilfunk kom man fram till en lösning som
man kallade "Network in a Network".
Man skapade helt enkelt ett eget mininät
med ett tjugotal interna användare i en
egen cell som kopplades in på det stora
nätet Den nya programvaran introduceras först i detta nät och man lät testpiloterna bete sig på alla tänkbara underliga
sätt. Ringa från olika regioner och till och
från andra nät etcetera, för att se att allt
fungerade.
- Med denna metod kan vi testa nästan
allt på riktigt. Mannesmann lät helt enkelt

I juni i år genomfördes priscermonin för årets upplaga av kvalitetstävlingen "Best
Improvement within Ericsson". Det tyska bidraget var tillsammans med sju andra
finalister med till slutet. Det blev dock inget förstapris men en hedervärd delad andraplats. Priset togs emot av Stefan Gustavsson Eurof Phillips och Kent Jakobsen.
Foto: ANDERS ANJOU
vårt testnät sortera under deras kommer- Intresset har varit mycket stort. Vi har
siella nät. För den fjärde utgåvan av prohyrt ut testanläggningen till kunden när vi
gramvaran kunde vi på detta sätt hitta fyra
inte själva har behövt den. De har utfört
fel som annars hade lett till en försenad
en mängd olika egna prov som de inte kan
introduktion, säger Eurof Phillips.
göra i sitt eget nät.
Förtjänsterna med denna metod är
Som med alla riktigt bra idéer undrar
många.
man naturligtvis varför man inte genom- Den version vi släpper blir bättre.
fört detta tidigare. Eurof Phillips förklaTesterna kan skötas på dagtid av oss här på
rar:
Ericsson. Samarbetet med kunden och
- Visst Man kan alltid säga att man borförtroendet för oss har blivit bättre. Vi
de gjort något tidigare men det är en förkan också utbilda egna testare hos oss
troendefråga. Man måste känna en kund
utan att kunderna berörs om något går fel.
mycket väl innan de släpper in en leverantör på detta sätt
Nästa steg är att skapa ett större testnät
med ett hundratal användare och tre basPATRIK U N D É N
stationer. Då kan man prova överlämning
mellan olika basstationer och annat som
ännu inte kan testas i dagens nät.
Tekniskt sett är det inte särskilt komplicerat De största problemen har varit av
administrativ natur. Hur ska det gå med
• Ericssons interna tävling för förbåttdatasäkerheten, vem är ansvarig om något
ringsprojekt inom koncernen, "Best imgår fel? Just att övertyga kunden om att
provement within Ericsson", avgörs årdatasäkerhetsfrågan gick att lösa var ett av
ligen i regi av Ericssons kvalitetsinstitut.
de största problemen innan försöken kunÅrets final ägde rum på Lidingö, utande börja.
för Stockholm. Av 41 projekt tog sig sju
- Alla var mycket skeptiska i början,
till final. Projektet "Network in a Netmen idag finns det ingen hejd på entusiaswork" som beskrivs hår intill var en av
men, berättar en nöjd Eurof Phillips.
finalisterna och kom på delad andraFörutom de uppenbara vinsterna för
plats. Kontakten kommer under hösten
både Ericsson och kunden, Mannesmann
att presentera flera av de projekt som
Mobilfunk, har arrangemanget med ett
gick till final.
testnät även givit inkomster till Ericsson.

Ericsson tävlar
i förbättringar

ClearCase
CM-verktyget Ericsson valt

i«s|Bl|jU
Versioned Object

ClearCase inom Ericsson
RSCA

ClearCase
ClearCase är ett väl fungerande system för
konfigurations- och versionshantering i UNIX, NT
och Windowsmiljö. CM är idag en förutsättning för
en effektiv utveckling av större programvarusystem.
ClearCase består av fyra delar, "Version Control",
"Workspace Management", "Build Management" och
"Process Management". Sammantaget ger detta
användaren en totallösning för en effektiv CM-miljö
och möjlighet att uppfylla de kvalitetskrav som tex.
en ISO 9000 certifiering kräver.
En annan och lika viktig egenskap hos ClearCase är
att systemet snabbt accepteras av både "administrativ
personal", tex. projektledare, och "designers", tex.
utvecklare. Detta är viktigt eftersom ett system som
introduceras under protest bidrar oftast med dålig
produktkvalitet, förlängda utvecklingstider och högre
kostnader.

SYS
ADM

UTVECKLARE

MGMT
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Hösten 1993 gjordes en omfattande utredning inom
Ericsson för att ta reda på vilket, eller vilka, CMverktyg som kunde användas av Ericsson-koncernen
framöver. Resultatet av denna utredning blev valet av
ClearCase.

Nöjda användare
Tony Malmström, Ericsson Radio Systems.
"Vi har använt ClearCase i ett år i samband
med ASIC-konstruktion och är mycket nöjda
med verktyget"
Lennart Larsson, Ericsson Microwave. "Vi
har använt ClearCase sedan April 94.
ClearCase har visat sig lätt att lära sig och att
använda. Vi är övertygade om att vi gjorde
rätt som valde ClearCase"
Kent Sandström, Eritel. "ClearCase är ett
smidigt CM-system. Det är transparent mot de
flesta verktyg, dvs. man behöver inga
speciella anpassningar.
ClearCase har ett bra stöd för parallell
utveckling och är också mycket driftsäkert"
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Organisation inom Ericsson
Inom Ericsson finns en organisation, Configuration
Management Centre of Competence (CMCC), för
hantering av metodik kring användning av
CleaCase. CMCC erbjuder en rad tjänster tex:

R£L2

* Analys av CM-behov
* Ericsson-anpassning av ClearCase
* Stöd vid introduktion av ClearCase
* Utbildning "on site"

Norsys Technology
DDTS, är ett verktyg för CRM (Change Request
Management). Verktyget används med fordel
tillsammans med ClearCase, men kan likväl
användas separat.
Multisite, knyter ihop projekt som bedrivs på
geografiskt skilda platser. Resultatet blir att
ClearCase användare kan arbeta i samma projekt
världen över.

Norsys Technology är Distributörer för
ClearCase i Sverige och Norge. Norsys
affärskoncept är att erbjuda kunden en
totallösning inom CM-verktyg området.
* Presentationer
* Utvärderingslicenser
* Hotline support
* Utbildning
* Konsulthjälp
* Försäljning

För mera information, Kontakta:
Norsys: Ola Ringström Tel. 08-718 05 80, E-mail:ola.ringstrom@norsys.se eller EDT:Kjäll Järvliden
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Med hela tjocka
£z£i släkten på Ericsson

Annika Norgren, 42,
står vid en frasmaskin på Ericsson

Norrköping. Hennes
mor började som städare på Ericsson,
gick sedan in i produktionen. Äldsta
systern, Kerstin, sitter på fabrikens fackexpedition.
Lillasyster, Vivianne,
är operatör. Sonen
Magnus, 19, sommarjobbar här under
lovet.

nnika bär en mintgrön jumper till beiga långbyxor. Hon
har ekorrpigga, bruna ögon.
På ett bord i verkstaden ligger några
veckotidningar med "Hänt i veckan"
överst i högen.
Kontaktens specielle utsände undrar om
de arbetar också?
Tjejerna skrattar och meddelar att det
gör de mest hela tiden, Men medan datorn
programmerar frasen blir det tid över. Då
kan man läsa eller snacka. Men har man
fint främmat brukar man gömma tidningshögen.
Arbetskamraterna kastar långa blickar
efter Annika när Kontakten lockar in henne på ett sammanträdesrum för en intervju. Som alla ni övriga anställda inom
Ericsson har hon mycket att berätta.
Alla tre syskonen började på Ericsson
direkt efter grundskolan. Annika avslutade
nian på Mateusskolan, tog lov över sommaren och sökte sedan till Ericsson för att
göra matriser. Också den fabriken låg i
Ingelsta.
16ir gammal steg hon in lokalerna tillsammans med bästa kompisen Kicki. Hon
berättar:
- Kicki och jag höll ihop i vått och torrt.
Vi fick börja på samma avdelning och vi
placerades bredvid varandra. Vi fikade
ihop och pratade bara med varandra. Det
var nog inte så lyckat
- Hon började vantrivas och efter ett år
sa hon upp sig. Jag vantrivdes inte men sa
upp mig tillsammans med Kicki.
- Nu fick jag börja stämpla. Under tiden
blev jag sambo med en kille som jag träffade på Ericsson och så födde jag Maria.
Hon är 24 år nu och reseledare i Grekland. Jag hälsade på henne där en vecka
under semestern.
- 1973 sökte jag mig tillbaka till Ericsson, nu till fabriken på Enebygatan.
Under åren mellan 73 och 89 arbetade jag
halvtid. 1977 flyttade vi alla till den nya

t

j £

Ingelstafabriken. Jag jobbade på reläjusteringen.
Annika, 168 centimeter ovanför verkstadsgolvet och vägande 63 kilo undrar om
allt detta kan intressera läsarna?

Numera får man vara glad att man har ett.
- Att jag trivs så bra beror på den nya organisationen. Vi har inga arbetsledare och
inga instruktörer. Istället har vi samordnare och jag är en av dem.

Läser hon Kontakten

Möte varje dag

Kontaktens gamle man från journalistikens landsstorm försäkrar att han själv
lyssnar med stort intresse. Annika tänker
efter en stund och säger sedan:
-Ja, det är nog så att mycket i den stora
personaltidningen skrivs för gubbarna uppe på gräddhyllorna.
Läser hon den?
- Nja, bara om det handlar om oss i
Norrköping och det gör det inte så ofta.
• Hur var då jobbet under de här åren?
Annika drar ihop de bruna ögonen och
minns:
-Jag stansade mönsterkort. Det var inte
så kul. Ska sanningen fram var det väldigt
monotontMen vi gick och går på Metalls
avtal. Jag behövde pengarna. Nu hade jag
också sonen Magnus att tänka på. 1989
fyllde han tolv och jag kunde gå upp på
heltid.
- Någon gång under åren 90 till 91 flyttade jag över till en fräsmaskin.Där har jag
förblivit fram till semestrarna i år. Under
hösten ska jag över till eltesten. Där testar
man kortslutningar och elavbrott. Jag har
prövat på det. Man sitter och testar kort
Står och testar ämnen.
- Vid frasmaskinerna läses program in i
datorn. Vi har en ritning framfor oss och
känner mer ansvar. Nu trivs jag verkligen.
Tack och lov att jag inte fick ett nytt jobb,
när jag sökte sådana för fem, sex år sedan.

- Vi har ett möte klockan åtta varje morgon. En av cheferna, utvecklare kallas
dom, leder träffen. Med finns representanter för teknik, service, planering och
beredning. Vi fotfolk är representerade
med en samordnare från varje flödesgrupp.
- Vi rapporterar om flödet vilka volymer som har körts och om vi har haft några störningar. Vi säger också till om vi behöver låna folk från någon annan grupp.
- Sammanträdena brukar ta mellan femton minuter och tre kvart. Det finns fem
avdelningar i min flödesgrupp och vi är tre
samordnare. Kvällsskiftet har sitt sammanträde klockan 17. Nattskiftet sitt
klockan 23.
• Har ni hyggliga löner?
- Nja, det nya Metallavtalet blev nyligen
klart. Ericsson är inte känt för höga löner
ens till cheferna. Jag vet inte vad medelavtalet ger.
• Ar du missnöjd?
- Nej, inte personligen. Jag tjänar bra för
att vara operatör. Dessutom trivs jag numera. Jag känner mig delaktig är engagerad och vill att det ska gå bra för Ericsson.
Jag tror inte att jag är ensam om att som
operatör vara lika engagerad som tjänstemännen.
- När vi snackar med varandra brukar vi
säga att förr anställde företaget armar.

Annika Norgren står vid fräsmaskinen på Ericsson Telecom A B »
Ingelstafabrik i Norrköping.
Foto: PETR ZATR

Huvudet kunde man lämna utanför fabriken. Numera får man använda det. Jag undrar ibland om jag inte är för engagerad.
Jag tänker på jobb under fritiden också.
• Vad gör du på den?
- Läser mycket. Helst då deckare.
Annika bor i ett trevåningshus i Haga.
Sambon finns inte kvar längre och hyran
för den 84 kvadratmeter stora och fina lägenheten känns dryg. Den ligger på 5 134
kronor. Annika är rädd att hon snart måste
byta till något billigare, men det ska vara i
Haga med fortsatt gångavstånd till jobbet
Hon röker inte, har varken bil eller körkort och är måttlig med sprit.
• Vad skulle du göra om du vann en
miljon, Annika?
- Då skulle jag köpa en insatslägenhet med
låg hyra, resa lite mer och ge barnen det
som blev över. Men jag skulle inte säga
upp mig utan fortsätta på jobbet.
Ge ett gott råd till farbröderna i Ericssons allra högsta ledning!
- Ni ska fortsätta att utveckla arbetsorganisationen så att vi på golvet får ännu
mera ansvar. Ni ska vara medvetna om att
människor är kloka och växer under ansvar. Ni ska också ha beröm för att det går
bra för Ericsson. Det är kul att läsa om alla nya order som strömmar in.
• Vad tror du att arbetskamraterna säger när de får läsa allt det här i Kontakten?
- Det blir nog bra. Jag står för vad jag säger!
SIGVARD LINDSTRÖM

FX604
CCITT V23 Compatible Modem IC
for Telephone Telemetry Applications
C o n s u m e r Microcircuits Limited

I Half Duplex 1200b/s
CCITT V23 Compatible with:

Low Power 3.0 to 5.5 Volt
Operation

•

• 1.0mA Operation at 3.0
Volts (1.0uA Powersave)

75b/s Back Channel

• Rx and Tx Data Retiming

Rx and Tx (1200b/s/75b/s)
Data Filter

• 1200b/s Rx Group Delay
Equalisation
• Input Level-Setting Facility

3.58MHz 'Telecom'
Xtal/Ciock Input

Ring/faxa oss för mer

JA TACK! Skicka mer information om era produkter.
Namrtr

information!

FAXA TILL:
08-680 8670

Företag:
ft/#—

VERO

Adress:

Elektronik AB

*^P

Tel:

Box 8100, 163 08 Spånga
Tel. 08-795 96 50, Fax 08-795 78 83

Radio- och Telekommunikation
RADIO
kommunikation
Radiokommunikation I
Stockholm 24-29 september

RADIO
seminarier
HELDAGSSEMINARIER
Stockholm 3-6 december

Radiokommunikation - för alla andra
Stockholm 15-16 oktober

Radiokommunikation II
Stockholm 15-17 oktober

Radiovågors utbredning
Ronneby 8-10 oktober

Radioantenner
Digital radiotransmission
Stockholm 12-15 november

kommunikation
• Telemarknad i förändring
Stockholm 22-24 oktober

> Datortelefoni
1. Modern HF-kommunikation
Tisdag 3 december

2. Satellitsystem för mobilkommunikation
Onsdag 4 december

3. Accessnät år 2000

Göteborg 5-7 november

TELE

Torsdag 5 december

4. Bredbandig radio
Fredag 6 december

Mobila datakommunikationssystem

Stockholm 26-27 september

-ATM
Stockholm 26-28 november

• IN - Intelligent Networks
Stockholm 9-10 oktober

• Fiberoptisk teknik
Stockholm 22-24 oktober

> Scandinavian Call Center Conference
Stockholm 5-7 november

• Att upphandla teletjänster

Stockholm 22-24 oktober

Stockholm 13 november

Beställ nya KURSKATALOGEN 9 6 / 9 7 med alla kurserna

STF Ingenjörsutbildning AB
Box 1419,111 84 Stockholm
Tfn 08-613 82 00, fax 08-21 29 82

STF Ingenjörsutbildning AB
är ledande i Skandinavien inom kvalificerad
teknisk fortbildning. Under 1995 genomförde
vi över 100 kurser inom Informationsteknologiområdet med över 3 000 deltagare. STF
är ett helägt d o t t e r b o l a g till C i v i l i n g e n jörsförbundet. STF är ISO 9001-certifierat.

o n a l l a IT-kurserna p ä v a r
WEB http://www.sH.se
Beställ m e r i n f o v i a e-post:
it.inffo@stf.se
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Ericssondagen på Gröna Lund blev en folkfest utan like denna soliga sensommardag
1996. Hela tolvtusen Ericssonanställda med familjer passerade vändkorset och köerna ringlade sig stundtals ända bort mot Wasamuseet. Leif Bölke som var ansvarig för
tillställningen sken i kapp med solen.

En folkfest utan like
et är bara 100-årsjubiléet som lockade fler besökare.
Det här är fantastiskt, men jag lider
med dem som fatt
köa, Leif Böle, ansvarig för arrangemanget av årets Ericssondag på Gröna Lund.
När väl besökarna kommit innanför
grindarna glömde de snabbt köproblemen.
Radiobilarna rusade som vanligt fram över
det stålklädda golvet Chokladhjulen snurrade och bleckorkestern Flåset spelade
brunnsmusik vid entrén. Barnen åt glass
och kittlade sig i häftiga karuseller, spökhus
och berg-och-dalbana. Med andra ord. Det
var fest och glam med massor av aktiviteter.
Leif Bölke ledde programmet på Gamla
Scenen och öppnade med att presentera en
rockgrupp från Ericssons fabrik i
Söderhamn. Sedan blev det körsång av
Ericssonkören och Body Control Show
med Patrik Sjöström och slutligen spelade
Ericssons Storband och Lisa Larssons
vackra röst ljöd ut över folkhavet
Runt fältet höll Ericssons olika fritidsklubbar hov och lockade med kurser i segling, bokbinderi och astronomi. På plats var
också Ericssons Kristna Grupp samt klubbarna med radio, teater, flygning samt det
nya energimassage på programmet

Bertil Filipsson stod väl till i kön till
Ericssons pensionärslunch.

Jessica från Göteborg hade tagit sin kompis Louise med sig till Stockholm för att festa pä Gröna Lund. Mjukglass med strössel
var perfekt att avnjuta mellan karusellåkningarna tyckte de.
Foton: JENNY HALLENGREN

Ett populärt inslag för många barn var
Konstföreningens tävling i teckning, där
även föräldrarna fick delta. Men roligast
av allt var nog ändå LM-Dyks fiskdamm
nere vid kajen.
Per-Einar Strömme lockade till sig barnen på riktigt tivolimanér med hjälp av en
megafon och de små barnen fick metspön
i sina händer och funderade över ett mirakel. Med ett enkelt plastbete gick det att
fiska upp både leksaksbilar och vattenpistoler ur Saltsjöns mörka vatten.
I vimlet mötte vi Erik, 12 år, som spelat
bort veckopengen på chokladhjulet men
som inte såg ett dugg ledsen ut för det. På
en bänk stötte vi på Jessica och Louise,
som mumsade på var sina jätteglassar. De
nystrukna vita kjolarna hade blivit lite solkiga, eftersom mjukglass smälter snabbt i
solen. Men mamma och pappa från Göteborg hade överseende med det mesta en
sådan här dag.
I en paus mötte vi rockgänget från
Söderhamn med Anders "Sasse" Sandström som ledare.
Hans
kompisar
Ola
Clarsrröm,
Patrik Forsberg
och Mats Rosendal arbetar på Ericssons fabrik i
Ericssons pensionärslunch är e t t
populärt inslag
pä Ericssondagen och redan
klockan elva pä
förmiddagen
ringlade sig en
läng kö utanför
Sollidens restaurang pä Skansen.

Radiobilarna rusade som vanligt f r a m över det stålklädda golvet på Gröna Lunds
nöjesfält denna ljuvliga sommarsöndag i september manad.

Söderhamn och spelar bland annat på
Ericssons tillställningar där. Säkert var
dessa välspelande gossar en av orsakerna
till att hela sju bussar Ericssonanställda
och deras familjer från Söderhamn gjorde
storstan äran. Två av dem var Ingela, 12,
och Carina, 9, som kom från Flatmo i
Hälsingland, som hade stigit upp tidigt i
ottan. Redan klockan sex hade de gått ut
genom dörren och först sexton timmar senare skulle man vara hemma igen, berättade mamma Doris och pappa Leif.
Bussresan blev lite tung och matsäcken
gick åt redan på nerfarten. Men det gjorde
ingenting. Grönan vimlade av matstånd
och godiskiosker.
Inte mindre än 30 fullastade bussar från
Ericssonenheter i Söderhamn, Kumla,
Hudiksvall, Norrköping, Katrineholm
och Gävle rullade in till Gröna Lunds entré denna sensommardag berättade Leif
Bölke.

Ett mycket uppskattat inslag var den traditionella pensionärslunchen där Leif
Bölke tidigare på dagen hälsat alla väucomna i restaurangerna Solliden, Högloftet
och Nyloftet En av gästerna var Lars
Wallner som en gång i tiden arbetat vid
Ericssons anläggning i Kungens Kurva.
- Jag måste väl komma och se hur alla
sköter sig nu för tiden, skämtade han. Lars
var en av de 1 800 före detta Ericssonanställda som förgyllde Ericssondagen
med sin närvaro. Många passade på att besöka Grönan efter lunchen för att umgås
med forna arbetskamrater bland chokladhjul och karuseller.
LARS-ERIK WRETBLAD
Mera om detta evenemang med massor av bilder,
ja till och med ljud, samt andra fritidsaktiviteter
kan du numera finna pä Internet och 'Ericsson
Fritids' hemsida. ADRESS:
httpyAMWw.lme.ericsson.se/events/employ3.html
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Meddelandetjänster ökar
lönsamheten i nätet
En timme från Manhattan, fyrtiofem minuter från den stora Kennedy-flygplatsen utanför New York. Woodbury på
Long Island är trots närheten till mångmiljonstaden en
nästan lantlig idyll. Här bor Ericsson Messaging Systems
Inc. Härifrån kommer MXE, Ericssons lösning för de teleoperatörer som vill öka sin lönsamhet genom att införa
meddelandetjänster i nätet.
1996 har varit något av ett genombrottsår för produkten.
Under de första uppväxtåren
var det systemens täckning och
kostnaderna för abonnemang
och samtal som var mobilteleoperatörernas främsta argument
i
konkurrensen
om abonnenterna.
Nu, när mobiltelefonin börjat nå
mogen ålder har
utbudet av tjänster
börjat få allt större
betydelse i kampen om marknadsandelar. Och samtidigt innebär nya tjänster också ökade intäkter - ibland till och med kraftigt ökade - för operatören.

Det är en plattform för flera olika typer av meddelandetjänster.
MXE har utvecklats av Ericsson
Messaging Systems på Long
Island utanför New York
- Vår vision är att vi ska bli den
bästa kreatören av meddelande-

Nu har det lossnat
för Ericsson
Messaging Systems

Attraktiva för alla telenät
Meddelandetjänster i olika former är attraktiva att införa i alla
telenät. En operatör som till exempel kan erbjuda sina abonnenter en röstbrevlåda ökar antalet
debiterbara samtal avsevärt.
Istället för ett ofullbordat samtal
där ingen svarade, får den uppringande lyssna på ett meddelande, lämna ett besked till den uppringde som oftast genererar ett
eller flera nya samtal. Faxtjänster
och SMS - korta textmeddelanden via mobiltelefon - är andra
nya tjänster som ökar intäkten
för operatören och ger abonnenten bättre service.
Ericssons produktlösning för
meddelandetjänster heter MXE.

plattformar i världen, säger Leif
Holm, företagets VD. Inom
Ericsson vill vi också vara ett
mönsterföretag, ett föredöme
när det gäller kvalitet och innovationsförmåga.
Hög kapacitet
Sammansmältningen av traditionell telekommunikation och datateknik innebär något av en revolution inom meddelandehanteringen. Ericsson Messaging
Systems arbetar därför intensivt
med att vidareutveckla MXE för
de nya användningsområden
som exempelvis Internet erbjuder. Samtidigt byggs en världsomspännande stödorganisation
för att ta hand om de kunder som
varit förutseende nog att redan
nu bygga in MXE i sina nät.
- De första tillämpningarna
för MXE gör det möjligt för operatören att erbjuda röstbrevlåda

- Vi ska bli bäst i världen pé att bygga meddelandeplattformar, lovar Leif Holm, vd i Ericsson Messaging Systems Inc.

(Voice Mail), faxtjänster och
SMS. En enda MXE kan lagra
och hantera upp till 250 000
meddelanden på sina hårddiskar,
förklarar Leif Holm. De mest
avancerade operatörerna låter
MXE:n samverka med ett så kallat MLR (Message Location Register), en funktion i större nät
som håller reda på var någonstans ett visst meddelande finns
lagrat.
Framgångsrikt år
- Idag finns MXE i drift i 17 länder. Det var i Asien och Stilla
Havsregionen vi först kom in
med vår produkt, men nu finns vi
också i Europa och i USA. 1996
har varit något av ett genombrottsår för oss, inte minst genom det prestigefyllda kontrakt
vi i våras erhöll från PacBell här i
USA. Denna stora mobiloperatör inför nu MXE brett i sina
amerikanska nät.
- En bidragande orsak till att vi
nu fått fart på försäljningen är att
vi bemästrat det mesta av de kvalitetsproblem som vi i ärlighetens namn hade i första början.
MXE lanserades för tre år sedan
och var då en produkt som framtagits av ett litet företag med begränsade resurser. Det var i samma veva som Ericsson gick in
som helägare.
- Vi fick större resurser och vi
inledde snabbt jobbet med att införa koncernens metoder i vårt
utvecklingsarbete. Idag arbetar
vi processorienterat med hjälp av
Props, vi har väl dokumenterat
våra olika utvecklingsprocesser,
kraftigt byggt ut vår testkapacitet

och ökat antalet utvecklingsingenjörer, berättar Börje Lundvall, utvecklingschef i företaget.
Försäljningsframgångarna under året har fört med sig att personalen i Woodbury fördubblats,
från 100 till 200 medarbetare. 70
av dem arbetar inom forskning
och utveckling.
Globalt kundstöd
- Det är inte bara här i Woodbury
som vi har växt, påpekar Leif
Gebelius. Leif är ansvarig för den
globala stödorganisation för
MXE som Ericsson Messaging
Systems har byggt upp. Den organisationen har också växt under
året. I maj öppnades ett regionalt
stödkontor hos Ericsson Software
Technology i Karlskrona och i juli invigdes ett kontor i Kuala
Lumpur. Det världsomspännande
nätets tredje länk finns i Richardson, Texas.
- På sikt räknar vi att kundstöd
ska bli en lika stor intäktskälla
som själva systemen. Det är viktigt för kunderna att kunna skapa
egna, nya tjänster. Här kommer
de regionala stödkontoren, som
finns närmare kunderna än utvecklingsavdelningen i Woodbury, in i bilden. På stödkontoren utvecklas de verktyg som
kunden behöver för sina nya
tjänster och sedan får kunden
själv ta dem i bruk. Metodiken
provas nu fram i samarbete med
en av de största MXE-kunderna,
Vodafone.
Eget koncept
- När MXE lanserades var det
ett nytt tänkande inom medde-

Mannen bakom IDÉ.
Tom Gleason är mannen
som kläckte idén och ledde
utvecklingen av MXE. Hans
ursprungliga mål a t t konstruera en meddelandeserver for bade tele- och datanät är fortfarande en utmaning för såväl Ericsson
som konkurrenterna, men
Tom är övertygad o m att
Ericsson ska lyckas förverkliga denna hans ursprungliga vision. Just nu är en ny
arkitektur på gång för
MXE:n, där servern delas
upp på flera olika datorer,
sammankopplade i ett
höghastighetsnät. På så vis
ökar prestanda, tillförlitlighet och utbyggnadsmöjligheter, menar Tom.
Kunden ska kunna börja i
liten skala och sedan gradvis växa - genom a t t öppna programvarulicenser
som ökar tillgången till
funktioner och kapacitet
som redan från början
finns inbyggd i produkten.
Foto: LARS ÅSTRÖM

landehantering som vi introducerade. Att ha en enda plattform
for många olika typer av tjänster
var något som våra konkurrenter
- bland dem amerikanska Octel
och AT&T - inte kunde erbjuda.
En orsak till att vi kunde erbjuda
en sådan flexibilitet var att MXE
kunnat utvecklas med stöd av
Ericssons globala expertis på olika områden, förklarar Börje
Lundvall.
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Nu kan du shoppa på
Ericssons intränat
Sveriges största distributör av elektronikkomponenter, Ericsson Electronic
Distribution AB, tar nu
klivet in i cyberspace och
bedriver katalogdistribution av elektronikkomponenter on-line på webben i Ericssons intränat.
Under de två första öppningsdagarna noterades
inte mindre än 8 559 påloggningar.
I två år har nu verksamheten
för katalogdistribution, Ericsson Electronic Services, varit
aktiv i lokalerna för Ericssons
komponentlager i Bredden,
Upplands Väsby. Stora distributörer väljer idag att nå också
de små kunderna genom att
sälja även mindre kvantiteter
och får på så vis större marknadsteckning samt många nöjda småkunder.
- Vi har idag 28 000 namn i
vårt kundregister och vi noterar
en ökning med 500 namn i månaden. När vi fick ut katalogen
on-line på Ericssons intränat
sista dagarna i augusti noterade
vi 8 5 59 påloggningar på två da-

gar, trots att företeelsen ännu är
ganska okänd, berättar Lennart
Stjernström, som är ansvarig
för katalogdistributionen.
Snabbare leveranser
Elektronikkatalogen på nätet
har en tydlig produktöversikt
och enkla beställningsrutiner
och ger nu ännu snabbare leveranser än tidigare. Order in
före 16.30 ger leverans påföljande dag.
Webbversionen är ständigt
aktuell genom att informationen genereras aktivt från aktuella databaser.
- Verksamheten håller en
mycket hög servicegrad, 98
procent räknat per orderrad.
Det strategiska läget intill
komponentlagret vid E4an nära Arlanda och därtill en handfull ordermottagare med teknisk bakgrund, som kan hantera de vanligaste frågorna, gör
att firman är mycket effektiv
och håller hög kvalitet Vid
tyngre teknikfrågor finns tillgång till expertis i huvudfirman Ericsson
Electronic
Distribution.
INGER BJÖRKLINDBENGTSSON

Katarina Hollander hanterar utgående order här med streckkodsläsaren.
Foto: ANDERS ANJOU

Tankar om telefoner
MXE:n byggs upp av komponenter från ledande leveranrörer av datautrustning. Programvaran utvecklas av Ericsson Messaging Systems i samarbete med andra Ericssonenheter.

- Vi här i Woodbury är egentligen bara arkitekter och montörer. Maskinvaran till en MXE
sätter vi ihop av grejor från en
rad kända leverantörer, som
Sun, Excel och Digital Equipment. Programvaran, som är
den tyngsta delen i ett sådant här
system, har vi dels utvecklat själva, dels köpt in från programvaruexpertis på annat håll i koncer-

nen. All programvara för SS7signalering har till exempel tagits fram av Ericsson Infocom
Consultants.
- MXE är byggt med en öppen
systemarkitektur. Det har bland
annat den fördelen att den kan
användas inte bara till system som
Ericsson levererat Vi har resurser
att anpassa produkten så att den
kan köras ihop med tUl exempel

ett mobilsystem från någon av våra konkurrenter, säger Börje.
Leif Holm berättar att MXE
inte bara levererats till mobiloperatörer. Systemet kan användas i alla typer av telenät.
- Vi har också levererat till fasta nät och till personsökningssystem, men det är i första hand på
mobilnäten vi har vårt fokus.
LARS-GÖRAN HEDIN

MarieLouise
Samuelsson, journalist
på Svenska Dagbladet,
kåserade härom veckan
bland annat om telefonen och telefonbeteendets utveckling. Hon
skriver att dagens unga
har svårt att föreställa
sig hur äldre generationers tonårsflickor och
älskarinnor satt på pass
vid telefonen och väntade på att Han skulle
ringa.
Hon skriver vidare:

ftk 4 k Effekten på föräl^W Jr skelser och hemliga
kärleksaffärer är en
föga utredd aspekt
på mobiltelefoner. Dagens
förälskade flickor slår på telefonsvararen, är försedd med
minicall och stoppar telefonen
i väskan och cyklar iväg... Det
fattas bara en detalj. Hur stora
framsteg
kommunikationsbranschen än gör går det inte
via telekommunikation förmå
någon att ringa. Branschen
har inte heller aviserat framsteg för de som, hur de än försöker, inte har något att säga varandra.
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Långt bort men ändå hemma
En holländare föreläser i Belgien. I
Stockholm sitter en åhörare och
lyssnar uppmärksamt samt gör anteckningar. Efter föredraget undrar
en av seminarieledarna i Madrid
om det finns några frågor.
Det verkar kanske förbryllande.
Men under den internationella
sommarskolan för avancerad bredbandskommunikation fanns deltagare på plats i 14 städer samtidigt.
Inga flygbiljetter eller hotellbokningar
krävdes för deltagarna i den internationella sommarskolan, ABC '96, som pågick
under fyra dagar i juli. Deltagarna kunde
som vanligt äta frukost hemma och de som
bor i Stockholmsområdet kunde åka till
föreläsningen med lokaltrafiken.

Utbildning på

distans möjlig
tack vare bredbandsteknik
Det handlar om ett reellt exempel på
distansundervisning värt namnet. Med
hjälp av det europeiska ATM-baserade
bredbandsnätet och satellitöverföring
kunde deltagare i 14 städer i Europa och
Kanada interaktivt följa föreläsare i Bryssel, Neapel, Aveiro, Berlin samt Madrid.
Frågestund i 14 städer
Hos SICS, Swedish Institute of Computer
Science, på Electrum i Kista, kunde 25
personer direkt följa föreläsningarna på en
storbildsskärm. Förutom att lyssna och se
föreläsaren samt dennes OH-bilder gick
det även att ställa frågor. Med hjälp av små
videokameror kunde deltagarna i samtliga
städer direkt se frågeställaren i bild samt
höra dennes frågor.
Under en av föreläsningarna från
Bryssel i Belgien delgav Erik Huizer från
SURFnet i Holland deltagarna sin syn på
utvecklingen av Internet ur flera olika as-

Under den internationella sommarskolan för avancerad bredbandskommunikation, ABC '96, fanns deltagare pä plats i 14 städer
samtidigt, med hjälp av det europeiska ATM-baserade bredbandsnätet och satellitöverföring. Från Stockholm deltog SICS,
Swedish Institute of Computer Science.
Foto: PER ARFVIDSSON

pekter. En av de efterföljande frågorna
kom från en deltagare i Turin, Italien. På
motsvarande sätt genomfördes ett tjugotal
föreläsningar med 3 5 olika föreläsare under de fyra dagar som sommarskolan pågick
Ny teknik
-Jag har tidigare deltagit i liknande föreläsningar där tekniska högskolan, KTH,
och Stanford University kopplats samman
med bredbandsteknik. Och även om ljudoch bildkvalitet inte alltid är den bästa så
bör vi ta hänsyn till att det trots allt är en
ganska ny teknik som används, säger Örjan Ljunqvist som studerat vid institutionen för teleinformatik vid KTH.
- Men det är inte alla ämnen som passar
för den här formen av distansföreläsningar, men visst öppnar tekniken nya möjligheter för många former av utbildning, anser Örjan Ljunqvist.

Trots att inte kvaliteten i överföringen
hela tiden var på topp gav sommarskolan
ändå en försmak av vad som väntar i framtiden.
Arets upplaga av "International Distributed Summer School on Advanced
Broadband Communications" var den fjärde. Det är en del av ett EU-finansierat projekt och för för sta gången deltog Sverige.
- 1 mars blev det klart att vi kunde delta
från Stockholm, säger Olof Hagsand hos
SICS som fungerat som projektledare för
den svenska delen.
- Det finns ett stort intresse både från
högskole- och företagsvärlden för denna
typ av distansundervisning. Bland annat
har Nutek bidragit till uppbyggnaden av
vårt konferensrum med storbildskärm.
Stora förberedelser
Den moderna bredbandstekniken till
trots, krävdes det mänskliga insatser för

att kunna förbereda de fyra dagarnas föreläsningar tekniskt.
- Överföringen sker i samverkan mellan
olika europeiska telebolag. Men för att allt
ska fungera krävdes manuella programmeringsinsatser av olika utrustningar i det
europeiska bredbandsnätet, fortsätter
Olof Hagsand.
Stockholms roll i ABC '96 var inte enbart att lyssna, titta samt ställa frågor.
SICS var även ansvariga för att vidarelänka hela bredbandsöverföringen till Internet. Det innebar att det gick att följa alla
seminarier för alla som har fungerande
Internet-uppkopplingar.
Temat för årets föreläsningar i sommarskolan var "Teknologiernas närmande
mellan telekom och IT". Rubriken skulle
mycket väl också ha kunnat varit "teknologiernas betydelse för närmande mellan
människor från olika kulturer".
LARS BÄCK

Man industri och akademi
Bryggan mellan
När industriforskningsinstitutet
Swedish Institute of Computer
Science, SICS, 10-årsjubilerade
bjöds på kontroversiella tal, demonstrationer av framstående
svensk forskning och föredrag av
"heta" amerikanska IT-debattörer.

- SICS är ett exempel pä vad industriforskninginstitut kan uträtta när de är
som bäst, sade Bo Hedfors, som talade
vid en presslunch i sin egenskap av SICS
styrelseordförande.

Ungefär 400 personer från industri, högskola, stat, kommun och media visade sitt
intresse på jubileumsdagen. För SICS bedriver framstående internationell forskning inom området distribuerade interaktiva realtidssystem. Styrelseordförande för
SICS är Ericssons USA-chef Bo Hedfors,
och han höll SICS lovtal vid en presslunch.
- SICS fungerar som en brygga mellan å
ena sidan grundforskningen på högskola
och universitet och forskning och utveckling inom industrin. Vad SICS gör idag
överensstämmer till hundra procent med
vad Kommittén för Omstnikturering och
Förstärkning av Industriforskningssystem, KOFI, vill att industriforskningsinstitut ska syssla med, sade Bo Hedfors.
- Institutet har blivit ett föredöme och
borde användas som jämförelse för liknande institut.

- Tyvärr ser jag ett hot mot den modell
Som bidrag till diskussionerna om vart
som vi värnar om. Idag finns ett förslag informationsteknologin är på väg hade
som lagts i en ny statlig rapport, som säger SICS valt att bjuda in två kända IT-debatatt trehundra miljoner kronor ska flyttas 1 #törer.*kjohn Perry Barlow, känd amerifrån NUTEK och bli universitetsanslag %. kansk förkämpe för det fria ordet och den
vid universitet och högskolor. Det innebär ;friä tanken, argumenterade bland annat
i praktiken att man för över pengarna från -. mot all form av censur och begränsningar
tillämpad forskning till allmän grund- av multimedial information. Mark Weiser
forskning och det går stick i stäv mot vad visade en framtid där tekniken inte komsom sker i USA, där jag själv är verksam.
mer att visa någon begränsning i vad som
SICS är idag en stiftelse som stöds av kan åstadkommas inom information och
Nutek och en industrigrupp som företrä- kommunikationsteknologin.
der rT-branschen och har under åren skafFramtidsinstitutet SICS kan vi ha stora
fat sig ett gott internationellt renommé förväntningar på inför framtiden och vigenom ett samarbete med Europa, USA sionerna talar VD Rainer Berling mycket
och Japan. SICS har genererat 21 dokto- gärna om.
rer och fyra forskare har blivit professorer.
- Även om vi befinner oss på olika håll i
Dessutom har ett tiotal forskare övergått världen ska vi uppleva en naturlig samvatill verksamheter inom industrin med ro, säger Rainer Berling. Tekniken ska inmycket gott resultat.
te märkas, den ska inte vara ett hinder.
- Med hjälp av multimedia, bredbandsRakt in i framtiden
teknik och virtual reality ska det lilla enDet stora antalet gäster, som kom till jubi- mansföretaget i Småland ha samma möjleet, fick möjlighet till en skjuts in i fram- ligheter till en global produkt- och tjäntiden under demonstrationer av allt ifrån stemarknad som den multinationella konelektronisk handel till virtual reality, bred- cernen. Så talar en vd för ett svenskt inbandskommunikation till tredimensionell dustriellt forskningsinstitut.
rada-teckning.
INGER BJÖRKLIND BENGTSSON
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TSC701 Communication Controller

Win now with t h e Concurrent
Processing advantage
Looking for a commanding lead in the competitive telecom applications market? Put
the TSC701 SPARClet™ controller on board,
today!

The TSC701 communication controller brings
the powerful benefits of SPARClet parallel
architecture to advanced telecom applications
such as Digital Cellular Base Stations, ISDN
adapters, Optical Frame Relay Control,
LAN/WAN Bridges-Routers, V Fast modem
control and much more. The TSC701 features:
- fully static 32-bit SPARClet RISC CPU core,
- V8e compliant SPARC processor,
- integrated DSP + control functions,
- 50 MHz clock speed,
- instruction cache -16 KByte,
- data cache - 8 KByte,
- DRAM, ROM, SRAM memory controller,
- integrated communication peripherals
(HDLC, PCM, V.110...),
- low system costs,

- complete software offering,
- Little and Big Endian supported.
With the TSC701 pulling for your team, you'll
enjoy the best system performance/price
ratio, plus the TEMIC commitment to keep
you winning long into the future.
For more, call us at: 8 733 00 90

Semiconductors

TEMIC is a Company of Daimler-Benz - Members of TEMIC Semiconductors: Telefunken Semiconductors, Siliconix, Matra MHS, Dialog Semiconductor
TEMIC Sales Office - Kavallerivägen 24, Rissne, PO Box 2042, Sweden
TeL: (46) 8 733 00 90 - Fax: (46) 8 733 05 58
Faxback g j g j g USA: 1-408-970-5600/ EUROPE: 49-7131-99 33-97/98 - WWW: httpy/www.temicde

<•<-

I

\

kontakten

Ericsson, HF/LME/I, Rum 811023, 126 25 Stockholm

POSTTIDNING A

Det var året efter andra världskrigets slut. Sveriges statsminister Per-Albin
Hansson dog, vår nuvarande kung föddes och IFK Norrköping passade på att
vinna fotbollsallsvenskan. På Ericsson rådde febril aktivitet. Efterfrågan på telefonutrustning var stor efter det nyss avslutade kriget. Mängder av nyanställda
slussades in i företaget, och bland dem fanns en viss Melker Ström. Den 1 juli i
år gick han i pension efter att ha jobbat inom Ericsson i ett halvsekel.

För Melker står
tiden aldrig still
Melker Ströms
mun sprutar årtal och
namn i en aldrig sinande ström, ibland
är det svårt att hänga
med.
I ena stunden förklarar han hur det gick till
när han var med och byggde deförstamobiltelefonerna, för att i nästa ögonblick
tvärvända och berätta om när han träffade
kosmonauten Yurij Gagarin. Mellan historierna springer han fram och tillbaka i lägenheten och hämtar kaffe och visar fotografier.
Emellanåt sitter han still. Medan han
pratar tittar han lite nedåt. Det ser ut som
om han koncentrerar sig för att alla fakta
ska bli korrekta.
I 26 år jobbade han på verkstaden vid
anläggningarna i Midsommarkransen.
Sedan svidade han om och blev tjänsteman
men han förblev Ericsson trogen.
Verkstaden mot kontor
Melker travade upp på kontoret och frågade om det fanns några lediga jobb. Just efter att han kommit tillbaka från sin visit
fick han beskedet han väntat på. På en
kvart bytte han verkstad mot kontor.
- De var nog glada att få mig upp till
kontoret för jag kom ju från verkstaden
och visste hur det fungerade.
Lite bättre kontakt kunde de gott vara
mellan kontor och verkstad tycker han.
- De här stackars försäljarna. De blir
som en fiollåda i ansiktet när de får reda på
att saker och ting inte finns på lager. I
bland kan en produkt ha slutat att tillverkas för tio år sedan, men det känner de inte till.
Som 15-åring kom han till Ericsson och
hamnade direkt i lärlingsskolan. Där fick
de lära sig det mesta som var värt att veta
om dåtidens teleteknik. På den tiden tog
Han har mycket energi, Melker Ström, och berättar gärna om sin tid pa Ericsson - 50
det inte så fasligt lång tid.
Spingsjas
Så mycket verkstadsarbete blev det nu inte
till en början. De unga nyanställda användes mest till att springa med kaffe och bullar åt de äldre arbetarna.
Men även jobbet som springsjas hade sina fördelar.
- Man lärde sig att hitta och man träffade folk. Men, man blev behandlad som en
springsjas också. Ofta blev de hunsade och
fick smädesord kastade efter sig.
De skulle få sin revansch till sist.
Han skrattar lite för sig själv, men snart
smattrar munnen igång igen.
Revanschen kom i form av Hemvärnet.
Melker ingick i Ericssons alldeles egna

år i samma företag - från springsjas via verkstadsgolvet till tjänsteman. Som pensionär ägnar han sin tid bland annat ät sin nyckelringssamling.
Foto: PETER NORDAHL

pluton. Den hade inrättats i dyningarna av
den patriotism och stridsvilja som blommade ut under kriget. Ericsson tog tillvara
mottot En svensk tiger.
- Vi fick skjuta kulsprutepistol och öva
anfall på repgubbar. Det var under övningarna de levde upp. För emellanåt kunde de få skjuta med lösplugg på sina forna
smädare.
Gagarin tittade förbi
Under sextiotalet var det många statsbesök som besökte Ericssons lokaler. Melker
fick tillfälle att träffa Yurij Gagarin.
Kosmonauten tittade förbi Melkers avdel-

ning en dag. Gagarin var fyrkantig och
nådde knappt upp till Melkers axel. Han
stod och tittade på några planscher Melker
hängt upp.
- För ett år sedan träffade jag en rysk
kosmonaut. Jag berättade att jag en gång
träffat Gagarin. "Har du träffat Gagarin",
sa han. Han tappade masken fullständigt,
säger Melker och flinar.
Sedan rusar han upp igen. Han måste ut
till sitt landställe. Han flyger upp och några ögonblick senare är vi ute ur lägenheten. Jag hinner knappt se det blyertsgrå
håret försvinna bort mot bilen.
ROBIN SÖDERBERG

Äter till
Skansen!
c *. + _ * =

. ^ Ä det ärliga fem^earrangeK»_Jr månget för alla Ericssonanstaflda. Ericssondagen
på Gröna Lund markerade gränsen
mellan sommar och höst, men i år
dröjde sig seanmarvanne» kvar också
m i september. Arets fattjfljefest lockade fler deltagare än på många år.
Köerna utanför Grönans entré ringlade långa denna söndageftermiddag.
Och inne pä nöjesfältet var köerna om
möjligt ännu längre. Torv tusen personer iaoie kommit dit.
När jag berättade för barnen att vi
skulle tiRbrmga en eftermiddag bland
berg-och-dalbanor och spöktåg. steg
jublet mot skyn-1 flera dagar fram till
den magiska söndagen steg förvänt
ningarna. Utan knot körde ungarna in
ved åt pappa näaaniftj h d dag, väl
medvetna om att belöningen väntade
dem da'n därpå. "Det är tferkligen
toppen, pappa, att du jobbar på Ericsson**, tyckte Johan, 8. "Det måste var
världens bästa företag", tillade snart
eh/aåriga Etten* medan storebror
tog satsfören lång utläggning
i fördelen med mobilteie toner. Han
älskar att föreläsa for sin» syskon och
kamrater.
Alltnog, nu var det tu! sist söndagen
den 1 september och vi hade köat oss
in på nöjesetablissementet. 300 kronor fattigare för inträdet, visserligen,
men fast beslutna att få valuta for
pengarna.
Fyra timmar senare gavvi upp. Två
åk var blev det, på attraktioner som inte stod högst på popularitetslistan, eftersom köerna tio de verkligt heta
upplevelserna var ändlösa. För ytterligare några hundralappar utöver dem
vi spenderat på inträdet, hade vi fått i
oss en rysligt dålig lunch på en restaurang där personalen verkligen såg a t
som om de tvingats jobba kvar en dag
för länge sedan Grönan-sasongen
egentligen ändat dagen innan.
Nej, Ericssondagen på Gröna Lund
blev ingen famljefest. "Faöjiljepest"
var ordet ungarna myntade på vägen
hem. Jag fick lova dem att framföra till
farbror Bölke och andra ansvariga en
stark men enträgen önskan: Återgå till
Ericssondagar på Skansen. Där kan
man ha det mysigt utan att trängas, äta
medhavd matsäck ur en Piekiu ek- kor g
istället för att Wi uppskjörtad av giriga
krögare. Och där finns en kulturell inlämning som passar Ericsson bättre
an krimset och
kramset i lottstånden
på
Gröna Lund.
Uppdraget
är härmed utfört.

LARS-GÖRAN HEDIN

• Här finner du aktuella
lediga tjänster inom
Ericsson. Tjänsterna utannonseras också i Nytt, där
listan uppdateras varje
vecka. För införande av
annonser, skicka manuset
till Memo-brevlådan
LME.LMEJOB.
• Nästa utgåva: 26 sept

UPPDATERAD 2 SEPTEMBER
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L M Ericsson Data AB, Kista

SYSTEMKONSTRUKTÖR
Sektionen för Web- teknik och Internetllntranettjänster söker ett antal nya medarbetare.
• Vi söker dig som har praktisk erfarenhet av Webteknik och HTML-programmering och allmänna kunskaper om nätverk och servrar. Viktigt att du har ett
stort intresse för Internet/Intranet och dess tjänster,
kanske har du en egen hemsida på Internet.
Du skall kunna arbeta självständigt som konsult
och konstruktör inom området Web-applikationer.
Du kommer i första hand arbeta med mjukvara/programmering men kunskaper inom hårdvara år också
meriterande.
Vi tror att du är nyutexaminerad från systemvetarlinjen eller någon annan datateknisk linje. Stämmer
ovanstående på dig, tveka då inte att

UNIX-förstärkning till vårt team som idag består av en
teknik-koordinator och en PC-tekniker.
KVALIFIKATIONER: Du kommer att arbeta med systemadministratörs-uppgifter såsom att uppgradera
/installera systemapplikations-programvara, vid störningar utföra felsökning och korrektiva åtgärder. Du
ska känna till hur man uppgraderar systemprogramvara och i vissa fall applikationer för arbetsplatsutrustning, servrar och gateways. Du bör även känna till
hur man utvecklar ändamålsenliga arbetsrutiner för
systemet ifråga samt hur man dokumenterar detta.
Du kommunicerar väl i tal och skrift både på svenska
och engelska, visar gott konsultmannaskap samt uppträder representativt. Du bör ha goda kunskaper i HP
(version 9 & 10 samt i viss mån HP Open View) och
även SUN (Solaris & SUNOS) samt gärna även
Interaktiv-UNIX. Kännedom om routers samt Eripax
är en merit.
Kontakta: Lennart Lysén, 08-726 30 50, E-mail
edt.edtllyememo.ericsson.se eller Kerstin Ljungblom,
08-726 29 17, memoid EDT.EDTKEU. Ansökan: Eva
Almung, Personal, VH/EDT/T/TH,
Ericsson Radio Systems AB, Kista

Kontakta: Anders Herlin, 08-7570698. EDTAHIN (änders.herlin@memo.ericsson.se)
eller
Christine
Nordström, 08-4049243 EDTNOCH (christine.nordström@memo. ericsson.se) eller Annica Waagaard,
08-4048455,
EDTWAAG,
(annica.waagaard@memo.ericsson. se)

IT SUPPORT TILL BR/TR
Stöd utvecklingen av framtidens radioteknik genom
att skapa vår IT-miljö och ge IT-supportpå TR.

nik för mobilradiosystem. Systemen baseras på nya
teknologier som ATM växlar och nya radiobasstationer. Vi är idag ca. 200 personer och är primärt placerade i Kista.

Kontakta: Roger Johnson, 08-726 34 82, memoid EDTROJ eller Yngve Nivaeus, 08-726 29 24, memoid EDTYNS. Ansökan: Johanna
Karling, Personal,
ÄL/EDT/OH

Kontakta: Bertil Lindberg BR/TR/QC, ERA.ERABLIG,
08-404 4967. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB,
BR/TR/HC Karin Enberg, 164 80 STOCKHOLM.

L M Ericsson Data AB, Västberga
Vi är en enhet inom L M Ericsson data som arbetar
med affärssystem och har Ericsson som kund. Vi har
ett växande behov av lösningar som utnyttjar C/S-teknik, Internet och Data Warehouse i Windows- och
UNIX-miljö. Vi söker nu Dig som kan förstärka oss dessa områden.

L M Ericsson Data AB, Älvsjö

UNIX-TEKNIKER FÖR UTVECKLING
INOM RELATIONSDATABASTEKNIK

Sektionen för DBIDC-teknik är utsedda till plattform- UTVECKLARE inom
soberoende Data Base Competence Centre inom
CLIENT/SERVER - INTERNET Ericssonkoncernen.
DATA WAREHOUSE
Vi arbetar med den senaste tekniken och har databasansvaret för flera av koncernens mest strategiska • Du bör vara högskoleutbildad inom data och teksystem. Efterfrågan på databasdrift i UNIX-miljö väx- nik och år runt 30 år. Du har några års erfarenhet av
C/S-teknik, Internet eller data Warehouse. Du är utåer kraftigt
triktad och har lätt för att skapa nya kontakter. Du är
van vid att arbeta självständigt i uppdrag och nära
• För att klara av denna tillväxt söker vi nu UNIX-tekkund.
niker/LSA för ett omfattande utbildningsprogram där
vi varvar utbildning och praktik under 6 månader.
Vi erbjuder arbetsuppgifter inom ny teknik, några
Programmet omfattar grundläggande relationsdataav de verktyg vi använder år Visual Basic, Delphi,
basteknik, utbildning i Sybase, Oracle eller Informix,
Uniface och Java. Du utnyttjar din kreativitet genom
Ericssonkunskap m.m. där målet är att Du självstänatt hitta nya lösningar på nya och gamla problem. Du
digt kan ta ansvar för driften av databasservrar i
får möjlighet att utvecklas tillsammans med andra
UNIX-miljö. Ta chansen till vidareutveckling, vi kan erkvalificerade medarbetare.
bjuda dig en spännande framtid inom databasområdet med bl.a. goda möjligheter till utlandsuppdragl
Kontakta: Mats Östlin,08-726 23 40, memoid

• Vi behöver personer som har kunskap och erfarenhet i att bygga upp en IT-miljö baserad på UNIX reARBETSUPPGIFTER: Du kommer att arbeta med inspektive PC teknik. Vidare ingår drift av denna miljö
stallation, tuning, problemhantering, dimensioneroch support till användarna inom TR. Du har IT-uting, drifttekniska frågor och stöd vid systemutveckDATABASTEKNIKER
bildning och praktisk erfarenhet av att bygga upp
ling och applikationsdesign i client/server-miljö. I arI NT-MIUÖ
och vidareutveckla en IT-miljö, vilken omfattar UNIX,
betsuppgifterna ingår att deltaga i uppbyggnaden av
vår lab- och produktionsmiljö, utvärdera nyteknik inSektionen för DBIDC-teknik är utsedda till plattform- PC och LAN, samt av användarsupport. Vi förutsätter
att du är väl förtrogen med säkerhetsfrågor och att
om databasområdet samt att tillsammans med övriga
soberoende Data, Base Competence Centre inom
tekniker etablera en plattformsoberoende driftstanEricssonkoncemeruVi arbetar med den senaste tekni- du också kan som projektledare leda utvecklingsprodard för relationsdatabaser där generella verktyg för
ken och har databasansvaret för flera av koncernens jekt när det gäller nya tjänster för våra användare.
automatisering, övervakning och underhåll är viktiga
mest strategiska system, idag främst i MVS- och UNIXViktiga personliga egenskaper är samarbetsförmåkomponenter.
miljö. Nästa steg i vår uppbyggnad är att tillsammans ga, kommunikationsförmåga, kunna arbeta självstänmed O/DM tillhandahålla central databasdrift i PCdigt under stort personligt ansvar och ha en mycket
KVALIFIKATIONER: Du har mycket goda UNIX-kunmiljö. Vi kan erbjuda dig en spännande framtid inom
stor drivkraft mot resultat
skaper med flerårig erfarenhet inom området.
databasområdet med bl.a. goda möjligheter till utErfarenhet av Sybase, Oracle eller Informix i UNIX-milDu blir placerad på IT-enheten inom vår enhet för
landsuppdrag.
jö är en merit. Du är initiativrik, utåtriktad, trivs med
Verksamhetsutveckling och Controling i Kista.
att arbeta i team samt tycker om att driva utvecklingVi är en nystartad enhet för utveckling av system
en framåt.
och produkter som leder Ericsson in i bredbandstek• ARBETSUPPGIFTER: Du kommer att arbeta med installation, tuning, problemhantering, dimensionering, drifttekniska frågor och stöd vid systemutveckling och applikationsdesign i client/server-miljö. I arbetsuppgifterna ingår att bygga upp vår NT lab-miljö
och framtida produktionsmiljö, utvärdera ny teknik
inom databasområdet samt att tillsammans med övriga tekniker etablera en plattformsoberoende driftstandard för relationsdatabaser där generella verktyg
för automatisering, övervakning och underhåll är viktiga komponenter.
KVALIFIKATIONER: Du har mycket goda NT-kunskaper med flerårig erfarenhet inom området.
Erfarenhet av MS SQL Server och/eller Sybase i PC-milVill du att din personal ska utveckla kompetensen?
jö är en merit, behöver denna kunskap kompletteras
Men är rädd om produktiv arbetstid.
kommer vi att satsa på all nödvändig utbildning. Du
är initiativrik, utåtriktad, trivs med att arbeta i team
samt tycker om att driva utvecklingen framåt.

$**

L M Ericsson Data AB, Älvsjö

EDT.EDTDOJ, E-mail edt.edtdojSmemo.ericsson. se.
Anders Stenström, 08-726 24 81, memoid EDT.EDTALSM E-mail edt.edtalsm@memo.ericsson.se. Rolf
Hagman, 08-726 33 34, memoid EDT.EDTRHAN E-mail
edt.edtrhan@memo.ericsson.se. Ansökan märkt med
sökt tjänst och enhet: Eva Almung, Personal,
VH/EDT/T/TH.
L M Ericsson Data AB, Älvsjö

PROBLEM MANAGER,
Ordinarie
• Customer Support Center söker ytterligare en
Problem Manager med uppgifter att dels ingå i backoffice funktionen och dels hantera felsituationer runt
produktionen i Älvsjö.

Tidernas snabbaste
PC-,

Kontakta: Roger Johnson, 08-726 34 82, memoid EDTROJ eller Yngve Nivaeus. 08-726 29 24, memoid EDTYNS. Ansökan: Johanna
Karling, Personal,
ÄL/EDT/OH
L M Ericsson Data AB, Västberga

UNIX
SYSTEMADMINISTRATÖR
Vi är idag ett gäng på 9 kvalificerade LAN-konsulter
som arbetar med att leverera kvalificerade tjänster inom PCILAN-området såsom LAN-utredningar, projektledning, arbetsplatssupport, serveradministration,
help-desk tjänster osv. Våra kunder finns utanför
Ericssonkoncernen, vi arbetar främst mot bl a Atlas
Copco, Pharmacia & Upjohn, Trygghetsrådet France
Telecom men vi har även konstakter med Ericsson företag.
• ARBETSUPPGIFTER: Du kommer som UNIX-tekniker att arbeta som LSA (lokal System Administratör)
dels i fasta uppdrag gentemot våra kunder i vilka vi
arbetar i team på plats hos kund, och dels i kortare
uppdrag och projekt. Just nu har vi ett mycket intressant åtagande mot France Telecom där vi behöver

Nu räcker riden för både jobb och utbildning.
Öppna Dataskolans nya koncept "Effektivare
Inlärning" baserad på multimediastödd
undervisning, halverar tiden för inlärning
jämfört med traditionell utbildning.
Samtidigt som de nya kunskaperna sitter
bättre, eftersom både inlärnings- och minneseffekten ökar när fler sinnen används. En
lärare finns dessutom alltid som stöd.

Ring eller faxa för mer information
eller boka en kurs.

Eftersom blixten
uppstår och försvinner
oerhört snabbt mehäter den ganska lite energT
normalt iite mer än vad ett
strykjärn förbrukar pä tio

sekunder. I gengäld är
Bl a följande kurser kan vi erbjuda
spänningen ca 100 mdjonerj
enligt konceptet "Effektivare Inlärning": volt en halv miljon gånger
Windows 95, Windows 3.11, Word, Excel,högre än i strykjärnet. Den
PowerPoint, Access, MS Project, Works, snabba muttjmediastödda
undervisningen har också
WordPerfect, "Sätt stil på dina dokument?
ojämförlig styrka.
och MS Office Integration.

När tiden passar bäst

Studietiden är flexibel. Man bestämmer själv
när det äi lämpligt att gå kursen; en hel dag,
en förmiddag eller en eftermiddag.
Garanterade kunskaper

Med vår kunskapsgaranti kan din personal
öva obegränsat - utan extra kostnad - under
ett helt år för att nå önskad kunskapsnivå.

LM Ericsson Data AB
Öppna Dataskolan
Tel 08-726 27 43
Fax 08-18 76 20
Web http://www.ericsson.se/SE/edt/dataskol/

ERICSSON
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JOBBNYTT
ARBETSUPPGIFTER: Som Problem Manager ansvarar du för: att problem på nät, system, pc/lan och unix
löses och följs upp genom att självständigt agera med
hjälp av gällande rutiner och instruktioner, att beordra och leda erforderliga resurser, att få fram lösningar till större fel i maskinparken, att leda de möten
som syftar till att åtgärda problem, att rapportera
dagligen enligt fastställda rutiner, att ta hand om eskalerade användar- och kundproblem, att medverka
till att utveckla/införa problemhantering för alla
plattformar inom EDT.
Arbetssättet för Problem Manager syftar till att utveckla kundservice från att vara händelsestyrd till att
bli förebyggande.
KVALIFIKATIONER: Du ska ha: Systemteknisk bakgrund (stordator eller distribuerade miljöer).
Erfarenhet av problemhantering, gärna tillsammans
med kunder. Flerårig erfarenhet av dataproduktion
på drift- och systemteknisk nivå (IBM,VAX, PC). Lätt
att samarbeta. Ledarerfarenhet och pedagogiskt
handlag. Kommunicera obehindrat på engelska.
Problemhanteringserfarenhet från distribuerade miljöer (PC LAN, UNIX) är nödvändig.
BAKGRUND: En lämplig bakgrund kan vara att ha
agerat som "Team-leader" eller liknande i distribuerade miljöer, dessutom är en merit om den sökande
har kunskap om ARS.

• Vi avser att utveckla vårt tjänsteutbud till att också
omfatta NT-relaterade drifttjänster främst i kombination med OpenVMS men också i form av drift av separata NT-applikationsservers. Vi söker därför en ny medarbetare som ska vara motorn i denna utveckling.
Arbetsuppgifterna kommer bl a att omfatta överföring av NT-kompetens till resten av gruppens medlemmar.
KVALIFIKATIONER: intresse av att delta i uppbyggnaden av enverksamhet med mycket stor utvecklingspotential, erfarenhet av drift av NT-system är nödvändig, bakgrund som VMS System Manager är önskvärd, förmåga att ta initiativ och förverkliga sina
idéer.

Vi söker dig som är serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och tycker om att träffa nya människor.
Detta är viktigt då arbetet innebår möten med olika
kulturer. VI förutsätter att Du behärskar engelska i tal
och skrift. Det är också viktigt att Du år representativ,
ordningsam och noggrann.
Kontakta: Arne Johnson, LME/I tel. 7193253, memo:
LMEAGJ eller Gösta Lindström, LME/I tel. 7192121,
memo: LMEGU. Ansökan: Mats Bjerlöv, Telefon AB
Ericsson, HF/LME/P, 126 25 Stockholm
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Ericsson Radio Systems AB, Kista

MANAGER, PRODUCT SUPPORT TECHNICAL SALES SUPPORT

Cellular Systems - American Standards is one of the
fastest growing business units within Ericsson Radio
Systems. We are expanding rapidly and many chalEricsson Telecom AB, Global Product Line
lenges await us.
Management Telefonplan
The Technical Sales Support unit provides customers world wide with optimal technical sales support
Kontakta: Martin Axling, 08-726 30 47, memoid EDfor our CMS 8800 Cellular products. Within this deMARKET SUPPORT
TMAXL eller Birgtta Helsmo, 08-726 28 07, memoid
partment this position is responsible for system supEDTBHM, Personal. Ansökan: Johanna Karling,
GPLM Access arbetar med produktledning och mark- port to include the RMOA Marketing Manual, genePersonal, ÄL/EDT/OH.
nadsföring av Ericssons accessnäts produkter för ral presentations both internal and external on fixed
smalband. Vi expanderar kraftigt för att klara av den
cellular, PCS and cellular concepts. The group is also
förväntade försäljningsökningen av våra produkter.
responsible to have a solid general knowledge on all
network components of the CMS 8800 system.
• Vi söker dig som vill arbeta i gruppen för
Marketing Support med marknads- och intern- infor• Your tasks will be to manage a group of personnel
mation. Du ska bland annat arbeta med Access hemEricsson Radio Systems AB, Kista
that provide technical presentations and participates
sida på weben, vara redaktör för vårt nyhetsblad, ta
in technical discussions with customers. Introduce
fram presentationsmaterial om produkt portföljen,
new products to the Ericsson organization and our
SEKRETERARE
uppdatera distributionslistor och administrera utcustomers. Participate in the Customer/ Ericsson User
Groups. Research technical information to provide
Kontakta: Leif Åström, 08 -726 25 80, memoid EDTRMOG:S produktenhet "Base Station Systems" ansva- skick.
answers to our customers. Assist the Sales and
rar för produktledning och utveckling av bassystem
LAS. Ansökan: Joahnna Karling, Personal, ÄL/EDT/OH.
Du kan obehindrat uttrycka dig skriftligt och
Marketing departments with the required technical
för GSM. Vi bedriver verksamhet på en rad olika plat- muntligt på engelska, eftersom en stor del av våra
competence for both new and existing customers.
ser främst Kista, Linköping, Guildford och Aachen.
kontakter sker med utlandet. Du ska vara något av en
L M Ericsson Data AB, Älvsjö
fixare med sinne för projektledning då ditt arbete
The job also includes daily contact with customers,
kommer bestå av att koordinera och administrera inUNIX CENTER svarar för drift av centrala, ofta koncer- • Nu söker vi en sekreterare till vår enhet
product presentations, hardware dimensioning, worformation från marknads- och produktbolag. Arbetet
ngemensamma as-applikationer. Applikationerna är
Infrastructure som ska assistera chefen och de övriga
king with Statements of Compliance's and the prokräver att du har god servicekänsla, är utåtriktad och
i de flesta fall baserade på relationsdatanbaser
på enheten i de flesta av ordinarie sekreterauppgifduction of technical documentation for our markelått kan knyta nya kontakter.
(Sybase, Oracle och Informix). Vi tillhandahåller en ter. Du förutsätts vara mycket intresserad av att bygting manual. The job also requires you to be able to
central UNIX-drift som har samma höga mål för kvali- ga upp en god kunskap om vår enhet för att därigetravel to all parts of the world within Asia Pacific,
Idag kanske du arbetar med något liknande, eller
tet tillgänglighet och effektivitet som vår stordanom kunna avlasta chefen och dina medarbetare adNorth and South America, Europe and Ocenia.
så är du sekreterare men känner att du vill göra något
tordrift. Våra kunder finns framförallt inom
ministrativt samt ansvara för självständiga arbetsuppnytt. Här kan du få möjlighet att bättre utnyttja din
The ideal candidate has a M.sc. or B.sc. in CS or EE
Ericssonkoncernen men vi har också ett antal spän- gifter.
förmåga att få saker utförda, att kommunicera och
and or equivalent experience. 6 to 10 years with celnande externa kunder. Verksamheten inom UNIX
att skriva.
lular switching technology, preferably within the DVi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av likCENTER är under mycket stark tillväxt och utveckling nande arbete och har du dessutom Ericsson-vana är
AMPS/AMPS field of cellular communication. Fluency
omfattande bl a utformning av ett globalt driftkonin English is required, Spanish is a plus. The person we
det ett plus.
Kontakta: Mikael Winberg på tel 08-719 5636
cept tillsammans med våra dotterbolag främst i USA
are looking for is self-motivated, ambitious, outgoing
ETXT.ETXMWB eller Ewa Brandt, Human Rescources,
och Australien och därför söker vi nya medarbetare.
and mature.
tel 08-719 8289 ETXT.ETXEWAB.
Kontakta: Mikael Willgert, tel 08-757 1333, memoid
ERAMIWI eller Britt Alexanderson, Personal, tel 08UNIX SYSTEM MANAGER
757 0338, memoid ERABRIT. Ansökan: Ericsson Radio
Ericsson Radio Access AB, Kista
Contact Håkan Olsson, phone +46 8 757 0159, meSystems AB, Kerstin Lundberg, LV/HS, 164 80
• ARBETSUPPGIFTER: Du ansvarar för införande och
moid ERA.ERAHKO Application: Ericson Radio
Stockholm
drift av ett antal kunduppdrag. Detta innebär att du:
Systems AB; AH Göte Hedblom, 164 80 STOCKHOLM
SEKRETERARE/
dimensionerar berörd utrustning, ansvarar för driftADMINISTRATÖR TILL ANP
sättning baserat på våra etablerade rutiner och hjälpEricsson Telecom AB, Business Unit Switching and
Ericsson Radio Access AB, Kista, Aktiva RF
medel, ansvarar för kvalitén i den löpande driften
Network SystemsAXE Provisioning, Systems
Affärsenheten ANP - Antenna Near Products - har afProdukter
omfattande bl a felavhjälpning, prestandabevakning
färsansvar för sitt produktområde som omfattar delManagement
och tuning, ansvarar för uppdraget gentemot kunsystem i radiobasstationer till samtliga mobiltelefoVILL DU JOBBA I EN LITEN, FLEXIBEL ORGANISATIO
den.
nistandarder, exempelvis GSM, D-AMPS, DCS, PCS, E- med korta beslutsvägar, och där just DIN insats kan bli
SEKRETERARE/
TACS, NMT, PDC. Produkterna innefattar mikrovågs- avgörande för vår fortsatta framgång? Då är AAP
UNIX
ADMINISTRATÖR
teknik, analog och digital HW, mekanik som pro(Active RF Products) stället för dig. Vi är 40 anställda i
gramvara. Utvecklingen och produktifiering sker i näKista och 15 i Gävle med ett arbetsklimat som känne• Tycker du det låter roligt att bygga upp en fungeSYSTEMPROGRAMMERARE
ra samarbete med alla Ericssons affärsområden inom tecknas av god sammanhållning, gemenskap och
rande enhet från en lått kaotisk utgångspunkt med
mobiltelefoni, då affärsenheten är kompetenscenter
kamratanda. Organisatorisk ingår vi som en affärsen• ARBETSUPPGIFTER: Dina arbetsuppgifter kommer
möjlighet att ta massor av initiativ och eget ansvar inför mikrovågsfilter, combiners, lågbrusförstärkare,
het med eget resultatansvar i Ericsson Radio Access
om flera områden så är det här ett gyllene tillfälle för
främst att bestå i att identifiera behov av nya hjälpradiotestloopar o d.
AB. Vi sysslar med allt från utveckling av våra produkdig.
medel och verktyg i vår verksamhet samt att utveckla
ter till marknadsföring/ försäljning mot kund.
och implementera dessa.
Vi år en liten instans som sysslar med systemledKVALIFIKATIONER: Du skall känna entusiasm över
att delta i uppbyggnaden av en starkt expanderande,
tekniskt avancerad verksamhet. För tjänsten som
UNIX System Manager är en flerårig erfarenhet som
UNIX systemadministratör västentlig medan tjänsten
som systemprogrammerare framförallt kräver en gedigen erfarenhet av C- och skalprogrammering i
UNIX-miljö.
Kontakta: Martin Axling, 08-726 30 47, memoid EDTMAXL eller Katarina Lönnelid, 08-726 21 45, memoid EDTKALO, Personal. Ansökan: Johanna Karling,
Personal, ÅL/EDT/OH.
Ericsson Microwave Systems AB, Molndal

FTifnTTMMlTiTir

ning av AXE inom BX som skall växa till oss den närmaste tiden. Eftersom alla vi som jobbar här hellre
pratar än håller ordning på vad vi gör, så måste vi få
hjälp med allt från att ordna möten till att hålla ordning på ekonomin.
Kontakta: ETX/X/DS Peter Öhman, 9 0860, ETXT.ETXHLP.
Ericsson Telecom, Business Unit Switching and
Network Systems,AXE Provisioning, Product and
Process Quality

PROJECT ADMINISTRATOR

• We are looking for a dynamic, team oriented person, to provide administrative support, for the projects that are introducing significant process improvements into the BX organisation worldwide. Currently
Vi är en supportenhet inom ekonomifunktionrn som
these projects are: TTM 15, (Time To Market = 15
bl a arbetar med utveckling och förvaltning av föremonths) TTM 12, (Time To Market = 12 months)
tagets ekonomisystem, utvecklingar informaEducation and experiences: The successful! applitionssystem, utbildning av systemanvändare, använ- cant will have been trained in the use of Microsoft
darstöd och felavhjälpning.
and Ericsson network applications. Experience within
the area of project administration is desirable.
• Vi söker nu en medarbetare som skall vara ansvarig
Interpersonal skills: To ensure the continued deveför teknik inom området ekonomisystem i PCAJNIXlopment of a team based organisation, it is vital that
miljö (client/server). Du skall också fungera som lokal
you have excellent interperonal skills, and are able to
systemadministratör (LSA).
quickly become an intergrated member of this dynamic team. You must also be able to easily take up and
Kvalifikationen Utbildn lägst gymn nivå med inkeep contacts with BX personell worldwide.
riktning data och datorservice. Erfarenhet från arbete i PC/Windows/NT-miljö önskvärt samt även gärna
UNIX/Solaris. Du bör vara serviceinriktad, utåtriktad,
Contact: Göran Lindmark (etxt.etxlima) 719 69 98 or
stresstålig samt analytisk.
Leighton Davies (etxt.etxdavs) 719 72 66

TEKNIKSTÖD
EKONOMISYSTEM

Kontakta: AE/UC Magnus Boiardt, 031-671078, MEMO EMWMBT eller Maria Wikström, Personal, 031673615, MEMO EMWMKW.
L M Ericsson Data AB, Älvsjö

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Communicaitons

VÄRD TILL INFOCENTER OCH
ENTRÉ TELEFONVÄGEN 30

• Vi söker en värdinna/värd som ska ansvara för beVill du vara med och utveckla våra
sökshantering i filmsalar, lounger, konferensrum och
infohall. I tjänsten ingår också viss receptionstjänst.
NT-DRIFTTJÄNSTER?
Arbetet innebår förberedelser, genomförande och
Open System Processing Center ansvarar för Ericsson uppföljning enligt interna uppdragsgivares önskeDatas centrala drift av OpenVMS-baserade system. Vi mål. Projektens omfattning kanvariera från enklare
har för närvarande 15 Alpha- och VAX-datorer instalbesök till omfattande konferensverksamhet somgelerade i vår datacentral i Kista.
nomförs under flera dagar.

• Hälften av din tid ägnar du åt sedvanliga sekreteraruppgifter. Övrig tid arbetar dom som projektadministratör och fungerar som administrativt stöd till
projektledarna. Du ansvarar också för projektarkivet
och du ser till att i nformation sprids.
Du har gymnasieutbildning kompletterad med
sekreterarutbildning. Du har Ericssonkunskap, behärskar MS-office och Pagemaker samt har goda kunskaper i engelska. Du vet vad det innebär att ge service och du år sjålvgående, initiativrik samt utåtriktad.

AAP jobbar i mobiltelefonins tekniska framkant.
Teknisk framförhållning och forskning är inslag i det
dagliga arbetet. Vår strategiska inriktning är utveckling av linjära RF effektförstärkare (MCPA) och RF effektförstärkare (RF PA). Produkterna är avsedda för
frekvensområden från 400 MHz till 2 GHz med effekter upp till flera hundra Watt. Användningsområde
är basstationslutförstärkare för såväl inom som utomhusapplikationer. Vi har samlad teknisk kompetens
för att kunna utveckla RF PA utrustning för samtliga
mobiltelefonisystem
inom
Affärsområdet

Kontakta: Bernt Doxner. tel 08-757 1828 eller Anky
Planstedt personal, tel 08-757 1575. Ansökan:
Ericsson Radio Access AB, HPS Kerstin Malmgren, Box
11, 164 93 STOCKHOLM

Radiokommunikation. Teknologin är avancerad och
marknadens behov växter. Vi behöver därför omgående utöka vår personalstyrka med kompetenta medarbetare.

Business Unit Switching and Network Systems AXE
Provisioning -Product 8c Process Quality

PROJECT ADMINISTRATOR
• We are looking for a dynamic, team oriented person, to provide administrative support for the projects that are introducing significant process improvements into the BX organisation worldwide. Currently
these projects are: TTM 15, (Time To Market = 1 5
months) TTM-12, (Time t o Market = 12 months)
Education and experience: The successful! applicant will have been trained in the use of Microsoft
and Ericsson network applications. Experience within
the area of project administration is desirable.
Interpersonal skills: To ensure the continued development of a team based organisation, it Is vital that
you have excellent interpersonal skills, and are able
t o quickly become an intergrated member of this dynamic team. You must also be able to easily take up
and keep contacts with BX personell worldwide.
Interested?
Contact Göran Lindmark ETXT.ETXLIMA 08-719
6998or Leighton Davies ETXT.ETXDAVS 08-719 7266

SEKTIONSCHEF
• Du ansvarar för resursallokering och kompetensutveckling i sektionen för elektkronik- och mjukvarudesign, som Mag består av 15 personer. Ditt ansvarsområde är digital hårdvara, ASICS, deviceprogramvara
och signalbehandlingsalgoritmer. Applikationen är
en del av styrelektroniken för Multi Carrier förstärkare (MCPA).
Du är civilingenjör inom elektronik, med inriktning
digital elektronik, signalbehandling och mjukvara.
Du har några års erfarenhet av projekt- eller personalledning. Det är önskvärt om du har erfarenhet av
utvecklingsmodellen inom Ericsson men det är inte
något krav. Du är ansvarsmedveten och noggrann
samt en öppen och utåtriktad entreprenör med stort
tekniskt kunnande.
Kontakta: Bengt KH Nilsson, tel 08-4042657 eller
Anky Planstedt, personal, tel 08-757 1575. Ansökan:
Ericsson Radio Access AB, HPS Kerstin Malmgren, Box
11, 164 93 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

CHEF FÖR BIBLIOTEK &
INFORMATIONSSERVICE
Bibliotek & Informationsservice ansvarar för teknik
och
marknadsinformation
för
affärsområde
Radiokommunikation. På enheten arbetar fn 5 per-

AXE10 METHODS, TOOLS AND TRAINING
Ericssons 85 000 anställda är verksamma i mer än roo länder. Deras samlade kompetens
inom växelteknik, radio och nätbyggnad gör Ericsson till ett världsledande företag inom
telekommunikation. Ericsson fortsätter i takt med framgångarna inom mobilsidan att göra
en kraftfull satsning på AXE ro. För att fokusera på utvecklingen inom A XE1 o plattformen

har vi nyligen bildat ett nytt företag, Ericsson Utvecklings AB (UAB). Vårt utvecklingsarbete
omfattar områden som processorer, väljare, I/O system, operativ system, stödsystem och systemarkitektur. Våra produkter används inom såväl det mobila- som det publika telekommunikationsnätet.

Enheten AXE 10 Methods, Tools and Training består av ca
SW DESIGN (ÄLVSJÖ)
260 personer. Vår främsta uppgift är att förse utvecklingsorga- Verksamhetsutvecklare
nisationen med verktyg, metoder och utbildning, som möjliggör Du har arbetat nära AXE 10 utveckling/stöd och vill
utveckla morgondagens mest effektiva arbetssätt.
effektiva processer inom utvecklingsarbetet. Vi finns både i
Du är noggrann och kan hantera många ämnesområden.
Älvsjö och i Karlstad och våra kunderfinnsspridda över hela
Du agerar som utvecklare eller delprojektledare och
världen!
samarbetar med resurser från hela AXE 10 världen.
Kontakta: Peter Csaba, tfn 08-719 16 07
( t o m 15/9), 08-727 30 00 (fr o m 16/9),
SYSTEM DESIGN (ÄLVSJÖ)
e-mail: etxpcs@garbo.ericsson.se
Ekonomiadministratör
Vi söker en ekonomiadministratör som arbetar direkt
under enhetschefen med frågor som rör ekonomiplanering och uppföljning, budget och resursplanering.
önskvärda kvalifikationer är ekonomisk utbildning samt erferenhet från liknande arbete.
Kontakta: Lars Mårtensson, tfn 08-719 17 32
( t o m 15/9), 08-727 30 00 (fr o m 16/9),
e-mail: eualms@garbo.ericsson.se
Tidiga faser
Ett bra metod och verktygsstöd i de tidiga faserna
är centralt för Ericssons strävan att fl ned ledtiderna.
Vi har därför stora förväntningar på oss och en stor
utmaning.
Vi behöver förstärkning inom områdena specificering,
utveckling, krav- och systemanalys.
önskvärda kvalifikationer: Teknisk högskoleutbildning. Erfarenhet inom AXE, CASE-verktyg, metodutveckling, kravhantering, informationshantering, SGML,
OOAD, C + + , U N I X .

Kontakta: Henrik Almeida, tfn 08-727 49 83,
e-mail: euaalmh@uab.ericsson.se
Informationshantering
Vi utvecklar och underhåller metoder och verktyg för
hantering av text och grafik baserade på internationella
standards. Våra verktyg flr allt större efterfrågan då
utvecklingen på Internet baserat sig på en av de standarder vi arbetar med, SGML.
Vi behöver projektledare, programmerare och personer
med intresse för kundstöd.
Önskvärda kvalifikationer är detsamma som för
tidiga fraser enligt ovan.
Kontakta: Pär Karlsson, tfn 08-681 12 94
( t o m 15/9), 08-727 30 00 (fr o m 16/9),
e-mail: etxpkar@stdoca.ericsson.se
Systemhantering
Vi ansvarar for överordnade metoder och processer
for AXE utvecklingen i många länder.
Vi behöver förstärkning inom områdena projektledning, produkthantering och produktutveckling.
önskvärda kvalifikationer: Teknisk högskoleutbildning. Erfarenhet från system- och produktutveckling,
helst AXE. Kännedom om Ericsson standards, produktstrukturer och is/iT-policy.
Kontakta: Ralph Magnusson, tfn 08-719 45 72
( t o m 15/9), 08-727 30 00 (fr o m 16/9),
e-mail: etxralm@stdoca. ericsson.se
Systemledning
Vi systemleder utvecklingen av hela stödsystemet i
frågor rörande arkitektur, egenskaper och framtida
inriktning. Vi följer upp nya förslag till produktutveckling ur systemsynvinkel samt bevakar ny teknologi och standardiseringsarbeten.
önskvärda kvalifikationer: Teknisk högskola,
lång erfarenhet från utveckling av programvarusystem, gärna stödsystem. Identifiera större tekniska
frågeställningar och driva dem till avslut samt förmåga att snabbt kunna överblicka är egenskaper
vi värdesätter.
Kontakta: Einar Wennmyr, tfn 08-727 36 60,
e-mail: euaewe@uab.ericsson.se

Konstruktörer
Som konstruktör får Du arbeta med databasdesign, kompilatorkonstruktion, applikationsutveckling med tyngdpunkt på användargränssnitt där Motif och CDE är tongivande framgent, w w w teknik får du också möjlighet
att tillämpa. Under utvecklingsarbetet har du direktkontakt med våra användare och kan därför direkt
påverka och få återkoppling på idéer.
Kontakta: Peter Csaba, tfn 08-719 16 07 (t o m 15/9)
tfn 08-727 30 00 (fr o m 16/9),
e-mail: etxpcs@garbo.ericsson.se.
Produktledare
Som produktledare inom utvecklingsenheten ser du till
att dialogen med användaren sköts på bästa sätt samt
att vår utveckling är rationell och tekniskt modern.
Du planerar för framtidens funktionsbehov och
arbetar ofta i delprojektledarrollen i de utgåvoprojekt
vi bedriver. Du säkrar att din produkt utvecklas på
bästa sätt.
Kontakta: Peter Csaba, tfn 08-719 16 07
( t o m 15/9) tfn 08-727 30 00 (fr o m 16/9),
e-mail: etxpcs@garbo.ericsson.se.
Mätningar
Vi arbetar med mätningar av produktivitet, kvalitet och
ledtider. Andra uppgifter är förbättring av granskningsprocessen för att kunna fånga upp fel tidigt i utvecklingsarbetet.
Ett nytt intressant område som du kommer att få
jobba med är Root Cause Analysis. Du är analytisk och
samarbetsinriktad.
Kontakta: Lauritz Tutturen, tfn 08-719 57 54
( t o m 15/9), 08-727 30 00 (fr o m 16/9)
e-mail: etxltr@garbo.ericsson.se

SYSTEMUTVECKLING, INTEGRATION,
INTRODUKTION OCH -SUPPORT (ÄLVSJÖ)
Introduktions- och verktygsstöd
Med hjälp av presentationer, kundstöd och informationsspridning ska du säkra introduktion och användning
av metoder och verktyg.
Vi använder w w w , och H T M L . Resor förekommer
också, önskvärda kvalifikationer: Troligen högskola.
Eventuellt har du arbetat med Suppott, w w w och
HTML. Du uppträder gärna inför kollegor.
Kontakta: Anders Gerebäck, tfn 08-719 88 07
( t o m 15/9), 08-727 30 00 ( fr o m 16/9),
e-mail: Anders.Gereback@uab.ericsson.se
Systemutveckling
Vi söker kompetenta systemutvecklare för det UNix-baserade stödsystemet APS tools samt för interna system
med databas- och w w w teknik. Du kommer att arbeta
med analys, kundkrav, förstudie, prototyping samt
utveckling och underhåll. Det är viktigt att Du ser
möjligheterna i och snabbt kan tillämpa ny teknik.
önskvärda kvalifikationer: Teknisk högskola eller
motsvarande. Erfarenhet av programkonstruktion och av
att arbeta i utvecklingsteam. Du ska behärska U N I X och
C-programmering. God kännedom om C + + , Perl och
www-teknik är en merit.

Är Du rätt person men behöver komplettera dina kunskaper utbildar vi dig.
Kontakta: Lars Melin, tfn 08-719 51 94
( t o m 15/9), 08-727 30 00 (fr o m 16/9),
e-mail: Lars Melin@uab.ericsson.se
Projektledare, systemtest
Har du drive och erfarenhet av testning kan vi erbjuda
dig ett arbete som ger möjlighet till ett stort kontaktnät. Kunskap om APS Tools, Medax eller Docware är
en merit.
Önskvärda kvalifikationer: Troligen högskola,
praktisk erfarenhet av testning eller systemutveckling.
Kontakta: Stefan Bergau tfn 08-681 29 90
( t o m 15/9), 08-727 30 00 (fr o m 16/9),
e-mail: Stefen.Bergau@uab.ericsson.se
Verksamhetsutvecklare
Du ska ha intresse för att skapa struktur och klarhet
inom verksamhetsområden där det behövs ordning och
fokus.
Du bör ha en god förmåga att kommunisera och
lyssna. Du ska ha ett gott analytiskt sinne, kunskap
och intresse för processer och organisation samt
erfarenhet av utvecklingsarbete.
Önskvärda kvalifikationer: Teknisk högskola.
Kontakta: Lennart Stengård, tfn 08-719 45 38
( t o m 15/9), 08-727 30 00 (fr o m 16/9),
e-mail: Lennart.Stengård@uab.ericsson.se

TEST OCH ÄNDRINGSHANTERING
(KARLSTAD)
Vi ansvarar för att stödja ändringshantering och provning i såväl målmaskin som i simulerad miljö (STE).
Vi söker personer intresserade av programvaruutveckling
i C, C+ +, metodutveckling, projektledning samt produktledning och introduktion hos användare inom koncernen.
Vi arbetar i små projekt i nära samverkan med
våra användare.
Kontakta: Lars-Göran Envall, tfn 054-19 34 99,
e-mail: etxlgen@solsta.ericsson.se
Benneth Hedin, tfn 054-19 31 32,
e-mail: etxbehe@solsta.ericsson.se

PRODUKTLEDNING (ÄLVSJÖ)
Som produktchef ansvarar Du för att festslå uppdragens
inriktning och budget tillsammans med kund och ta
beslut. Du gör uppföljningar av investeringar och kalkylerar nya samt analyserar nya trender och teknologier.
Du ska informera om Ericssons strategiska planer inom
området och hur vi ska uppnå uppsatta mål.
Du bör ha flerårig erfarenhet inom AXE 10 utveckling.
Kontakta: Lennart Holm, tfn 08-719 21 97
( t o m 15/9), 08-727 30 00 ( fr o m 16/9),
e-mail: etxlho@garbo.ericsson.se
Vi vill att du som söker ovanstående tjänster är utåtriktad, har lätt för att samarbeta, kan arbeta självständigt
samt sätter kunden i fokus.
Kontakta även Asa Holmer, Personal, tfn 08-727 32 61,
e-mail: euaasan@uab.ericsson.se. Din ansökan skickar du
till Asa Holmer, ÄL/UAB/P/P, senast 30 september 1996.
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• Vi söker en person som är väl insatt i informationsförmedlings-och biblioteksarbete, har goda ITkunskaper och god kännedom om marknads- och
konkurrentbevakning. Du bör ha arbetslivserfarenhet inom några av ovannämnda områden samt erfarenhet av chefsarbete och personalansvar.
Du bör vara intresserad av människor och ha förmåga att kunna entusiasmera och engagera personalen samt kunna driva det utvecklings- och förändringsarbete som har inletts pä enheten. Du bör ha lätt
för att skapa kontakter bade inom och utom företaget och kunna marknadsföra biblioteket inom den
egna organisationen. Vi förutsätter att Du har goda
kunskaper i engelska.
Kontakta: Elisabeth Ernow-Patay, tfn 08-757 32 71
eller Karin Gartzell, tfn 08-757 32 43 Ansökan: T/HS
Inger Sedvallson, Ericsson Radio Systems AB, 164 80
Stockholm

KONTAKTEN NR 13 1996

manager for this IS/TT function. The purpose for the
function is to further develop and support our business unit with effective IS/IT systems and tools.
Responsibilities: Identify IS/IT needs. Eveluate existing systems. Develop and coordinate IS/TTforthe business unit world wide. Implementation of new technologies.
We offer you an international environment and a
challenging job, where your competence and experience will be most valuable for our future.
You have demonstrated experience in heading
IS/IT within large and complex international organizations.

ten.Gruppen idag är under ett expansiv utvecklingsskede av tjänsterna vi tillhandhåller, här gäller att kunna skriva rutinbeskrivningar och driva våra krav vi har
för helpdesken. I arbetet som gruppchef är det viktigt
att man kan hjälpa till i heldesken vid högbeläggning.
Kvalifikationer: Du skall besitta administrativa
kunskaper och ha en förmåga att motivera och följa
upp gruppens arbete. Du skall orka klara av att ha
många "bollar" i luften samtidigt. Glad och positiv
med en ledarförmåga att få saker utförda.
Projektledningsvana är en merit. NT.Novell och
Unixkunskap är en merit.

Contact: Hans Wigren, Operational Development
+46 8 757 3188 memoid:ERAHWI Application:
Ericsson Radio Systems AB, Britt Bosrup AH, 164 80
STOCKHOLM

Kontakta: Henrik Blommé 08-726 30 33, memoid:
EDT.EDTBLOM eller Katarina Lönnelid 726 21 45, memoid EDT.EDTKALO, Personal. Ansökan: Johanna
Karling, Personal, ÅL/EDT/O/OH.

sätter PC-vana och intresse för att vidareutveckla den
ekonomiska rapporteringen.
Vi söker dig som är civilekonom med redovisningsbakgrund, gärna med något års erfarenhet och även
teknikintresserad. Du har ett stort engagemang och
är därigenom drivande, kvalitetsinriktad och har lätt
för att samarbeta. Låter detta intressant?
Kontakta: Magnus Hedell, tel 08-757 3117 eller
Ingvar Andersson, tel 08-757 5512. Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB, Att: KI/ERA/LZ/HS Towa Raak, 164
80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

EKONOM

• Vi söker nu en förstärkning till Controlling &
Administrationfunktionen, inom Implementation
Services på RMOG, affärsenheten för mobiltelefonEricsson Telecom AB
systemen GSM, DCS, NMT och TACS.
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg
Dina främsta uppgifter blir att arbeta med linjeekPRODUCT MANAGER:
onomi för några av våra enheter. I arbetsuppgifterna
ANSVARIG FLERTJÄNSTNÄT
CUSTOMER SERVICES FOR
ingår upprättande av budget och estimat. Du kommer också att arbeta mycket nära våra enhetschefer
Systemutvecklingsavdelningen vid Ericsson BusinessTRANSPORT NETWORKS
Ericsson Mobile Communications AB, Kista
med uppföljning och analys av månadsutfall för enNetworks AB i Sundbyberg arbetar på uppdrag från
heternas omkostnader, investeringar och personal
externa kunder eller Ericssons egna försäljningsorga- The customer service area is growing rapidly. For that
CONTROLLER
samt rapportering till dessa.
nisation med att ta fram nätlösningar, planerings- reason we need to strengthen our product manageverktyg och installationsanvisningar inom olika typer ment function.
Affärsenheten Mobile Phones utvecklar, tillverkar och
En mycket viktig del i dina arbetsuppgifter år att
av "turnkey-projekt".
säljer mobiltelefoner över hela världen. Till vår
vara linjen behjälplig vid frågor samt verka för att vår
Operationsstab i Kista inom Ericsson Mobile
redovisning håller en god kvalitet. Du skall även hjälInom avdelningen har en sektion för flertjänstnät
• Your main tasks will be to define new services, orCommunications AB söker vi en erfaren controller. pa till med kostnadsuppföljning i projekt. Mycket av
bildats med för närvarande 5 medarbetare. Enheten
der and follow up the development of services and to
Enheten Operations ansvarar för inköp, tillverkning
rapporteringen sket med hjälp av PC varför vi förutska ansvara för att ta fram och prova nätlösningar för support marketing and sales activities.
och logistik för Business Unit Mobile Phones konsoli- sätter PC-vana och intresse för att vidareutveckla den
olika typer av nät som kan erbjuda en kombination
We are looking for a business-oriented person
derat.
ekonomiska rapporteringen.
tele-, data- och videotjänster över ett och samma fy- with a technical interest that is open-minded, takes
siska nät. Viktiga områden är kabel-TV-nät som ska own initiatives as well as enjoys working together
Vi söker dig som år civilekonom med redovisningskunna erbjuda även telefoni och datatjänster samt
with other people. A suitable background could be 3• Som kontroller kommer du att arbeta med:
bakgrund, gärna med något års erfarenhet och även
överföring av videotjänster över kopparparkablar.
5 years of telecommunications experience including
teknikintresserad. Du har ett stort engagemang och
Resultatkonsolidering och uppföljning. Estimat.
work as either a product manager, project manager
är därigenom drivande, kvalitetsinriktad och har lätt
Budget koordinering. Ekoknomiska analyser. A t t sätor performing customer services.
för att samarbeta.
• Vi söker dig som är civilingenjör med telekommuta och följa upp mål. Koordinering av investeringar.
nikationsinriktning och har minst 5 ärs erfarenhet av
Ekonomiska beräkningar av olika beläggningsfall
systemutveckling samt har goda kunskaper inom omContact: Bengt Hellström, KX1/ETX/B/TS, 08-719
Kontakta: Magnus Hedell, tel 08-757 3117 eller
Du förväntas: Driva utveckling av det ekonomiska
rådena bredbandstjänster, accessnät videoteknik och
7057, memoid etx.etxbhe. Application: Thomas ÅhIngvar Andersson, tel 08-757 5512. Ansökan: Ericsson
arbetet i dialog med ekonomer inom och utom affärInternet
berg, KX1/ETX/B/H, memoid etx.etxthg.
Radio Systems AB, Att: KI/ERA/LZ/HS Towa Raak, 164
senheten.
80 STOCKHOLM
Din bakgrund är civilekonom, och du har arbetat
med produktions-ekonomiska frågor. Som person är
Kontakta Tore Mattsson, EBCEBCTEMA, telefon 764
Ericsson Telecom AB, Östersund
Du målinriktad, drivande och uthållig. Engelskan be0839, alternativt Cecilia Walman (personal) EBC.EBCEricsson Business Networks AB, Sundbyberg
härskar Du i tal och skrift coh Du gillar ett utåtriktat
CWAL, telefon 764 0039. Ansökan omgäende: Cecilia
PLATSCHEF/
arbete. Arbetet är förenat med resor.
Walman, SL/EBC/ZR eller per memo enligt ovan.

nmimiiiirflffiTiTiTT

CONTROLLERASSISTENT

SERVICEENHETSCHEF

Ericsson Radio Systems AB, Kista

CHEF FÖR TECHNOLOGY
DEVELOPMENT BR/TR/F
• Vi söker en chef till en ny enhet inom BR/TR.
Enheten skall arbeta med förutveckling för produkter
inom WCS, Wideband Cellular Systems, och även utgöra stöd till övrig basstationsutveckling inom BR.
I verksamheten ingår utveckling i pilotprojekt av
avancerade digitala ASIC samt support för RF och digitala ASIC. Dessutom ingår ett ansvar för plattformar för mikrodatorer och signalprocessorer samt utvecklingshjälpmedel till dessa.
Arbetet sker i nära samarbete med övrig forskning
och utveckling inom basstationsområdet. I arbetet ingår viktiga kontakter med leverantörer av komponenter och utvecklingshjälpmedel.
För befattningen krävs många års erfarenhet av
mikroelektronik och produktutveckling.
Kontakta: BR/TRC Rolf Ranvert tel 08-7570562, memoid ERA.ERARR. Ansökan: BR/TR/HC Karin Enberg.
Ericsson Radio Systems AB, 164 80 STOCKHOLM

Serviceenheten skall tillhandahålla servicetjänster
m.m till Ericssonenheterna i Östersund. I uppgiften
ingåratt leda och utveckla enheten till en konkurrenskraftig leverantör av servicetjänster.
Verksamhetsområdet omfattar inköp, ekonomi,
personal, kvalitet ADB, miljö, fastighet och förråd.

Kontakta: Anders Toller tel 08-757 29 46, memoid
ECS.ECSATOL. Ansökan: KI/ECS/H/HP Yvonne Areflykt
Ericsson Mobile Communications AB, 164 80 STOCKHOLM

• Förutom det direkta linjeansvaret för serviceenheten ingår även platschefsskapet. Med detta avser att
representera företaget. Du som söker skall ha
högskole- eller gymnasieutbildning kompletterad
med bred praktisk erfarenhet samt erfarenhet från
arbete i ledande ställning.
Du skall dessutom ha en utpräglad servicekänsla,
helhetssyn, kommunikationsförmåga och en positiv
människosyn. Eftersom verksamheten är under stark
förändring krävs att Du är fantasifull, lyhörd och har
förändringsmod.

• En av marknadsenheterna inom divisionen,
EBC/ZD, ansvarar för marknadsföring och försäljning
av dessa nyckelfärdiga telekommunikationsprojekt i
Serviceenhet Ekonomi inom ERA är den centrala ope- bl a Centraleuropa, Mellanöstern, Sydamerika och
rativa enheten förlöpande redovisning och ekonomiSydostasien. Avdelningen består av ca 30 personer,
administration med ansvar för båda bolagen ERA och fördelat på tekniksupport offertarbete, marknadsECS. Totalt finns ca 40 personer anställda på enheten föring och försäljning.
som geografiskt finns i Kista.
Controllerfunktionen stöder samtliga grupper vad
gäller ekonomiska frågor, vilket omfattar allt från
• Vi behöver anställa en medarbetare på kundresbudget och estimat för avdelningen och för pågåenkontragruppen, för omedelbar anställning.
de projekt till bedömningar av marginaler, utfallsreVi ansvarar för handläggning och bevakning av
dovisning, valuta- och finansieringsfrågor etc.
ERAs och ECSs kundfordringar. Våra kunder, både inControllern ansvarar även för den ekonomiska uppom och utanför Ericsson- koncernen, finns till största
följningen av pågående exportprojekt och är också
delen utomlands. Arbetet ger inblick i våra expordelaktig i upplägg och avslut av projekt när det komtaffärer och redovisning. Visst projektarbete med att
mer till ekonomi- och finansfrågor.
förbättra nuvarande arbetsrutiner ingår. Vi arbetar
Eftersom vi expanderar kraftigt söker vi nu en assimed reskontrasystemet REKOL och ekonomisystemet
stent till vår controller. Arbetet består främst i att
EPOS/DNS, dessutom används PC/nätverksmiljö i stor
stödja controllern i samtliga förekommande uppgifomfattning.
ter men även att ta ansvar för och driva egna uppgifArbetet innebär att Du självständigt tar hand om
ter. Arbetet spänner över ett stort spektrum av ekoett antal kunder. Vid bokslutet har Du bl a ansvar för
nomifrågor som ger Dig en unik bredd inom områavstämning av balanskonton och framtagning av
det.
bokslutsrapporter. Du får mycket kontakter inom
Du bör vara civilekonom eller motsvarande och ha
ekonomiavdelningen och marknadsavdelningen,excirka 2 års erfarenhet från arbete inom Ericsson, gärternt med kunder och banker.
na av projektredovisning. Som person är Du ansvarsDu år ekonom med erfarenhet av ekonomiarbete.
tagande, noggrann och van att arbeta självständigt
Du behärskar engelska muntligt och skriftligt. Goda
Engelska behärskar Du givetvis i både tal och skrift.
kunskaper i EXCEL och WORD krävs.
Arbetsbelastningen är stundtals hög varför det år viktigt att Du är flexibel och kan ställa upp för gruppen
Kontakta: E/EGRC Rose-Marie Söderberg, tel 08/757
när så behövs. Rått person kommer att ha goda ut0226, memoid ERARMS eller BR/I Eva Kållberg,
vecklingsmöjligheter inom Z-divisonen. På sikt komPersonal, tel 08/404 2381, memoid ERAEVKG.
mer det innebära att Du får resa en del.
Ansökan: KI/ERA/l/KS Inger Scherdin Larsson
Kontakta: Pelle Bengtsson Bourn, 40387, memoid
EBCEBCBNPE eller Cecilia Walman (personal), 40039,
Ericsson Radio Systems AB
memoid EBCEBCCWAL Ansökan omgående: Cecilia
Walman, SL/EBOZR

Kontakta: platschef Bertil Nilsson eller nuvarande
serviceenhetschef Bo Blomberg, tel 063-16 90 00.
Ansökan till: ÖS/ETX/SA/OP, Anita Wengborn.
Ericsson Telecom AB, Produktområde SA,
Norrköping

Ericsson Radio Systems AB, Kista

CHEF, ENHET FÖR
RADIONÄTOPTIMERING
Enheten ansvarar för framtagande och utförande av
experttjänster i GSM-baserade radionät. Efter utfört
arbete skall våra kunder ha bättre prestanda gällande talkvalitet tappade samtal, misslyckadehandovers, etc. Vi består idag av ett 20-tal medarbetare och
vi har hela världen som vårt arbetsfält.
• Vi söker dig som har erfarenhet från radionätsplanering, systemoptimering eller liknande och gärna
från arbete hos operatör Erfarenhet av linjechefsarbete eller projektledning är en merit. Det är viktigt
att du har ett gediget intresse för att arbeta med ledning och utveckling av personalen.
Kontakta: Arne Sjule, tel 08-757 5739, ERAASJU eller
Britt Alexanderson, Personal, tel 08-757 0338,
ERABRrr. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, LV/HS
Kerstin Lundberg, 16480 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

MANAGER -IS/IT

SERVICEENHETSCHEF
Serviceenheten består idag av framförallt materialhantering samt service och underhåll, men även
andra mindre verksamheter ingår. Totalt omfattas cirka 160 personer.
• ARBETSUPPGIFTER: Som serviceenehtschef ska du
ansvara för att enheten drivs affärsmässigt och självständigt.
DIN BAKGRUND: Du som söker har högskolekompetens samt erfarenhet från arbete i ledande ställning. Som serviceenhetschef är det viktigt att du har
erfarenhet av och förmåga att målstyra och delegera,
leda förändringsarbete samt utveckla dina medarbetares kompetens. Du ska också kunna leda team, ha
bra samarbetsförmåga, kunna kommunicera, lösa
problem och fatta beslut. Personliga egenskaper som
värderas speciellt högt är helhetssyn, självkänsla, intellektuell förmåga, positiv människosyn, resultatinriktning samt förändringsmod.
Kontakta: Bertil Nilsson, 850 1900 eller Klas
Arildsson, 861 1861 PO-chef Nuvarande serviceenhetschef. Ansökan: IN/ETX/ST/P Karl-Ulrik Nilsson.
L M Ericsson Data AB, Älvsjö

The Cellular Systems American Standards business
unit( RMOA)
is part
of
Ericsson Radio
GRUPPCHEF TILL LAN/CENTER
Communications Business Area. The business unit has
sales on all continents and operates in most of the
• Arbetsuppgifter Blir att leda och ansvara för
over 100 countries in which Ericsson is operative.
LAN/CENTEverksamheten. Mycket kundkontakter ingår i jobbet. Skall utveckla verksamheten mot upsatta mål. Mycket av arbetsuppgifterna blir att stödja
• Within our expanding business u n i t Information
medarbeterna i deras utveckling. Vi använder oss av
Technology, IS/IT is becoming increasingly important
TQM metoden för att driva igenom förbättringsarbefor our future success. We are therefore looking for a

Ericsson Radio Systems AB, Kista, Serviceenhet
Ekonomi

Affärsenheten Network Engineering & Construction
arbetar med stora turn-key projekt där kunden efterfrågar fullt ansvar för genomförandet från leverantören. Dessa projekt är ofta stora, komplexa och innehåller många olika produkter och tjänster, både från
Ericssonkoncernen och externa leverantörer.

EKONOM

EKONOM

• Vi söker nu en förstärkning till Controlling &
Administrationfunktionen, inom Implementation
Services på RMOG, affärsenheten för mobiltelefonsystemen GSM, DCS, NMT och TACS.
Dina främsta uppgifter blir att arbeta med linjeekonomi för några av våra enheter. I arbetsuppgifterna
ingår upprättande av budget och estimat. Du kommer också att arbeta mycket nära våra enhetschefer
med uppföljning och analys av månadsutfall för enheternas omkostnader, investeringar och personal
samt rapportering till dessa.
En mycket viktig del i dina arbetsuppgifter år att
vara linjen behjälplig vid frågor samt verka för att vår
redovisning håller engod kvalitet. Du skall även hjälpa till med kostnadsuppföljning i projekt. Mycket av
rapporteringen sker med hjälp av PC varför vi förut-

15MMJ
Ericsson Telecom, Business Unit Switching and
Network Systems AXEProvisioning Product and
Process Quality

QUALITY MANAGEMENT
• We are looking for persons to join the Quality
Management (QM) function. The main objective of
the QM function is t o ensure that the highest quality
standards are met within our big projects. You will be
a part of a group of five persons wonting actively in

projects and setting new and higher standards for the
quality work.
Your tasks will be to: improve our current way of
working, plan, manage and follow up quality activities in the project (preparation of Quality Plan and to
conduct audits), based on measurements (PQT and others) prepare quality predictions, responsible for the
Opportunity For Improvements (OFI) process within
the project plan and perform riscanalysis on the project.
You are expected to be a Master of Science (or similar), knowledge in Statistics and/or quality practices
is particularly appreciated. Experience from project
managing and Ericsson organisation is also appreciated.
AXE Provisioning is running a number of big multinational SW development projects aimed at generating new versions of AXE SW for Public Telecom applications. Our aim is to be No 1 in SW development. The
unit Product and Process Quality is responsible for
QM, Process Improvements and Software Metrics.
Contact: Göran Lindmark 719 69 98 (etxt.etxlima)
Ericsson Telecom AB, Östersund

KVALITETSSAMORDNARE
• Som kvalitetssamordnare svarar Du för kvalitetssäkring och samordning inom serviceenheten. Ditt arbete innebär även att stötta produktenheterna i deras kvalitetsarbete i syfte att säkerställa och förbättra
kvaliteten. Tillsammans med deras egna kvalitetssamordnare följer Du upp kvalitetsläge och initierar
förbättringsåtgärder vad avser såväl produkter som
processer samt genomför interna kvalitetsrevisioner
av verksamheten.
Du kommer att ingå och verka inom de nätverk
som skall säkerställa kvalitetsprocessen inom produktionsverksamheten på EricssonTelecom AB och inom
affärsområde BX. Dessa nätverk är organiseradesåvål
centralt inom hela produktområde AXE (ETX och BX)
som lokatt inom Ericsson Östersund.
Du år civil- eller gymnasieingenjör med kvalitetsinriktning/ påbyggnad. Du har produktions- och/eller
konstruktionserfarenhet samt erfarenhet av kvalitetsarbete. Du bör vara strukturerad och pedagogisk,
kunna arbeta självständigt och i grupp.
Kontakta: Tore Sahlin tfn 063-16 96 42. Ansökan: senast 1996-09-20: Pernilla Danielsson, ÖS/ETX/SA/PE.
Ericsson Telecom, Business Unit Switching and
Network Systems AXE Provisioning Product and
Process Quality

SOFTWARE METRICS
• We are looking for a person to join the Metrics function. The main objective of the Metrics function is to
convert data entered by our 20 LDC's into management information.
Primary tasks include analysis of TR and SW quality
(reports and analysis). You are expected to have a
Masters degree (or similar). Knowledge in Statistics
and/or quality practices is particulary appreciated.
AXE Provisioning is running a number of large SW
development projects aimed at generating new versions of AXE SW for Public Telecom applications. Our
aim is to be No 1 in SW development. The unit
Product and Process Quality is, among other tasks, responsible for measurements of Product and Process
quality (SW Metrics). We use the information to draw
conclusions about where and how to focus improvement activities.
Contact Göran Lindmark 719 69 98 (etxt.etxlima) or
Arne Lindholm 681 35 46 (etxt.etxalih)
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Contact: Björn Berndtsson, 08-757 2232. Håkan
Jonasso, 08-757 2842. Application: Ericsson Radio
Systems AB, AH Göte Hedblom, 164 80 STOCKHOLM

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Radio Systems AB, Kista

TECHNICAL SALES
SUPPORT OSS

TECHNICAL
COMMUNICATORS

Ericsson Telecom AB - Regional Marketing Unit for
Europe, Af ricaand the Americas, Telef onplan

GLOBAL OPERATIONS
MANAGER

• Are you interested in learning about new and global customers and being on the leading edge of the
ever changing Telecom market? Our marketing group
Cellular Systems - American Standards is one of the
fastest growing business units within Ericsson Radio Cellular Systems - American Standards is one of the is responsible for the development of business within
Systems. We are expanding rapidly and many chal- fastest growing business units within Ericsson Radio this emerging and rapidly growing market segment.
You will work closely with a Global Account
Systems. We are expanding rapidly and many challenges await us.
Manager and have the responsibility for time to
lenges await us.
customer and after sales services for one or more
• The Technical Sales Support unit provides custoGlobal Operators. Total project management and
• Within the Technical Sales Support Unit we support
mers with optimal technical sales support for our prosecuring needed resources are important tasks as well
the Sales and Marketing departments. Local
ducts. Within this department the group responsible
as management of the customer interface in these
Companies and Field Support Staff with product
for the Operations Support System, OSS is now loomatters.
documentation of the CMS 8800 Product Line. All theking for an enthusiastic hard working person who is
se documents are collected in the Marketing Manual.
willing to take on a new challenge with us. Your tasks
We are looking for an experienced individual with
The Manuals are distributed as binders and on CDwill be to have daily contacts with the customers, do
knowledge from operations or customer services and
ROM. They are also available on the WWW. To further
product presentations, and demonstrations, write
project management. It is essential that you work
improve our service we are now looking for Technical
technical proposals, provide hardware dimensioning
well in a fast paced environment and take initiative.
Communicators.
and configurations and produce technical documenFluency in English is required.
tation for our marketing manual. The job involves a
Your task is to make the technology comprehensibgreat deal of travelling.
Contact: Bengt Svensson, ETX.ETXBRIS,+46 8 719
le, clear and accessible for users. You will research,
write, edit and review documents with all aspects of
0318; Ingemar Brattgård, ETX.ETXINBR, +46 8 719
The ideal candidate has a M.Sc. or B.Sc. in CS or EE
content, style, readability and usability in mind. You
3745 or Barbro Södergren (personel), ETX.ETXBASO,
and telecom experience preferably from an operator.
will proof-read documents, assist with vocabulary
He or she should be familiar with operation and
+46 8 719 5775.
control and support others in information structure
maintenance products, such as TMOS, and have a fairand layout.
ly good knowledge of UNIX.Fluency in English is reEricsson Business Networks AB, Sundbyberg
quired, Spanish is a plus. The person we are looking
You will also function as an advisor in matters of
for is self-motivated, ambitious, out-going and matucontent and style, readability and usability.
MARKNADSFÖRING EXPORT
re.
You should be able to express yourself easily, clearly and instructively in English. Other languages, such
• Till exportenheten inom "Marketing & Sales %
as Spanish, are a merit. Previous technical writing and
Sweden Projects" söker vi en säljare för omgående
Contact: Ann-Charlotte Eriksson, phone 08-404 4139
technical editing experience is required. Goal orientatillträde. Enheten som år under uppbyggnad år lokamemoid ERAACHA Application: Ericsson Radio
tion, flexibility, self-sufficiency, problem-solving and
liserad till Sundbyberg.
Systems AB, AH Göte Hedblom, 164 80 STOCKHOLM
cooperativeness are other requirements. Technical
Marknadssegmenten omfattar de nordiska ländereducation/experience.computer familiarity, graphical
na, baltstaterna, Ryssland och gulfstaterna.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
experience, educational experience and knowledge
Våra kunder är traditionella teleförvaltningar, nya
of AXE are merits.
operatörer och privata användare av stora telekomTECHNICAL SALES SUPPORT nät.
BASIC SYSTEM
Du som söker har bred baskunskap inom telekomContact: Elsi Brandström, phone 08-404 6915.
munikation och erfarenhet av kvalificerad försäljCellular Systems - American Standards is one of the Application: Ericsson Radio Systems AB, AH Göte
ning/marknadsföring. Du måste också ha kraft att arfastest growing business units within Ericsson Radio Hedblom, 164 80 STOCKHOLM
beta upp nya affärsrelationer inom vårt kundsegSystems. We are expanding rapidly and many chalment. Erfarenhet av slutkundsförsäljning är ett plus.
lenges await us.
Ericsson Telecom AB - Regional Marketing Unit for
Europe, Af ricaand the Americas, Telef onplan
Engelska i tal och skrift är ett krav och ytterligare
ett språk är önskvärt, gärna ryska. Låter det intres• The Technical Sales Support unit provides custosant?
mers with optimal technical sales support for our proSENIOR PRICING ANALYST ducts. Within this department the group responsible
GLOBAL OPERATORS
for Basic System AXE support is now looking for an
Kontakta: SL/EBC/ZS/O Yngve Zetterström, tfn 08enthusiastic hard working person who is willing to
• Are you interested in learning about new and glo764 0040, EBCEBCZETT eller SL/EBC/ZR Kurt Trogen,
take on a new challenge with us. Your tasks will be to
bal customers and being on the leading edge of the
tfn 08-764 0811. EBCEBCKUTR
have technical discussions with the customers, do proever changing Telecom market? Our marketing group
duct presentations, provide hardware dimensioning
is responsible for the development of business within
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg
and configurations and produce technical documenthis emerging and rapidly growing market segment.
tation for our marketing manual. The job involves traYou will work closely with our Global Account
KOMMERSIELL PRODUKTLEDNING
veling within Asia Pacific North and South America
Managers and Controller; represent our team and
and Eastern Europe.
AV NÄTLÖSNINGAR FÖR
manage the pricing information flow between the
GPLMs, RMUs, MMUs and other Ericsson units; and be
The ideal candidate has a M.Sc. or B.Sc. in CS or EE
DISTRIBUERAD CENTREX
responsible for maintaining our Universal Price List
and experience with switching technology, especially
and Global Price Indices.
in the field of cellular communication. He or she
Solutions Management år enhet inom affärsenhet
should be familiar with AXE products. Fluency in
We are looking for an experienced individual with
Network Engineering (ZNEP) med ansvar inom BZ för
English is required, Spanish is a plus. The person we
knowledge of the international Telecom market. You
nätlösningar för VPN Networks och Transport
are looking for is self-motivated, ambitious, outhave strong marketing, financial analysis and busiNetworks för publika kunder.
going and mature.
ness skills as well as good communication and interDe primära uppgifterna är att utarbeta och dokupersonal skills. You have good PC and Excel knowledmentera generella helhetslösningar och att stödja
ge. It is essential that you work well independently in
Contact: Tomas Dahlberg, phone +46 8 757 2546,
marknadsorganisationen under och efter upphanda fast paced environment and take initiative. Fluency
memoid ERA.ERATODG Application: Ericsson Radio
lingar. Arbetet bedrivs i nära samarbete med andra
in English is required.
Systems AB, AH Göte Hedblom, 164 80 STOCKHOLM
Ericssonenheter.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJECT MANAGER CUSTOMER
ACCOUNTS DEVELOPMENT

Contact: Ingemar Brattgård, ETX.ETXINBR, +46 8 719
3745; Bengt Svensson, ETX.ETXBRIS, +46 8 719 0318 or
Barbro Södergren (personel), ETX.ETXBASO, +46 8
719 5775.

Ericsson Electronic Distribution AB, Kista
Around the world, wireless and PCS markets are
growing rapidly. D-AMPSIAMPS systems today serve GB Topcomp electronics ingår i Ericsson Electronic
nearly 60% of the worlds subscribers. Our mobile te- Distribution AB. Ericsson Electronic Distribution AB är
lephone system, CMS 8800, is the worlds most sold en av de ledande distributörerna i Norden inom omKVALITETSSÄKRING AV
system, all standards considered.
rådet
elektronikkomponenter/
datorprodukter.
INKÖPTA PRODUKTER
Ericsson Electronic Distribution omsätter drygt 1 milVi svarar för kvalitetssäkring av inköpta produkter. • To reinforce our position on the market we are
jard kronor och antalet anställda är 220 personer. Vi
Detta omfattar befintligt komponentsortiment och i
now building an organisation with marketing and sahar kontor i alla nordiska länder. Vi söker en
ökande grad delsystem. Arbetet sker efter nya princi- les responsibilities towards existing customers. A key
per med ett tätt samarbete med leverantören i form
issue for the unit together with our local companies,
PRODUKTASSISTENT
av "Quality Assurance Programmes".
is to improve customer satisfaction.
Do you want to participate in the build-up of this
• som skall arbeta med n r Cannon, som är en av vå• ARBETSUPPGIFTER: Du kommer att ansvara för att
new unit aiming at improving LC interworking and do
ra största kontaktdonsleverantörer.
implementera, driva och utveckla QA-program med
you want to drive new projects? The activities are an
Din uppgift blir att ge både produktchefer och sälett flertal leverantörer. QA-programmen inkluderar
important link in the chain between the customer, LC
jare teknisk och kommersiell support sköta inköp, lekvalitetsförbättringsaktiviteter, STS kvalitetsstyrning,
and the home based organisation. You will train your
veransbevakning samt orderlåggning. Detta innebär
kvalitetsmonitoring och samverkan med leverantöability to make difference between the big picture
daglig kontakt med vår utländska leverantör.
ren inom områden som felanalys och introduktion av
and the details.
Det här är ett roligt och krävande arbete som innenya produkter. Som "programme manager" leder och
The section Customer Accounts Development is rebär att Du måste kunna hålla många bollar i luften
koordinerar du verksamheten, även mot MLC. Du
sponsible for methods and pilot projects to improve
samtidigt.
kommer också att medverka i "Production Quality
inter-working with MLC/LC and the related transfer
Du skall helst vara gymnasieingenjör samt ha goda
Teams" för att följa upp komponentkvalitet i ETX proof competence.
kunskaper i engelska. Några års erfarenhet av liknanduktion.
We will execute assigned pilot projects in this area,
de arbetsuppgifter år naturligtvis meriterande. För
KVALIFIKATIONER: Du är målinriktad, initiativrik
which will also lead to improvements and globalisarätt person finns goda utvecklingsmöjligheter.
och strukturerad samt har förmåga att skapa kontaktion of our processes.
Vi arbetar i nya fräscha lokaler i Kista.
ter. Du har erfarenhet från kvalitetsarbete och av leWe are looking for two Project Managers.
verantörssamarbete. Vi ser gärna att du har utbildInternational experience from marketing or project
Kontakta: Lars Mistander, marknadschef, tfn 08-757
ning från högskola eller universitet. Naturligtvis bemanagement at ERA or at a local company is requi5341 eller Bitte Rutberg, personalchef, tfn 08-757
härskar du svenska och engelska i tal och skrift.
red. One of the persons is preferably today working
4712. Ansökan märkt "GBT": Ericsson Electronic
at a LC/MLC. The position is based in Stockholm and
Distribution AB, Att Anita Forsman, 164 81 KISTAKontakta: Tommy Lind, tel 861 7034. ETX.ETXTLND
you should be prepared for traveling. You education
STOCKHOLM, eller via elektroniskpost Memo id:
Ansökan senast 960920: HUETX/ST/PP Britt-Inger
is M.Sc or similar. You should be a self driven person
EKA.EKEAFO, E-mail: EKA.EKEAFO OMEMO.EMCS
Andersson.
with good communication skills.
SON.Se.
Ericsson Telecom AB, Norrköping, Procurement Service Unit FS

• Vi söker nu en person som skall ansvara för kommersiell produktledning av nätlösningar för
Distribuerad Centrex i VPN-nät, byggd kring MD 110.
Funktionen har ansvaret för: Produktdefinitioner
med prislistor och kommersiella villkor. Kommersiellt
stöd till säljorganisationen under och efter uppphandlingar.
Orderhantering
och
leveranser.
Säkerställa att säljande bolag får erforderligt stöd under och efter implementeringen. Prognoser.
Du som söker bör vara kommersiellt orienterad
med intresse för produkter och metoder.
Lämplig personlig bakgrund är civilingenjörsutbildning med flerårig erfarenhet av försäljning eller
produktledning inom Ericsson. Vi år speciellt angelägna om erfarenhet av Consono MD 110 programmet.
Befattningen kräver bra engelska i tal och skrift.
Kontakta: SL/EBC/ZS/S Anders Bladh, tfn 08-764
0413, EBCEBCEAB eller SL/EBC/ZR Kurt Trogen, tfn 08764 0811, EBCEBCKUTR
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg

INGENJÖR MED
KOMMERSIELL INRIKTNING
Marknadsenheten Nätoperatörer ansvarar för marknadsföring, projektering och leverans av nätverk och
system för transmission, tele- och datakommunikation. Verksamheten fokuserar på kompletta lösningar
för nya operatörer, infrastrukturägare och företag
som bygger och driver egna nät.
• Enheten har för närvarande ett 30-tal anställda
med kontor även i Göteborg och Malmö. Vi söker nu
en "Account Manager" till kontoret i Sundbyberg.
Du som söker år civilingenjör eller motsvarande
med bred baskunskap mom telekommunikation och
erfarenhet av marknadsföring mot mternationetta te-
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leoperatörer i ansvarig position. Engelska i tal och
skrift är ett krav och ytterligare ett språk är önskvärt,
gärna franska.
Kontakt: SL/EBC/ZS/B Anders Rydström, tfn 08-764
0739, EBCEBCANRY eller SL/EBC/ZR Kurt Trogen, tfn
08-764 0811, EBCEBCKUTR
Ericsson Telecom AB, Global Product Line
Management Networklntelligence

MARKET ANALYSIS, PLANNING. BUSINESS DEVELOPMENT

JOBBNYTT
och dotterbolag. Detta innebär att Din uppgift blir
bred.
I jobbet som Area Manager kommer Du i stor utsträckning att arbeta med marknadsföring och försäljning direkt mot våra kunder. Du kommer att svara
för utarbetandet av våra offerter och kontrakt samt
leda de kommersiella delarna av kund- förhandlingarna.
Arbetet kommer att vara mycket internationellt inriktat och omfatta en hel del resor.
För att lyckas med den här uppgiften måste Du ha
minst ett par års försäljningserfarenhet inom telekommunikationssystem (gärna AXE), radio/mobiltelefoni eller datakommunikationssystem. Du år civilingenjör och intresserad av att jobba i en internationell
miljö. Du behärskar engelska i tal och skrift. Det är
meriterande med ytterligare språkkunskaper för några av befattningarna.

Network intelligence (IN and Operator Systems) is the
fastest growing area within Ericsson, with 100 %
growth per year. Ericsson is the world leader in IN
(Intelligent Networks) for fixed and mobile access
networks, with more than twice as many customers as
our competitors, in more than twice as many countri- Kontakta: Ulf Borison, tel 08-757 1580 eller Liljana
es. We intend to be the leader also in the future for
Sundberg, Personal, tel 08-757 2459 Ansökan:
all-access all-band all-networks Network Intelligence. SG/EFWLP/H Liljana Sundberg
• Do you want to be a key person in forming the
Network Intelligence of the future? Do you want to
take part in the rapidly growing success of IN today?
We are looking for two persons for the following
tasks: business and agreements strategies and principles, analyse and maintain agreements, negotiate
agreements, pursue business ideas, drive business cases, make business plans, business analysis, market
analysis, competitors analysis, develop pricing models.
You will work with Ericsson products as well as
sourced products, and products developed in cooperation with other companies, products based on general purpose computer platforms as well as the AXE
platform.
Interested? We are looking for motivated persons,
who enjoy a dynamic business environment.
Contact: Anders Hultgren (tel. 7197090, memo
ETXT.ETXANHU), Manager, Business Strategy or
Human Resources: Ewa Brandt tel 7198289, memoid
ETXT.ETXEWAB.
Ericsson Business Networks AB, Mölndal

REGIONCHEF NÄTOPERATÖRER
Marknadsenheten Nätoperatörer ansvarar för markandsföring, projektering och leverans av nätverk
och system för transmission, tele- och datakommunikation. Verksamheten fokuserar på kompletta lösningar för nya operatörer, infrastrukturägare och företag som bygger och driver egna nät.
• Vi söker nu en chef för vårt regionkontor i
Göteborg. Tjänsten innebär affärsansvar för regionen
(mål, resultat marknads- bearbetning, försäljning,
genomförande, uppföljning)och personalledning av
kontoret.
Du som söker bör vara försäljnings- och resultatintresserad med telekom-bakgrund och se det som
en utmaning att leda och utveckla ett mindre kontor
på entreprenörsbasis.
Kontakta: SL/EBC/ZS/B Anders Rydström, tfn 08-764
0739, EBCEBCANRY eller SL/EBC/ZR Kurt Trogen, tfn
08-764 0811, EBCEBCKUTR
Ericsson Telecom AB, Marketing South & South
East Asia, Telef on plan

MARKET MANAGERS and
ASSISTANT MARKET MANAGERS
• As Market Manager you will be responsible for the
profitability of Business Unit Switching and Network
System's products and services in your market. You
will work closely with our customers, our local companies in the region and with our home organisation.
The job includes most aspects of marketing, such as
strategic planning, product positioning, pricing strategy and developing new accounts. You are also expected t o participate in improvement projects, both
within and outside the department.
The ideal candidates hold an M.Sc. or B.Sc. and/or
an MBA or equivalent and have experience with marketing of high tech products. Further, the candidates
should be self-motivated, ambitious, out-going and
mature. The job will require travelling.
Contact: Mikael Kruhsberg, etx.etxmkru, Jeff
Travers, etx.etxtrav or Magnus Kärnsund etx.etxmgka. Applications: Ann Jinklev, etx.etxann, HF/ETX/X/B.
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING - MOBILTELEFONI
Vår enhet arbetar med marknadsföring, försäljning
och implementering av mobiltelefonsystem — europeisk standard. Vi bearbetar Central- och Osteuropa,
Mellersta östern och Afrika och vi har en mycket stark
marknadsställning. På grund av vår kraftfulla expansion söker vi nu ytterligare några driftiga affärsmän.
• Du kommer att arbeta med våra mobiltelefonsystem GSM och NMT mot ett stort antal marknader

Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

INTERNATIONELL KUNDPROJEKTLEDARE, MOBILTELEFONI
Vi arbetar med marknadsföring och implementering
av mobiltelefonsystem i Central- och Östeuropa. På
grund av den mycket snabba expansionen på våra
marknader söker vi nu ytterligare en erfaren kundprojektledare.
• Du kommer att arbeta med våra mobiltelefonsystem GSM och NMT mot ett stort antal marknader
och dotterbolag inom regionen. Detta innebår att
Din uppgift blir bred.
Du kommer att ansvara för implementeringsdelarna under offertfasen och Du kommer att driva projekt i enlighet med kundkontrakt och projektspecifikation under implementeringsfasen. Jobbet år lämpligt för den projektledare som är affårsorienterad och
som år intresserad av att arbeta i en internationell
miljö.
För att lyckas med den hår uppgiften måste Du ha
gedigen erfarenhet av projektledningsarbete inom
mobiltelefoni eller telekommunikationssystem i övrigt (gärna AXE). Du är civilingenjör och behärskar
engelska i tal och skrift.
Kontakta: Ulf Borison, tel 08-757 1580, memoid
ERACERAUBOReller Liljana Sundberg, personal, tel
08-757 2459, memoid ERACERALISU Ansökan: Liljana
Sundberg, SG/ERA/LP/H
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
i Kungens Kurva

PROJEKTADMINISTRATÖR

Du som söker är en drivande och affårsorienterad
civilingenjör med marknadsinriktad påbyggnad, gärna med några års Ericssonerfarenhet. Du har lätt för
att knyta kontakter samt har mycket goda kunskaper
i engelska. Kunskaper i ytterligare europeiskt språk år
meriterande.
Kontakta: Lars Priebe, 08-721 6051, memo
EKA.EKAPRIE. Ia-Pia Emanuelsson, tfn 08-721 74 61,
memo EKAIPEM personal. Ansökan senast 960930:
Ericsson Components AB, Energy System Division
KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg, 164 81 KISTA - STOCKHOLM

lliMlliMr

Energy Systems Division inom Ericsson Components
utvecklar, producerar och marknadsför strömförsörjnings utrustning, klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation.
Ericsson Components år ett globalt Ericssonbolag,
men med en storlek som gör att du kan överblicka hela affärsprocessen.
Den samlade styrkan inom Energy Systems i Europa
år så pass liten att alla känner alla. Detta möjliggör
att en bra dialog kan hållas mellan såväl design, produktion och marknadsföring.
• Tjänsten innebär mycket resande, ett måste då vårt
främsta arbete år att synas utåt. Ett stort fokus år att
kontinuerligt förbättra vårt arbete och nå bättre resultat. Vidare är tjänsten utvecklande, till en början så
arbetar du ihop med en erfaren marknadsförare, successivt tar du större ansvar. Arbetsområdena spänner
över fälten marknadsstöd, försäljning och marknadsföring.

lot of knowledge in the advanced cellular service
area. The work includes consolidation of market requirements, often involing several systems GSM and
PSTN. Product strategies, business case, life-cycle management and customer presentations.
You have an academic degree, a general telecom
background preferably from cellular, a good understanding of the market. The work entails a lot of international contacts both with customers and Ericssion
local companies.
You should enjoy working in a TEAM with other
product managers sharing common goals and targets. You should be fluent in English both speaking
and in writing. You should be interested in marketing
and business result.
Contact: Christer Palmgren 08-757 3 326. Memo:
ERACERAPALN. Application: Ericsson Radio Systems
AB, ERA/LH Eva Fransson.

Ericsson Radio Systems AB, Kista
Ericsson Radio Messaging AB, Älvsjö

ANSVARIG FÖR
HÖGSKOLEVERKSAMHETEN
Ericssonkoncernen har en organiserad Högskoleverksamhet vars syfte är att marknadsföra företaget
bland landets studenter. Målet år att studenterna
skall se Ericsson som den attraktivaste arbetsgivaren
när studierna är avslutade och arbetslivet väntar.
• Nu söker vi Dig som är intresserad av att arbeta
som Högskoleansvarig för affärsområde Radiokommunikation.
Arbetet innebär att Du har det övergripande ansvaret för samtliga högskoleaktiviteter inom affärsområdet. Du ansvarar även för administration av
praktikansökningar och examensarbeten. Du är den
kontaktperson högskolorna rådfrågar betr studiebesök, sponsring mm. Du arbetar utifrån ett brett kontaktnät med många kontakter såväl internt som externt.
Vi erbjuder Dig ett omväxlande arbete i en spännande miljö. Arbetstempot är periodvis högt och innebär många resdagar. För att trivas med arbetet
skall Du vara utåtriktad och ha lätt för att knyta kontakter. Du skall vara välorganiserad och trivas med såväl administrativa som praktiska uppgifter.
Vi söker Dig med akademisk utbildning (gärna PAinriktning) som har något års arbetslivserfarenhet.
Det är även önskvärt att Du har Ericssonkunskap.
Kontakta: Anna Lindvall, F/HH, tfn 08-757 19 14, memoid: ERA.ERALIAN eller Ann Nordenstam, F/HC, t f n
08-757 22 87, ERA. ERAAANO. Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB, Cecilia Tiefensee, KI/ERA/F/HS, 164
80 KISTA
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Energy Systems Division inom Ericsson Components Ericsson Radio Systems AB, Kista
utvecklar, producerar och marknadsför strömförsörjnings utrustnings, klimatsystem samt styr och överHUVUDPLANERING RADIO
vakningssystem för telekommunikation.
• Till vår enhet för huvudplanering av radioutrust• Till vår region Operation Scandinavia söker vi dig
ning på RMOG söker vi ytterligare en medarbetare.
som ska arbeta aktivt med underdetaljer till systemDina arbetsuppgifter kommer bl a bestå av att bearprodukter. Arbetet år mycket självständigt och ombeta prognoser från såväl den egna marknadsorganifattar offerter till kund, orderläggning av kunders insationen som från olika lokala bolag. Vidare kommer
köpsanmodan och leveransbevakning av order till
Du att deltaga i och aktivt driva logistikfrågor inom
kund. Arbetsområdet är hela världen och kundbesök
ERA, t ex att ansvara för in och utfasningsplaner för
kan förekomma. Arbetet sker i nära samarbete med
produkter så att en optimal lönsamhet uppstår. Detta
kundansvarig säljare.
innebår att Du behöver bygga upp ett brett kontaktVi vill att du har en god teknisk grund att stå på
nät både mot marknads- och produktssidan.
med påbyggnad inom marknadsföring och ekonomi
Sökta kvalifikationer: Civilingenjör eller mångårig
samt 5-6 års erfarenhet av orderhantering, kundmoterfarenhet inom området. Teoretiska kunskaper i platagning, vidare så är du utprågla resultaorienterad.
neringsarbete. Behärska engelska i tal och skrift efDu behärskar engelska i tal och skrift övriga språk
tersom kontakter med lokala bolag ofta förekommer.
kunskaper år meriterande.
Kunna arbeta självständigt och vara utåtriktad då
kontakterna med såväl marknad, utveckling och proKontakta: Robert Klamer, tfn 08-721 65 23, memo
duktion är många. Kännedom om mobiltelefoniEKAKLAM. Ansökan, senast 30 september: Ericsson
system och Ericssons organisation är meriterande.
Components AB. Energy System Division, Gudrun
Söderberg. KK/EKA/K/P, 164 81 KISTA - STOCKHOLM
Kontakta: Olof Svedell, tel 08-404 5552, memoid
erac.eraosve; Sabina Klint personal, tel 08-757 5652,
memoid erac.erasakt Ansökan: Ericsson Radio
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
Systems AB, LR/HS la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM
i Kungens Kurva, försäljningsregion Europa

MARKNADSFÖRING/SALES/
BUSINESS SUPPORT

KONTAKTEN NR 13 1996

KIHMiKr
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUCT MANAGER, INTELLIGENT
NETWORKS AND CONVERGING
SERVICES, NMT/TACS
The unit Business Development is responsible for the
visions, the overall business directions and strategic
planning for TACSand NMT within RMOG. The unit is
also responsible for common products and product
areas for NMT & TACS which include terminals, IN,
customer services, migration, convergence and co-ordination with other product lines (GSM, PCS, etc.) and
HW/SW platform coordination development.
• The position as product manager implies responibility for the product area. The work will give you opportunity to explore the cellular market and gain a

Ericsson Radio Messaging AB svarar för koncernens
världsomspännande verksamhet inom området
"Wireless Messaging", en- och tvåvägs personsökning samt mobildata. Våra produkter omfattar allt
ifrån personsökare och radiomodem till kompletta
nät. Vi är idag knappt 300 anställda.

PRODUKTCHEF OCH TEKNISKT
SÄUSTÖD TILL
PERSONSÖKNINGSSYSTEM
• Till produktledningen för personsökningssystem
sokes produktchefer samt personer för tekniskt säljstöd. Våra personsökarsystem är under fortsatt stark
utveckling och vi behöver förstärka organisationen
med ett flertal nya medarbetare.
Som produktchef ansvarar du för produktledning
med lönsamhetsansvar för din produkt. Du beställer
utveckling av nya produkter baserat på en strategisk
produktplan samt ansvarar för produkten under dess
livscykel.
Arbetet med tekniskt säljstöd är att bistå med produkt information till marknadssidan samt till kundprojekt.
Lämplig bakgrund är Civil eller gymnasieingenjör,
gärna förstärkt med ekonomi/marknadsutbildning.
Mycket goda språkkunskaper i engelska samt ytterligare språkkunskaper värdesätts.
Placeringsort år Älvsjö tom första kvartalet '97 därefter i Hallonbergen, Sundbyberg.
Kontakta: Maria Janiec, tel 08-7192662, memoid
ERM.ERMMARJ, (Produktchef), Ewa Wahlborg, tel 087192901. memoid ERM.ERMEWRG (Tekniskt säljstöd),
Susanna Wahllöf, personal, tel 08-4044972, memoid
ERM.ERMSUWA. Ansökan: Ericsson Radio Messaging
AB, Doris Hagala, KI/ERM/HS, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUCT MANAGER
A X E H a r d w a r e p l a t f o r m s N M T & TACS.

The unit Business Development is responsible for the
visions, the overall business directions and strategic
planning for TACS and NMT within RMOG. The unit is
also responsible for common products and product
areas for NMT & TACS which include terminals, IN,
customer services, co-ordination withother products
and AXE Hardware platforms.
• The position as product manager AXE hardware
platforms implies responibility for the requirements
on HW developmentthe substitution process, quality,
environmental requiremnets and pricing. The work
will give you opportunity to explore the cellular market and gain a lot of knowledge.
The work includes consolidation of market requirements, often involing several systems GSM and
PSTN. HW product strategies, business case, life-cycle
management and customer presentations.
You have an academic degree, a general telecom
background preferably from cellular and have worked with HW before. The work entails international
contacts both with customers and Ericsson local companies.
You should enjoy working in a TEAM with other
product managers sharing common goals and targets. You should be fluent in English both speaking
and in writing. You should be interested in marketing
and business result.
Contact. Christer Palmgren 08-757 3326. MEMO:
ERACERAPALN. Application: Ericsson Radio Systems
AB, ERA/LHS Jaana Norén.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUKTLEDARE
För den japanska PDC-marknaden är vår avdelning
ansvarig för att utveckla, underhålla och implementera tjänster till våra japanska kunder.
Ett av våra fyra produktserviceområden är
Operation & Maintenance som idag omfattar nätverkstjänster, maintenance operation planning
(MOP), spare part management och processen att sä-
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kerställa och tillhandahålla O&M experter ute hos våra kunders nätverkscentraler.
• Vi söker nu en person som skall ha det övergripande ansvaret för dessa tjänster. Vi tror att du har erfarenhet inom några av de uppräknade områdena.
Din uppgift blir att ha ansvar för; produkternas
lönsamhet samt prioritera utvecklingen av dessa att
ta fram produktplaner knutna till CMS30 produktfunktionalitet. Att samla in och hantera kravställningar från marknaden samt att initiera utveckling av
befintliga och nya tjänster. Kontakter gentemot
Japan och säkerställa support. Kontakten gentemot
CMS30 produktledning, kundpresentationer.
Vi önskar att du har; utbildning motsvarande civilingenjör, erfarenhet av mobiltelefoni eller fasta nätet, erfarenhet inom några helst alla ovanstående
produktområden, gärna erf. som produktledare.
Kontakta: Jan-Olav Bengtsson, tel 08-404 46 56, memoid ERA.ERAJABN Ansökan: Ericsson Radio Systems
AB, J/HS Ann Beer 164 80 STOCKHOLM

the digital D-AMPS standard. Our products are successfully being deployed in several countries in North
and South America, Asia and Oceania.
• We have a position open as Product Manager for
the AXE platform. As such, you will be responsible for
Basic Systems products (eg, APZ, GSS) and APT devices.
As Product Manager you work with consolidation
of market requirements, product strategies, business
cases, life cycle management, and customer presentations.
You have an academic degree, a general telecom
background and good AXE 10 knowledge. You
should also have an interest to analyze opportunities
from a business perspective. The work entails international contacts.
Contact: Magnus Isaksson, tel 08-757 2678 (ERA.ERAMIN). Application: Ericsson Radio Systems AB, AH
Anette Spångberg, 164 80 Stockholm.
Ericsson Telecom AB, Kungens Kurva

PRODUKTLEO ARB
Business Unit Cellular Systems - American Standards
(RMOA) offers products for cellular and PCS networks
in the 800 and 1900 MHz frequency bands based on

Kontakta: Key Lindell tel 719 6678 , memoid
ETX.ETXKEY; Bengt Hellström tel 7197057, memoid
ETX.ETXBHE eller Thomas Åhberg tel. 7194228, memoid ETX.ETXTHG
Ericsson Telecom AB, Switching and Network
Systems, GPLM

• « , ..•„„•,«, , • l U P j y f f f y l t p i - .

PRODUKT PORTFÖLJ: Primary Multiplexers, Digital
Multiplexers, Line Systems, Protection Switch Systems,
Operation and Maintenance System, Flexible
Multiplexers, Digital Cross Connect, Mini-link.

-

Every day is really a major challenge, often with
new issues and questions never even thought of before. We tackle this with our total sum of competence
and a very good team spirit, and of course together
with our extensive network in the different markets.
• Now we need to expand our team with someone
who bascially has a very good knowledge of AXE-10
on a system level.
IF YOU: Can add new competence to our team.
Like to work in a very international environment.
Have a very good knowledge of AXE on the system level. Want to learn more in the area of product management, close to marketing. Give us a ring as soon as
possible!
Contact: P-0 Nyquist, Phone: +46 8 719 15 77, Memo:
ETXT.ETXPONT or Personell: Kerstin Halén, Phone: +
46 8 719 20 54, Memo: ETXT.ETXKER.
Telecom AB, GPLM-NI Interactive Network
Services.Stockholm

BUSINESS MANAGEMENT
or how to improve Ericssons profitability

Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUCT MANAGER AXE

• Vi behöver förstärka produktledningssidan med
produktledare för att kunna möta kraven från marknaderna på support och anpassning av produkterna.
Det är tuffa och intressanta arbetsuppgifter som
ger dig en bred och god förståelse för telekommunikationsnätet.
Du utvecklas till en god produktledare. Det är självständiga arbetsuppgifter, med många bollar i luften
samtidigt. Arbetet innebär mycket kontakter med representanter för marknaderna samt för våra dotterbolag och samarbetspartners både i Sverige och
utomlands.

through
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We are a very competent crowd of 8 people forming
the link between the Ericsson marketing units and
Product Management regarding our major AXE
customers in western Europe and Australia.

PRODUCT MANAGERS
About us: INS belongs to the BX Global Product Line
Management for Network Intelligence with particular responsibilities for information services, virtual call
centre services and audio services in the public
network.

Ericsson Radio Systems AB

SYSTEMLEDNING RADIONÄT
Ericssons 85.000 anställda är verksamma i mer än 100 länder. Deras samlade kompetens inom växelteknik, radio och nätbyggnad
gör Ericsson till ett världsledande företag inom telekommunikation.

Systemledning Radionät är ansvariga
för radionätslogiken i systemen GSM,
DCS, och PCS, samt ansvarar för
metoder, riktlinjer, hjälpmedel och
tjänster för planering och optimering
av dessa mobiltelefoninät. Vår styrka
ligger i en djup kunskap om nätarkitektur, viljan att tillämpa nya
teknologier i våra mjukvaruprodukter, samt ett tätt teamarbete, där
fälterfarenheter från kundsystem
ger återkoppling till system- och
metodutveckling.
Nu behöver vi förstärkning. Gemensamt for alla tjänster är att Du obehindrat kan uttrycka dig skriftligt
och muntligt på engelska, samt är
beredd på att resor i tjänsten förekommer.

Erfaren cellplanerare
Vi arbetar globalt med support för
cellplanering. Våra främsta uppgifter
är vidareutveckling av verktyg, riktlinjer och tjänster inom området.
Arbetet utförs både vid skrivbordet
och ute i falt, samt innebär mycket
kontakter inom organisationen och
med kunder. Vi söker Dig som har
lång erfarenhet inom området mobiltelefoni. Det krävs att Du har arbetat
flera år med cellplanering, alternativt
GSM på systemnivå. Du är självgående
och kan arbeta både i team och på
egen hand.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta:

Ola Pettersson, tfn 08-404 47 09,
Britt Alexanderson, Personal,
tfn 08-757 03 38.

Chef för applikationssupport
Supportenheten ansvarar för de cellplaneringsverktyg som utvecklas inom
enheten, alternativt används inom
organisationen. Verktygen är i huvudsak mjukvaruprodukter, men mätutrustning förekommer också. Uppgifterna

är marknadssupport, användarstöd,
produkthantering, samt installationer
och utbildning över hela världen.
Vi söker Dig som är utåtriktad, samt
van vid kundkontakter och supportverksamhet. Det krävs att Du kan
hantera stressade situationer och har
bra hand med människor. Erfarenhet
av mobiltelefoni eller UNIX är önskvärt.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta:

Ola Pettersson, tfn 08-404 47 09,
Britt Alexanderson, Personal,
tfn 08-757 03 38.

Objektorienterad
applikationsutveckling
Vi arbetar med att omsätta idéer och
metoder till applikationer för planering av mobiltelefoninät. Arbetet är
varierande och sträcker sig från mindre
Windows-program till stora funktionsblock i Unix-baserade stöd- och
planeringssystem. Vi jobbar med hela
utvecklingskedjan, från analys och
design till konstruktion och test.
Till vår enhet söker vi nu Dig, som har
erfarenhet av objektorienterad design
och konstruktion, som kan C+ + , Unix
och Windows. Har du erfarenhet från
utveckling baserat på OLE, CORBA,
relations- eller objektorienterade
databaser är det intressant.
Vi tror att, Du är civilingenjör med
datainriktning, eller att Du har förvärvat motsvarande kunskaper på
annat sätt, och att Du tycker om
arbete i team eller på egen hand.
Erfarenhet från mobiltelefonivärlden
är inte nödvändig men meriterande.
Vill Du veta mer om tjänsten kontakta:

Paul Stjernholm, tfn 08-757 25 02,
email:

paul .stjernholm@era-lvk.ericsson.se,
Britt Alexanderson, Personal,
tfn 08-757 03 38.

Erfaren systemingenjör till
GSM radionätutveckling
Vi ansvarar för utvecklingen av nya
radionätfunktioner och -metoder för
Ericssons GSM-baserade system.
Inom radionätområdet pågår en
mängd aktiviteter för att klara ökade
krav på kapacitet och ökade krav från
tillämpningar, t ex gatuceller och
inomhusnät. Vi har ett nära samarbete
med produktledning och kunder.
Vi behöver nu förstärka vår organisation med en erfaren radionätingenjör.
Vi förväntar oss att du har ett par års
erfarenhet inom GSM, operatörserfarenhet är önskvärd.
Dina arbetsuppgifter blir att leda
viktiga utredningar och studier inom
vårt verksamhetsområde. Vi bedriver
vårt arbete i projekt och använder oss
av teoretiska studier, datorsimuleringar,
fälttester och fältförsök i operatörsnät.
Arbetet innebär också att knyta samman
resultat från forskning med krav på
dagens och morgondagens GSM-nät,
samt att agera som allmänt stöd för
yngre medarbetare.
Om du gillar utmaningar och vill
påverka utformningen av framtidens
GSM-baserade radionät, så kan det
här vara jobbet för dig.
Vill Du veta mer om tjänsten kontakta:

Thomas Johansson, tfn 08-404 57 40,
email:
thomas.johansson@era-lvk.ericsson.se,
Britt Alexanderson, Personal,
tfn 08-757 03 38.

Vår enhet arbetar med avancerade
prestandamätningar och "trouble
shooting" i våra kunders radionät.
Analys och problemlösning inom
områden som radiomiljö, frekvensplanering, talkvalitet och trafikmönster i mobiltelefonsystem är viktiga
delar av vårt jobb. Dessutom återmatar
vi nätoperatörers erfarenheter till systemutvecklingen för att höja prestandan i Ericssons GSM-baserade mobiltelefonsystem. Arbetet innebär många
kontakter inom organisationen och
med kunder världen över. Du måste
också vara beredd att hålla kundpresentationer och arbeta både självständigt såväl som i mindre grupper.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta:

Stefan Svennebring, tfn 08-757 3690,
email:
stefan.svennebring@era-lvk.ericsson.se
Britt Alexanderson, Personal,
tfn 08-757 03 38.

Din skriftliga ansökan med meritförteckning och betygskopior vill vi
ha senast den 27 september 1996
under adress:
Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/LV/HS Kerstin Lundberg
164 80 Stockholm

Erfaren RF-ingenjör
Vi söker dig som har erfarenhet av
radionätsoptimering, driftstödssystem,
AXE 10 O&M, systemverifiering eller
systemutveckling inom företrädesvis
GSM, och vill utveckla dig vidare.
Du bör ha jobbat i 2-3 år och vara
civilingenjör.

ERICSSON
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We are a young, hard working team located in
Stockholm, working in close relationship with our key
customers. For the right person, there will be a great
•rfM
opportunity to influence the total value chain for this
product area from product strategy to the implemenEricsson Telecom AB, Östersund
tation of the products at the customer.
• About the job, First of all you understand the meaning of: Call Centres. Automatic Call Distribution
Systems. Interactive Voice Response Systems. Telecom
Service Applications. Client Server Applications.
Working with Product Management in these areas,
you will be:
- Responsible for parts of the INS product portfolio
regarding profit opportunity tracing, strategies, product plans and customer presentations.
- Project sponsor responsible for product requirements and interface to our development organisation.
- Interface towards subcontractors, partners worldwide and other product management organisations
within Ericsson in order to effectively support necessary products and services
Contact: Jens Andersen ETXT.ETXJEAS (+46 8 719
6333) or Jeppe I.Hansen ETXT.ETXJEHN (+46 8 719
8467).
Ericsson Telecom AB, Switching & Network
Systems CustomerServices

PRODUKTIONSTEKNIKER
• Du skall som produktionstekniker ansvara för produktberedning och genomföra rationaliseringar inom enheten. Du skall också driva och delta i olika förbättringsprojekt.
Vi söker Dig som har lägst fyraårig teknisk gymnasieutbildning. Du bör ha goda kunskaper i engelska
samt ha erfarenhet från produktionsteknik, kvalitetsarbete och logistik. Dessutom vill vi att Du har arbetat i ADB-miljö, både i stordator och PC. Har Du även
erfarenhet från ytmonteringsprocesser är detta en
merit. Det är viktigt att Du har bra samarbetsförmåga, att Du är utåtriktad och resultatinriktad.
Dessutom skall Du vara förändringsbenägen.
Kontakta: Örjan Mårtensson, tfn 063-16 95 13.
Ansökan senast 1996-09-20: Pernilla Danielsson
ÖS/ETX/SA/PE.

PROVNINGSTEKNIKER
på både systemnivå samt kortnivå.

• Som provningstekniker ska Du aktivt arbeta för att
ständiga förbättringar och rationaliseringar rörande
provningsteknik initieras, genomförs och dokumenteras. Aktivt stödja produktionen med expertassistans samt vara en länk mot konstruerande instans
beträffande provningstekniska frågor samt aktivt
The basis for a sound service business is professionaldelta i industrialiseringsprojekt av nya produkter.
Customer Support and Hardware Services. The serviArbetet som provningstekniker erbjuder goda utces are delivered to our customers all over the world vecklingsmöjligheter samt deltagande i internatiofrom local companies and centralised units. The ope- nella projekt för kompetensöverföring mot ÖS-enheration has been in transformation towards a real ser- ten.
vice and business oriented way of working since the
För arbetet krävs högskolekompetens, (80-120 p),
start of Customer Service as a business of its own, and samt goda kunskaper i svenska och engelska.
the change is still ongoing.
Vi vill också betona kravet på god samarbetsförmåga, att Du kan arbeta i grupp/projekt och att Du är
positiv och utåtriktad.
• The unit Customer Support and Hardware Services
is located in Stockholm within Business Unit
Switching and Network Systems. We are now looking
Kontakta: Stefan Holmström tfn. 063-16 95 87 el.
for Product Managers that will participate in driving
010-683 39 56. Ansökan senast 1996-09-20: Pernilla
and put fuel into the change process.
Danielsson, ÖS/ETX/SA/PE.
Our challenge is to turn the support and hardware
operation into a profitable business for Ericsson, serPROJEKTLEDARE
vice business is the future.
The skills and competence we are looking for is:
• Som projektledare ska Du arbeta för införandet av
Experience from working within Ericsson minimum 5
nya produkter, industrialisering samt avveckling av
years, technical work with an interest for operational
gamla produkter. Du ska utveckla stödja och säkerdevelopment and business orientation. International
ställa processer som rör industrialisering.
and cross functional experiences are good and an inVi söker Dig som har erfarenhet av industrialiserterest in working internationally, and across boarder
ing, projektledning inom tillverkningsindustrin och
is a requirement. Good English spoken and in writing
kvalitetsarbete. För arbetet krävs lägst tekniskt gymis required Educational level: University or equivalent
nasium samt goda kunskaper i engelska.
is preferable
Vi vill även betona kravet på god samarbetsförmåga och att Du är positiv, lugn, noggrann, metodisk,
utåtriktad samt att Du kan kommunicera utåt.
Contact: Karin Hamberg, ETXT.ETXKAON, +46 8
Dessutom är det viktigt att Du som söker är positivt
7194663 or +46 70 5197956 or HR: Gabriella Gerdin,
inställd till förändringar och är beredd att arbeta
ETXT.ETXGAB, +46 8 7197930
med ständiga förbättringar.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Kontakta: Stefan Holmström tfn 063-16 95 87 el.
010-683 39 56 eller Tage Modin tfn 063-16 95 70.
AGGREGATOR, BUSINESS OPPORTUAnsökan senast 1996-09-20: Pernilla Danielsson
NITY TRACING - GLOBAL PRODUCT
ÖS/ETX/SA/PE.

PRODUCT MANAGERS FOR
CUSTOMER SUPPORT AND
HARDWARE SERVICES

LINE MANAGEMENT
• A key role in the Business Opportunity Tracing
Process for RMOG markets is available. The position
as an Aggregator is responsible for driving the activities involved in BOT, and interfacing to other departments in ERA
The BOT Process is a subset of the Requirements
Definition Process which is responsible for the definition and creation of new products.
These new products form the content of future
product releases and represent Ericsson's ability to remain competitive. BOT is specifically responsible for
gathering product requirements and business opportunities from individual markets, assessing, negotiating and preparing them to represent the view of global markets.
The position offers the opportunity to work with
developments in the marketplace from both a business and a technological perpective. It requires the
applicant to interact with different departments in
the Ericsson organisation both locally and internationally. The Aggregator will develop a familiarity with a
broad range of cutting edge and competitive technologies.
Applicants should possess project management
skills with the ability to be dynamic and analytical in a
goal-oriented and responsible manner. Should have
no less than two to three years experience in the telecommunications industry, preferably with GSM/DCS
systems, and be fluent in english. Other associated
skills will be considered in absence of telecommunications experience.
Contact Rodwin Bahadur, phone 08 75 72619, memoid ERACERABAHA Gogo Landén, Human
Resources, phone 08 75 72242, memoid ERAC.ERAGOGO . Application: Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/LFHS Amanda White 16480 Stockholm
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To support the test activities from MS8 up to TG5. To
investigate the types of test required up to MS8 and
to propose and produce a test strategy for this. To be
responsible for all Design related test documentation, eg. Function Test Plan and H/W Specification. To
coordinate the test activiites with any BM4 associated
projects, in particular, but not exclusively White CCS
Phase 3, MIO (IO and Adjunct Computer Subsystem)
and Lincoln (SDH and HW Modernisation).
ROLE DURATION: Suggested time scale: MS1 - TG5
Contact: Björn Berndtsson, 08-757 2232 or Håkan
: Full time involvement in BM4, Sep 96 - Mar 98, locaJonasson, 08-757 2842. Application: Ericcson Radio
ted at ETX.
Systems, AH Göte Hedblom, 164 80 Stockholm
It is important to become familiar with the scope
of the project at an early stage. The latest starting
point should be review of MS1 exit criteria.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
MEETINGS: Participate in the regular Main Project
meetings and Design Project Meetings. Other meeWCS BASSTATION tings on request from the BM4 project management.
OBJEKTLEDARE VERIFIERING
REPORTS: Initially monthly reports will be requiWideband Base Station Systems är en nystartad enhet red, more regular reporting will be required as the
för utveckling av system och produkter som leder
project moves into the test phases.
Ericsson in i bredbandsteknik för mobilradiosystem.
PROJECT INTERFACES: BM4 Design project manaSystemen baseras på nya teknologier som ATM växlar gement. BM4 Main project management. BM4 Test
och nya radiobasstationer. Vi år idag 185 personer
subproject responsible persons. BM4 Indus Project
och är primärt placerade i Kista.
management. BM4 TCM Project management.
LINE INTERFACES: In the line organization the person appointed shall report to XD/VP Bengt Bivrin.
• Vi söker nu en erfaren verifieringsobjektledare.
During the time scale mentioned above some line acDina arbetsuppgifter blir att planera och leda arbetet
tivities may be required.
inom objektet WCS radio/RBS verifiering. Då arbetet
ännu ej är påbörjat blir dina första arbetsuppgifter
att lägga upp verifieringsstrategier för WCS basstaApplication: Bengt Bivrin, Ericsson Telecom AB,
tioner.
ETX/XD/VP, S-126 25 Stockholm, or via memo:
ETXT.ETXBNB, or Noel Shannon, Ericsson Telecom AB,
Du är civilingenjör eller högskoleingenjör med ett
ETX/X/DP, S-126 25 Stockholm, or via memo:
par års erfarenhet av utvecklingsarbete inom data
ETXT.ETXSHAN
och/eller telekommunikation. Du bör ha arbetat på
en liknande position tidigare.
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Corporate Core
Kontakta: Ingemar Sohlman, tel 08-757 2210, meUnit IM/IT, LME/R
moid ERAC.ERAISO. Ansökan: Ericsson Radio Systems
AB, BR/TR/H Mattias Eriksson 164 80 STOCKHOLM
LMEIR is taking the lead in the areas of Information
Management
Information
Technology, and
Information Systems at Corporate level across the
Ericssson Radio Systems AB, Kista
Ericsson organization. This implies converting defined Corporate requirements into policies, guidelines
WCS BASSTATION and directives, which are developed in close cooperaOBJEKTLEDARE SYSTEM
tion with representatives from the Business Areas,
MLCs and LCs. In addition to the task of guiding the
Wideband Base Station Systems är en nystartad enhet Ericsson organization in the right direction within the
area oflM/IT, the unit has now been assigned the task
för utveckling av system och produkter som leder
Ericsson in i bredbandsteknik för mobilradiosystem. of realizing the plans and visions from the IT ESP '96 Systemen baseras på nya teknologier som ATM växlar which will be an exciting and interesting challenge!
och nya radiobasstationer. Vi är idag 185 personer
och är primärt placerade i Kista.
International experience from marketing or project management is required. Especially desirable is
experience gained while working at an Ericsson local
company. You should have the personal drive to manage your own projects based on the goals of the
unit. You should posses good communication skills.
The position is based in Stockholm and you should be
prepared for some travel. Your education is M. Sc. or
similar.

• Vi söker nu en erfaren systemobjektledare. Dina
arbetsuppgifter blir att planera och leda arbetet inom WCS radio/RBS system. Du kommer att leda ett
team erfarna systemerare som skall lägga grunden
för nästa generations basstationer.
Du är civilingenjör med ett par års erfarenhet av
utvecklingsarbete inom telekommunikation, företrädesvis mobiltelefoni och utveckling av basstationer.
Du har arbetat på en liknande postition tidigare.
Kontakta: Ingemar Sohlman, tel 08-757 2210, memoid ERA.ERAAISO. Ansökan: Ericsson Radio Systems
AB, BR/TR/H Mattias Eriksson 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Utvecklings AB, Älvsjö

KVALIFICERADE PERSONER
FÖR PROJEKTLEDNING

• Sökes till UAB/X/O -Projektkontoret. UAB/X - AXE
Switching Development ansvarar för GSS, APT-devices
och ESS inom AXE10. Dvs väljare, väljaranslutna orEricsson Radio Systems AB, Kista
gan och talmaskiner.
Projektkontoret UAB/X/O söker följande personer;
Configuration Manager, Quality Manager, Controller,
PROJECT MANAGER, CUSTOMER
samt Projektledare (2st).
ACCOUNTS DEVELOPMENT
Projektkontoret bildades nyligen och det innebär
Around the world, wireless and PCS markets are
att du får vara med från början och påverka det gegrowing rapidly. D-AMPS/AMPS systems today serve mensamma sätt, som våra projekt skall hanteras på.
over 50% of the world's subscribers. Our mobile teDu kommer att arbeta nära de LDCer som arbetar
lephone system, CMS 8800, is the world's most sold inom vårt ansvarsområde - EPA, TEI, ETM, ETO, LMF,
system, all standards considered.
EEI och EME. Många av våra projekt ingår i LINCOLN
(HWM 1.3) och det år därför av yttersta vikt att projekten drivs mycket professionellt.
• To reinforce our position in the market we have
built a new organization with marketing and sales reSom projektledare ansvarar du själv för projektet
sponsibilities for all of our existing customers. In addiinför styrgruppen, men givetvis kommer du att få det
tion, our unit is responsible for the marketing and sastöd som behövs för att du skall kunna lyckas nå proles interface with our global subsidiary companies.
jektmålen. Projektkontoret består i dag av 6 persoThe unit "Customer Accounts Development" is rener, men vi skall bli ungefär det dubbla till årets slut.
sponsible for two types of projects.
Performance improvement projects are aimed at
Kontakta: UAB/X/OC Magnus Jacobson tel. 08-727
improving the operation of our customers cellular
4122 memo: ETXT.ETXMSJN. Ansökan: Maria Lerner
networks. We are responsible to drive these projects
ÄL/UAB/P
and to co- ordinate the activities and resources involved.
Ericsson Telecom AB, Hägersten
The second type of projects is aimed at improving
the sales and operational activities between our local
ROLE DEFINITION BM4, BASIC TEST
companies and our headquarters organization. Our
& FUNCTION TEST LEADER
main goal is to improve our customers' satisfaction.
Much of our activity centers on our process manage• RESPONSIBILITY: The BT & FT Leader shall coordiment method for improvements. We also support the
nate all test activities from the start of Basic Test up to
associated competence build-up at the local companithe end of Function Test in BM4. The role also involes. We are looking for two Project Managers. As a
ves support for test activities from MS8 until TG5..
project manager you will be responsible to drive pilot
AUTHORrTIES: To lead and use the resources allocaprojects in these areas. You will also be instrumental
ted to the assignment. The BT & FT Leader shall report
in deploying these projects to the entire global orgato the BM4 Design Project Manager, Noel Shannon.
nization.
TASKS: To coordinate all test activities up to MS8.

PROJECT ASSISTANT,
INTRANET

• The area Information Management involves the
responsibility for the support within the development of Ericsson's Product and Business information
within the TTC-process (Time To Customer-process).
This includes standards, information systems, support
and implementation related to the IT ESP. An important area within IM is to create policies and guidelines
for publishing and distribution of information using
the web-technology.
To reach the goals according to the IT ESP, we are
now looking for a person to join our team within the
development project. The responsibility area covers
support for development of internal Webs, administration and maintenance of the LME/R Web-site, supporting the LME/R team, participating in the project
work, as well as being able to present the technology
to user groups within Ericsson. We are looking for a
person with marketing experience combined with an
operational knowledge of the PI and Bl areas as well
as the TTC-process. You also have experience working
with Web technology, being a motivated person who
enjoys working in a team.
Contact: Roger Larsson, tel.: +46 8 719 87 26, Memo:
LME.LMEROLA or Ove Gustavsson, tel.: +46 8 719 71
89
Memo:
LME.LMEGSON.
Application:
Telefonaktiebolaget
LM
Ericsson,
TV/LME/R
AnneCathrine Krantz, 126 25 Stockholm, SWEDEN,
Memo: LME.LMEACEK
Ericsson Utvecklings AB, Östersund

PROJEKTLEDARE ÖSTERSUND

Enheten för IO-utveckling, som tillhör Ericsson
Utvecklings AB, ansvarar för all kommunikation mot
AXE10, vilket innebår konstruktion och produktansvar för olika delsystem i dess datadel, APZ. IO-området inom AXE utvecklas nu i en rasande fart. Detta
med syfte att skapa lönsamma, öppna och driftsäkra
IO-system. Vi i Östersund år ca 120 personer som är
med i detta utmanande arbete som sträcker sig från
förstudier, mjukvaru- och elektronikkonstruktion till
verifiering och kundstöd.
• Vi är just nu mitt uppe i ett av våra största utvecklingsprojekt hittils, IOG20 ,nästa generation av IO,
med betydligt högre kapacitet samt en kraftig reducering av hårdvaran. En produkt som emotses med
högt intresse av våra kunder. Vi är nu i den fas av projektet att det äör hög tid att börja förbereda för First
Office Application (FOA), dvs den första hos kund installerade IOG20.
Det är här som DU kommer in i bilden då vi söker
en FO A-projektledare. Tekniskt är det en merit om Du
har kännedom om hårdvara och mjukvara inom IO,

samt känner till de metoder och tekniker vi använder
oss av. Du behärskar Engelska i tal och skrift. Du är
stresstålig samt duktig på att hålla ordning och reda.
Arbetet med FOA-aktiviteterna beräknas vara klart
tidigast någon gång under kvartal fyra 1997.
Kontakta: Ulte Mattsson, ÖS/UAB/I/FGC, memo
ETXT.ETXULTE, tel 063-169508, eller Thomas Moberg,
ÖS/UAB/1/FC, memo ETXT.ETXTMOB, tel 063-169517.
Ansökan senast 96-08-30 : Anita Wengborn,
ÖS/ETX/SA/OP, Ericsson Telecom, Box 374, 83125 Östersund

stallationsarbete inom något eller några av följande
områden:Windows NT, Novell Netware, UNIX, SQL
Windows, SQL Base och kommunikation/nätverk.
Allmän Ericssonkunskap, speciellt inom Modification
Handling i AXE, värderas högt. Goda kunskaper i engelska, såväl i tal som skrift, är viktigt.

skinvarukonstruktion. Vi sitter i ljusa, fräscha lokaler i
Älvsjöanläggningen.

Kontakta: Björn Larsson, tel 054-29 44 38, memoid
EIN.BJLA Ansökan: KS/EIN/H Agneta Agnemyr

Ericsson Telecom AB, Switching and Network
Systems AXE - FutureApplication Lab

Ericsson Telecom AB, Basic Technology, Kungens
Kurva

LAB & PROTOTYPE ENGINEER

KOMPONENTINGENJÖRER

EMU
Ericsson Inf ocom Consultants AB, Kista

ERFARNA
SERVERKONSTRUKTÖRER
• För att kunna genomföra en kraftig expansion inom områdena operatörsstödsystem och produktionsstödssystem på en internationell och kraftigt
växande marknad för tele/radiokommunikation, behöver vi nu förstärka våra enheter med fler målmedvetna medarbetare.
Vi levererar framtidssäkra och produktionseffektiva systemlösningar för kvalitets/produktionsuppföljning och ärendehantering. Våra uppdragsgivare
finns inom Ericssonkoncernen med kunder och deras
tekniskt utmanande och dynamiskt växande verksamhet över hela världen. Korta beslutsvägar, högt i
tak och frihet under ansvar är exempel på ingredienser i vårt framgångskoncept.
Som serverkonstruktör, för i första hand
Alphamiljö, kommer du att bli en mycket viktig kugge i ett av våra många utmanande och internationella client/serviceprojekt. En av de viktigaste uppgifterna är att förstå serverns möjligheter i komplexa produkter. Kraven på produkter år höga vad gäller transaktionsintensitet och tillförlitlighet, där vi vet att servern spelar en avgörande roll.
Erfarenhet inom något av följade områden värderas
högt:
C/C++,
Open
VMS
och
NT,
Relationsdatabaser
(ex.
RDB
och
Oracle),
Middlewareområdet (ex. DmQ och ObjectBroker).
Kontakta: Per Grundström, tel 054-29 48 40, memoid ein.pegr Ansökan: KS/EIN/H Agneta Agnemyr.
Ericsson Telecom AB, Basic Technology, Kungens
Kurva

PRODUKTUTVECKLARE
• Vi behöver Dig som vill arbeta med elektriska länkar.
Vår enhet arbetar med elektriska och optiska länkar d.v.s. förbindningen mellan kretskort resp. bakplan. Området omfattar olika typer av don och kablar. Allt från standardlänkar till länkar med speciella
signal- och EMCkrav.
Du kommer att arbeta med att ta fram nya elektriska länkar för systemen samt vara konstruktionsansvarig för ett antal produkter Vi arbetar i ett dynamiskt område med många kontakter både inom och
utanför koncernen, med såväl kunder som leverantörer.
Vi söker Dig som är högskole-/civilingenjör eller
motsvarande med el/tele bakgrund. Det är en merit
om Du har några års erfarenhet av el- och mekanikkonstruktion eller liknande. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att trivas med detta jobb.
Som person är Du drivande, utåtriktad och flexibel.
Kontakta: Camilla Ericsson, 08/719 6246 MEMO:
ETX.ETXCBEN eller Elaine Ritzman, Personal, 08/719
4607 MEMO ETX.ETXELAI
Ericsson Inf ocom Consultants AB, Karlstad

TEKNIKER
• För världsomspännande installations- och verksamhetsstöd. För att kunna genomföra en kraftig expansion inom områdena operatörsstödssystem och
produktionsstödssystem på en internationell och
kraftigt växande marknad för tele/radiokommunikation, behöver vi nu förstärka våra enheter med fler
målmedvetna medarbetare.
Vi levererar framtidssäkra och produktionseffektiva systemlösningar för kvalitets/produktionsuppföljning och ärendehantering. Våra uppdragsgivare
finns inom Ericssonkoncernen med kunder och deras
tekniskt utmanande och dynamiskt växande verksamhet över hela världen. Korta beslutsvågar, högt i
tak och frihet under ansvar är exempel på ingredienser i vårt framgångskoncept.
Du kommer i huvudsak att arbeta med installationer av våra programvaror hos kunder över hela världen. Arbetet innebär mycket resor och vistelser
utomlands, ibland upp till flera veckor per installation. I samband med installationen förekommer också kundutbildning och verksamhetsstöd. Då du inte
arbetar med installationer är du sysselsatt med programvarutester och kundsupport i vår Helpdesk.
Du Sr en utåtriktad gymnasie- eller dataingenjör
med några års erfarenhet av systemunderhåll och in-
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Basic Technology, ETX/U, har rollen att förse telecomprodukter med bästa möjliga grundteknik. Inom enheten för Diskreta komponenter på komponentavdelningen söker vi två komponentingenjörer: en med
huvudinriktning Diskreta halvledare och en med huvudinriktning Induktiva komponenter.
Vår enhet ansvarar för komponentval, kvalificering och karakterisering av Diskreta komponenter.
• Du kommer att arbeta med komponentval i konstruktionsprojekt bistå med kunskap om marknad,
tekniska egenskaper samt göra bedömningar om tillförlitlighet. Du kommer även att följa den tekniska
utvecklingen inom området genom kontakter med
leverantörer och konstruktionsinstanser inom och
utom Sverige.
Personliga egenskaper som vi värdesätter högt är
förmåga att arbeta i team, ha initiativförmåga, helhetssyn, servicevilja, ansvarskänsla och kunna uttrycka sig bra i tal och skrift på både svenska och engelska.
Din bakgrund är högskole- eller gymnasieingenjör
med elektronikinriktning.
Kontakta: ETX/U/KD Göran Berglund, Memo:
ETXETXBGBE, tel: 08-719 9122. Ansökan: KK/ETX/U/P
Monica Kängström.Memo: ETX.ETXMOKM.
Ericsson Telecom AB, Basic Technology, Kungens
kurva.

KOMPONENTINGENJÖR
Basic Technology, ETX/U, har rollen att förse telekomprodukter med bästa möjliga grundteknik. Inom enheten för Mikrokretsar på komponentavdelningen
söker vi komponentingenjörer med inriktning på
höghastighets interface kretsar.
Vår enhet ansvarar för komponentval, kvalificering och karaktärisering av mikrokretsar. Vi ansvarar
också för att ta fram simuleringsmodeller för standardkretsar.
• Du kommer att arbeta med komponentval i konstruktionsprojekt, bistå med kunskap om marknad,
tekniska egenskaper samt göra bedömningar av tillförlitlighet. Du kommer även att följa den snabba
tekniska utvecklingen inom området mycket kontakter med leverantörer och konstruktionsinstanser inom och utom Sverige.
Personliga egenskaper som vi värdesätter högt är
förmåga att arbeta i team, vara serviceinriktad, ha
initiativförmåga, helhetssyn och ansvarskänsla. Du
bör kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl
svenska som engelska.
Din bakgrund är civil- eller högskoleingenjör med
erfarenhet av komponentstandardisering eller
elektronikkonstruktion.

Kontakta:
Mario Dugandzic, Tel:08-7195093,
Memo:ETX.ETXMDU, ÄL/ETX/U/HJ. Ansökan: Monica
Kängström KK/ETX/U.

• It is time to bring AXE into the 21st century.
Do YOU want to shape the future of AXE and thus
the future of Ericsson? Do YOU want to take YOUR
ideas to a working prototype in a matter of weeks?
Do YOU like to work closely in a team? Do YOU want
to work with front end technology? Then, this is
YOUR chance!
The work will start up now. The purpose is to prototype new technologies in AXE, such as: B-ISDN,
Internet, programming languages, other lab's results,
etc. we are looking for a few good women and men,
who would like to work in teams, take own initiatives
and to work in a creative environment.
You have experience in AXE, broadband, protocols, programming and/or testing.
Contact: 08/71 90860 TN/ETX/X/DS Peter Öhman
ETXT.ETXHLP or, 08/71 95989 TN/ETX/X/DS Magnus
Hallenstål ETXT.ETXCOKE.
Ericsson Telecom AB, Core Unit Basic Technology,
Älvsjö

STÖD FÖR FIRMWARE OCH PROGRAMMERBARA KRETSAR
Inom maskinvarukonstruktion finns ett ökande behov av att utnyttja diverse tekniker för att lösa kopplingarna mellan program- och maskinvara. Samtidigt
behöver man på ett genomtänkt sätt avgöra vad som
ska realiseras i programvara respektive maskinvara.
Här är hårdvarunära programmering och programmerbara kretsar de vanligaste sätt som används idag.

Ericsson Telecom AB, Core Unit Basic Technology,
Älvsjö

IN-SYSTEM RECONFIGURABLE
HARDWARE
• Gillar du att arbeta med både programvara och
maskinvara? Då är detta kanske rätt jobb för dig.
Idag finns det nya generationer av FPGA-kretsar som
år laddbara under drift. En av många tänkbara användningar är att ladda in ett processorkråvande programvarublock i en FPGA och på så sätt avlasta processorn och låta denna exekvera de mer krävande
jobben. Med en sådan lösning finns potential att
mångdubbla processorns arbetskapacitet. In-System
Reconfigurabie Hardware kan bli en ny paradigm inom datorarkitektur!
Arbetet går ut på att delta i utarbetandet av konstruktionsmetoder med In-System Reconfigurabie
Hardware, dvs utreda hur kretsarna kan användas på
bästa sätt vilka konsekvenser det får för programmeringen etc. Vi strävar efter att prova metoderna
parallellt med skarpa projekt och på så sätt kunna
jämföra resultaten direkt.
Du är troligen civilingenjör, D, E eller Y, med intresse för både program- och maskinvarukonstruktion.
Du bör ha erfarenheter av konstruktion inom något
eller båda områden.
Avdelningen arbetar med utvecklingsmiljö för maskinvara och består idag av ca 75 personer. Själva sektionen består idag av 8 personer och arbetar med
kompetensstöd för System och Egenskaper inom ma-

Kontakta: Tommy Jansson, Tel: 08-7196663, Memo:
ETX.ETXTSJA,
ÄL/ETX/U/H.
Ansökan:
Monica
Kängström KK/ETX/U.
Ericsson Radio Messaging AB, Älvsjö

CHEF SAMT ETT FLERTAL NYA MEDARBETARE TILL ENHETEN SYSTEM/
PROJEKTLEDNING
Ericsson Radio Messaging AB svarar för koncernens
världsomspännande verksamhet inom
området
"Wireless Messaging", en- och tvåvägs personsökning samt mobildata. Våra produkter omfattar allt
ifrån personsökare och radiomodem till kompletta
nät. Vi är idag knappt 300 anställda.
Vår utvecklingsenhet i Älvsjö behöver nu förstärkas
med ett antal nya medarbetare. Arbetsplatsen är
idag i Älvsjö, men vi kommer att under första kvartalet 1997 flytta till nyrenoverade lokaler i
Hallonbergen.
Enheten arbetar med att utforma vår systemarkitektur baserat på krav från produktledning, bistår
med expertstöd vid försäljnings- och offertarbete, är
känselspröt mot marknaden med avseende på ny teknologi samt utarbetar långsiktiga planer för våra
system. Lämplig bakgrund är civilingenjör eller motsvarande med erfarenhet av ovan område, samt för
dig som är intresserad av chefsjobbet förmågan att
leda och utveckla personal. En del resor förekommer
i arbetet.

MEDARBETARE TILL
SYSTEMINTEGRATIONSENHETEN

• Vi söker dig som vill arbeta med kompetensstöd åt
maskinvarukonstruktörer inom Ericsson. Arbetet går
ut på att samla in krav från konstruktörer och utifrån
dessa ta fram bra lösningar och konstruktionsflöden.
Samtidigt är det viktigt att ha bra inblick i pågående
konstruktionsprojekt för att kunna sprida kunskap
om "best practice" inom området bland konstruktörerna.
Du har en god erfarenhet av hårdvarunära programmering och/eller programmerbara kretsar från
tidigare konstruktionsprojekt. Vi tror samtidigt att
du vill ändra fokus från att konstruera själv till att bistå andra konstruktörer med bra lösningar och på så
sätt få en högre utväxling på dina och andra konstruktörers idéer.

• Enheten integrerar produkter från våra underleverantörer till kompletta system. Systemen testas och
dokumenteras för att ingå i vår produktportfölj.
Exempel på produkter som integreras är basstationer,
paketväxlar och meddelandecentraler. En del av dessa produkter är egenutvecklade och en del köps in.
Lämplig bakgrund är civilingenjör eller motsvarande
med erfarenhet av ovan område.

Avdelningen arbetar med utvecklingsmiljö för maskinvara och består idag av ca 75 personer. Själva sektionen består idag av 8 personer och arbetar med
kompetensstöd för System och Egenskaper inom maskinvarukonstruktion. Vi sitter i ljusa, fräscha lokaler i
Älvsjöanläggningen.

Ericsson Mobile Communications AB, Lund

Kontakta:
Mario Dugandzic, Tel:08-7195093,
Memo:ETX.ETXMDU, ÄL/ETX/U/HJ. Ansökan: Monica
Kängström KK/ETX/U.
Ericsson Telecom AB, Kungens Kurva

Kontakta: Per Back KK/ETX/U/KM, Tel: 08/ 719 98 53,
Memo: ETXS.ETXPEBC Peter Franck, KK/ETX/U/KM,
Tel:08/719 51 79, Memo:ETX.ETXPFR; Monica
Kängström, Personal, KK/ETX/U/P, Tel: 08/ 719 66 87,
Memo: ETXS.ETXMOKM

ing och kompetensutveckling för oss och våra kunder.
En annan önskvärd egenskap hos Dig är viljan att se
framåt och våga prova nya lösningar på problem med
bibehållet sunt förnuft.
Avdelningen arbetar med utvecklingsmiljö för maskinvara och består idag av ca 75 personer. Vi sitter i
ljusa, fräscha lokaler i Älvsjöanläggningen, med närhet till flera av våra kunder.

SUPERVISORS
till våra installationsprojekt inom bredband.
• Uppgifterna för en Supervisor år mycket varierande, men omfattar vanligen övervakning av installation, installationstest och acceptance test.
Efter en tids utbildning får du vara med och bygga
upp våra nät över världen, så du måste tycka om att
resa.
Tidigare erfarenheter inom SDH, PDH, videosystem
eller UNIX år meriterande men ej ett krav.

Kontakta: Magnus Kristersson, tel 08-7192816; Lars
Enroth, tel 08-7191620 eller Susanna Wahllöf, personal, tel 08-4044972. Ansökan: Ericsson Radio
Messaging AB,Doris Hagala, KI/ERM/HS, 164 80
Stockholm

KONSTRUKTÖR
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer
och marknadsför mobiltelefoner över hela världen.
Till vår enhet Mixed Mode ASICs i Lund söker vi en
konstruktör.
• I Dina arbetsuppgifter ingår specifikation, konstruktion och verifiering av mixed signal ASICs för
tillämpning i framtida mobiltelefoner och tillbehör.
Du kommer att arbeta med dels biopolär och CMOS
analog kretskonstruktion och dels digital konstruktion, allt från högnivåspråk som VHDL och AHDL till
layout på kisel.
Din bakgrund är minst civilingenjör med kunskaper inom analog och digital kretskonstruktion.
Kunskaper inom radioteknik är meriterande. Vi
förutsätter att Du behärskar engelska i tal och skrift.
Kontakta: Torbjörn Johansson, 046-18 15 42.
Ansökan: Ericsson Mobile Communications AB, Lotta
Sundahl. 223 70 Lund.
Ericsson Mobile Communications AB, Lund

Kontakta: Karl Eric Målberg, chef, tel 08-719 9927
memo ETXKEM eller Catarina Larson Åstrand,
Personal, tel 08-719 0836 memo ETXLCAT
Ericsson Telecom AB, Core Unit Basic Technology,
Älvsjö

SEKTIONSCHEF FÖR SYSTEM
OCH EGENSKAPER HW
• Vi söker en sektionschef med erfarenheter av
systemkonstruktion för maskinvara. Vi år en sektion
om 8 personer med ambitioner att växa under året.
Sektionen arbetar med kompetensstöd för System
och Egenskaper inom maskinvarukonstruktion. Vi behöver Dig för att leda och inspirera oss i vårt arbete
hos våra kunder att finna bra systemkonstruktionslösningar. Detta arbete går ut på att hitta nya arbetssätt metoder och verktyg för att underlätta och
förbättra systemkonstruktörernas arbete.
Som sektionschef behöver Du vara drivande, säljande och ha ett bra kontaktnät bland systemkonstruktörer. Arbetet är utmanande och innehåller allt
ifrån att utnyttja senaste tekniken till marknadsför-

WIRELESS COMMUNICATIONS
RESEARCH
The advanced studies group at Ericsson Mobile
Communications AB in Lund performs research related to wireless technology. We focus on new algorithms, architectures and technologies for cost-efficient
implementation of wireless terminals.
• You will be part of a team that develops new airinterfaces for future wireless products, as well as investigates and evaluates the technical implications of
proposed changes to current wireless systems, e.g.
GSM, D-AMPS, WLAN. We also develop new algorithms and architectures to improve current implementation of wireless handheld terminals.
We are seeking candidates with a Ph.D. or similar
experience in wireless telecommunications with a
special focus on areas related to the air-interface, e.g.
modulation, channel coding, multiple access, protocols, etc. Applicants must have the ability to work independently and the strength to pursue problems to
a solution that can be implemented in an efficient
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manner. We also require good verbal and written
communication skills.
Contact: Kjell Gustafsson, phone 046-18 15 14.
Application: Ericsson Mobile Communications AB,
Lotta Sundahl, S-223 70 Lund

JOBBNYTT
och/eller telekommunikation. Du har även god kännedom om vilka krav som ställs på en dokumentdatabas i ett stort utvecklingsprojekt.

skaper på annat sätt och att Du tycker om arbete i
team eller på egen hand. Erfarenhet från mobiltelefonivärlden är inte nödvändig men meriterande.

Ericsson Radio Access AB, Kista

Kontakta: Ingemar Sohlman tel 757 2210, memoid
ERAC.ERAISO. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB,
BR/TR/H Mattias Eriksson 164 80 STOCKHOLM

Kontakta: Paul Stjernholm. tel. 08-757 2502. email:
paul.stjernholmÉera-lvk.ericsson.se,
eller
Britt
Alexanderson, Personal, tel. 08-757 0338

Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

ERFAREN SYSTEMINGENJÖR
TILL GSM
RADIONÄTUTVECKLING

Affärsenheten ANP - Antenna Near Products - har affärsansvar för sitt produktområde som omfattar delsystem i radiobasstationer till samtliga mobiltelefonistandarder, exempelvis GSM, D-AMPS, DCS, PCS, E
TACS, NMT, PDC. Produkterna innefattar mikrovågsteknik, analog och digital HW, mekanik samt programvara. Utvecklingen och produktifiering sker i nära samarbete med alla Ericssons affärsområden mom
mobiltelefoni, då affärsenheten är kompetenscenter
för mikrovågsfilter, combiners, lågbrusförstärkare,
radiotestloopar o d.

Ericsson Radio Messaging AB, Älvsjö

BACK OFFICE, SENIOR
TECHNICAL SUPPORT
• Med fokusering på våra kunder, söker vi Dig som
skall arbeta i en Back Office funktion. Arbetet består
av att dels vara ett stöd till övriga support funktioner
i Sverige och internationellt, dels att ansvara för tekniska eftermarknadsfrågor gentemot våra Local
Design Centers, Partners och OEM-underleverantörer, samt deltaga i systemintegrationsarbete.
Vi vill att du har följande: Teknisk utbildning på
gymnasie- eller högskolenivå. Djupa kunskaper inom
ett eller flera av områden, Unix databas- hantering
med SQL, LAN/WAN, Shell programmering och C++
eller telekommunikation. Goda språkkunskaper i
engelska år ett krav.
Arbetsplatsen är idag i Älvsjö, men vi kommer att
under 1997 att flytta till nya fräscha lokaler i
Hallon bergen.
Kontakta: Thomas Bjerke, tel 08-719 16 02, memoid
ERM.ERMTHBJ eller Kristina Johnsson, pesonal tel 08757 14 49 memoid ERM.ERMKRIJ. Ansökan: Ericsson
Radio Messaging AB Doris Hagala, KI/ERM/HS 164 80
STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Nacka Strand

HW DESIGN ATM
Wideband Base Station Systems är en nystartad enhet
för utveckling av system och produkter som leder
Ericsson in i bredbandsteknik för mobilradiosystem.
Systemen baseras på nya teknologier som ATM växlar
och nya radiobasstationer. Vi är idag 185 personer
placerade i Kista och Nacka. För denna tjänst gäller
placering i NackaInom avdelningen "ATM Switching development"
där vi arbetar med ATM-system för mobila tillämpningar utökar vi vår verksamhet och behöver därför
ytterligare
elektronikkonstruktörer.
• Du kommer att arbeta med systemering, konstruktion och utprovning av främst linjekort och processorer i vårt ATM-system.l detta arbete ingår bl.a. att tillsammans med övriga teammedlemmar utreda och
välja kretsar samt att hålla kontakter med underleverantörer.
Vi ser helst att du har ett par års erfarenhet av digital elektonikkonstruktion och gärna att du har någon erfarenhet inom ATM, men framförallt vill vi att
du arbetar bra i grupp och trivs med att utvecklas och
ta eget ansvar.
Kontakta: NA/ERA/BR/TR/MDC Ola Dagberg, Tel. 08422
0253,
mail:
ola.dagbergEera.ericsson.se.
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, BR/TR/H Mattias
Eriksson 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, kista

WCS BASSTATION SYSTEMERARE
Wideband Base Station Systems är en nystartad enhet
för utveckling av system och produkter som leder
Ericsson in i bredbandsteknik för mobilradiosystem.
Systemen baseras på nya teknologier som ATM växlar
och nya radiobasstationer. Vi år idag 185 personer
och är primärt placerade i Kista.
• Vi söker nu erfarna systemerare som vill arbeta
med definiering av en ny basstation. Du kommer att
arbeta med basstationens yttre gränssnitt och dess inre arkitektur. Vi jobbar i en expansiv och kreativ miljö.
Du är civilingenjör eller högskoleingenjör och har
ett par års erfarenhet av utvecklingsarbete inom data
och/eller telekommunikation. Du bör ha god kännedom om dagens digitala mobiltelefonsystem.
Kontakta: Ingemar Sohlman, tel 757 2210, memoid
ERAC.ERACISO. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB,
BR/TR/H Mattias Eriksson 164 80 STOCKHOLM

Kartdataenheten inom ERA ansvarar för framtagning
av kartdatabaser, såväl från topografiska kartor som
från satellitbilder, från de länder utanför Sverige där
Ericsson etablerar mobiltelefonsystem.
Kartdatabaserna används vid simulering av radiotäckning. Vår
verksamhet växer snabbt samtidigt som vi står inför
nya teknikutmaningar. Vi söker nu, till två fasta tjänster och en vikariatstjänst

KARTDATAINGENJÖRER
• Vi arbetar i Sun/Unix-miljö med: Digitalisering av
utvald information från topografiska kartor.
Konvertering av befintlig kartdata mellan olika koordinatsystem och dataformat. Kontroll och utvärdering av inköpta databaser.
Idag är vi tio personer på enheten. De flesta med
lång erfarenhet. Teamkänslan är stark även om var
och en arbetar mycket självständigt under stort eget
ansvar. Du kommer att vara ansvarig för egna projekt
och det kan då också betyda internationella kontakter med våra kunder och underleverantörer. Vi sitter i
nya trivsamma lokaler i centrala Sundbyberg, nära till
allmänna kommunikationer.
Du som söker bör vara civilingenjör inom lantmäteri eller liknande.Hardu dessutom djupare kunskaper och även erfarenhet av GIS är det en stor fördel.
Kontakta: Robert Stenlund, tel 08-7570196; AnnaStina Andersson, tel 08-7572954; Ingela Gull, tel 087572350. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, Liljana
Sundberg LP/H, 164 80 STOCKHOLM.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SYSTEMLEDNING RADIONÄT
Systemledning Radionät är ansvariga för radionätslogiken i systemen GSM, DCS, och KS, samt ansvarar
för metoder, riktlinjer, hjälpmedel och tjänster för
planering och optimering av dessa mobiltelefoninät.
Vår styrka ligger i en djup kunskap om nätarfc/tektur,
viljan att
tillämpa
nya teknologier
i våra
mjukvaruprodukter, samt ett tätt teamarbete, där
fälterfarenheter från kundsystem ger återkoppling
till system- och metodutveckling. Nu behöver vi förstärkning. Gemensamt för alla tjänster är att Du obehindrat kan uttrycka dig skriftligt och muntligt på
engelska, samt är beredd på att resor i tjänsten förekommer.

ERFAREN CELLPLANERARE
• Vi arbetar globalt med support för cellplanering.
Våra främsta uppgifter är vidareutveckling av verktyg, riktlinjer och tjänster inom området. Arbetet utförs både vid skrivbordet och ute i f ä l t samt innebär
mycket kontakter inom organisationen och med kunder. Vi söker Dig som har lång erfarenhet inom området mobiltelefoni. Det krävs att Du har arbetat flera
år med cellplanering, alternativt GSM på systemnivå.
Du är självgående och kan arbeta både i team och på
egen hand.
Kontakta: Ola Pettersson, tel. 08-404 4709 eller Britt
Alexanderson, Personal, tel. 08-757 0338

CHEF FÖR
APPLIKATIONSSUPPORT
• Supportenheten ansvarar för de cellplaneringsverktyg som utvecklas inom enheten, alternativt används inom organisationen. Verktygen är i huvudsak
mjukvaruprodukter, men mätutrustning förekommer
också. Uppgifterna är marknadssupport, användarstöd, produkthantering, samt installationer och
utbildning över hela världen. Vi söker Dig som är utåtriktad, samt van vid kundkontakter och supportverksamhet. Det krävs att Du kan hantera stressade situationer och har bra hand med människor. Erfarenhet
av mobiltelefoni eller UNIX är önskvärt.
Kontakta: Ola Pettersson, tel. 08-404 4709 eller Britt
Alexanderson, Personal, tel. 08-757 0338

Ericsson Radio Systems AB, Kista

WCS BASSTATION CONFIGURATION MANAGER
Wideband Base Station Systems är en nystartad enhet
för utveckling av system och produkter som leder
Ericsson in i bredbandsteknik för mobilradiosystem.
Systemen baseras på nya teknologier som ATM växlar
och nya radiobasstationer. Vi är idag 185 personer
och är primärt placerade i Kista.
• Vi söker nu en person som vill vara med och bygga
upp en ny dokumentdatabas för WCS basstationsutveckling.
Du är civilingenjör eller högskoleingenjör och har
ett par års erfarenhet av utvecklingsarbete inom data

KONTAKTEN NR 13 1996

OBJEKTORIENTERAD
APPLIKATIONSUTVECKLING
• Vi arbetar med att omsätta idéer och metoder till
applikationer för planering av mobiltelefoninät.
Arbetet är varierande och sträcker sig från mindre
Windows-program till stora funktionsblock i Unix-baserade stöd- och planeringssystem. Vi jobbar med hela utvecklingskedjan, från analys och design till konstruktion och test. Till vår enhet söker vi nu Dig, som
har erfarenhet av objektorienterad design och konstruktion, som kan C++, Unix och Windows. Har du
erfarenhet från utveckling baserat pä OLE, CORBA,
relations- eller objektorienterade databaser är det intressant. Vi tror att Du är civilingenjör med datainriktning, eller att Du har förvärvat motsvarande kun-

• Vi ansvarar för utvecklingen av nya radionätfunktioner och metoder för Ericssons GSM-baserade
system. Inom radionätområdet pågår en mängd aktiviteter för att klara ökade krav på kapacitet och ökade krav från tillämpningar, t.ex. gatuceller och inomhusnät. Vi har ett nära samarbete med produktledning och kunder. Vi behöver nu förstärka vår organisation med en erfaren radionätingenjör. Vi förväntar
oss att du har ett par års erfarenhet inom GSM, operatörserfarenhet är önskvärd. Dina arbetsuppgifter
blir att leda viktiga utredningar och studier inom vårt
verksamhetsområde. Vi bedriver vårt arbete i projekt
och använder oss av teoretiska studier, datorsimuleringar, fältförsök och fältförsök i operatörsnät.
Arbetet innebär också att knyta samman resultat från
forskning med krav på dagens och morgondagens
GSM-nät, samt att agera som allmänt stöd för yngre
medarbetare. Om du gillar utmaningar och vill påverka utformningen av framtidens GSM-baserade radionät så kan det hår vara jobbet för dig.
Kontakta: Thomas Johansson (4045740), email: thomas.johanssonEera-lvk.ericsson.se
eller
Britt
Alexanderson, Personal, tel. 08-757 0338

ERFAREN RF INGENJÖR
• Vi söker dig som har erfarenhet av radionätsoptimering, driftstödssystem, AXE10 O&M, systemverifiering eller systemutveckling inom företrädesvis GSM,
och vill utveckla dig vidare. Du bör ha jobbat i 2-3 år
och vara civilingenjör. Vår enhet arbetar med avancerade prestandamätningar och "trouble shooting" i
våra kunders radionät. Analys och problemlösning inom områden som radiomiljö, frekvensplanering, talkvalitet och trafikmönster i mobiltelefonsystem är
viktiga delar av vårt jobb. Dessutom återmatar vi nätoperatörers erfarenheter till systemutvecklingen för
att höja prestandan i Ericssons GSM-baserade mobiltelefonsystem. Arbetet innebär många kontakter inom organisationen och med kunder världen över. Du
måste också vara beredd att hålla kundpresentationer och arbeta både självständigt såväl som i mindre
grupper.
Kontakta: Stefan Svennebring, telefon 08-757 3690,
email: stefan.svennebringEera-lvk.ericsson.se eller
Britt Alexanderson, Personal, tel. 08-757 0338

Ansökan senast 22 september: Ericsson Radio Systems
AB, KI/ERA/LV/HS Kerstin Lundberg, 164 80
Stockholm.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Do you need a challenge? Join our Radio Network
Control organization!
• You will: work with advanced technologies for mobile communication, work within a new, growing organization, work with system architecture, design,
implementation and test, work in a project with a
challenging time schedule, have possibilities of fast
personal development work in a project with geographically distributed development with opportunities for international contacts.
Our department Radio Network Control Design, is
located in Kista and belongs to the new unit WIDEBAND BASE STATION SYSTEMS. This unit will provide
system solutions and products for the evolution into
wideband cellular.

SYSTEM DESIGN
• You will work with Radio Network algorithms, simulations, system architecture and design.
Contact: Jan Håglund, 08-764 19 33, memoid
ERA.ERAJAHA

RADIO NETWORK DESIGN
• You will work with design, implementation and
test. For our work we use UNIX work stations, C, Plex
and WWW.
Contact: Leif Segerbäck, 08-404 58 20, memoid
ERA.ERALFSK

RADIO SWITCHING DESIGN
• You will work with design, implementation and
test. For our work we use UNIX work stations, C Plex
and WWW.
Contact: Elisabeth Johansson, 08-404 25 24, memoid
ERA.ERAEJON Application: Ericsson Radio Systems
AB, BR/TR/H Mattias Eriksson, 164 80 STOCKHOLM,
Memoid ERA.ERAERIM

SYSTEMINGENJÖR TILL ANP

• Om du uppskattar att ha ett arbete där du snabbt
får konkreta bevis på vad du varit med att utveckla,
där du kommer i kontakt med den senaste tekniken
inom radioområdet och där arbetsklimatet är positivt
och öppet, så läs vidare.
Vi söker systemingenjörer som ska ansvara för att
de produkter vi utvecklar och levererar har rätt prestanda och funktion. Systemingenjören definierar
systemkrav och bryter ner dem till krav på ingående
produkter, dvs indata för våra konstruktörer.
Vår utvecklingsenhet har ett totalansvar som
sträcker sig från kravspecifikation till fungerande serieproduktion, Du kommer alltså att ha en mängd
kontaktytor till kunder, övriga projektmedlemmar
samt till produktionen (som finns hår i Kista). Ett typiskt projekt tar under tolv månader att genomföra.
Vi söker civilingenjörer (E,F, Y eller motsvarande)
med några års erfarenhet gärna inom mobiltelefoni,
mycket gärna inom radiobassidan. Det är viktigt att
du kan driva frågor mot flera parter, behålla översikten i komplexa situationer och att du har ett intresse
för vårt teknikområde.
Kontakta: Mona Engman. tel 08-4048109 eller Anky
Planstedt personal, tel 08-757 1575. Ansökan:
Ericsson Radio Access AB, HPS Kerstin Malmgren, Box
11, 164 93 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

DESIGNER
ITS ALL ABOUT SOFTWARE! Enheten JTIK utvecklar
funktionalitet till vårt mobilsystem (PDC) i Japan.
• Vi erbjuder en integrerad syn på programutveckling och funktionsprov. Våra ingenjörer behärskar/utbildas både att systemera och utveckla mjukvara
(PLEX) samt att funktionsprova den. Detta innefattar
förutom kunskap om AXE10 programspråk och utvecklingsmodell även att kunna manövrera växeln
samt att vara förtrogen med Testsystemet/Emulatorn.
Vår utveckling spänner från kravanalys till och
med funktionsprov. Vi arbetar i projektform med små
och självständiga team med stora kontaktytor och
stort eget ansvar. Vi arbetar kontinuerligt på att förbättra våra utvecklingsprocesser och siktar på att nå
CMM nivå tre inom något år. Vi sätter individen i
centrum och arbetar aktivt med individuella utvecklingsplaner och jobb-rotation för att säkerställa en
bred kompetens.
Vårt teknikansvar finns inom Switching och
Abonnenttjänster i delsystemet MSS. Vi arbetat även
med IN tjänsteutveckling.
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av
mjukvaruutveckling och/eller funktionsprovning och
vill bredda den kompetens. Vi är även intresserade av
nyutexaminerade mellan- och civilingenjörer.
Det är meriterande om du har kunskap inom delsystem MSS, SUS eller IN med detta är inget krav.
Självklart vill du veta mer!
Kontakta: Per Skott, tel 08-404 91 82, email eraskot8eraj.ericsson.se eller Nicklas Sivander, tel 08-757
14 76, email erasiva©eraj.ericsson.se Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB, J/HS Ann Beer 164 80
STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SYSTEMINGENJÖRER
Enheten verkar för att de AXE 10-baserade systemen
som levereras av RMOG har en optimal infrastruktur.
Därigenom möjliggörs att systemen är attraktiva att
köpa, gradvis bygga ut och i framtiden uppgradera
med ny funktionalitet.
Detta innebår att kostnad för tillverkning och intallation ska vara låg, samt att systemen är sparsamma med strömförbrukning, golvyta,transmission etc.
Andra krav avser konfigurerbarhet och framtidssäkerhet.

PLATFORM MANAGEMENT
• Enheten ansvarar för planering och uppföljning av
plattformsutveckling. Exempel på arbetsuppgifter år:
Planer för plattformsprodukter. Uppföljning av plattformsprodukter under utveckling. Beskrivning av
standardkonfigurationer.

SYSTEM DESIGN
• Enheten ansvarar för det tekniska arbetet i utvecklingen av infrastrukturen där bl a AXE 10-plattformen ingår. Exempel på arbetsuppgifter är:

ATT FÖRSTA

ÄNTLIGEN kommit...

NU har
•
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"Att förstå
Telekommunikation 1*
är boken som ger dig allt du behöver av övergripande baskunskaper om dagens allt mer komplexa publika telekommunikation, med alla dess tjänster och
system och inte minst dess terminologi.
Boken är den första av två volymer
om publik telekommunikation som producerats av Competence Development
Centre i samarbete med Telia. De medverkande författarna presenterar en integrerad syn på det område som av tradition
har delats in i tele- och datakommunikation, och vi är övertygade om att ett sådant synsätt är värdefullt med tanke på
det ökade samarbetet mellan de två områdena.

varje enskild individ
rätt sätt,
Varje
;ens
loretagets
iadér.
Därför är kompetensutveckling central för Ericssons
•ngsiktiga framgång. SoajjaUl
viktigt är detta för strategis
områden som access, Internet,
nätintelligens och nätplanering, men det krävs också
^ J ö r vidareutveckling av AXE.
Competence Development
Centre i Marievik byggei
upp Product Development""" * *
(ETX/TK/Z) för att stödja BX*
kompetensutveckling inom
telekommunikationsområdet.
Vi utvecklar både traditio-

ling i ett sti

som ger helhets>rett kontaktnät.
*ör att kunna möta våra
^ ^ H ^ r a v på utveckling av
inlärnmgsprcc...--.
fler m I

I

Boken består av 525
I sidor och har produktf nummer SV/L2T 101 1402
Den kan nu beställas från
Marievik via formaterat memo i öppna
MEMO-brevlådan O P N T R A I N eller med
kontorsorder ställd till Litteraturservice,
M V / E T X / T K / M C D . Vi ber er samordna
beställningar från en och samma enhet.
Internpriset för Ericssönanställda är
550 kr och inkluderar distributions- och
faktureringskostnader.
Mer information om denna bok finner
du i News under TRAIN och på vår wwwsida, http://freja.ericsson.se/. Produktblad finns också att beställa hos vår Kundservicegrupp, tel 08-719 7586.

COMPETENCE
DEVELOPMENT
CENTRE

Söker personal med ambition och intresse för...
Projektledning. Vi söker dig

Produktutveckling. Vi

för att leda och driva våra utvecklingsprojekt för morgondagens utbildningsprodukter inom områden som är strategiskt
viktiga för Ericssons framtid.
Vi erbjuder dig en möjlighet
att arbeta med uppdrag inom allmän telekommunikation, access,
intelligenta nät, Internet, nätplanering och AXE.
Vi ger dig också möjlighet att
utveckla dina ledaregenskaper
och projektledningskunskaper
samt att etablera och bygga ett
kontaktnät inomföretaget.
Du har teknisk utbildning,
något års erfarenhet inom telekommunikationsområdet, är
ambitiös och drivande och har
ett intresse för människor.

söker dig som vill vara med och
ta fram morgondagens utbildningsprodukter .
Vi ger dig möjlighet att höja
din telekomkompetens inom
områden som är strategiskt viktiga för Ericssons framtid såsom
access, Internet, IN, nätplanering och AXE, och att utveckla
din telenätsyn och framför allt
utgöra en länk i den viktiga kedjan mellan teknik, kunders krav
och konkurrenskraftiga nätlösningar.
Du bör därför vara intresserad av att se en helhet, snarare
än tekniska detaljer. Självklart är
du mycket kommunikativ
och sätter ett stort värde i att
dela med dig av dina kunskaper.

i i i -

Du har teknisk utbildning,
något års erfarenhet inom telekommunikationsområdet, är
ambitiös och drivande och har
ett intresse för människor.
Är det något för dig?
Förmer information kontakta:
Micael Narup, 08-7198601,
ETXNARUP, eller
Monika Mattsson, 08-7190761,
ETXMOMA.
Skicka din ansökan till:
Eeva Lintunen M V / E T X / T K / Z

ERICSSON $
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Optimering av systemstruktur bl a med avseende på
kostnad. Specifikation av plattformsprodukter.
Dimensioneringsguider. Specificering av transmissionsinterface. Transmissionsprodukter.

PLATFORM IMPLEMENTATION
• Enheten ansvarar för att plattformen och annan
utrustning relaterad till en installation kan levereras
och installeras till optimal kostnad. Exempel på arbetsuppgifter: Framtagande av komplett dokumentation av standardkonfigurationer. Specifikation av annan utrustning, t ex kraft, kyla, datagolv etc.
Optimering av produktflöde och produkthantering.
Du bör ha erfarenhet från området eller närliggande områden och år antingen civilingenjör eller har
motsvarande kompetens.
Kontakta: Mikael Willgert, tel 08-757 1333. memoid
ERAMIWI eller Britt Alexanderson, Personal, tel 08757 0338, memoid ERABRIT. Ansökan: Ericsson Radio
Systems AB, LV/HS Kerstin Lundberg, 164 80
Stockholm
Ericsson Radio Access AB, Kista

FILTERKONSTRUKTÖR
TILL ANP
Affärsenheten ANP - Antenna Near Products - har affärsansvar för sitt produktområde som omfattar delsystem i radiobasstationer till samtliga mobiltelefonistandarder, exempelvis GSM, D-AMPS, DCS, PCS,
TACS, NMT, PDC. Produkterna innefattar mikrovågsteknik, analog och digital HW, mekanik som programvara. Utvecklingen och produktifiering sker i nära samarbete med alla Ericssons affärsområden inom
mobiltelefoni, då affärsenheten år kompetenscenter
för mikrovågsfilter, combiners, lågbrusförstärkare, radiotestloopar o d.
• Du kommer att arbeta med framtagning av filterkonstruktioner, allt ifrån idé till producerbar produkt.
I arbetet ingår praktiskt arbete, dokumentation samt
kunskapsöverföring till produktion rörande produkterna.
Du år civilingenjör E, F eller motsvarande och du
har praktisk erfarenhet av mikrovågskonstruktion
samt provning av liknande produkter.
Du år praktiskt lagd och du måste kunna omsätta
teori till produkter. Du har lätt för att samarbeta.
Kontakta: Lena Willman, tel 08-757 2463 eller Anky
Planstedt, personal, tel 08-757 1575. Ansökan:
Ericsson Radio Access AB, HPS Kerstin Malmgren, Box
11, 164 93 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Linköping

System Development &
Verification for
CME20/CMS40 BSC node

JOBBNYTT
ternt och med dotterbolag och kräver en mycket god
samarbetsförmåga. Den snabba tekniska utvecklingen inom vårt område ställer också höga krav på att
ständigt lära och utveckla sig. Bl a måste du behärska
flera avancerade datorhjälpmedel i UNIX- och PC-miljö. Kortare och längre tjänsteresor till våra lokalbolag
ingår i arbetet.
Du bör vara civil-, gymnasieingenjör eller motsvarande samt ha en bakgrund inom radio och telekommunikation. Goda kunskaper i engelska år ett krav.

motsvarande med erfarenhet från teknisk systemutveckling. Du är extra intressant om du har erfarenhet
av AXE 10 och/eller MEDOC.
Frameworks erbjuder Dig ett tufft, men även intressant och utvecklande arbete i ett framgångsrikt
företag, med verksamhet i Sverige såväl som utomlands. Vi är en ung och positiv enhet som fokuserar på
kompetens och engagemang. Vi ser till att ha kul tillsammans samtidigt som vi arbetar professionellt med
hög kvalitet och med kunden i fokus.

Kontakta: Göran Ågren, tel+46 8 757 3432, Memoid
ERACERAGAANeller Gogo Landen, tel+46 8 757
2242, Memoid ERAC.ERAGOGO Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB. Ki/ERA/LFHS

Kontakta : Peter Martinsson, tel 0457-775 00. E-mail:
Peter.Martinssoneryepk.ericsson.se.
Ansökan:
Ericsson Software Technology AB, Personal, Box 518,
371 23 KARLSKRONA

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Software Technology AB. Karlskrona

På vår enhet arbetar vi med integration och verrfiering av digital hård- och mjukvara för den digitala
plattformen i GSM radiobasstationen. Den stora expansionen inom GSM innebår att vi behöver fler kunniga medarbetare som tillsammans med oss vill arbeta med den senaste tekniken och på olika sått utvecklas individuellt. W har tjänster att erbjuda inom följande områden:

SYSTEM DESIGNERS,
DESIGNERS och TESTARE

DELSYSTEMSVERIFIERING MJUKVARA
• Vi söker Dig som har erfarenhet av mjukvaruutEveckling och är duktig på att utarbeta verifieringsspecifikationer och genomföra verifieringar. Utöver detta är det viktigt att du har förståelse för hårdvara.
Ditt ansvar sträcker sig över enhetens hela verif ieringsprocess och arbetsuppgifterna kommer bl a att
bestå av: specificering avverifieringsfall utifrån systemarkitekturen, kravhantering / kravnedbrytning, val
av testhjålpmedel, genomförande av delsystemprov.
Du kommer att arbeta tillsammans med hård- och
mjukvarukonstruktörer samt med de på systemkonstruktionen men tjänsten kräver även god förmåga
att arbeta självständigt. Vi söker Dig som har en
högskoleutbildning och kan uttrycka Dig skriftligt på
engelska.

PLANERING OCH
SAMORDNING - l&V
• Som planerare och samordnare av integrering och
verifiering innebär det att Du ansvarar för enhetens
felrapportshantering och sammanställer och skriver
ändringsinformation.
Man skulle kunna sammanfatta att Dina viktigaste
arbetsuppgifter blir: felrapportering, produkt-/releaseplanering, upprättande av ändringsinformation
(CNIer).
Vi söker Dig som är serviceinriktad och tycker om
att arbeta tillsammans med konstruktörer och delprojektledare. Du ska ha en gymnasieutbildning, kunna
uttrycka Dig på engelska och ha erfarenhet av
Ericssons dokumentationssystem.

CONTRACT POSITIONS
EKA in Linköping Sweden, is responsible for further- DELVERIFIERING OCH
ing the strong portfolio of GSM features supplied by TESTUTVECKLING
the Base Station Controller node.
We undertake design from Prestudy participation. • Vi behöver hjälp av Dig som är duktig på att utarFeasibility study, product development & Verification beta verifieringsspecifikationer, genomföra verifierto supply our customers with high quality products in ingar samt utveckla testhjälpmedel.
both PLEX & C development environments.
I arbetet ingår bl a: kravhantering/kravnedbrytning, val av testhjälpmedel alt utveckling av testhj alp• We are an experienced organization offering a wimedel, specifisering av testfall. genomförande av
de range of opportunities. We are a department of 55
konstruktionsverifiering och delsystemsprov, hårdpeople involved in development with heavy committvarunåra programmering.
ment to team work.
Du är högskoleingenjör eller gymnasieingenjör
We are looking to further strengthen our team
med lång erfarenhet och behärskar engelska i tal och
with System Designers, Designers & Testers. If you
skrift. Du har erfarenhet av hård- och mjukvarukonthink that this is the challenge for you
struktion, gärna hårdvarunära programmering. Du
tycker det är roligt att både arbeta självständigt samt
tillsammans med hård- och mjukvarukonstruktörer.
Contact
LM/ERA/ZD/KC Steve Foster. Memo
ERA.ERASJFR. Phone +46 13 287352, ECN 868 7352 Or
Kontakta: Leif Jansson, tel 08-757 1835, memoid
LM/ERA/ZD/KLC Eva Senneryd. Memo ERA.ERAELIN.
ERAJLLL Sabina Klint, personal, tel 08-757 5652, mePhone +46 13 287360, ECN 868 7360 Application:
moid ERASAKT Ansökan: Ericsson Radio Systems AB,
LM/ERA/Z/MH Anna Fasth. Memo ERA.ERAFAST
LR/HS la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM
REF.NO 96-45
Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Software Technology AB, Ronneby

CELLPLANERARE,
GSM - Västeuropa

METODKONSULT INOM SOFTWARE SUPPORT PROCESSES

Enheten ERA/LF ansvarar för all marknadsföring, försäljning, implementering och systemstöd av GSM,
NMToch TACS inom Västeuropa. LF/S är det tekniska
kompetenscentrat inom LF och består idag av drygt
20 personer.

Frameworks i Ronneby består av ett femtontal konsulter som arbetar med metoder och tekniker för att
effektivisera och höja kvaliteten på processer och produkter vid utveckling av mjukvara. Frameworks ingår
som en del i Ericsson Software Technology AB.
Frameworks har bred kompetens inom programvaruteknik med nyckelområdena kvalitetssäkring,
projektstyrning, återanvändning av mjukvara och erfarenheter samt metodstöd inom stödprocesser.

• Våra framgångar på marknaden gör att vi nu behöver förstärka våra resurser för cellplanering och söker därför Dig som vill arbeta i en stimulerande miljö
med stundtals högt tempo.
Exempel på arbetsuppgifter: Dimensionera mobiltelefonnät m a p täckning och kapacitet. Utföra RFmätningar och parametersätta Ericssons vågutbredningsmodell. Optimera prestanda i mobiltelefonnät
före överlämning till kund. Hålla presentationer inför
kund. Fungera som allmänt marknadsstöd och deltaas kundmöt er,
Arbete, innebär mycket kontakter framför »Ht in-

• Vi behöver nu utöka inom stödprocesser (Software
Support Processes), speciellt för att bygga vidare på
vårt kompetenscenter inom Modification Handling,
men även inom Test Processes, Order & Delivery
Processes och Configuration Management. Det krävs
både generalist och expertkompetens samt förmågan att kunna kommunicera med andra experter och
användare. OK är civtttngenjör . systemvetart etter

sokes till enheterna DK och DR inom affärsområde
Mobile Communications (AXE) med placering i
Karlskrona.
• Med anledning av en expanderande verksamhet
söker vi system designers, designers och testare till affärsområde Mobile Communications (AXE), där vi utvecklar programvara för mobiltelefonsystem. GSM
och PDC är vå specialitet. Arbetet innebär systemering, programmering och verifiering men även underhåll, utredningar och analyser.
Du bör ha förmåga att se helheten, ha god problemlösarförmåga, vara drivande och kunna arbeta i
team. Vi jobbar i UNIX-miljö med programvaruutveckling i PLEX och C Vi ser gärna att Du har högskoleutbildnng inom programvaruutvecklingsområdet.
Kännedom om telekommunikation är önskvärd och
erfarenhet av AXE 10 är mycket meriterande.
Vi söker nu en utåtriktad person som tycker om att
jobba i en positiv, kreativ och snabb miljö. Du får närhet till ett bra boende och lättåtkomliga fritidsaktiviteter för Dig och Din familj.
Kontakta: DKC Jonas Nilsson. 0455-39 5367, MEMO
ERI.EPK.EPKJSN eller DRC Örjan Jonsson, 0455-39
5838, MEMO ERI.EPK.EPKJONS. Ansökan: Ericsson
Software Technology AB, Personal, Box 518, 371 23
KARLSKRONA
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Ericsson Radio Systems AB

RMOG - Application Unit Business Communication
GSM operators world wide are starting to focus on solutions for the corporate user, a major part of the global GSM subscriber base. These users requires solutions that gives him transparency between the services he uses in the business environment such as PBX
and LAN, and the services that GSM provides. The
Corporation on the other hand would like to control
the corporate users cost usage and seek favorable tariffs from the operator based on the combined usage
of all employees using GSM.

PRODUCT MANAGERS AND
PRODUCT MARKETERS
• As Product Manager you will: • Analyze business
opportunities, customer requirements, subscriber
trends, new technologies, competitors etc. to form
product strategies. • Coordinate the product strategy
with all other CME 20 and CMS 40 products to ensure
a stable and competitive system offering. • Perform
Business Cases to ensure product profitability and
competitiveness. • Realize product strategies through
initiation and coordination of system studies, prototyping and development. • Manage the product marketing including promotion, pricing and introduction.
As Product Marketer you will: • Market our product program • Through interaction with our customers and other market players be responsible for our
business development • Support and drive the sales
process against key customers through market operations and local companies.
To take this position you have a technical university degree. Your English is fluent in both speech and
writing. Economical skills on university level would be
a plus. You have at least worked with telecommunication in 3 years, preferably in a similar position. We will
value experience from the business comm. area, international assignment and development.
Contact: Patrik Svensson +46 8 4049027 or KjellGunnar Königsson +46 8 404 7906 Applications:
Ericsson Radio Systems AB, LK/HS Mia Hjertén, 164 80
Stockholm
Ericsson Utvecklings AB, Älvsjö

Ericsson Microwave Systems AB i Linköping

UTVECKLINGSINGENJÖR, PROGRAMVARA
Vi arbetar i huvudsak med design och konstruktion av
programvara för realtidsgrafik och presentationssystemet till flygplan JAS 39 Gripen. Vi arbetar
på UNIX-plattformar och i egenutvecklad hårdvara
med programmeringsspråken ADA, C C++och Pascal.
• Hos oss kommer Du att arbeta som system utvecklare och programvarukonstruktör och ingå i något av
våra designteam. I ett av våra typiska projekt kommr
Du att få arbeta med: systemdesign, programvarudesign, kodning, systemintegration, test och verifiering.
Du som söker är civilingenjör eller högskoleingenjör med datainriktning gärna med några års erfarenhet. Har Du dessutom kunskaper i UNIX, realtidsprogrammering, realtidsgrafik, ADA, C C++ samt bildbehandling ser vid et som ett plus. Då engelska år vårt
koncernspråk förutsätter vi att DU har goda kunskaper i detta.
Kontakta: Henrik Strandberg,tel. 013-28 41 92 (ECN
868 41 92) Ansökan: Ki/EMW/AK/Z Bim Ahlström
Ericsson Utvecklings AB, AXE Basic System

LOOKING FOR TROUBLE?
We are three teams at UAB that work close together
with trouble shooting, technical support and
Correction/CNI testing for APZ-CS world wide. The
team members today have broad experience from design, testing and field support.
The TROUBLE SHOOTER TEAM work is to analyse
trouble reports and to create solutions. Fault analyse
is mainly done in our system test plant but also out in
live exchanges.
The TECHNICAL SUPPORT TEAM handles problem
via memo and phone. The support is during daytime.
We work close together with the GRC Global
Response Centres.
The AC and CNI VERIFICATION TEAM test all the
fault corrections that have been created by the trouble shooters or by design.
• Now we need people in following areas: Two people for trouble shooting. Two people for technical
support. One team leader for Correction/CNI verification. You should have at least 3 years AXE experience
in one of following areas, design, testing or field support. Trouble shooting and APZ knowledge are considered as an additional. Today we are situated in Årsta, but in August we will move t o the new buildings in
Älvsjö. We are looking forward t o your reply! Please
feel free to ask any questions!
Contact: UABAWZ Henrik Ahman. ETXT.ETXHNK or
UABrWVZ Birgftta Ervik, ETXT.ETXGiT

TEAM LEADERS APZ
• We offer the opportunity for the right persons to
join us as team leaders f or the teams described below. As team leader you will be expected to initiate
and lead the work. You must be able to delegate responsibility to the team memb ers and represent
Systems Management towards other parts of UAB
and Business Un its.

APZ SYSTEM STUDIES
• This team performs technical studies of improvements of APZ, based on custo mer or system requirements.
Current work includes a new mechanism to do
system upgrades without traffic disturbance and contributions to an early study for the next control
system for AXE 10.

AXE10 IN-SERVICE
PERFORMANCE
• This team collects ISP problems, investigates which
ones should be prioritized and initiates prestudies for
improved ISP, particularly for UAB products. This is done in close cooperation with business units.
Current work includes prestudies for the AXE10 ISP
Programme.
Qualifications: You have a masters degree in science or similar, with experience in computer science and
telecommunications. Working experience in these or
similar teams is also an advantage, as well as experience in commercial real time operative systems.
Contact: Björn Kihlblom on +46 8 727 2565 or e-m ail:
Bjorn.KihlblomEuab.ericsson.se
or
MEMO:
ETXT.ETXBJL.
Application:
Human
Resource,
ÄVUAB/P Gunilla Edeborg
Ericsson Business Networks AB, Kista

METODUTVECKLARE
Affärsområdet Business Network Engineering expanderar kraftigt genom de stora framgångarna över hela världen av nyckelfärdiga kundlösningar inom teleområdet. För att möta efterfrågan på radiobaserade accessnät behöver vi utöka våra resurser inom enheten Radio Networks i Kista, där vi för närvarande är
cirka 35 personer.
Vår enhet för Utveckling och Support svarar för utveckling av datorbaserade stödsystem för radionätplanering. Förutom programutveckling arbetar vi
med metod- och algoritmutveckling samt geografiska
informationssystem (GIS), kartor och kartdata.
Enheten behöver förstärkas med en metodutvecklare
och en som ansvarar för metodutvecklingsenheten.
• Arbetsuppgifterna är utveckling av metoder och
algoritmer för radiovågsutbredntnt, och radionätplanering samt specifikatior: av metoder och funktioner
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and design. Data communication in distributed envi• Nu startar en utvecklingsprocess som skall leda
fram till optimering och ett fullt utnyttjande av den
ronments.
potential som har byggts in i systemets många datoContact: ÄS/UAB/1/RUC Peter Johnsson, Memoid:
rer. Integration av radarjaktrobot AMRAAM från USA
pågår och ett långsiktigt optimeringsarbete har starEUA.EUAPJO, Phone: 08-727 4109 or ÅS/UAB/I/RHC
tat med hög intensitet. I en offererad delserie 3 komGunilla Fransson, Memoid: EUA.EUANIF, Phone: 08mer nosradarn PS-05/A att uppgraderas med nya
727 5660. Application: Human Resources: Ericsson
funktioner och nya sensorer integreras.
Utvecklings AB, ÄL/UAB/P Eva Anderson, 125 25
• Vi söker nu systemtekniker för områdena:
ÄLVSJÖ
Färgindikatorer skall introduceras och dessa skall
Distribuerad Centrex och PBX. Datanät /TCP/IP, X25,
utnyttjas på bästa sätt för att stödja föraren med att
ATM).
Informationssystem
(bl
a
Network
förstå vad som händer i omvärlden. Den moderna
Management). SDH transportnät.
jaktstriden kräver en långt gången automatisering av
Du som söker bör vara analytiskt lagd med intresse
Kontakta: Bertil Branden, 08-757 3358, Memo
målinmåtningssystemet som bl a är EMW ansvarsomför att jobba brett över flera system- och funktionEBC.EBCBBRA eller Astrid Wastegård, 08-757 2944,
råde i JAS-projektet. Utvecklingen skall också leda
sområden, i nära samarbete med kunder, dotterbolag
Memo EBC.EBCASWA. Personalansvarig Cecilia
fram till en konkurrenskraftig exportprodukt.
Ericsson Telecom AB, Produktområde AXE,
och produktågande Ericssonenheter.
Walman, 08-764 0039, EBC.EBCCWAL. Ansökan omFör att stärka vår ställning och kompetens inom
Norrköping
gående: Cecilia Walman, SL/EBC/ZR.
Befattningarna kräver bra engelska i tal och skrift
projektet söker vi nu en systemingenjör som skall aroch god förmåga som teknisk skribent. Lämplig perbeta i nära samverkan med flyg- vapnets användare.
sonlig bakgrund civilingenjörsutbildning, flerårig erEricsson Business Networks AB, Business
KOMMUNIKATÖR
Försvarets Materielverk, SAAB. BAe och våra systemfarenhet av telekommunikationsnät och kunskap om
Communications Division.Nacka Strand
konstruktörer. Det gäller att medverka i ett utveckEricsson-system. Vi är speciellt angelägna om djup
• Hår finns ett spännande jobb för Dig som är duktig
lings- arbete där en vision skall realiseras inom de rakännedom om MD 110.
på kommunikation! Du ska främst arbeta med intern
MD110 Design and Test Enviroment söker
mar som sätts av den fysiska verkligheten.
kommunikation inom produktområdet i Norrköping;
DRIFTIG SYSTEMUTVECKLARE MED
upprätta kommunikationsplaner, genomföra och fölArbetsuppgifter: I nära samverkan med teknikchef
Kontakta: SL/EBC/ZS/S Anders Bladh, tfn 08-764
ja upp kommunikationsaktiviteter. Dessutom komJAS, projektledare JAS och utförande instanser arbeta
0413, EBCEBCEAB eller SL/EBC/ZR Kurt Trogen, tfn 08KÄNSLA FÖR PROJEKTSTYRNING
mer du att deltaga i utformning av presentationsmafram nya systemlösningar och aktivt medverka vid ge764 0811, EBCEBCKUTR
terial (OH, multimedia, WWW) och arbeta med artiknomförandet av arbetet. Lösningarna kan omfatta
Vi är ett team om 5 personer som arbetar med utlar till personaltidningen "Dialog".
helt nya funktioner eller vara förbättringar av befintveckling av konstruktions- och testverktyg. Våra kun- Ericsson Business Networks AB, Kista
liga och leder till utveckling av programvarufunktioTillsammans med funktionsansvarig för kommunider år enheten "System SWand verification" och dit
ner och/eller apparatfunktioner. Systemkraven tas
kation AXE och lokala kommunikatörer i Stockholm
tillhörande utvecklingscentra lokaliserade i Norge,
ANSVARIG METODfram i nära samverkan med användarna i flygvapnet
och Östersund blir du som kommunikatör i
USA Spanien och Österrike, vilka utvecklar företagföretagen inom IGJAS och BAe och kommer att i hög
Norrköping en viktig del i ett nätverk.
sväxeln MD110 inom produktfamiljen Consono. Vår UTVECKLINGSENHETEN
utvecklingsplattform är Unix samt Windows och våra Affärsområdet Business Network Engineering expan- grad handla om automatisering och samverkansfunkKVALIFIKATIONER: Högskoleutbildnig inom områprodukter utvecklas främst i programspråken Erland derar kraftigt genom de stora framgångarna över he- tioner för att ge föraren de bästa möjligheterna att
det kommunikation. Du ska vara bra på att formulera
genomföra sitt uppdrag.
och C/C++.
dig i tal och skrift, på svenska och engelska. Vi vill ockla världen av nyckelfärdiga kundlåsningar inom teså att du har PC-vana, gärna kunskaper inom multileområdet. För att möta efterfrågan på radiobaseraBefattningen är tänkt att vara en teknikspecialistmedia och/eller Internet. Du är en öppen, initiativrik
de accessnät behöver vi utöka våra resurser inom en- befattning med huvudinriktning på systemfunktio• Vi söker Dig som år självständig samt innehar en
person med god förmåga att samarbeta.
heten Radio Networks i Kista, där vi för närvarande är ner.
anda av genomförande. Du trivs i en miljö blandad av
cirka 35 personer.
teknisk utveckling och kundnära uppdragsledning
Kvalifikationer: Civ ing med erfarenhet av konoch tycker det år roligt att se en helhet i system och
struktion
eller
utprovning
av
radarsystem.
Kontakta: AnnaKarin Olsson, ansvarig för kommuniprodukter. Du får tillsammans med kund sammanstälInitiativförmåga och samarbetsförmåga är viktiga
kationsfunktionen, tel 861 7339 eller 070/515 1780,
• Vår enhet för Utveckling och Support svarar för utla krav och idéer samt självständigt eller med hjälp av
egenskaper för att nå resultat. Under de närmaste
veckling av datorbaserade stödsystem för radionätmemo ETXS.ETXAKON. Ansökan: IN/ETX/SA/NP
konsultresuser implementera dessa till färdig proåren kommer ett mentorskap att upprättas med tekplanering. Förutom programutveckling arbetar vi
Stefan Johansson senast 20 september 1996.
dukt.
nikchef JAS.
med metod- och algoritmutveckling samt geografiska
informationssystem (GIS), kartor och kartdata.
Du bör ha någon form av högskoleutbildning
L M Ericsson Data AB, Västberga
Enheten behöver förstärkas med en metodutvecklare
bakom Dig, företrädes- vis med datavetenskaplig inKontakta: Lars Karlen, 031-671926. MEMO EMWLRK.
och en som ansvarar för metodutvecklingsenheten.
riktning eller liknande. Erfarenheter eller gedigen utIngvar Sundström, 031-671262, MEMO EMWISU, KarlMANAGEMENT CONSULTANTS
bildning inom Unix systemprogrammering samt
Olof Olofsson, 031-671137, MEMO EMWOLO eller
Arbetsuppgifterna för den ansvarige för enheten
C/C++ är ett krav. Har Du dessutom arbetat med
Maria
Wikström,
personal,
tel
031-673615,
MEMO
år att leda och samordna verksamheterna beträffan• KVALIFIKATIONER: Du har erfarenhet som manatillämpad realtidspro- grammering och kan utföra
EMWMKW.
de metodutveckling. Förutom allmän arbetsledning
gementkonsult och/eller som operativ ledare inom
maskinnära programmering i RlSC/CISC-miljö kan Du
innefattar detta bland annat ansvar för att avdelnintillverkningsindustrin eller andra områden. I din nuräkna det som en merit.
gens metodik och hjälpmedel är ändamålsenliga och
varande befattning arbetar du som konsult eller chef,
AXE Research and Development (UAB)
används på ett korrekt sätt och ansvar för utvecklinggärna inom Ericssonkoncernen. Du har lått för att uten av fysikaliska beräkningsformler och anpassning
Kontakta: Anders Husberg 08/422 3415 eller e-mail:
The management of the Ericsson Group has taken a trycka dig, såväl verbalt som skriftligt. Flytande engav dessa till praktiskt användbara planeringsrutiner.
Anders.Husbergeebc.ericsson.se. Ansökan: snarast
decision to increase and strengthen the development elska tal/skrift är ett krav och talar du ytterligare ett
språk är det en merit.
NA/EBC/FHR
Susanne
Pettersson,
activities for AXE 10. Therefore a new organisation
Du som söker är civilingenjör eller motsvarande,
located in Älvsjö, AXE Research and Development
gärna med erfarenhet av arbetsledning.
Personalavdelningen, Ericsson Business Networks,
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och
was formed and is operating since March 1 1996. TThe vi ser gärna att du: är utåtriktad, positiv, coach och
131 89 STOCKHOLM
company will focus on the development of AXE 10
lagmedlem, nytänkare och innovator, handlingskrafKontakta: Bertil Branden, 08-757 3358, Memo
platform products which are used in the mobile and
tig och initiativrik (du verkar utan att synas), erfaren,
Ericsson Business Networks AB, Business
EBCEBCBBRA eller Astrid Wastegård, 08-757 2944,
public telecommunication areas.
har humor och gillar när det är "högt i tak", behärsMemo EBC.EBCASWA. Personalansvarig, Cecilia
Communications Division.Nacka Strand
kar SBF-metoden (Sunt Bond Förnuft).
Walman, 08-764 0039, EBC.EBCCWAL Ansökan omgående: Cecilia Walman, SL/EBC/ZR.
ARBETSUPPGIFTER: Förändringsprojekt. ProjektENHETSCHEF TILL PRODUKTPARSER/COMPILER DESIGNER
ledning. Business Process Reengenering. OrganisaHANTERINGSENHETEN FMD/FH
tions och ledarskapsfrågor. Strategisk planering.
• The IO area within AXE 10 is developing very fast.
SYSTEM DESIGNER MD770 är ERICSSONS mest avancerade kommunikaWe, the IO development organisation at UAB, have
tionssystem för att lösa ett företags olika behov avte- MULTISERVICE NETWORKS
the challenging task to create a new, open and future
Kontakta: Gunnar Ivansson, 08-726 3554, memoid
lefoni och datakommunikation. Dess program- maThe System Development department has the respon- proof IO system with a modern user interface. Within
EDT.EDTIVG eller Siv Sacklén, 08-726 2626, memoid
skin- och dokumentvara vidareutvecklas ständigt för sibility for system design for multiservice networks. the I/O area we have a number of interface specificaEDT.EDTSIVS, Personal. Ansökan: Eva Almung,
att möta morgondagens behov.
This is an area which is becoming increasingly impor- tion languages both proprietary and standard ones.
Personal, VH/EDT/T/AH.
tant, since the deregulation of the telecommunicaTo support the usage of these languages, we are buil• Vår enhetschef går nu vidare inom Ericsson. Vi sötions markets in many places all around the world
ding a number of tools such as parsers, translators
ker därför en enhetschef för produkthantering inom
opens up opportunities for new types of operators of and model driven graphical user interfaces. To enable
FMD/F. Du skall leda, fördela och driva arbetet för
telecommunication services. One important new mar- more efficient tool support we are also formalizing
MD110 vad avser produkt- och dokumentstyrning.
ket is the use of cable-TV networks for voice and data some of the proprietary languages.
Arbetet innebär först och främst ett ansvar för enheservices.
Now, we are looking for You who have a few years
tens projektuppgifter men också för metod- och verkThe tasks will focus on assisting the Solutions
experience of building parsers and other language reEricsson Indelec SA, Spanien
samhetsförbåttrande uppgifter. På enheten arbetar
Managers at the Marketing and Sales department
lated tools. Your experiences and qualifications
vi just nu med att utveckla oss mot configuration mawith system design of the new types of multiservice should include the following: Experience of parser
PROJEKTLEDARE I SPANIEN
nagement (CM) och elektronisk dokumenthantering
networks in the tender and engineering phases. The design and parser generators. SW development on
(SGML implementerat våren 1995). Arbetet innebär
work would also include system development for pi- Unix or PC. Knowledge in object oriented analysis and
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer
omfattande kontakter mot projektledare, konstruklot projects and field trials and following the general
design.
och marknadsför mobiltelefoner över hela världen.
törer m fl inom teknikorganisationen i Sverige och på
technology trends. There will also be opportunities
Till vår utvecklingsenhet i Bilbao i Spanien på Ericsson
bolag utomlands men också med produktledning,
for project management tasks.
Contact: Peter Johnsson, Memoid: EUA.EUAPJO,
Indelec SA, behöver vi en erfaren projektledare med
produktion och service.
Phone: 08-727 4109 or ASAJAB/1/RHC? Gunilla
totalansvar för en av våra produkter.
Enheten består idag av 7 personer. De är alla speci• We are looking for somebody who has an M.Sc deFransson, Memoid: EUA.EUANIF, Phone: 08-727 5660
Indelec har nyligen fått ansvar för utveckling och
aliserade inom var sitt område för att stödja MD110
gree in electrical engineering, computer science or siproduktion av NMT och ETACS mobiltelefoner.
produktutvecklingsprojekt. Du kommer också att inmilar. You should preferably have experience in one
Projektet är högprioriterat och till förfogande finns
SW DEVELOPMENT
gå i ledningsgruppen för system och mjukvaruutveckor more of the following areas; data network design,
en utvecklingsenhet med ett tiotal erfarna ingenjörer
FOR WINDOWS NT
lingförMDIIO.
cable-TV transmission, client/server technology, digiinom system design, akustik, radio, mekanik, SIW och
Vår utveckling sker i samarbete med våra Ericssontal video, Internet/Intranet or network management.
• The IO area within AXE 10 is developing very fast.
verifiering.
bolag i Norge, Spanien, Österrike och USA. Vi söker
Additionally it would be beneficial (not a requireWe, the IO?development organisation at UAB, have
• Du som är intresserad bör vara civilingenjör eller
Dig med civilingenjörsutbildning eller motsvarande.
ment) if you would have some experience in software
the challenging task to create a new, open and future
motsvarande. Då den övriga personalen på Indelec
Önskvärt år också erfarenhet från någon av Ericssons
design.
proof IO system with a modern user interface. We are
endast har begränsad RMOT kännedom, bör Du ha
teknikenheter. Engelska använder vi flitigt både i tal
it is important that you have good communicatioworking with the latest computer technology, such as
god erfarenhet av hur mobiltelefonprojekt drivs inoch skrift. Samarbetsförmåga och noggrannhet är
nal skills and the ability to work autonomously. Since
OLE/COM, ActiveX, CORBA and Java, developing an
om RMOT. Tiden för projektet år upp till ett år.
andra kvaliteter vi värdesätter.
the work include a lot of international contacts, you
IO and Management platform and applications to be
Detta år ett utmärkt tillfälle för Dig som vill ha utshould have good skills in English both orally and in
used by AXE designers as well as AXE operators.
landserfarenhet.
Kontakta: Thom Brolin, ansvarig chef, FMD/F, 08/422
writing.
Our department has a strong? background in Unix,
3421. Ansökan: NA/EBC/FHR Susanne Pettersson,
Object Oriented development C++, Motif and
Kontakta: Jens Knobe. tfn 046-181211 eller Mats
Personalavdelningen, Nacka Strand.
Contact: Ragnar Kåhre, Multimedia Services and
Human factors. As PC is more and more becoming a
Lindoff, tfn 046-181360.
Networks, +46-8-7643397, memoid: EBC.EBCRAKA or
complement and competitor t o Unix as platform for
Ericsson Business Networks AB,
Cecilia Walman, Human Resources, +46-8-7640039,
Management applications, we need toTstrengthen?
L M Ericsson Ltd, Ireland
SundbybergEricsson Business Networks AB,
memoid: EBCEBCCWAL
our competence in?the area of PC Windows 3.11 and
Sundbyberg
Windows NT.
PROJECT MANAGER
Ericsson Microwave Systems AB, Mölndal
Now we are looking for You who wants to design a
new
Windows
NT
based
IO
and
Management
platNetwork
Intelligence
Service
Application
SYSTEMTEKNIKER FÖR
form to AXE and have at least three years experience
Development
SYSTEMINGENJÖR
NÄTLÖSNINGAR OCH
from Software development for PC. Your experiences
• A vacancy has arisen in the LMI SD&D Centre for a
MÅLINMÄTNING JAS39
and qualifications should include the following:
Project Manager of Service Application Development
MARKNADSFÖRING
JAS-systemet håller nu på att introduceras i svenska Software development on PC. Windows 3.11 or
projects. As Project Manager, you will supervise sofSolutions Management är enhet inom affärsenhet
flygvapnet och resultatet av typarbetet kan börja uyWindows NT. Packaging and distribution of PC applitware development and testing on the Ericsson
Network Engineering (ZNEP) med ansvar för nätlös- nyttjas av fältförbanden.
cations. Basic knowledge in object oriented analysis
Intelligent Network (IN) platform, using the latest IN

för stödsystem. I mindre omfattning förekommer
medverkan vid verifiering och testning av planeringssystem, utbildning i nät- och frekvensplanering samt
framtagning av utbildningsmaterial, manualer och
beskrivningar.
Du som söker är civilingenjör eller motsvarande
med kunskap i grundläggande radioteknik, vågutbredning i radioområdet och gärna med erfarenhet
av radionät- och frekvensplanering. Du bör även vara
road av specificeringsarbete.

ningar för VPN Networks och Transport Networks för
publika kunder. De primära uppgifterna är att utarbeta och dokumentera generella helhetslösningar
och att stödja marknadsorganisationen under och efter upphandlingar. Arbetet bedrivs i nära samarbete
med andra Ericssonenheter.

nitära
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technology. Currently, the wrok is focused largely on
Information & Tollfree Services, where SO&D has full
life-cycle responsibility in this area. This includes services for a global market, such as Advance Freephone,
Universal Access Number, Televoting, and Virtual Call
Centres. The SD&D also develops its own products such as a fraudulent call detedtion system.
The position requires experience within project
management test management - or similar supervisory experience. The position is characterised by close
customer contacts on an international level short but
intensive projects, and management of multi-skilled
project groups.
The operation is characterised by a high level of
customer orientation, international communication,
flexibility, and enthusiasm. It is essential that applicants be enthusiastic about contributing to the entire
project life-cycle, from initial idea through to deployment and support.
We invite applications from personnel who believe
they have acquired sufficient expertise in the relevant
areas to undertake this task. As a screening process
based on applications received will take place, it may
not be necessary to interview all candidates.
Curriculum Vitae before Friday 13th September,
1996: Margaret Gaffney, Personnel Officer, LM
Ericsson Limited, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4.
Memo ID LMIMGY.
LM Ericsson Ltd. Ireland

INTELLIGENCE NETWORK SERVICE
APPLICATION DESIGNERS
• Vacancies have arisen in the LMI SD&D Centre for
Service Application Designers at varying grade levels.
As a Service Designer, you will work with software development on the Ericsson Intelligent Network (IN)
platform, using the latest IN technology. Currently,
the work is focused largely on Information & Tollfree
Services, where SD&D has full life-cycle responsibility
in this area.
The position requires a knowledge of telecommunication networks and software design. The evolution on IN Technology, moving from a pure AXE platform into General Purpose Computers, requires SD&D
to broaden its design competence to meet these demands. As a designer, you will be involved in all phases of the development from requirement management and design, through implementation, function
test and network integration test.
The operation is characterised by a high level degree of customer orientation, international communication, flexibility, and enthusiasm. It is essential
that applicants be enthusiastic about contributing to
the entire project life-cycle, from initial idea through
to deployment and support
We invite applications from personnel who believe
they have acquired sufficient expertise in the relevant
areas to undertake this task. As a screening process
based on applications received will take place, it may
not be necessary to interview all candidates.
Curriculum Vitae before Friday 13th September,
1996: Margaret Gaffney, Personnel Officer, LM
Ericsson Limited, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4.
Memo ID LMIMGY.
Ericsson (China) Company Ltd, Beijing.

GSM SYSTEM
SUPPORT EXPERT
• Responsibilities: WE are looking for a person who
can provide both technic al expertise as well as
technical support to the Ericsson's customer and t he
FSC. You would be required to negotiate with external customers on technical is sues. You would also arrange/ assist in technical presentations. Fault handling and emergency support are other vital aspects of
the job. You would also assist in transfer of competence within the organisation.
Main tasks: To review, develope and improve the
procedures in Field Support. To lead investigations
and properly assess high level fault situations. To be
able to explain highly technical issues to different levels within the organization. To be a part of the 24hour emergency duty (rotation).
REQUIREMENTS: University degree in Electronic
Engineering or equivalent A minimum of 3 years
working with the GSM system. Long technical experienceof working in AXE environment preferably in a
support organisation. Very good knowledge of
English is a must. You are a quality consious person
with some leadership skills.
Contact: Hiep Nguyen(ETC.ETCHIEP) or Peter
Hadas(ETCETCHADA) CV: Ritu Malik,(ERA:ERARIMA).
RMOG Resource Agency.
Ericsson (China) company ltd, Beijing, China

MANAGER, SYSTEM
MANAGEMENT BX - CHINA
• ETC is looking for a technically skilled manager for
our system management department for public switching.
You will, together with your small team of excellent support engineers, be responsible for all new SW
releases for China's public AS's.

In late '96 we are introducing a new MAS based on
12.3 and in beginning TRANSGATE 3 will be introduced. Therefore, experience from IN/ISDN/BGS is a
need for this position.
The successful candidate will have experience from
the
following
area/s: ASM
hansling
incl.
ASR's/Support/PLT. One of your most important tasks
is transfer of knowledge to your local staff and to
constantly improve work procedures/methods.
Production and quality tests are made in the test
plants in Beijing. You will plan and take active part in
the projects as well as manage the u n i t
Contact: Lars Eriksson (ETC.ETCLSE), via phone: +86
10 6460 1122 or Brendan Meyler (ETC.ETCHBLM), via
phone: +86 10 6460 1122
Ericsson Telecom AB, Stockholm, Sweden

PROCESS DEVELOPER,
BX-MTP
Our department is responsible for manufacturing test
technology
within
business area
Public
Telecommunications, BX. We develop technology,
methods and applications for manufacturing test of
BX hardware, from PBA level and upwards. We participate in most development projects in BX with design of methods, programs and equipment for manufacturing test.
We are responsible for BX Manufacturing Test
Process (BX-MTP), which is used throughout BX when
developing or performing manufacturing test of BX
hardware products.
• We are now searching for you that want to drive
and perform further development of BX-MTP.
Your tasks will be to plan, lead and take part in development documentation, release and informing
about the process. The work is often done in groups,
but being responsible, much of the work is placed on
you, mainly in the areas of coordinating and performing the documentation work.
You. have a technical degree, or similar, and working experience in the area of manufacturing test.
You have initiative, flexibility, self-motivation and are
able to take responsibility. You have good knowledge
of the English language, both spoken and written.
You know, and can apply, the company documentation rules. Knowledge and experience in process
work, FrameMaker and Intranet is beneficial.
Contact: Fredrik Staaf, tel 08-7198781, memo
ETXS.ETXFEST, email etxfestEsta.ericsson.se, or John
Everingham, tel 08-7196227, ETXS.ETXJOEV, email
etxjoevEsta.ericsson.se or point your web browser at
http://sta.ericsson.se/bxmtp.
Ericsson Ltd, Guildford, Surrey, UK

PRODUCT MANAGER

We need you, who is marketing and sales motivated person with a natural sense for establishing personal and business relations. As an Area Manager you
are submitted to constant exposure within as well as
outside Ericsson and must feel comfortable in this role. Knowledge of our products and services is of essence, although a strong technical support will be
provided.
Contact: Torsten Pålsson, Manager, Business
Development tel 08-719 2150 memo ETX:ETXTP or
Barbro Södergren, Manager, Human Resources, tel
08-719 5775 memo ETX.ETXBASO
Ericsson (China) Company Ltd. Guangzhou Branch

PROJECT MANAGER
• Responsibilities: To be our Customer Project
Manager for the intelligent Network contract signed
with Guangdong provice. This includes to lead several
subprojects as well as t o be overall responsible to ensure that our obligations are fulfilled in time and at
customer satisfaction.
Requirements: Proven skills as Project Manager.
International business knowledge. Good knowledge
about AXE. Knowledge about Intelliget Network.
Negotiation skills. Good knowledge in spoken and
written English.
Contact: Thomas Skogh, memoid ETC.ETCJTSK, phone +86 20 855 388 68. Application Human Resources,
Wendy Huang, memoid ETC. ETCWENH, phone +86
20 833 289 88 ext. 22312, fax +86 20 833 080 05.
Met S.A.- France

LOCAL PRODUCT MANAGER
MET is an MLC and is the principal interface to the
French phone operators (1400 staff and over 300 million USD turnover). We design and manufacture hardware and software for AXE 10 and expand our sales
on the radio side.
• Our Radio Department is now searching for a Local
Product Manager who will be responsible for technical support on the BSS and RLL products for the sales
team. You will be involved in local product strategy,
sales support and mainly technical contacts with our
customers.
This 18 - 24 month assignment will be ideal for a
BSc or MSc engineer with a minimum of 5 years experience in this field. You also have a minimum first
knowledge of French and are fluent in English.
Contact: Jean-Paul Durand + 33 1 64 47 52 87,
memoid MET.METJPDor Marti ne de Bouville + 33 1 64
475773,
memoid
MET.METVME. Applications:
MET/DRH, 19 avenue Carnot 91348 MASSY CEDEX
FRANCE

FT Ericsson Indonesia, Jakarta, Indonesia
We are a small group of product managers working
closely with one of the most profitable and knowledgable operators in the world. Working with
GSM O & M Engineer
Vodafone is a challenge but also bery rewarding as
• Ericsson in Indonesia needs an Operation and
they have advanced ideas and are very forward looMaintenance assistance for our customer Excelcom.
king.
Excelcom is a new customer for Ericsson and they will
GSM switching is the main focus of our activities
but we also get involved in TACS, transit, OPS, MXE start their network this fall with BSC's, BTS's and OSS
from Ericsson.
and IN applications.
We are looking for somebody with good experienWe receive and clarify customer requirements and
represent the customer towards the strategic product ce and knowledge of GSM, specially BSS. The task for
the O&M assistance is to train, help and assist the
management. When a release is ready to be offered,
customer in how to handle the system. This means
we define what should be delivered and participate
transfer of technicalknowledge as well as giving guiin the offer preparation together with Marketing.
dance in routines to follow and methods to use.
After delivery we provide technical support to
Appropriate experience and qualification is: miniVodafone and other parts of the organisation.
mum 2-3 years of AXE and GSM experience, suitable
• We are looking for someone with a good knoware installation testers and support engineers, good
ledge of CME 20 switching who is interested in learknowledge in English is a must and OSS knowledge is
ning even more. Ability to learn new technical areas
advantage.
and good interpersonal skills are essential. In return
you will develop your technical competence and get
Contact: Charlotte Johnson, Technical Support and
an understanding of commercial aspects as well.
O&M Manager, memoid: EID.EIDCJ, phone +62 21718
9724. Application: CV to FT Ericsson Indonesia, Wisma
Anugraha.Taman
Kemang
32B, Jakarta
12730,
Contact: Jonas Hermansson, Product Manager,
Indonesia, Att. Victor Manoe, HR Manager, memoid:
Vodafone, ETLETLHERMor Louise Smith, Sector
EID.EIDVIM, phone+62 21 718 9801.
Personnel Manager, HR, ETL.ETLLESH
Ericsson Telecom AB, Switching and Network
Systems

AREA MANAGER, CZECH
REPUBLIC AND SLOVAKIA
• Marketing cntral Europe(ETX/X/FA) needs reinforcements. We have now a vacancy for the position as
Area Manager with responsibility for customers in
Czech Republic and Slovakia. This is an area in Europe
with a fast growing economy and a telecom sector
with huge needs undergoing rapid changes right
now, which certainly means opportunities for us.
As Area Manager you will take full customer and
profitability responsibility, which means you will get
authorityto execute the marketing and sales activities
as agreed upon in your market plan.
Your tasks will include to analyse the market
establish and maintain close customer relations, manage offer preparations and customer negotiations
as well as to prepare and follow up budget and
forecasts.

Ericsson Limited, Burgess Hill, United Kingdom

SENIOR SOFTWARE PROCESS
ENGINEER
• The Public Systems Divsion of ETL is continually
seeking ways for business improvement and achieving a competitive edge. As part of it's improvement
drive, we are seeking a highly motivated and experienced process engineer within the ETL/X Local Desing
Centre (LDC). The placement will be within the
Software Engineering Process Group (SEPG) as a
Senior Process Engineer.
We are seeking an engineer to be the manager of
an established process performance management
system which encompasses the PAT and BX PCPM databases as well as local database developments. The
engineer is expected to systemise regular feedback of
process performance results to the LDC line managers. The work requies 'hands-on' management involvement in our ESSI program and the engineer is
expected to make a major contribution towards it's

KONTAKTEN NR 13 1996

success. An important feature of the work is the longterm development of software process performance
indicators that should ultimately lead to an LDC-wide
Statistical process Control (SPQ systems in step with
the growing maturity of our CMM based improvement program. A key task will be to seek opportunities for automating the collection of data thereby developing a more efficient system. The engineer is likely to be involved in the migration of the existing PC
and IBM based systems towards an Unix environment
Some line and project maangement experience is
expected in addition to several years experience in an
AXE10 Design or other software development environment. Competence in the use of MS Excel, MS
Word and MS Access is a prerequisite as is experience
with PQT, MHS and/or QMS. Statistical analysis experience would be advantageous.
It is expected that the engineer is very structured
and methodical, has stong inter-personal skills, and is
able to work without supervision. It is essential that
the engineer has good presentation and facilitation
skills as a significant amount of time will be spent in
discussion and presenting results to other managers.
A good educational background with a Degree in
an Engineering, Science, Statistics or a Computer discipline is required.
The position is likely to provide a lot of job satisfaction to a person who is interested in hands-on improvement work. There is scope for developing a
focussed or a broad software engineering management knowledge within the SEPG. The skills and experience acquired will considerably enhance future
career prospects.
Contact: ETL/XD/DZC Malcolm Thomas MEMO:
ETL/ETUOMS, email: etljomsOetlxdmx.ericsson.se or
ETUXD/DC Ivor Szkolar MEMO: ETLETUSKR
Ericsson Eurolab Deutschland GmbH, located near
Aachen, Germany
The Ericsson Eurolab is our young international research & development centre. In our Training department we have the vacancy for an

EXPERIENCED TRAINING
ENGINEER,
product area AXE 10/CME20
• The Training Department EED/L/K is responsible for
customer training and competence development
within the MLC in Germany. As Training Engineer you
are responsible for the preparation and presentation
of training courses and technical information. It also
entails course development and maintenance of such
courses.
As a suitable candidate you have a good software
und UNIX knowledge. Experience in training, very
good AXE10 and/or CME20 knowledge is also required as well as good developed communication skills,
especially in English.
You should also be open-minded and self-motivated and have the willingness to work in teams
towards a common goal. An expatriate or local
contract is offered for this position.
Contact not later than, 1996-09-05: Stefan Reuther
EED/L/KC via phone:+49-(0)211-534-1022, memo-id:
EED.EEDSRR or Doerte Kaulard EED/H/R via phone:+49-(0)2407-575-163 memo-id: EED.EEDDKA

CME20/CMS40
Product Area Switching
• If you enjoy demanding work and can respond
well to significant challenges and responsiblities,
why not become a member of our team? Here at EED
we have the overall Product Area Switching coordination responsibility for CME20 & CMS40 and we are
looking for people to work in system management &
operative product management. Please refer to the
EED/X/D home page in the EED home page on the
w w w for further information about the department's
activities.
We are working with the following mobile applications & study areas: GSM systems, DCS 1800 systems,
PCS1900 systems. New satellite network applications.
Studies about future MSC evolution.
Suitable candidates possess a relevent engineering
degree (eg telecommunications, electrical, or software engineering) with a minimum of 4-5 years of AXE
development or testing experience and preferabl y at
least 2-3 years of experience in system-level technical
development or testing. Experience with GSM or other mobile telephony development is advantageous,
but not absolutely necessary. Good analytical skills
are essential. Ability to meet LPMs and customers
from time to time is advantageous.
Within the System & Product Management department we are looking for system engineers in the following areas:

SYSTEM MANAGEMENT
• System Management focuses on a range of system
level tasks which are necess ary to ensure progressive
and continuous development of Ericsson's CME20 &
CMS40 switching nodes in an orderly and evolutionary manner. This work involves a broad range of activi-

ties including RS writing and system investigations.
We are particularly interested to talk to people
who can provide significant competence in one or
more of the following areas:
Data communications, ISDN development IN development, Application Modularity development.
Other assets would include good knowledge of the
ETSI GSM/INAP or ITU-T ISDN specifications/recommendations or any other competence area which you
think may be relevant for CME20 and CMS40 system
management work within product area switching.
Contact: Leo Garon EED/X/DEC, via phone +49 2407
575 242, memo EED.EEDLEO or Doerte Kaulard
EED/H/R via phone +49 2407 575 163, memo
EED.EEDDKA

DIMENSIONING & PLATFORM
MANAGEMENT
• Dimensioning & Platform Management has responsibility for system dimensioni ng and characteristics of CME20 & CMS40 MSC nodes, and for placing of
platform requirements towards UAB for product area
switching. This includes developi ng models for estimation of system capability and guidelines for dimensioning. It also includes defining performance strategies (together with SPM) for product area switching
and coordinating activities to reach these goals.
We would especially like to hear from people who
have experience in one or more of these areas:
Capacity estimations/modelling, Dimensioning work,
and AXE-10 platform development, management or
testing. However people with good technical experience in other AXE-10 areas would also be considered.
Contact Pieter van Rijnsoever EED/X/DDC via phone
+49 2407 575 172, memo EED.EEDPVR or Doerte
Kaulard EED/H/R via phone +49 2407 575 163, memo
EED.EEDDKA

OPERATIVE PRODUCT
MANAGEMENT
• Operative Product Management has the following
responsibilities and main tasks and in the area of product area switching: technical support to LPMs and
SPM world-wide, RS writing and coordination, and
active participation in ETSI GSM standardisation.
We are looking for people who have significant telecommunications experience in either development,
testing, standardisation or product management.
Experience in GSM, another mobile telephony area or
ISDN is highly valued but not indispensible. IN competence would be especially appreciated.
Contact: Stefan Blomqvist EED/X/DOC via phone +49
2407 575 238, memo EED.EEDSTB or Doerte Kaulard
EED/H/R via phone +49 2407 575 163, memo
EED.EEDDKA
Our Mobile Core Department is looking for

METHODS COORDINATOR FOR THE
AXE MOBILE CORE ORGANIZATION
• The general responsibility of this position is to set
up and maintain the m ethods for the international
AMC projects.
The main authorities and tasks are: supply the AMC
projects with suitable processes to enhance the
system and software design process, initiate the use
of improved and/or new processes within the AMC
design organization, take process measurements,
support process audits, monitor and evaluate processes used in other organizations in order to identify
potential process improvements.
We are looking for an engineer with a minimum of
two years of software desi gn experience, preferably
in the work area of AXE. Any previous experiences
with methods, tools, processes, audits and project
work is appreciated. L ast but not least you should have a high interest in methods work and see t his job as
a challenge for you and the company.
Contact: Andreas Bleeke, EED/L/UQ via phone:+49
2407 575 394 EED.EEDANB or Doerte Kaulard,
EED/H/R via phone:+49 2407 575 163 EED.EEDDKA

15

JOBBNYTT

KONTAKTEN NR 13 1996

nancial agreements, preparation of financial agreements on development and maintenance of products
within AMC, representation of AMC in Tollgate meetings for projects financed by AMC, revision of financial agreements proposed by other business units,
participation in AMC Change Control Board, writing
and inspecting detailed Requirement Specifications,
approving Functional Specifications THE SPM reports
directly to EED/L/U/XC.
As a suitable candidate you have worked with
front end activites and have a minimum of 3 years job
experience. Both local and expat contracts will be offered. Experience from any of the areas above is a merit. In this positio n you will need initiative, good communication and cooperation skills and a good ability
to work under time pressure.
Contact: Ulf Gustafsson-Hennel EED/L/U/XC via phone:+49 2407 575 256 EED.EEDUGH Doerte Kaulard
EED/H/R via phone:+49 2407 575 163 EED.EEDDKA

AXE10 SYSTEM DESIGNER
• The AXE Mobile Core System Group is responsible
for the system development of the core products used
commonly by all Ericsson's digital mobile systems ie.
CME20 (GSM), CMS30 (PDC), CMS40 (PCS) and CMS88
(D-AMPS). In the coming project we will introduce the
BX ISDN AM's into our AM based mobile system.
Running PC-AXE 106 Mobile, PC-XSS 210 25 as well as
overall technical coordination of the Projects in the
AXE Mobile Core (AMC) are responsibility areas of the
system group.
We are looking for an experienced system designer
with more than 5 years of Ericsson experience in APT
design to extend our technical expert team.
An Expatriate contract is offered for this position.
Contact: Hartmut Boehmer EED/U/SC via phone:+
2407 575 231 EED.EEDHBO or Doerte Kaulard EED/H/R
via phone:+ 2407 575 163 EED.EEDDKA

Mobile and AM environment we want to enhance our
competence on these areas to better satisfy our customers needs and future expectations. Participation in
PC-XSS and general O&M support will be the mayor
tasks.
We are looking for an experienced system designers with more than 5 years of Ericsson experience
and broad competence in the OMS area.
An Expatriate contract is offered for this position.
Contact: Hartmut Boehmer EED/U/SC via phone:+
2407 575 231 EED.EEDHBO or Doerte Kaulard EED/H/R
via phone:+ 2407 575 163 EED.EEDDKA

AXE10 SYSTEM DESIGNER (PC-XSS)
• The AXE Mobile Core System Group is responsible
for the system development of the core products used
commonly by all Ericsson's digital mobile systems ie.
CME20 (GSM), CMS30 (PDC), CMS40 (PCS) and CMS88
(D-AMPS). In the coming project we will introduce the
BX ISDN AM's into our AM based mobile system.
Running PC-AXE 106 Mobile, PC-XSS 210 25 as well as
overall technical coordination of the Projects in the
AXE Mobile Core (AMC) are responsibility areas of the
system group.
To secure the long term responsibility of running
PC-AXE 106 Mobile and PC-XSS 210 25 we are looking
for a PC-Chairman "Trainee". The main tasks will be
participation in all PC-XSS meetings and support of
the current chairman and technical experts in this
committee. This is to prepare yourself to take over the
full responsibility for running PC-XSS in the near future.
We are looking for an experienced system designer
with at least 3 years of Ericsson experience in mobile
related APT developement.
A Local contract is offered for this position.
Contact: Hartmut Boehmer EED/U/SC via phone:+
2407 575 231 EED.EEDHBO or Doerte Kaulard EED/H/R
via phone:+ 2407 575 163 EED.EEDDKA

need additional support for our Source System Design
and CN-I Board activities. Designing AXE and APT level documents as well as supporting CN-I Board activities will be the main tasks in this position.
We are looking for a system designer with at least
2 years of Ericsson experience.
A Local contract is offered for this position.
Contact: Hartmut Boehmer EED/U/SC via phnoe:+
2407 575 231 EED.EEDHBO or Doerte Kaulard EED/H/R
via phone:+ 2407 575 163 EED.EEDDKA

TECHNICAL ADMINISTRATOR
SOURCE SYSTEM
• The AXE Mobile Core System Group is responsible
for the system development of the core products used
commonly by all Ericsson's digital mobile systems ie.
CME20 (GSM), CMS30 (PDC), CMS40 (PCS) and CMS88
(D-AMPS). In the coming project we will introduce the
BX ISDN AM's into our AM based mobile system.
Running PC-AXE 106 Mobile, PC-XSS 210 25 as well as
overall technical coordination of the Projects in the
AXE Mobile Core (AMQ are responsibility areas of the
system group.
To carry out our Source System Responsibility we
need additional support for our Source System Design
and CN-I Board activities. Supporting the Source
System Design Engineers, handling of PRIM and MHS
as well as preparing of and participation in our CN-I
Board will be the main activities.
We are looking for a technically interested person
who
may
have
administrative
background.
Knowledge of PRIM and MHS would make the start
more easy, but are not prerequisites.
A Local contract is offered for this position.
Contact: Hartmut Boehmer EED/U/SC via phone:+
2407 575 231 EED.EEDHBO or Doerte Kaulard EED/H/R
via phone:+ 2407 575 163 EED.EEDDKA

AXE10 SYSTEM DESIGNER (OMS)
• The AXE Mobile Core System Group is responsible
for the system development of the core products used
commonly by all Ericsson's digital mobile systems ie.
CME20 (GSM), CMS30 (PDC), CMS40 (PCS) and CMS88
(D-AMPS). In the coming project we will introduce the
BX ISDN AM's into our AM" based mobile system.
Running PC-AXE 106 Mobile, PC-XSS 210 25 as well as
overall technical coordination of the Projects in the
AXE Mobile Core (AMQ are responsibility areas of the
system group.
Traffic observation, supervision and statistics are a
very important area to the mobile operators. In the

AXE10 SYSTEM DESIGNER (SS)
• The AXE Mobile Core System Group is responsible
for the system development of the core products used
commonly by all Ericsson's digital mobile systems ie.
CME20 (GSM), CMS30 (PDC), CMS40 (PCS) and CMS88
(D-AMPS). In the coming project we will introduce the
BX ISDN AM's into our AM based mobile system.
Running PC-AXE 106 Mobile, PC-XSS 210 25 as well as
overall technical coordination of the Projects in the
AXE Mobile Core (AMQ are responsibility areas of the
system group.

Tack!
Ett stort tack för den trevliga uppvaktningen när jag avtalspensionerades.
Lars Johansson, MJETK/U/P

To carry out our Source System Responsibility we

marknadsplatsen

köp • sålj • hyr • byt »ge bort
gratis för anställa I Ericsson

Särid in din annons på memo till LME.LMEPRG. Senast två veckor före önskat införande!
Marknadsplatsen publiceras, om det finns tillräckligt med annonser, i varje nummer av
Kontakten. Annonsering är öppen för Dig som är anställd i Ericsson och kostar ingenting.
BOSTÄDER SÄUES:
Bostadsrätt i Segeltorp
1,5-a 36,5 kvm Byggd 95. Parkettgolv i vrum/kök och sovrum. Nära till Ericsson i
Kungens Kurva. Nära till kommunikationer.
Avgift 2.918 kr/mån. Prisidé 95.000 kr.
Tel dagtid 08-7570721, kväll 08-972921.
Thomas Sundberg.
Radhus till Salu
Fint HSB-radhus, beläget i Jarlaberg, Nacka, till
salu. Du får nära till Nacka Strand, ca 7-8
minuters bussresa till Slussen, samt gångavstånd till Nyckelviken, Nackas pärla!
Hör av dig på tel 070-860 6317, så får du
veta mer.

Jarlaberg, 3-a 76, nära Nacka Strand
3 tr, ljus insynsfri, mycket gott skick. Tillval
utöver std: Helkakl badrum, köksluckor i furu,
mm. Balkong SO. 5.027 kr/mån, 150.000 kr
eller bud. Ring för visning, tel 7534853.
3 r o k Skäcklinge, Tumba.
Marklägenhet/radhus 69,5 välplanerade kvm
med egen ingång och egen uteplats i lugnt
och barnvänligt område, 10 minuters bilväg
från Kungens Kurva. Förening med god och
stabil ekonomi. Månadsavgift 4.400 kr +
värme, totalt 5.050 kr. Pris 69.000 kr eller
bud. Snabb affär bättre pris!
Tel. 08-530 33397.

ÖNSKAS HYRA/KÖPA
Lägenhet sökes
Mindre lägenhet 1-2 rum och kök, inom
Stockholms tullar. Hyres- eller bostadsrätt eller
2-hand.
Marek Zylberstein, Ericsson Microwave
Systems AB, tel 08-7573108, fax 08-4044830.
1-a eller 2-a hyres eller köpes i innerstan. Jag
byter tjänsteställe från Östersund till
Telefonplan och behöver någonstans att bo.
Referenser finnes. Inflyttning 1/10 eller 1/11.
Kontakta: Nina, 063-, 106721 (bost), 0705310774, 063-169646 (arb.) Memo:
ETXS.ETXNIBO.

STRATEGIC PRODUCT MANAGER'S
AXE MOBILE CORE
• The AMC organization is responsible for the development of AXE 10 products commonly used by all
Ericsson's digital mobile systems i.e. CME20 (GSM),
CMS30 (PDQ, CMS40 (PCS) and CMS88 (D-AMPS). The
general responsibility of this position is to work with
the competitive ness and economical performance of
products within the area's of AMC i.e. Träff i c Control,
Intelligent Networks, Charging, Data Comunication,
Network Signalling, ISDN Access and Network
Operator Products . The main authorities and tasks
are:
• packaging Assignment Specifications received at
AMC from the mobile applcations to projects, participation in the AMC Project Steering Group, making sure that competitiveness and economical performance
of pr oducts in the source system(s) are best possible
over the life cycle of the products, to define the direction of development of products within AMC creation of development plans for AMC, preparation of f i-

JOURNALIST/INFORMATÖR
Ericssons affärsområde
Radiokommunikation söker en teknik- och dataintresserad journalist/informatör till sin informationsenhet.
I arbetet ingår att skriva och redigera artiklar för interntidningen samt
att vara med och utveckla elektroniska media för den interna informationen.

Tjänsten är ett vikariat på ca 1 år.
Visöker Dig som är journalist eller
informatör och har arbetat minst 5 år
i branschen.
Du är van att självständigt driva
projekt, har stort intresse för data
och att utveckla nya media. Du behärskar engelska i tal och skrift.

Kontakta: Gunilla Tamm telefon 087572038 eller Eva Kållberg telefon
08-4042381. Ansökan med arbetsprov: KI/ERA/BR/IH - Eva Kållberg
Ericsson Radio Systems AB, Kista
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SOLUTIONS
INTEGRATED S Y S T E M S DESIGN FOR
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A R R A N G E D BY

ERICSSON AND MENTOR GRAPHICS
OCTOBER 15-16,1996 AT NORDIC FORUM, KISTA
,

-

Mentor Graphics has been invited by Ericsson to present
state of the art Design Methodology and Hardware Design
Tools. Together with partners we will show how powerful
technology from different suppliers can be integrated into
a complete development environment.
The Solution Expo/Seminar is an excellent opportunity to
access information regarding technical solutions available
for Ericsson today.

Program highlights
Seven key note speeches from Ericsson,
Mentor Graphics and invited guest speakers
•21 Solution Seminars • Nine Ericsson Views
•Seven Technology Seminars
•30 OpenDoor Exhibitors
•21 OpenDoor Presentations.

For further information, please contact Katarina Pontenius, phone 08-71916 47
or Beatrice Vollmer, phone 08-632 95 04

ERICSSON ^

Vad kräver du av
Taxan har sedan 1972 tillverkat bildskärmar med vedertagen
Japansk kvalitet. Hela tiden med fokusering på det som finns
framför skärmen, ögonen! Bildkvalitet, hög bilduppdateringsfrekvens samt låg emission har alltid varit riktlinjer. Senaste
teknologi har alltid introducerats tidigt och detta kommer du
att uppleva med Ergovision 730 TCO 95. Med integrerade stereohögtalare och mikrofon tillkommer även något för öronen!
On Screen Display, 85 Hz standard, TCO 95 miljögodkännande samt DDC1 /2B för Windows 95 avrundar den lista på egenskaper du förväntar dig av en bildskärm idag.
Ergovision 730 TCO 95
• 17" plant bildrör
• 85 Hz vid 1024x768

• 30-69 KHz, On Screen Display
• DDCl/2BochTC0 95

Distributör:
Ericsson Computer Products
För information ring:
Norell Invest AB
Stockholm 08-626 68 10
Göteborg 031-29 21 50
Malmö 040-49 22 20

T&XAIM
http:llwww.taxan.se • info@taxan.se
Tel 08-98 27 30 • Fax 08-28 21 07

