
Operatören Telbo på Bonaire har 
köpt Ericssons utrustning för fast 
och mobil telefoni. Det är ont om 
telefoni och männskor står i kö för 
att få en fast linje. 

Läs om hur en av Ericssons mins
ta kunder bygger ett modernt telenät 
för öns 15 000 invånare. 10-11 

Mot nya marknader. De anställda på Qualcomms infrastrukturdivision i San Diego är nöjda med att Ericsson tar över verksamheten. 
Foto: Nils Sundström 

Glädjande CDMA-köp 
Ericsson har nu ett komplett systemutbud för att stödja mobilteleoperatörer oavsett teknik

val. Köpet av amerikanska Qualcomms utveckling och produktion av CDMA-system kom 

som en överraskning för branschen - och för de anställda på Qualcomm. 12-13 

Böcker för blinda 
får Internetpris 
I Kontaktens IT/IP-bilaga kan du 
bland annat läsa om de tre ideella 
organisationer som fick Ericssons 
Internetpris Erica. Läs också intervjun 
med Laura Howard på Ericsson i 
Boston om planerna för affärs
enheten Datanät och IP-tjänster. 

Blåtand ger n 
liv i Emmen 
Ericsson i Emmen har fått ny luft 
under vingarna. Bolaget som 
utvecklat personsökare sedan slutet 
av fyrtiotalet har utsetts till utveck
lingscenter för Blåtandsprodukter. 

1 6 - 1 7 

Ridån går ner 
för Ellemtel 
Ericssons och Telias utvecklingsbolag 
Ellemtel läggs ned. Samarbetet fort
sätter i andra former. 3 
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Kunden i blickpunkten en i blickpunkten 

- Det är viktigt att mena om ett kreativt arbetsklimat säger Mats Dahlin, chef för affärssegmentet Nätope
ratörer. Foto: Johan Jeppsson/Finanstidningen 
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Tillväxt och synergi var viktiga 
ord när Mats Dahlin, chef för 
det då nya affärssegmentet 
Nätoperatörer och tjänst-
leverantörer, intervjuades i 
Kontakten för ett halvår sedan. 

- Det gäller fortfarande, 
säger han, samtidigt som han 
nu tar upp de positiva utsikter
na för mobilsystem, de före
tagsköp som gjorts och beho
vet av nära kundkontakter. 

Under första kvartalet har den 
starka tillväxten för mobilsystem 
fortsatt. Förutom utökningar av 
existerande mobiltelenät gäller 
det GPRS, lösningen för trådlös 
datakommunikation och Inter
net, där Ericsson intagit den klart 
ledande positionen genom de fem 
beställningar, på tre kontinenter, 
som redan kommit in. Transmis
sion och professionella tjänster är 
andra områden som också växer. 
En intressant affär är uppdraget 
att leverera utrustning till satellit
systemet Astrolink, som är en ny 
typ av nät. 

USA viktigt marknadsområde 

Förutom flera order på testsystem 
för WCDMA nämner Mats Dah
lin den strategiskt viktiga beställ
ningen på både terminaler och 
basstationer för WCDMA från 
världens största mobilteleopera
tör, japanska NTT DoCoMo. 

Marknaden för mobiltelefoni i 
USA har under de senaste åren va
rit trög, men där verkar det nu 
lossna och det är viktigt att Erics
son tar vara på chanserna. 

- Den mångmiljardorder som 
affärsenheten Fasta system fick i 
början av året från engelska BT är 
inte bara mycket stor utan också 
viktig för framtiden. Ordern hand
lar om att hantera och integrera 
kretsloppet med paketförmedlande 
lösningar, AXE, AXD och IP, säger 
Mats Dahlin. 

I och med överenskommelsen 
med Qualcomm har Ericsson nu 
produkter för alla världsstandarder 
för andra generationens mobiltele
foni samtidigt som utveckling för 
tredje generationen pågår. 

Datanät är ett av de områden 
som affärssegmentet Nätoperatörer 
satsar på. Det sker både genom 
egen utveckling och genom före
tagsköp men även genom samar
betsavtal med andra bolag. Mats 
Dahlin menar att det nog kan bli 
ytterligare företagsköp och samar
beten framöver. 

Ytterligare synergier behövs 
Med Ericssons nya organisation 
skapades stora möjligheter till sam
verkan, synergi mellan fast och mo
bil telefoni. Det gäller inte bara på 

kundsidan utan inom alla områden 
som utveckling, produktion, leve
ranser och service. 

- Mellan våra affärsenheter har 
det skett en hel del men det finns 
möjlighet till ännu fler synergier 
och då mellan produkt- och affärs
enheterna, förklarar Mats Dahlin 
och fortsätter: 

— För alla medarbetare på Fasta 
system är det en stor utmaning att 
genomföra de förändringar som 
krävs. Här är det viktigt att hjälpa 
varandra och ge bra stöd oberoen
de av organisationstillhörighet. 

Förändringstakten i den nya tele-
komvärlden blir allt snabbare och 
genom att dra nytta av synergierna 
inom Ericsson går det lättare att 
hänga med. Men, det räcker inte, 
menar Mats Dahlin. 

- Det krävs också effektivare ar
betssätt och snabbare leveransflö
den och det är två områden där vi 
arbetar med förbättringar. 

Under det senaste halvåret har ett 
flertal bra initiativ till nya produk
ter tagits och det är viktigt att sti
mulera olika innovationer och må
na om ett kreativt arbetsklimat. 
Samtidigt är det nödvändigt att ha 
kunden i blickpunkten och förstå 
slutanvändarnas behov och önske
mål. 

- Det är kunskap som vi får ge
nom ett tätt samarbete med våra 
kunder, avslutar Mats Dahlin med 
tillägget att ledorden för Nätopera
törer fortfarande är lönsam tillväxt 
och synergier. 

Gunilla Tamm 
gunilla.tamm@lme.ericsson.se 

Sex månader kvar 
för millenniefrågan 
D e kommande sex månaderna kommer 

att vara hektiska för alla som är inblan
dade i milleninneproblemet; och vem 

kan rimligen säga att han eller hon inte har med 
det att göra. Det är få saker förutom millennie
frågan som slår så brett och påverkar så gott 
som hela koncernen. Redan idag arbetar många 
med detta, men det kommer att bli ännu fler 
som engageras nu när fokus går över till hur vi 
ska hantera situationen om något går fel. 

Fram till nu har de mesta aktiviteterna kretsat 
kring att millenniesäkra våra produkter, upp-
gradera de redan sålda och installerade pro
dukterna och förbereda oss så att inget ska gå 
fel vid årsskiftet. Vi går igenom våra byggna
der, våra affärsstödsystem, produktionen och 
distributionen får också en ordentlig genom
lysning, likaså produkter som vi köper in 
utifrån. Allt detta är en del av planeringen för 
problem som går att förutse. Det som görs för 

att verksamheten ska kunna fortsätta som 
vanligt. 

Nu kommer vi att flytta över vårt fokus till be
redskaps- och katastrofplanering. Alltså hur 
vi ska göra om något trots alla förberedelser 
går fel. 

Denna nästa fas i programmet, som redan 
börjat inom flera områden, kommer att kräva 
en hel del förberedelser. Vårt främsta mål är att 
hjälpa våra kunder så att de kan fortsätta att be
tjäna sina kunder oavsett vad som händer. Sup
portorganisation inom Ericsson måste vara 
mycket väl förberedd för att kunna hantera en 
rad olika problem som kan uppstå, till exempel 
strömavbrott eller att kommunikationerna inte 
fungerar för supportorganisationen. 

Alla delar av Ericsson måste ha beredskaps-
och katastrofplaner för sin verksamhet. Dessa 
planer samt de aktiviteter som berörs måste 

vara klara i god tid för en fullskalig general
repetition den 8 till 9 september. Just den 9 
september är ett kritiskt datum på grund av 
att det innehåller många nior. Vi förväntar oss 
inga stora problem, men vi tar tillfället i akt 
att prova våra planer, samtidigt som vissa pro
blem kommer att simuleras för att göra tester
na mer trovärdiga och realistiska. Efter den 
9 september har vi tid att rätta till eventuella 
saker i planerna som inte fungerade för att va
ra klara till millennieskiftet. 

Jag ser fram emot att tillbringa en av mitt livs 
mest spännande nätter i Stockholm med mina 
kolleger och ha kontakt med hela Ericsson-
världen under nyårsnatten 1999. 

Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas, 
men det kommer att krävas en hel del arbete 
under detta år, millenniets sista. 

Roland Sjöö, 
Mil lennium Controller 
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Bell South ger stororder 
I slutet av förra veckan fick 
Ericsson an av de största 
orderna någonsin. Ericsson 
ska leverera TDMA-
infrastruktur och telefoner, 
program-vara med mera 
till ett värde av drygt sex 
miljarder kronor till den ame
rikanska operatören Bell
South. 

Nätet ska betjäna 14 av Bell-
Souths marknader i södra USA 
bland annat Alabama, norra Flo
rida, Louisiana, Missisippi och 
Tennessee. 

Med denna affär får BellSouth 
utrustning som är förberedd för 
tredje generationens mobiltelenät 
genom att den är anpassad för 

Edge-tekniken. Edge gör det möj
ligt att skicka stora datamängder i 
mobiltelenäten. 

Redan i slutet av året ska den 
första delen av det nya nätet vara 
igång. 

Affären bidrog till att Ericssons 
aktiekurs gick upp. 

PatrikJ-indén 
patrik.linden@lme.ericsson.se 

En av Ericssons absolut största 
orderna säkrades i förra vecka. 

Ericsson kommer att leverera 
utrustning till operatören BellSouth * L ~ : [ -

värd drygt sex miljarder kronor, i 
(750 miljoner US-dollar) 

Foto: Lars Åström 

måtfk 

Unik modell ger hopp om jobb 
Denna vecka ska de 600 
anställda vid nedläggnings-
drabbade Ingelstafabriken i 
Norrköping besluta sig för 
om de vill ta del av Norr
köpingsmodellen och bli 
visstidsanställda av Proffice. 

- Jag hoppas att så många som 
möjligt antar erbjudandet, efter
som jag tror att det innebär en 
stor hjälp på vägen för de som för
lorar sitt jobb, säger metallklub
bens ordförande Ingalill Petters
son, som själv har varit med och 
förhandlat fram förslaget. 

Det var för två veckor sedan som 
erbjudandet presenterades av 
Björn Boström, Ericssons chef för 
koncernledningsfunktion Produk
tion och Supply, och fabrikschef 
Per Samuelsson vid ett möte med 
de anställda i Norrköping. 

- Vårt mål med den här model
len är att så många som det över

huvudtaget går ska få ett nytt ar
bete. Stämningen vid mötet var 
inte helt oväntat lite dämpad, 
men efter hand har fler och fler 
blivit mer positiva. Jag tror att 
många börjar se större möjlighe
ter att hitta ett nytt jobb, säger Per 
Samuelsson. 

Erbjuds jobbhjälp 

Erbjudandet innebär i stort att de 
fabriksanställda som förlorar job
ben när fabriken stängs erbjuds 
hjälp att hitta nya jobb. Anställ
ningen hos Ericsson upphör och 
den anställde får istället en ettårig 
visstidsanställning hos Proffice. 
Tillsammans med den enskilde 
ska Proffice och de andra intres
senterna aktivt söka nya arbeten, 
möjligheter eller utbildningar. 

- Jag är ganska nöjd med det 
här. Det är klart att vi helst hade 
velat att fabriken skulle finnas 
kvar, men när nu företaget har be

stämt sig, tror jag att det här är det 
bästa för våra medlemmar, säger 
Ingalill Pettersson. 

Norrköpingsmodellen är ett re
sultat av ett nära samarbete mel
lan Ericsson, Proffice och en rad 
myndigheter. Länsstyrelsen, ar-
betsförmedligen, länsarbetsnämn
den, kommu
nen och trygg
hetsrådet har 
aktivt deltagit 
i arbetet. 

All produk
tion kommer 
att trappas 
ned och helt 
upphöra i no
vember i år el
ler flyttas till 
andra orter. ATM-produktionen 
flyttas till Katrineholm. SSS-pro-
dukterna går till Sulmona i Itali
en. GSS och TSS kommer också 
att tillverkas där, innan den flyttas 

Ingalill 
Pettersson 

till Kina och Brasilien, som är två 
mycket stora och viktiga markna
der för Ericsson. 

Beslut tas i veckan 

De fabriksanställda ska besluta sig 
under denna vecka om de vill an
ta erbjudandet. De som inte vill 
övergå till Proffice kommer att sä
gas upp i enlighet med gällande 
uppsägningsregler. Den 14 juni 
kommer de medarbetare som väl
jer att anta erbjudandet att övergå 
till anställning hos Proffice. Fa
briksanställda som fyller 58 år i år 
får erbjudande om avtalspension. 

Utöver detta så arbetar Ericsson 
med att locka andra företag att 
etablera sig i Norrköping. Det 
finns en grupp bestående av 
Ericsson, kommunen och särskil
da företagsutvecklare. 

Mia Widell Örnung 
mia.widell@lme.ericsson.se 

Växande mobiltelemarknad i Slovenien 
CSM-marknaden växer kraf
tigt i Slovenien. Ericsson fick 
nyligen en order värd 400 
miljoner kronor för att bygga 
ut den statliga operatören 
Mobitels CSM-nät. 

Förutom utbyggnad av GSM-nä-
tets kapacitet och täckning införs 
ett större prepaid-system och IN-
servrar. 

- Vi har ett mycket nära samar
bete med Ericsson, säger Tony 
Majzelj, direktör för Mobitel. 
Framöver planerar vi att införa 
högre datahas-
tigheter och 
tjänster med 
HSCSD, GPRS 
och sedan byg
ga vidare med 
den tredje ge
nerationens 
mobilsystem. 

Den bergiga 
republiken Slo
venien är en av de mest ekono
miskt välmående staterna i det 
forna östblocket. Levnadsstan-

Marknaden för mobiltelefoni växer kraftigt i Slovenien. Den forna 
delrepubliken i Jugoslavien är en av de mest välmående staterna i 
Östeuropa. Ericsson dominerar inom mobilsystem och säljer även 
produkter för företagssidan. Foto: Scanpix 

Tony Majzelj 

darden var hög även innan det 
forna Jugoslavien delades upp, 
och Slovenien som första land fri
gjorde sig efter tiodagarskriget 
1991. 

Statliga Mobitel introducerade 
mobiltelefoni i landet 1992 med 
ett NMT-system från Ericsson. 

1995 levererade Ericsson ett 
GSM-system. Sammanlagt finns i 
dag 280 000 mobitelefonanvända-
re i Slovenien, vilket innebär att 
14 procent av de 2 miljoner invå
narna har mobiltelefon. 

- En kraftig ökning på 90 000 
abonnenter har skett sedan i hös

tas då förbetalda kortabonne
mang introducerades, berättar 
Hans Jeborn, chef för Ericsson i 
Slovenien. Idag har företaget 22 
anställda i huvudstaden Ljublja
na. 

- Hittills har vår marknad do
minerats av 
mobiltele
system och 
terminaler. 
Nu satsar vi 
starkt på att 
öka service-
och tjänsteför
säljningen och 
produkter och 
lösningar in
om datakomområdet, säger Hans 
Jernborn. 

Nyligen lanserades ett andra 
GSM-nät i Slovenien av operatö
ren Simobil, där Siemens är 
systemleverantör. Ericsson säljer 
dock mikrovågslänkar även till 
det nätet. 

Nils Sundström 
nils.sundstrom@lme.ericsson.se 

Hans Jeborn 

mm l KORTHET—— 

Enighet för ny 
mobilstandard 
>• Operators Harmonization Group, 
en sammanslutning med 30 av värl
dens ledande mobilteleoperatörer och 
ett dussintal tillverkare, ställer sig 
bakom rekommendation om en har
moniserad familj av CDMA-standar-
der för den tredje generationens mo
bilsystem. Ericsson välkomnar beslu
tet, som säkerställer att standardiser
ingsarbetet för WCDMA, cdma2000 
och CDMA-varianten TDD nu kan 
fortsätta enligt planerna. 

Samägda Ellemtel 
ska avvecklas 
>• Ericsson och Telias samägda utveck
lingsbolag Ellemtel Utvecklings AB 
läggs ned. Personal och de pågående 
projekten delas upp mellan de båda 
parterna. 

- Telia och Ericsson ska fortfarande 
samarbeta, men ett bolag är inte längre 
den bästa formen detta, säger Lars-
Erik Eriksson, VD för Ellemtel. 

Parterna ser ett större värde i ett tä
tare och direkt samarbete än att kom
municera via en styrelse. 

Utvecklingsbolaget bildades 1996 
för att ta fram nya produkter och skapa 
nya affärer inom Internet och data-
kom. Sedan dess har förutsättningarna 
för verksamheten förändrats. 

- På fyra-fem år hinner det hända 
enormt mycket på det här området. 
Ellemtel har inte samma förutsättning
ar idag som när bolaget startade. 

Nya Fixed Cellular-terminaler visas 
upp under CommunicAsia i Singapore. 

Nya terminaler 
för Fixed Cellular 
>• Under telekommässan Communic
Asia som hålls i Singapore den 22-25 
juni visar Ericsson nya terminaler för 
"fixed cellular" baserade på GSM-tek-
nologin. 

Den ena terminalen är till för privat
bruk och kan enkelt installeras av 
abonnenten själv. Den andra termina
len är avsedd för företag och till båda 
terminalerna kan det anslutas en adap
ter för fax- och data. 

Kista på Wireds 
topplista 
>• Kista Science Park utanför Stock
holm är en av världens fem största 
forskningsparker, skriver tidskriften 
Wired. 27 000 människor på 650 före
tag jobbar i Kista, som är Europas 
största forskningspark. 

Ericsson, som var först på plats, har i 
dag cirka 11 000 anställda i Kista. 
Kungliga Tekniska högskolan, KTH, 
planerar att bygga campus och nytt IT-
universitet i området. 
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80 procent 
av Ericsson 
ar 
Drygt 80 procent av kostnaden 
för en typisk Ericssonprodukt 
kommer från inköpt material 
och tjänster. För bara några år 
sedan var det mindre än hälf
ten. Det finns med andra ord 
god anledning för Ericsson att 
ha bra leverantörer, som verkli
gen vet vad det är Ericsson vill 
ha. 

Att sköta inköp handlar inte längre 
bara om att förhandla sig till ett bra 
pris. Inköp har blivit ett strategiskt 
verktyg. För att understryka det sam
lade Ericsson 100 personer från de 50 
viktigaste leverantörerna nyligen för 
att visa att Ericsson verkligen priori
terar samarbetet med de viktiga leve
rantörerna. 

Måste involveras tidigare 

- Vi måste involvera leverantörerna 
tidigare i produktutvecklingen. Där
för är det viktigt att vi verkligen kan 
dra nytta av den kompetens som de 
olika leverantörerna har, säger Bo 
Westerberg, som är koncernansvarig 
för inköp. 

Ericsson är en stor och viktig inkö
pare på många marknader. Det ger 
koncernen en bra möjlighet att välja 
vilka leverantörer man vill arbeta 
med. Ericsson kan också ställa krav. 
Det är viktigt för en leverantör att ve
ta exakt vad det är Ericsson vill ha ut 
av ett samarbete. 

Viktig utvärdering 

- Ericsson måste utveckla metoder 
och verktyg som är koncerngemen
samma för att på ett bra sätt kunna 
utvärdera leverantörer gentemot vå
ra mål, säger Bo Westerberg. 

Det var 50 olika företag samlade på 
Ericssons leverantörsdag. Några av 
de viktigaste var Texas Instruments, 
Hewlett-Packard, Flextronics, Seger
ström & Svensson och Nolato. 

Patrik Linden 

patrik.linden@lme.ericsson.se 

http://sourcing.ericsson.se 

Under leverantörsdagen nyligen 
berättade Ericssons ledning för de 
samlade nyckelleverantörerna hur 
Ericsson ser på framtiden och hur 
samarbetet med leverantörerna 
kan utvecklas. Torbjörn Nilsson i 
koncernledningen, med ansvar för 
marknadsföring och strategisk 
utveckling, var en av talarna. 

Foto: Patrik Linden 

Dect tar över i hemmen 
Ericsson ska bli marknads
ledande på digitala hem
telefoner. Det är mål
sättningen med lanseringen 
av de nya avancerade tråd
lösa telefonerna för 
hemmabruk, Dect 230 och 
260. 

Modellerna släpps i Sverige och 
Holland i mitten av juni. I höst 
fortsätter lanseringen i övriga Eu
ropa och Asien. Den tänkta mål
gruppen är privatpersoner som 
bor stort och har känsla för de
sign. 

-Våra tidigare telefoner har 
fått ett mycket fint mottagande, 
särskilt utseende och funktionali
tet har gett positiva reaktioner, sä
ger Per Körner, produktmarknads
chef för Dect- och GSM-telefoner 
på Konsumentprodukter. Nu har 
vi finslipat designen ytterligare 
och fört in nya funktioner. Vi är 
övertygade om att de nya model
lerna blir en succé. 

Halva världsmarknaden 

På företagssidan har Ericsson in
stallerat över 13 000 trådlösa 
system och över 350 000 telefoner 
i 26 länder. Dect och PBX (system 
för fasta företagsnät) sammanta
get ger Ericsson femtio procent av 
världsmarknaden. De samlade er
farenheterna utnyttjas i satsning
en på trådlöst i hemmen. 

De nya telefonerna har bland 
annat försetts med ny högtalartek-
nik som ger ett naturligare ljud. De 
har också en rad praktiska funktio
ner. Det går till exempel att flytta 
samtal, att var tre samtalspartners 
på linjen samtidigt och att lagra 

Digital trådlös teknik kommer inom ett par år att dominera hemtelefonimarknaden. Den uppskattningen gör 
Ericsson, som i dagarna lanserar en ny generation trådlösa digitala telefoner för hemmet 

slagna nummer. Dect 260 har yt
terligare funktioner, som digital te-
lefonsvarare som tidsstämplar 
meddelanden, högtalartelefon och 
elektronisk barnvakt. 

Uppskattad möjlighet 

- Att det går att koppla åtta olika 
lurar till en enda basstation är 
mycket uppskattat. Det är en möj

lighet som följt med från de äldre 
modellerna, säger Per Körner. 

- V i har valt att marknadsin-
troducera Dect 230 och 260 i Sve
rige, eftersom landet har en myck
et stor mognadsgrad när det gäller 
trådlösa telefoner. 

1 500 butiker i hela Sverige 
kommer att börja sälja telefoner
na från den 13 juni. Samtidigt 

startar en större lanseringskam
panj som bygger på annonser i 
dagspress och diverse inrednings
magasin samt exklusiva butiksde
korationer. Den som vill investera 
i en Dect 230 och 260 får räkna 
med priser i den högre klassen. 

Lena Widegren 
lena.wtdegren@lme.ericsson.se 

"Enterprise Systems har ett år på sig" 
- VI ska öka våra kunders 
vinst och hjälpa dem i deras 
processer så att de blir fram
gångsrika i sina affärer. Det 
säger Lars Svensson, chef för 
affärsenheten Enterprise 
Systems inom affärssegmen
tet Företagslösningar. 

Ericsson är en av de stora, globala 
spelarna inom företagslösningar. 
Särskilt inom det övre segmentet 
med stora företagsnät, ofta inter
nationella, har Ericsson en stark 
ställning. 

- Kunderna har genom åren 
gjort stora investeringar och vant 
sig vid att Ericsson hittills kunnat 
erbjuda ständiga uppgraderingar, 
säger Lars Svensson. Därför är det 
av avgörande betydelse att vi 
lyckas agera trovärdigt på IP-om-
rådet. 

Snabb kompetensförändring 

Mycket av samtalet med Lars 
Svensson handlar om hur vi 
snabbt måste kompetensförändra 
oss inom Enterprise Systems. Te
lekom tar ett obönhörligt steg in i 
datakomvärlden vare sig vi vill el
ler inte. Lars ägnar stor del av sin 
tid att surfa på nätet och få infor
mation om vad som händer. 

- Jag är själv ingen expert, men 

jag är bra på att fånga upp vad 
som ligger i tiden. 

Bortemot 14 miljoner linjer 
MD110 finns installerade världen 
över. Inom några få år kommer en 
betydande andel av dessa att vara 
IP-baserade. 

Nödvändigt första steg 

-Levererar inte Ericsson de lös
ningar som krävs, så kommer nå
gon annan att göra det. 

Köpet av TouchWave, med sin 
IP-baserade WebSwitch, var det 
nödvändiga första steget. Nu är 
utmaningen att snabbt också få in 
MD110 i IP-världen. 

- Än så länge är jag övertygad 
om att det är möjligt att göra, sä
ger Lars Svensson tryggt. Skulle vi 
misslyckas kan det bli katastrofalt 
för vår överlevnad. 

Utöver satsningen på att göra 
om MD110 till en IP-switch mås
te den mindre BusinessPhone 
också hjälpas in i IP-världen. 

Lars Svensson berättar att det 
finns planer på en större kampanj 
på temat Ericsson kan IP och att 
Ericsson nu med sin WebSwitch 
lanserar koncernens första färdiga 
IP-produkt. 

USA blir den första marknaden 
för WebSwitchen. Än så länge 
finns ingen Europa-anpassad vari

ant med ISDN. Utvecklingen med 
att ta fram en sådan version pågår 
nu med stöd från produktenheten 
Small Systems i Österrike. 

Det gäller nu att snabbt få tag på 
bra kontakter bland operatörerna 
i Europa som kan distribuera Web
Switch. Vi söker dem med data-
operatörslicens och som driver 
paketswitchingnät. Svenska Wan-
tech med flera stora kunder inom 
beklädnadsbranschen och annan 
detaljhandel är ett bra exempel. 

- Här finns 
en affärsmöj
lighet för oss 
redan i mor
gon bitti, säger 
Lars Svensson. 
Vi har redan 
haft besök av 
Wantech och 

vårt IP-

* 

Lars Svensson 

visat 
erbjudande. PC-LAN är en annan 
sådan dataoperatör som vi behö
ver få igång samarbete med. 

Ändrad säljmentalitet 

För att öka volymerna och nå fle
ra kunder måste de indirekta sälj-
kanalerna förstärkas. Ericssons 
egna säljkanaler ska i fortsätt
ningen fokusera på de viktigaste 
nyckelkunderna och framför allt 
de stora globala. 

- Marknadsenheterna är myck
et duktiga på att sälja lösningar, 
men mindre duktiga på att bygga 
upp väl fungerande kanaler för 
indirekt försäljning. För detta 
krävs en helt annan kompetens 
och mentalitet. 

Några lokalbolag har lyckats 
bra. Ett av de bästa exemplen är 
det i Australien, där man sedan 
flera år har en framgångsrik för
säljning av BusinessPhone via ett 
nät av distributörer. 

Telekomoperatörerna som säl
jer Ericssons företagslösningar är 
också framgångsrika. Till våra 
bästa säljare hör bland andra Telia 
och Telenor i Sverige, Telefonica i 
Spanien, holländska PTT och Tele-
Danmark. 

Hittills har de flesta nyckelkun-
der klart visat tro på Ericssons 
förmåga att klara av den nödvän
diga förändringen. 

- M e n visst finns det kunder, 
som inte är övertygade. Många vi
sar sin osäkerhet, vilket påverkar 
försäljningen negativt. Flera vän
tar med nyinköp till över millen-
nieskiftet, säger Lars Svenssson. I 
princip har vi ett år på oss att ta 
dem in i den nya telekomvärlden. 

Thord Andersson 
thord.andersson@ebc.ericsson.se 

mailto:patrik.linden@lme.ericsson.se
http://sourcing.ericsson.se
mailto:lena.wtdegren@lme.ericsson.se
mailto:thord.andersson@ebc.ericsson.se
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Per Frölund och 
Tony Cumpert 
på Cumperts 
Bilradio ser 
möjligheter 
att sälja 
kringutrustning 
genom att 
erbjuda 
snabbservice. 

Snabbservice 
i butiken 
Ericsson Mobile Communica
tions lanserar nu snabbservice 
på mobiltelefoner i butiker 
runt om i världen. 

- Genom vår Service Point kan vi 
ge kunderna bättre service och 
samtidigt har vi möjlighet att sälja 
kringutrustning, säger Tony Gum-
pert, VD på Gumperts Bilradio i 
Stockholm, som varit en av testpi
loterna för den nya tjänsten. 

Service Point är ett komplett ser
vice- och supportpaket som gör att 
kunderna kan få sin mobiltelefon 
lagad direkt i butiken. 

- I februari började första leve
ranserna av Service Point i Sverige. 
Idag är det drygt 90 återförsäljare i 
Sverige som hittills anslutit sig och 
i slutet av året beräknas antalet va
ra uppe i ungefär 170 stycken från 
Malmö till Haparanda, berättar 
Per Frölund, som är ansvarig för 
Service Point i Sverige. Samtidigt 
med lanseringen i Sverige pågår 
samma aktivitet globalt. 

Snabbservice vid databänk 

Snabbservicen i butiken sker vid en 
så kallad Service Point, en specialin-
redd bänk med en dator infälld i 
bordsskivan. Den innehåller verktyg 
och reservdelar till Ericssons GSM-
telefoner och via datorn får den som 
sköter reparationen Internetbasera-

de serviceinstruktioner. Alla som 
jobbar vid Service Point har gått en 
endagsutbildning. Förutom att åt
gärda fel går det att uppdatera 
mjukvaran i telefonerna på ett en
kelt sätt vid Service Point. 

- Cirka 70 procent kan klaras av i 
butiken. När det galler mer kompli
cerade reparationer, skickas telefo
nerna till ett av våra tio kvalificera
de serviceföretag som Ericsson har 
avtal med, förklarar Per Frölund. 

Sälja kringutrustning 
För Gumperts Bilradio är det nytt 
att reparera GSM-telefoner, tidiga
re har man bara gjort service på 
NMT-telefoner. Företaget har elva 
anställda och tanken är att alla ska 
kunna hjälpa till vid Service Point. 

- Genom att erbjuda denna 
snabbservice har vi höjt vår service
grad. Tidigare fick kunderna gå till 
posten och skicka in sin telefon och 
sedan gå och hämta den igen några 
dagar senare. Nu sker servicen me
dan de väntar. Under den stunden 
får vi ett naturligt tillfälle att prata 
med våra kunder och kanske få dem 
intresserade av att köpa kringutrust
ning, säger Tony Gumpert. Många 
blir imponerade av att se oss laga te
lefonen och tycker det är intressant 
att titta på. 

Gunilla Tamm 
gunilla.tamm@lme.erics5on.se 

Nu kan mobiltelefonen lagas direkt i butiken. Petra Larsson är en av de 
butiksanställda som fått utbildning i Ericssons Service Point 70 procent 
av alla fel på mobiltelefonerna kan klaras av i butiken. 

Foto: Lars Åström 

De bekämpar produktionsvariationer 
Idéerna är klassiska och 
metoderna är beprövade. 
Ändå visar det sig att kursen 
Six Sigma, som arrangeras av 
Ericsson Quality Management 
Institute, skapar bestående 
förändringar. Målet är att 
varje kursdeltagare ska spara 
in 400 000 kronor åt sin 
organisation. Många gör det 
med råge. 

Nyligen examinerades 20 personer 
efter 13 kursdagar och en hel del 
eget arbete. 

- Det handlar om statistiska me
toder och hur de tillämpas, förkla
rar Göran Lande i kursledningen. 

Kursdeltagarna har fått lära sig 
att angripa processer i produktio
nen. Genom att skjuta in sig på 
processerna kommer kvaliteten på 
produkterna automatiskt att höjas. 

Vid tillverkning vill man uppnå 
en jämn och hög kvalitet. Det är 
variationen som är fienden num
mer ett. Därför är statistiska meto
der det bärande elementet i kursen. 

Martin Ramqvist, Maria Lydén, Marcus Hansson och Kari Olov Karlsson 
har nyligen fått svart bälte på Ericssons kurs Six Sigma och sparat åtskilligt 
med pengar åt sin hemmaorganisation. Foto: Patrik Linden 

Men, även mjuka faktorer som 
stresshantering och liknande tas 
upp. Deltagarna går kursen i fem 
omgångar och arbetar under tiden 
däremellan med egna projekt, som 
är knutna till kursen. 

Marcus Hansson arbetar med 
ytmontage på Ericssons fabrik i 

Kumla. Hans projekt att fä ner 
felutfallet i tvättprocessen sparar 
820 000 kronor åt Ericsson första 
året. Om fler fabriker anammar 
metoden blir resultatet ännu bättre. 

Maria Lydén och Martin 
Ramqvist från Ericssons fabrik i 
Nynäshamn har arbetat med att få 

bort flaskhalsar i produktionen 
och göra den mer behovsstyrd. De
ras projekt har sparat drygt tio mil
joner kronor. 

- Många av dessa projekt som 
skett under kursen hade kanske 
blivit av ändå, men nu gick det 
snabbare och med bättre struktur. 
Nu vet man också varför det gick 
bra, säger Karl Olov Karlsson, som 
har jobbat med att optimera kom
ponenter på Ericsson i Nynäs
hamn. 

De som gått kursens alla mo
ment får ett svart bälte. Idag finns 
det 50 svartbältare på Ericsson. In
nan året är slut kommer det att va
ra cirka 90. 

På Ericsson Mobile Communi
cations har man tagit till sig idéer
na och ska genomföra kursen vid 
sina olika fabriker i Kumla, Lynch
burg, Carlton och Kuala Lumpur. 

Patrik Linden 

patrik.linden@lme.ericsson.se 

O http://eqmi.ericsson.se 

Över 50 
globala 
konton 
Ericsson har nu över 50 globala 
kundkonton som alla har en 
egen kundansvarig, en så 
kallad Global Account 
Manager och för de största 
kunderna också en Global 
Account Executive. 

Det var för fem år sedan, som en 
mer kundorienterad säljorganisa-
tion med utpekat ansvariga för sto
ra globala konton började ta form. 
I och med den nya organisationen 
är detta arbetssätt nu helt etablerat. 

Nyligen träffades alla globalt 
kundansvariga och några av de 
länderansvariga under en konfe
rens i Paris för erfarenhetsutbyte, 
för att träffa kundrepresentanter 
och för att diskutera hur arbetet 
ska gå vidare. Ännu finns de flesta 
stora globala kunderna i Europa 
och USA. 

På Ericssons intränat finns det 
mer att läsa om Ericssons stora 
kunder. Mycket av informationen 
är öppen för alla anställda, medan 
en viss del bara är tillgängligt för de 
som direkt arbetar med den kun
den. Webbplatsen kallas GAIN 
(Global Accounts IntraNet). I 
Stockholm arbetar Christina Call-
mer och Yngve Zetterström med 
samordning för de som har ansvar 
för globala konton. 

Patrik Linden 

E=a http://gain.ericsson.se 

Japanska 
utmärkelser 
Ericsson Telecommunication 
Award och Ericsson Young 
Scientist Award är två pris 
som Nippon Ericsson instiftat 
för att främja studier samt 
forskning och utveckling inom 
telekommunikation i Japan. 

Det första priset delas ut varje år till 
en forskare eller fakultet för fram
stående insatser inom telekommu
nikationsområdet vid något av uni
versiteten i Japan. Ericsson Young 
Scientist Award delas ut till mellan 
en och fyra doktorander för fram
stående insatser inom telekom. 

Årets prisutdelning skedde den 
17 maj vid en ceremoni på svenska 
ambassaden i Tokyo. Professor Shi-
geo Tsuji från 
Tokyo Univer
sitet tilldelades 
Ericsson Tele
communication 
Award på 6 mil
joner yen. Erics
son Young Sci
entist Award 
gick till Tomo-
ko Adachi och 
Atsushi Uchida, båda från Keio Uni
versitet samt Takao Someya från 
universitetet i Tokyo. 

Gunilla Tamm 

Shigeo Tsuji 

mailto:gunilla.tamm@lme.erics5on.se
mailto:patrik.linden@lme.ericsson.se
http://eqmi.ericsson.se
http://gain.ericsson.se
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SVERIGES MEST SÅLDA BÄRBARA DATORER 
Sveriges mest sålda 

bärbara datorer 

kommer från Dell. 

Enligt IDC har Dell 

P e n t i u m * ] ! två kvartal i rad 

toppat det bärbara segmentet på den 

svenska marknaden. Den mest popu

lära modellen är Dell Latitude. Det 

är en dator som utvecklats för att 

passa i större företags nätverksmiljö 

och som utan problem ersätter ett 

stationän system. Dell Latitude är en 

stabil produktfamilj, där nya model

ler utvecklas för att passa exister

ande tillbehör som du kanske redan 

investerat i. De planerade teknikskif

tena gör att du kan introducera ny 

teknik så att ditt företag får den 

bästa totalekonomiska lösningen. 

Välkommen att ringa Team Ericsson 

på 08-590 051 00 eller besök oss på 

http://premier.euro.dell.com/premier 

för mer information om Sveriges 

mest sålda bärbara dator! 
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Windows 98/NT 4.0 
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ESOE-godkänd 

Ericsson-pris 
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Panasonic ny i Symbian 
Panasonic, som ingår i japanska 
handelsbolaget Matsushita 
Communication Industrial 
Company, har köpt nio procent 
av aktierna i Symbian. Initiativet 
stärker Symbians satsning på 
Epoc, operativsystemet som är 
huvudkonkurrent till Microsofts 
Windows CE. 

Symbians ägare, Ericsson, Nokia, Mo
torola och Psion representerar en glo
bal allians med syfte att driva fram en 
öppen standard för trådlös informa
tionsutrustning. Matsushitas initiativ 
visar att Symbian vinner sympati inte 
bara bland amerikanska och europeis
ka leverantörer utan även i Japan. Till
sammans har Nokia, Motorola, Erics
son och Panasonic åttiofem procent 
av den globala marknaden för mobil
terminaler. 

Rejäl standardökning 

- Matsushitas kliv in i Symbian betyder 
att fyra av världens största leverantö
rer står bakom Epoc, säger Morgan 
Bengtsson, ansvarig för Nippon Erics
son i Japan. Möjligheterna att Epoc blir 
de facto-standard för mobilterminal-
systemen ökar rejält i och med detta. 

Matsushita har funnits på markna
den i drygt åttio år och är en av värl
dens största tillverkare av elektronik. 
Produkterna säljs under namn som 
National, Panasonic, Technics och 
Quasar. Koncernen är Japans största 
mobilterminaltillverkare med cirka 
tjugo procent av marknaden. Nu går 
alltså företaget in och köper nio pro
cent av andelarna i Symbian. 

- Initiativet visar på vårt förtroende 
för Epoc-tekniken, säger Takashi 
Kawada, chef för Matsushita Corpora-

Medlemmar i de deltagande företagen i Symbian slår gemensamt upp locket till 
en sakétunna - en vanlig japansk ritual för att markera ett högtidligt tillfälle. 

tion. Våra strategiska relationer med 
andra ledande marknadsaktörer och 
vår egen expertis försäkrar snabb ac-
ceptans och leverans av testade smarta 
telefoner och annan utrustning base
rad på Epoc. 

I mars i år inledde Symbian också 
samarbete med NTT DoCoMo, värl
dens största nätoperatör. Samarbetet 
omfattar utveckling av trådlösa pro
dukter och lösningar baserade på stan
darden för WCDMA, tredje generatio
nen mobilsystem. 

Kommer att vinna gehör 

Morgan Bengtsson är säker på att 
Symbian kommer att vinna gehör i Ja
pan genom den stora andelen konkur
renskraftiga mobilterminal-leverantö
rer i landet. 

- Det finns fler än tjugo nationella 
leverantörer här, säger Morgan Bengts
son. 

- Matsushitas allians med Symbian 
kommer förmodligen att påverka 
många andra leverantörer att börja in
föra Epoc i sina produkter. Och dessu
tom göra utvecklingen snabbare av 
nya applikationer baserad på tekniken. 

Nyttig relation 

- När spridningen av WCDMA till 
slut når Japan, kan Symbian dra nytta 
av relationen med Matsushita för att 
införa tredje generationens trådlösa 
teknik. 

Jan Kind 

© http://symbian.com 

3Com-satsning 
på Mobitex 
Med 3Coms nya handdator Palm 
VII kan användaren beställa 
teaterbiljetter, hitta bankomater 
och få en rad andra webbtjänster 
trådlöst. Handdatorn lanseras 
nu i USA och som radioaccess 
används den Ericssonutvecklade 
Mobitextekniken. 

Den nya Palm VII är något större än 
den tidigare Palm III, men innehåller 
också en trådlös radio för att använda
ren snabbt ska fä tillgång till elektro
nisk post och olika webbtjänster. 

För radioaccessen används Bell 
Souths Mobitex-nät som täcker hela 
USA. överföringen är krypterad för 
att användaren säkert ska kunna be
ställa och betala tjänster över Internet. 

Väljer abonnemang 

Köparen väljer först vilken typ av 
abonnemang denne vill ha och kan re
dan efter någon minut efter köpet av 
handdatorn nyttja de olika webbtjäns-
terna. Priset för terminalen är 600 dol
lar och för cirka 10 dollar i månaden 
kan användaren nyttja ett basutbud av 
Internettjänster samt skicka och ta 
emot e-post. 

Sammanlagt har 3Com i dag 22 part

ners med olika webbtjänster som anpas
sats efter handdatorns skärmstorlek. 

- Vi är mycket glada över att de valt 
Mobitex som den bästa tekniken för 
trådlös datakommunikation för Inter
nettjänster, säger Gunilla Rydberg, för
säljnings- och marknadsföringschef 
för Mobitex-infrastruktur på Ericsson. 

Nya användningsområden 

3Coms teknikval innebär nya använd
ningsområden för Mobitexnäten, som 
Ericsson är ensam tillverkare av. Erics
son har också arbetat tillsammans 
med Bell South för att optimera 
3Coms lösning. 

Genom att specifikationerna är 
öppna kan programvaruföretag enkelt 
skapa nya applikationer för tekniken. 

- Mobitex är en frekvenseffektiv 
och väl beprövad teknik med mycket 
snabba transaktionstider. Systemet 
finns idag i 23 länder, säger Gunilla 
Rydberg. 

Mobitex-tekniken använder fre
kvenser på 900-bandet, som också an
vänds av GSM. Det gör att 3Coms lös
ning först och främst är lämplig för 
Nord- och Latinamerika där AMPS-
näten dominerar. Men frekvensfrågan 
kan lösas för exempelvis Europa, så att 
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3Coms nya handdator Palm VII 
använder Ericssons Mobitexteknik 
för trådlösa Internettjänster. 

Mobitexnätet går strax under eller 
över GSM-frekvenserna. 

Passar för alla länder 

- 3Coms lösning passar för alla län
der där det finns en Internetmognad. 
Operatörer kan på detta sätt få ett för
språng på mobildatamarknaden genom 
att bygga upp en kundbas och kunskap, 
innan det till exempel finns kommersi
ella webbtjänster för de kommande 
GPRS-terminalerna i GSM-näten, säger 
Gunilla Rydberg. 

Nils Sundström 
ntls.sundstrom@lme.ericsson.se 

Nya sätt för Asiens 
alla operatörer 

V ärlden snurrar allt snabbare, i synnerhet i vår bransch. 
Vi måste se till att hänga med och framför allt se till att 
ha något att konkurrera med i framtiden. 

Det samma gäller för Asiens operatörer. 
De senaste 18 månaderna har inte varit särskilt bra för Asiens 

televerk och före detta monopoloperatörer. De flesta natio
nella ekonomier går kräftgång. Samtidigt har myndigheterna 
avreglerat telekom och det går inte längre att förlita sig på 
kassakon långdistanstelefoni. Det gör att operatörerna måste 
hitta nya inkomstkällor. 

Eftersom avregleringen fortsätter, vilket ökar konkurrensen, 
förlitar sig operatörerna på avancerad teknik och sinn
rika tjänster för att kunna hålla ett försprång framför konkur
renterna. Hong Kong Telecoms senaste rapport visade på tre 
procents minskning i inkomster, medan kärnverksamheten 
IDD faller med 16 procent. På samma sätt har det gått för 
SingTel (Singapore Telecom) som tappat inkomster med 3,7 
procent och IDD-intäkterna med 5,4 procent. 

Trots detta har asiatiska telebolag förvånansvärt väl slagits 
mot ekonomiska svårigheter och hårdnad konkurrens med 
hjälp av nya produkter och marknadsföringslösningar. 

Några bra exempel finns i Malaysia och Nya Zeeland. Tele
com Malaysia har kompenserat fallande intäkter från fast te-
lefoni med mobiltelefoni och Internetdelen har ökat med 134 
procent under förra året. Telecom New Zealands Internet-
tjänst XTRA visade en ökning på 87,8 procent. 

Vad mer kan en operatör göra för att klara konkurrensen? 
Här är några asiatiska trick att ta lärdom av: 
1) Begränsa dig inte till en global allians. Sälj till alla. 
De nationella operatörerna ska dra nytta av sin unika posi

tion som ingång till landet. Det är trots allt så att de globala 
operatörerna har större behov av ett lokalt samarbete än tvärt
om. I Singapore till exempel, har den nya lokala operatören 
StarHub lyckats mycket bra från start genom att ha avtal med 
både Concert (AT&T och BT) och NTT:s Arcstar som Star
Hub kan erbjuda företagskunder. 

2) Knyt till digflygbonusprogram och kreditkortsföretag. 
Medlemskap som ger poäng efter lojalitet, till exempel flyg-

bonusprogram, har ännu inte utvecklats helt i de flesta asiatiska 
länder. Det har vissa operatörer varit snabba att dra nytta av. 
Australiensiska Telstra och Telecom Malaysia ger ut kreditkort i 
samarbete med Visa. Just nu erbjuder Hong Kong Telecom det 
mest långtgående programmet som ger kunderna möjlighet att 
samla bonuspoäng med regionala flygbolag när de ringer lång
distans- och mobilsamtal eller använder Internet. 

3) Sälj IT-utrustning för att få fler att använda datatjänster. 
Idag måste de flesta asiatiska Internetanvändare ha att göra 

med tre olika företag för att komma igång att surfa; teleopera
tören, Internetleverantören och datorförsäljaren. Operatörer 
med bredbandskapacitet som SingTel och Hong Kong Telecom 
har börjat att själva sälja datorer och Internetuppkopplingar. 

4) Förenkla tarifferna på marknader där konkurrensen är hård 
och gör tarifferna komplicerade på nyligen avreglerade marknader. 

På mogna marknader med hård konkurrens är enkelhet 
nyckeln. Särskilt som konkurrerande operatörer brukar jämfö
ra sina priser med den etablerade operatören. Det kan betyda 
orättvisa jämförelser, eftersom alla tjänster inte alltid ingår. Där
för börjar nu operatörerna att inse, att det är bättre med enkla 
lösningar med bara ett fätal olika tjänstepaket att välja mellan. 

På nyligen avreglerade marknader kan man vända på denna 
strategi. Genom att skräddarsy tariffer blir de svåra att jämfö
ra. Ett bra exempel för Asien kommer från USA, där operatö
ren MCI införde "vänner och familje-paket" för att komma åt 
konkurrenten AT&T. Telecom Malaysia har nyligen slagit in 
på en liknande väg när konkurrerande långdistansbolag fick 
samma förutsättningar den 1 januari i år. 

Konvergens är verklighet i Asien. De operatörer som bara gör 
gradvisa förbättringar efter gammalt mönster kan snabbt ham
na i skuggan av nykomlingarna som skapar en helt ny bransch. 

Ericsson har en mycket god möjlighet att hjälpa dessa nyck
elkunder att hålla sig konkurrenskraftiga och tillsammans 
med kunderna kan Ericsson vara med och skapa en ny 
bransch som bägge parter kan dra nytta av. 

Sirpa Ikola är omvärldsanalytiker på Ericsson Business 
Intelligence Network med Asien som specialitet. 

http://symbian.com
mailto:ntls.sundstrom@lme.ericsson.se
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Malin Forsebring, Rui Ribero, Jessica Häggström och John Simonetta på väg från TTC-projektet i Slough med nya erfarenheter i bagaget Foto: Lars Åström 

På Ericsson finns det ungefär 3 500 medarbetare som är på utlandskontrakt. Ett 90-tal av dem arbetar i det stora 
TTC-projektet som drivs från Slough i England för affärssegmentet Konsumentprodukter. För att på bästa sätt utnyttja 
dessa medarbetares nyvunna kompetens efter utlandsstationeringen har ett program utarbetats, som bland annat 
omfattar kompetensöverföring, karriärplanering och ett bra mottagande vid hemkomsten. 

Utlandserfarenhet tas tillvara 
T TC-projektet startade i augusti 1997 

och kommer att flytta till Stock
holms-området i september i år. Som 

mest har 240 personer från 20 nationer arbe
tat i projektet, som har sitt kontor i Slough 
strax väster om London. Ungefär 120 medar
betare har varit eller är på utlandskontrakt. 

Innan utlandsstationeringen får medarbe
taren en ordentlig förberedelse, däremot är 
det sämre med förberedelser inför hem
komsten. 

öjar Janhager, tidigare personalchef på 
Ericsson Mobile Communications fabrik i 
Kumla och som nu arbetar som Manager 
Human Resources projects inom affärsseg
mentet Konsumentprodukter, säger så här: 

- Flertalet av våra medarbetare på TTC-
projektet i Slough har skaffat sig djupgående 
kunskaper inom SAP R/3, våra processer och 
fått en utökad global förståelse. Därför är det 
oerhört viktigt att vi på bästa sätt tar hand om 
dessa medarbetare och deras kompetenser. 

Drar nytta av kunskaperna 
Anna Vikström Persson har tidigare arbetat 
på Ericsson Hewlett-Packard Telecommuni
cations AB. Hon kom till Slough i november 
förra året för att driva det program som ver

kar för kompetensöverföring och se till att 
det är nöjda medarbetare som återvänder till 
Ericssongruppens linjeorganisationer. Där 
skall de i möjligaste mån arbeta i en roll där 
de ges tillfälle att dra nytta av sina kunskaper 
från TTC. Programmet omfattar alla som 
varit i Slough längre än fem månader. Samti
digt ska det innehålla en 
individuell plan för över
förandet till annat jobb. 

Det rör sig om 90 per
soner, som blivit inter
vjuade om vad de lärt sig 
under sin tid på TTC, 
hur de ser på sin roll och 
vad de vill arbeta med i 
framtiden. Respektive 
chefer har också blivit 
tillfrågade om hur med
arbetarens kompetens kan användas. Med 
detta som grund har Anna Vikström Persson 
byggt upp en kompetensdatabank. 

För att skapa ett nätverk har hon besökt af
färssegmentets personalchefer och de har 
också varit på besök i Slough för att träffa si
na respektive medarbetare. Personalcheferna 
är nyckelpersoner när det gäller att matcha 
lämpligt jobb med lämplig person. 

Anna Vikström 
Persson 

Viktigt sprida kunskap 
Alla som arbetat med TTC/SAP i Slough 
har fått värdefull ny kompetens inom 
eftersökta områden. Det är viktigt att de 
får använda sina kunskaper och att de 
sprider dem till andra medarbetare. 

Samtidigt är det också ett sätt att se över hur 
arbetsflödet ska se ut i framtiden och hur be
manningen påverkas. 

- Human Resources frågor ingår som en na
turlig del i TTC-projektet. Vi kopplade ganska 
tidigt HR personal dit och använder aktivt det 
HR nätverk som finns inom berörda personal
enheter runt om i världen, för att ge support i 
implementeringen och säkerställa att kunskap 

överförs, säger Lars Åkeson, personaldirektör 
på affärssegmentet Konsumentprodukter. 

Det 30-tal amerikaner som nu lämnat 
England och flyttat tillbaka till USA är ett bra 
exempel på hur Slough-programmet kan 
fungera. 

- Personalenheterna i RTP i North Caroli
na och Lynchburg tillsammans med öjar Jan
hager och Anna Vikström Persson i Slough 
har verkligen gjort ett mycket fint jobb, säger 
Lars Åkeson. Samtidigt tillägger han att om 
programmet lyckas fullt ut så kommer det att 
bli en "best practice", som kommer att använ
das av affärssegmentet Konsumentprodukter 
vid andra stora projekt. 

De som lämnar Slough ska inte bara ha ett 
jobb och en chef som väntar. Praktiska saker, 
som till exempel att det finns en välutrustad 
arbetsplats, är också betydelsefullt. Det är 
viktigt att känna sig välkommen till det nya 
jobbet. Inom en månad ska medarbetaren 
ha ett karriärsutvecklingssamtal. 

När Kontakten besöker Slough har 31 
amerikaner just återvänt till USA. 

- Det har funnits en del oro över vad de 
skulle jobba med när de återvände, berättar 
Anna Vikström Persson. Men alla har nu 
jobb, ny lön och en chef, som väntar på dem. 
Alla kommer att arbeta med TTC-projektet 
från antingen Lynchburg, Virginia eller RTP, 
North Carolina, innan de så småningom får 
andra arbetsuppgifter. En viktig uppgift för 
dessa medarbetare är att föra över sin kun
skap till kolleger. 

Slough-tiden värdefull 
Gunilla Wallny kom till Slough från Lynch
burg i februari i år och kommer att stanna till 
september, då hon återvänder till Lynchburg. 
Hon har tidigare arbetat med TTC och SAP 
R/3 i Lynchburg men skulle inte kunnat åter
vända till den nya tjäns
ten, som hon fått, utan ti
den i Slough. 

- Här har jag lärt mig 
otroligt mycket och även 
fått ett nätverk som jag 
har nytta av hemma 
USA, säger Gunilla Wall- | P ^ I 
ny. Det varit en ny och I \ t J 
positiv erfarenhet att per- Gunilla Wallny 
sonal-avdelningen aktivt 
hjälpt till att ordna jobb efter tiden i Slough. 

Malin Forsebring hade erfarenhet av SAP 
R/3 från Ericsson i Japan, när hon kom till 
Slough i april förra året. Här har hon bland 
annat jobbat som "TTC demand team lea
der", vilket inneburit att hon ansvarat för 
kurser inom processer och SAP R/3. 

Planerar för ny utmaning 
I september flyttar TTC-projektet i Slough 
till Sverige och Malin planerar att lämna pro
jektet eftersom hon gärna vill prova någon 

P 

Malin 
Forsebring 

ny utmaning. Hon hoppas på att Anna Vik
ström Persson ska hitta något lämpligt i 
Asien: 

- Jag har lärt mig mas
sor här och vuxit inte ba
ra i min yrkesroll utan 
också som person, säger 
Malin Forsebring. Jag vill 
gärna fortsätta inom SAP 
R/3. Jag trivs på Ericsson 
och med att jobba i utlan
det. 

När projektkontoret i 
Slough stänger under 
hösten är Anna Vikström Perssons förhopp
ning att alla, som inte ska följa med projektet 
till Sverige, ska ha fått nya arbeten, där deras 
kunskap bidrar till Ericssons framgångar. 

- Vi kommer att kontakta programmed
lemmarna efter tre månader för att följa upp 
om de får användning för sina nya kompe
tenser i sin nya position. Våra medarbetare 
är alldeles för värdefulla för att inte tas om 
hand på rätt sätt, säger hon. 

Gunilla Tamm 
gunilla.tamm@lme.ericsson.se 

TTC OCH SAP R/3 

TTC, Time To Customer, är ett globalt pro
gram som syftar till att förbättra leverans
kedjan inom affärssegmentet Konsument
produkter. Det omfattar alla processer från 
det att kunden lägger en order till dess tele
fonen är levererad till kunden. Fram till nu 
har olika delar i kedjan som order, plane
ring, inköp, produktion och distribution, 
använt olika system. I TTC-projektet kom
mer dessa att ersättas av ett enda system, 
SAP R/3. Även affärssegmentets finansiella 
system kommer att arbeta under SAP R/3 . 

Under oktober, november förra året in
fördes SAP R/3 på Konsumentprodukters 
enheter i Guildford, Carlton och Basingstoke 
i England. Nu sker inom kort detsamma i 
USA, medan resten av världen står på tur 
under våren 2000. 

mailto:gunilla.tamm@lme.ericsson.se
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Klockan är åtta på morgonen. Några amerikanska och 
europeiska turister säkrar sina tuber på däck. Ännu en dag 
av turkost undervattensparadis väntar. 

- Det ska vara ett av världens bästa dykvatten, säger Roy 
Chinon, chef för Bonaires egen teleoperatör Telbo, märkbart 
stolt över att de små Nederländska Antillerna lockar 
150 000 turister per år till ön. 

Barnen samlas vid stränderna utanför huvudstaden Kralendijk på Bonaire framåt eftermid
dagen för att bada. Värme är något som karaktäriserar både klimat och människor. 

Foto: Mia Widell-Örnung 

Tropiskt paradis bygger ut 
D et är en doft av saltvatten och behaglig 

30-gradig havsbris som omsluter de 
bonairier som står och pratar i 

telefonautomaterna utanför Telbos kontor i 
den lilla huvudstaden Kralendijk på Bonaire. 
Små köer av telefonbehövande har bildats. 
För trots att ön tycks vara välmående av in
komster från saltutvinning och turism finns 
här en hel del som inte har telefon. 

- Vi har helt enkelt slut på linjer nu och vår 
växel klarar inte mer tra
fik. Hundratals personer 
står i kö för en fast linje, 
men många ställer sig inte 
ens i kön, eftersom de vet 
att det är lönlöst just nu. 
Många hör dessutom av 
sig och undrar varför det 
låter så konstigt i telefo
nen och varför det inte 
alltid fungerar som det ska, säger Roy Chinon. 

En tio år gammal Siemensväxel, som ald
rig uppgraderats, och 5 000 linjer är vad som 
finns idag. Ungefar var tredje av de 15 000 
öborna har telefon, men behovet är betydligt 
större. Små affärsverksamheter behöver tele-

Roy Chinon 

MARKNADSENHET KARIBIEN 
Chef: Bo Carlsson 
Antal anställda: cirka 50 personer 
Storlek på regionen: 27 miljoner männi

skor, omfattar hela övärlden (förutom Ku
ba). Regionen innehåller femton länder 
och lika många territorier med självstyre. 

BNP i regionen: 4 000 dollar, oerhört 
ojämnt fördelat beroende på ländernas 
utvecklingsgrad. 

foni för att blomstra och turisterna skulle 
kunna generera betydligt mer samtalstid. 
Bonaires invånare och turisterna har fått va
ra sparsamma med telefoni på samma sätt 
som de får spara på färskvatten, färskvaror 
och elektricitet. Sådant är dyrt på ön. 

Två år av upphandling 
För ett par år sedan bestämde sig Telbo att 
råda bot på bristen på telefoni. Telbo skulle 
modernisera sitt fasta nät och dessutom byg
ga ett eget mobiltelenät på ön. En nära två år 
lång upphandlingsprocedur började, där 
Ericsson i konkurrens med framförallt Nor
tel till slut vann kontraktet. 

Kontor i: Puerto Rico, San Juan, Kingston, 
Cayman Islands och Curacao. 

Penetration: 
Fast telefoni 15 procent (mellan 9 och 60), 
mobiltelefoni 2 procent (mellan 1 och 12) 

Ericssons marknadsandelar: 
Terminaler 24 procent 
Mobilsystem 58 procent 
Fasta system 12 procent 

- Både Ericsson och Nortel var lite tvär
säkra till en början och erbjöd det som de 
själva tyckte passade. Men vi hade efter ett 
tag en god bild av vad vi ville ha. 

Telbo ville ha ett öppet system, med frihet 
att byta leverantör i framtiden. Dessutom 
ville de ha ett distribuerat system med ut
brutna abonnentsteg så att de skulle slippa 
en massa koppartråd. 

- Ericssonfolket blev alltmer lyhörda och 
ändrade sin offert enligt våra önskemål. Det 
är viktigt för oss små operatörer att leveran
tören lyssnar till våra krav och önskemål, 
trots att vi är en relativt liten kund, säger Roy 
Chinon. 

Juan Rangel 

Kralendijks gator signalerar i vanliga fall lugn och ro. Men inte under valtider. Då åker valbilar runt och propagerar för sina kandidater. Bo
naire har självstyre i näst intill allt Endast utrikespolitik, polis och försvarsfrågor styrs från Holland. 

Den lokala närvaron, löften om god sup
port och bra kostnadskontroll var kanske än
då det viktigaste för att Telbo till slut valde 
Ericsson. Från Ericssons kontor på grannön 
Curacao, där sex personer arbetar, sköts alla 
affärskontakter och det är dit Roy Chinon 
ringer närhelst han har problem. 

- Det innebär inga 
större merkostnader att 
serva Telbo eller någon 
kund på en av de andra 
grannöarna. Det tar bara 
en halvtimme att flyga 
mellan Curacao och Bo
naire, säger Juan Rangel, 
chef för Ericssons kontor 
på Curacao. 

Kontraktet med Telbo, värt ungefär 
fem miljoner dollar, innebär att Telbo får ett 
modernt nät. Ny växel, så kallade utbrutna 
abonnentsteg (RSS), SDH-nät och 
ISDN-tjänster, mobiltelesystem av TDMA-
standard och ett betalningssystem. 

- V i har stora problem med exempelvis 
betalningssystemet, något som tar mycket av 
våra 43 anställdas tid. När stora delar av vårt 
fasta system och vårt nya betalningssystem är 
på plats i augusti-september kommer situa
tionen bli betydligt bättre, säger Roy Chinon. 

Återhållen entusiasm 
Människorna på ön är positiva, förhopp
ningsfulla, inför löftet om fler telefonlinjer 
och ett eget mobiltelenät. Idag finns bara viss 
radiotäckning på ön tack vare Setels, teleope
ratören på grannön Curacao. Ändå avslöjas 
en avvaktande inställning i inte minst Bonai
res egen dagstidning. 

- Jag tror att människorna vill se att det 
kommer på plats innan de jublar, säger Roy 
Chinon. 

I förlängningen ser Roy Chinon också att 
Telbo kan tjäna pengar på turismen och ge 
turisterna bättre möjlighet till telekommuni
kation. 

- Även om vi inte kommer att kunna ha 
roaming, så kommer vi säkert så småningom 
kunna erbjuda förbetalda abonnemang. Tu
risterna kommer då kunna ta med sin mobil
telefon och köpa ett förbetalt SIM-kort av 
oss, säger Roy Chinon. 

Offerter till grannöarna 

Juan Rangel ser också möjligheter att ge bra 
offerter till grannöarna Aruba och St Martin, 
där Ericsson idag inte är leverantör. Att hitta 
synergier blir alltmer viktigt. Operatörerna 
på de Nederländska Antillerna får i och med 
att marknaden öppnas konkurrens. En 
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Willemstads färgglada fasader avslöjar det holländska inflytandet på 
Curacao och de andra öar som ingår i Nederländska Antillerna. Även i 
det lokala språket Papiamentu hörs rester av engelska, spanska och 
holländska, liksom små fragment av afrikanska språk. 

telefonin 
LANG HISTORIA PA CURACAO 

Medan Ericsson är helt ny som le
verantör på Bonaire, är närvaron 
på Curacao betydligt mer etable
rad. Ericsson har funnits 60 år på 
ön och har länge varit ensam 
som leverantör. 

När operatören Setel bytte 
ledning för några år sedan togs 
en andra leverantör in för att 
bryta Ericssons dominerande 
ställning. 

Av öns 160 000 invånare har 
ungefär hälften telefon. Nätet di
gitaliserades för tre år sedan och 
det finns idag 85 000 fasta linjer. 
Det finns 22 000 mobilteleabon-

nenter. Ericsson har 90 procent 
av PBX-marknaden på ön. 

Curacao har ett av Karibiens 
modemaste telenät Nästa steg 
för den statsägda teleoperatören 
är att installera pre-paid, röstmed
delanden, CMOS management 
system och SMS-meddelanden. 
Internet kommer också till övärl
den. Setel är en av sex Internet-
operatörer (ISP) på Curacao, där 
7 000 personer har Internet 

- Nästa steg är att sälja Inter-
netprodukter och ISDN. På tisdag 
har vi en presentation av Voice 
over IP, säger Juan Rangel. 

V r t v X r*"*5 

\K \ 

ISLANDS 

San Juan 

PUERTO RICO 

Kingston 

Willenstad Kralendijk 

NEDERLÄNDSKA 
ANTILLERNA 

150 000 turister lockas av inte minst vattensporterna dykning och vindsurfing varje år till Bonaire. Turismen är en 
viktig inkomstkälla, och ett utbyggt telefonnät kan generera mer intäkter. 

andra koncession har redan sålts ut på Cu
racao och på Bonaire och de andra öarna är 
det på gång. Operatörerna blir allt mer kost
nadsmedvetna och det är viktigt att Ericsson 
erbjuder konkurrenskraftiga priser så att 
operatörerna kan lyckas på sina marknader. 

Sociala människor bra för telefonin 
Marknaden kommer att fortsätta att växa, 
tror Juan Rangel. Marknaden öppnas och 
fler operatörer kommer in, samtidigt som de 
Nederländska Antillerna är relativt välmåen
de. 

Dessutom gynnas telefonin av människor
nas värme och vänlighet. 

- Befolkningen här är mycket social och 
det märks på telefonkulturen. Man går aldrig 
rakt på sak, utan småpratar lite först. Det är 
trevligt, dessutom ger det längre samtalstid, 
säger Juan Rangel och ler. 

Mia Widell Örnung 

mia.widell@lme.ericsson.se 

En hel övärld blev en marknadsenhet 
När Ericsson organiserade o m vid årsskiftet blev hela den karibiska övärlden en och 
samma marknadsenhet Femton länder och femton autonoma territorier hamnade 
under ett och samma paraply, marknadsenhet Karibien. 

- Jag brukar säga att Karibien är Ericssons största marknadsenhet - i antal länder 
och territorier räknat alltså, säger Bo Carlsson och skrattar lite. 

När lokalbolagen blev marknadsenheter vid 
årsskiftet var det inte alla som påverkades li
ka mycket som marknaderna i Karibien. An
svaret delades tidigare mellan Ericsson i 
Mexico och Ericsson Radio i Sverige, men 
har nu samlats under ett tak. Därmed för
ändrades rapportvägen. Istället för att varje 
enskilt land i Karibien rapporterade till Mex
ikos bolagschef, rapporterar alla i Karibien 
till en egen marknadschef, Bo Carlsson. Med 
förändringen hoppas man kunna ge de små 
karibiska teleoperatörerna en starkare röst. 

Ericsson i San Juan, det största Ericsson

kontoret i Karibien, har med den nya organi
sationen fått utökat ansvar. Kontoret där var 
tidigare i huvudsak inriktat på mobilsystem 
och på det egna landet. Numera fungerar det 
som ett kontor för hela övärlden med ansvar 
för alla typer av verksamhet, även fast telefo
ni, som tidigare styrdes från Mexiko. 

Den lokala närvaron är oerhört viktig när 
det gäller att vara konkurrenskraftig. Flera av 
Ericssons konkurrenter har inget kontor i re
gionen, medan Ericsson har fyra. Samtidigt 
är det en avvägning. 

- Det går helt enkelt inte att ha närvaro på 

alla dessa öar. Men om vi finns i regionen 
kan vi ta hand om den här typen av små kun
der som Telbo på Bonaire, säger Bo Carlsson 
chef för Ericssons marknadsenhet Karibien. 

- Vi måste samutnyttja våra resurser. Den 
generella linjen är att koncentrera våra resur
ser i San Juan, säger Bo Carlsson. 

- Att Karibien nu blir ett eget mark
nadsområde kommer innebära att de här små 
marknaderna inte försvinner i jämförelse 
med de stora kunderna i Mexiko, dit vi rap
porterade förut. Samtidigt är vi fortfarande 
beroende av Ericsson i Mexiko vad gäller tek
nisk support och service. Där finns fortfaran
de en risk att de stora kunderna i Mexiko hela 
tiden prioriteras, säger Juan Rangel, som själv 
är mexikan och jobbat på Ericsson i Mexiko. 

Mia Widell-Örnung 

mailto:mia.widell@lme.ericsson.se
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Lösningen överraskar 
Qualcomms infrastrukturdivision har vuxit kraftigt de senaste åren. Ändå har lönsam
heten inte varit ti l lfredsställande. Hösten har präglats av rykten i media o m nedläggning 
eller utförsäljning. Lösningen med Ericsson kom som en överraskning för de anställda. 

Den har kallats den största 
tvekampen inom mobiltele-
industrin. Men nu är patent
striden mellan Ericsson och 
Qualcomm definitivt över. 

Ericssons köp av Qualcomms 
infrastrukturdivision för CDMA 
ger Ericsson en unik position. 

Ericsson tar över Qualcomms infrastrukturdivision för CDMA med 1300 anställda. I San Diego, Kalifornien, finns produktionsenheten för CDMA-
system med cirka 400 anställda. Forskning och utveckling sker både i San Diego och i Boulder, Colorado. 

Foto: Lars Åström 

- Vi har fördubblat vår avkastning varje år un
der en treårsperiod, samtidigt som antalet an
ställda ökat kraftigt, säger Wendy Fulk, ansva
rig för marknadskommunikation på nya 
affärsenheten CDMA-system och Qualcomms 
tidigare infrastrukturdivision. 

När hon började på Qualcomm 1996 arbeta
de cirka 800 personer på divisionen. 1998 hade 
antalet ökat till 2 000. 

- Problemet var att vi inte hade någon stark 
växelplattform för systemet och inga struktu
rerade arbetsprocesser eller guidelines för hur 
saker och ting skulle göras. Tänk vilken pro
duktionsökning vi kan få med Ericssons styrka 
och välbeprövade processer i kombination 
med vår CDMA-kunskap, säger Wendy Fulk. 

Stora uppsägningar 
Qualcomms infrastrukturdivision har varit 
framgångsrik att vinna kontrakt, trots att kon
kurrenterna Lucent, Motorola och Nortel varit 
tjugo gånger större. 

Trycket har dock varit hårt på divisionen se
dan i oktober i fjol då media och analytiker 
spekulerat i Qualcomms vidare satsning på in
frastrukturdelen. I februari i år genomfördes 
också stora uppsägningar. 

- Många av de anställda här har rekryterats 
från ledande företag i industrin och vi gillar 
snabba beslut och utmaningar. De senaste sex 
månadernas oklarheter och väntan har dock 
varit svåra för oss. Lösningen med Ericsson 
känns bra. Vi är fast beslutna att göra Ericsson 
till den ledande systemleverantören av CDMA, 
säger Wendy Fulk. 

Uppgörelsen med Ericsson kom som en 
överraskning för de anställda i slutet av mars. 

- Första reaktionen var: är detta möjligt, två 

tekniska konkurrenter som går ihop? Nu har 
alla insett fördelarna och möjligheterna med 
denna lösning. Ju mer information vi får om 
hur vi passar in i Ericssons affärsstrategi, desto 
mer entusiastiska blir alla för att verkligen göra 
denna verksamhet framgångsrik, säger Lynn 
Pratt på personalavdelningen. 

Stolt över platt organisation 

- Ericsson har varit mycket öppet för olika dis
kussioner. Nu handlar det om att smälta samman 
våra olika kulturer. Som ett litet företag är vi stol
ta över vår entreprenörsanda och de snabba be
slutsvägar som finns i en platt organisation. Det 
kommer att bli en utmärkt blandning med den 
erfarenhet och de förutsättningar som Ericsson 
har som globalt företag, säger Lynn Pratt. 

Nils Sundström 

Don Scheuer och Earl Crad på Qualcomms 
Over the Air Lab testar nya produkter och 
funktioner för CDMA-tekniken. Labbteamet 
har redan besökt kollegor på affärsenheten 
WCDMA-system i Kista för att samordna 
utvecklingsarbetet för de olika CDMA-
varianterna. 

CDMA ger Ericsson möjligheter till nya affärer 
N u stärker vi ytterligare vår ledning i ut

vecklingen av den tredje generationens 
mobilsystem, säger Äke Persson, chef 

för den nya affärsenheten CDMA Systems i San 
Diego. 

Mot nya marknader. Ericsson övertagande av 
Qualcomms infrastrukturdivision för CDMA 
betyder oerhört mycket för CDMA-tekniken, 
anser produktionschefen Todd Norman, 
längst till höger. Ericsson tar nu över tretton 
CDMA-kunder i fem länder. 

Detaljerna i uppgörelsen är klara sedan i slu
tet av maj. Ericsson tar över drygt 1 300 an
ställda från Qualcomm för utveckling och till
verkning av CDMA-system. Majoriteten av de 
anställda finns i San Diego, Kalifornien. Dess
utom finns ett 150-tal personer inom forsk
ning och utveckling i Boulder, Colorado. 

I avtalet ingår bland annat att de båda bola
gen får tillgång till varandras patentportföljer 
för all CDMA-teknik, inklusive cdma2000 och 
WCDMA. Det öppnar vägen för en harmoni
serad och marknadsdriven IMT 2000-standard 
för den tredje generationens mobilsystem. 

Komplett systemutbud 
Ericsson får samtidigt ett komplett systemut
bud för att stödja operatörer oavsett vilken 
teknikstandard de valt. 

lUALCOMM MER AN CDMA 

Qualcomm Inc. grundades 1985 och har i dag 
cirka 9 200 anställda, varav merparten i San 
Diego, Kalifornien. Qualcomm har utvecklat 
den kommersiella mobiltelestandarden cdma-
One (IS-95). Qualcomm, som har en stark pa
tentportfölj, har licensierat tekniken till mer än 
65 tillverkare. 

I och med uppgörelsen med Ericsson av
slutar Qualcomm sin satsning på CDMA-
infrastruktur. Qualcomm fortsätter att tillverka 
CDMA-telefoner, en marknad där bolaget är en 
av världsledarna. Qualcomm forsätter också 
att tillverka specialgjorda kretsar, ASICS, för 

ke Persson 

- Det här betyder att vi 
kan uttala oss med full 
trovärdighet om alla mo
bilstandarder på markna
den och att vi kan erbjuda 
alla standarder till fullo. Vi 
kan nu också adressera den 
nord- och latinamerikans
ka marknaden på ett sätt vi 
inte kunnat göra tidigare, 
säger Äke Persson, tidigare marknadsdirektör 
inom Ericssons affärsområde Mobilsystem. 

Ansvarar för produktutveckling 

Den nya affärsenheten har ansvaret för att ut
veckla och ta fram produkter och tjänster både 
för dagens smalbandiga cdmaOne-system (IS-
95) och nästa generations cdma2000-system. 

bland annat mobiltelefoner, CDMA-system 
samt satellitsystem. 

Qualcomm är ett av de drivande bolagen 
bakom satellittelefonisystemet Globalstar som 
får sin kommersiella start i höst. Bolaget har 
också ett framgångsrikt satellitbaserat system 
för positionering och meddelandetjänster, 
OmniTracs. Systemet används av 800 företag 
inom framför allt transportnäringen. 

Vid sidan av mobiltelefoni har Qualcomm 
även vunnit framgång med det egna e-post-
systemet Eudora, en programvara som i dag 
har cirka 18 miljoner användare. 

- Av rent kommersiella skäl har vi tidigare 
avstått från att vara en IS-95-leverantör till för
mån för andra alternativ. Nu ser marknaden 
annorlunda ut, säger Äke Persson. Genom att 
göra en fullödig satsning på CDMA adresserar 
vi marknader vi annars inte når. Dessutom kan 
vi på ett bättre sätt stödja våra globala kunder 
som väljer standarder, beroende på var i värl
den de befinner sig. 

Uppgörelsen med Qualcomm innebär 
att det San Diego-baserade företaget inte 
längre kommer att tillverka utrustning för 
CDMA-infrastrukturer. 

Qualcomm ska dock fortsätta tillverka 
CDMA-telefoner och specialgjorda kretsar, 
ASICS (Application Specific Integrated Cir
cuits) för CDMA. Qualcomm har tidigare delta
git i konsortium som vunnit nya mobiltelelicen-
ser och även stöttat nya operatörer med finansi
ering för att få igång marknaden för cdmaOne. 

- Qualcomms affärsidé har dock främst va
rit inriktad på att licensiera patent och sälja 
ASICS till systemen. Man har inte haft den 
marknadsnärvaro som krävs för att konkurre
ra som systemleverantör, säger Äke Persson. 

- Ericsson har både marknadsnärvaro och 
en stor kundbas. Vår ambition är att bli mark
nadsledande inom både IS-95 och cdma2000, 
precis som inom de andra teknikstandarderna. 

Komplett systemerbjudande 
Qualcomm tillverkade och sålde CDMA-
system men utvecklade aldrig en stark växel
plattform. 

Genom att integrera Ericssons växelplatt
form med Qualcomms radioaccessutrustning 
skapar Ericsson en helt ny och komplett 
systemlösning för CDMA, som ska vara klar i 
slutet av 1999. 

- Ericsson kommer även att utnyttja den 
arkitektur och plattform som används för 
WCDMA och söka maximala synergier mellan 
de olika teknikvarianterna, säger Åke Persson. 

Det, förtydligar han, är ett naturligt kun-

Testingenjör Jim Irwin laddar ner ny mjukvara i Qualcomms produktionsenhet för CDMA-
basstationer i San Diego. Foto: Nils Sundström 

skapsutbyte i utvecklingsprogrammet och 
handlar inte om att flytta enheter geografiskt. 

- Min ambition är att bibehålla den entre
prenörsanda som karaktäriserar den verksam
het vi nu tagit över. Men självfallet ska vi ta till 
oss det bästa som Ericssonkoncernen har vad 
gäller både produkter och arbetssätt. 

Sammanlagt tar Ericsson över 13 av Qual
comms systemkunder. De finns i fem länder: 
Ryssland, USA, Mexico, Chile och Kina. 

Nils Sundström 
nJls.sundstrom@lme.ericsson.se 

CDMA-NAT 

CDMA-teknik (Code Division Multiple 
Access) har används i säkerhetssystem av 
amerikanska myndigheter sedan 1960-talet. 
Tekniken har sedan vidareutvecklats av Qual
comm för mobiltelesystemet cdmaOne 
(IS-95). 

Det första kommersiella cdmaOne-nätet 
installerades i Hongkong 1995. Enligt sam
manslutningen CDMA Development Group, 
CDG, fanns i slutet på 1998 sammanlagt 19 
miljoner abonnenter i cdmaOne-nät i 27 län
der runt om i världen. Det kan jämföras med 
att det vid samma tid fanns ungefär 15 miljo
ner abonnenter i TDMA-nät (D-AMPS). 

Totalt beräknas operatörer investera 9,9 
miljarder US-dollar i CDMA-system under 
1999, vilket motsvarar 25 procent av årets 
alla investeringar i mobilsystem. 

Röster från fyra 
anställda 

Gwenn Larsson, ansvarig för teknisk mark
nadsföring: 
- Det här känns bra. Vi har varit mycket 
fokuserade på att utveckla IS-95, att öka 
datahastigheterna och ta steget till bred-
bandssystem. 

- Nu börjar vi en ny epok och koordinerar 
vår verksamhet med Ericssons WCDMA-
utveckling. 

Haidi Hausner, jobbar med strategisk 
marknadsföring, och ser uppgörelsen som 
en lösning med enbart vinnare. 
- Jag hoppas mycket på denna lösning och är 
nyfiken på vad Ericsson erbjuder. Jag känner 
till Ericssons styrka inom GSM, TDMA och 
deras marknadsnärvaro i många länder. 
Jag har också läst en hel del om Ericsson i 
media och via rapporter från tredjepartstill-
verkare. 

Projektledaren Tony D'Agnese höll just 
på att avsluta ett uppdrag i Mexico när han 
på morgonnyheterna fick höra nyheten 
om Qualcomms och Ericssons överens
kommelse. 
- Jag kunde inte först tro att det var sant. Det 
här är en dramtiskt förändring, ungefär som 
om Coca Cola och Pepsi skulle gå ihop. Som 
alltid vid stora förändringar har det varit 
blandade känslor, men ser man till helhets
bilden så är detta det enda rätta. Ericsson 
lyfter CDMA-tekniken till nästa nivå. Det 
här kommer att betyda oerhört mycket för 
CDMA. 

Ann Diepenbrock, är materialkordinator 
vid tillverkningen för CDMA-basstationer: 
- Det finns en stor potential i detta. Nu får vi 
helt andra möjligheter att marknadsföra 
våra CDMA-produkter. Så fort jag hörde 
talas om överenskommelsen läste jag på 
Internet om Ericsson. 

- Koncernen har ungefar 100 000 anställ
da, har funnits i över hundra år och har kon
tor i 140 länder och ett brett utbud inom 
tele- och datakommunikation. Det är impo
nerande. Och vi har känt oss varmt välkom
nade. 

mailto:nJls.sundstrom@lme.ericsson.se
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Ericsson Emergency Control Systems, som i dagarna byter namn till Ericsson Compitex, utvecklar kommunikationssystem för SOS alarm. Det ställer särskilda krav på utrustningen. Därför 
har ett speciellt tangentbord tagits fram. Beställaren vill ha en knapp per funktion. Att leta sig genom flera menyer är tidsödande när en nödställd snabbt behöver hjälp. 

Foto: Johan Främst/Kamerareportage 

Breddat göteborgsbolag byter namn 
Ericsson Compitex är ett nytt namn bland Ericssons hundratals 
olika bolag. Det är Ericsson Emergency Control Systems som 
den 11 juni byter namn till det betydligt kortare Compitex. 

Ericsson Emergency Control Systems tillhör 
inte de mest kända Ericssonbolagen. I Västra 
Frölunda utanför Göteborg, bokstavligen i 
skuggan av Telia Mobitel, finns de cirka 120 
medarbetarna som mest har arbetat med 
kommunikationssystem för larm och ledning. 

- Nu har vi breddat verksamheten och det 
gamla namnet beskriver inte längre vad vi ar
betar med, förklarar Dan-Håkan Davall, 
som sedan två år tillbaka är VD för det bolag, 
som snart ska kallas Ericsson Compitex. 

Bolaget har en historia från svenska tele
verket. 1994 köptes Ericsson Teli av Telia och 
i den affären ingick även den enhet som nu 
blir Compitex. 

- Fram till 1996 var vi ett renodlat pro
duktbolag med två stora kunder säger Dan-
Håkan Davall. Produkterna var CoordCom 
för SOS Alarm AB och SecuriCom för värl
dens största säkerhetsföretag, Securitas AB. 

System från Ericsson på SOS-centraler 

1986 levererade Ericsson det första Coord-
Com-systemet till SOS alarm. 1997 hade 
samtliga SOS-centraler i Sverige installerat 
CoordCom-system. Ericsson i Spanien säljer 
med framgång CoordCom som en 
tilläggstjänst för 112-trafik till nätoperatören 
Telefonica. SecuriCom-försäljningen följer 
Securitas expansion världen över. 

- Vi har nu börjat få nya kunder till Coord
Com och SecuriCom i andra branscher, som 
kommuner, öresundsbro-konsortiet med fle
ra. Därför är det full fart på vidareutveckling 
och moderniseringar av 
både CoordCom och 
SecuriCom. 1997 på
började vi en breddning 
av verksamheten. Det 
har lyckats så väl att vi 
idag har cirka en tredje
del av vår verksamhet 
baserad på egna pro
dukter. Resten är ut
vecklingsarbete åt övri
ga koncernen, säger Dan-Håkan Davall. 

Ericsson Compitex har också gjort en hel 
del arbete med SMS-servern för Ericsson 
Messaging Systems. Det största utveckling
sprojektet är för närvarande servern för 
GSM-Pro tjänsten. Servern som kommer att 

Dan-Håkan Davall 

anslutas till en så kallad Mobile Switch Cen
ter, MSC. Det är en komplett redundant 
switch för att bland annat koppla gruppsam
tal, en tjänst som finns i många privatradio
nät och som nu kommer att erbjudas mobil
telefonanvändare. 

Hoppas på framgång för CXE 

Servern bygger på en plattform som är ut
vecklad på Compitex och kallas CXE (Com
munication exchange Environment). CXE 
är en programmerbar switch baserad på 
standardiserad CTI-teknik (Computer 
Telephony Integration). Med hjälp av fram
gångar för CXE hoppas bolaget att det nya 
namnet Ericsson Compitex ska bli allmänt 
känt inom koncernen. 

Patrik Linden 

patrik.linden@lme.ericsson.se 

t a http://www.ericsson.se/compitex 

Databas förenklar kontakten med kunder 
En liten bit information kan ibland vara skillnaden mellan en vunnen och en förlorad 
affär. Och en bra informationsförsörjning är ofta skillnaden mellan en nöjd och 
missnöjd kund. 

Inom GSM-system införs nu ett nytt och effektivare verktyg för distributionen av 
produktmarknadsinformation: PMI. 

Produktmarknadsinformation spelar en vik
tig roll för Ericssons relation till sina kunder, 
inte minst i offertarbetet. Detta sätter pro
duktenheterna under hård press att ständigt 
ta fram aktuell information. Lika hård är 
pressen på de kundansvariga (account ma
nagers) i marknadsorganisationen, de som 
är ytterst ansvariga för att förse kunderna 
med den senaste informationen. 

Information i olika former 

Inom GSM-system håller just nu ett verktyg 
på att införas som kommer att underlätta in
formationsspridningen ut till marknads
organisationen och därmed till kunderna. 
Verktyget kallas för PMI (vilket helt enkelt 
står för ProduktMarknadsInformation). 
Systemet bygger på principen att all infor
mation matas in i en databas, varifrån den 
kan tas ut i många olika former. Det betyder 

att produktenheterna inte längre behöver 
uppdatera flera olika ställen på intranätet 
och inte heller eventuella CD-skivor eller 
annan media. Därmed blir det betydligt lät
tare att hålla informationen aktuell. För kund
ansvariga betyder det att de nu alltid vet var 
de hittar den senaste informationen. 

- PMI kommer att samverka med MCOM 
som är ett koncerngemensamt system för 
marknadsinformation, säger Rolf Carlsson, 
Ericsson Radio Systems, som arbetar med att 
införa PMI och MCOM inom GSM-system 
men även globalt inom koncernen. 

All information på ett ställe 

- Detta innebär att man enkelt kan hitta all 
marknadsrelaterad information på ett ställe 
och detta skapar helt nya möjligheter för de 
kundansvariga att supporta sina kunder ef
fektivt. 

En av dem som provat PMI är Pär Gran
bom, Technical Manager vid affärsområde 
direktmarknader inom GSM system: 

- Det finns en klar poäng med att man kan 
hitta informationen på ett ställe. Lika viktigt 
är att det nu tydligt och direkt syns vilken in
formation som är ny. Eftersom jag ansvarar 
för att hålla en kund informerad om alla 
Ericssonprodukter måste jag regelbundet gå 
igenom ganska stora mängder med material 
och vaska fram det som är nytt. PMI kommer 
därför att spara mycket tid för mig, säger han. 

Kontakt via extranät 

Pär Granbom framhåller dock PMI:s stöd 
för extranät som den största förbättringen. 

- Information över extranät är något som 
våra kunder frågar efter idag, säger han. 
Fortfarande sänder vi dem dock information 
som e-mail, fax eller papperskopior. Det är 
naturligtvis bökigt både för dem och för oss. 

-Samtidigt behövs också en styrning av 
vilken information som ska gå till kunden. 
Det sätt som PMI löst detta på verkar både 
säkert och lättarbetat. 

PMI:s extranätsupport fungerar så här: 

När informationen matas in hos produkt-
enheten "märks" de informationsbitar som 
kan göras tillgängliga för kunder. När en 
kundansvarig ser denna information kan 
han eller hon sedan med ett par enkla knapp
tryckningar avgöra vilka delar som ska läggas 
ut på extranätet. Förutsättningen är förstås 
ett det finns ett sådant etablerat för den aktu
ella kunden. 

Fortsätter kanske ringa också 

Även Fatima Raymondi, kundansvarig för 
Telecel i Portugal anser att användandet av 
extranät erbjuder intressanta möjligheter: 

- Det är ett bra sätt att kontinuerligt förse 
våra kunder med den senaste informationen. 
Men det är viktigt att de lokala bolagen själva 
kan avgöra vilken information som ska gå till 
kunderna. 

- Däremot kan man inte ta för givet att 
kunderna läser allt som läggs ut. Det är möj
ligt att vi kommer att fortsätta ringa dem när 
det finns ny och intressant information på 
extranätet som vi tycker att de borde ta del av. 

Lars-Olof Mattsson 

mailto:patrik.linden@lme.ericsson.se
http://www.ericsson.se/compitex
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- Vi kan ta fram alla typer av produkter som är små och har antenn. Vår ambition är 
att vara mer än ett utvecklingscentrum, säger Jan Willem Ritmeester vid Ericsson i 
Emmen i norra Holland. För bara tio månader sedan var företaget nedläggningshotat. 
Mer än hälften av medarbetarna sades upp. Men idag är självförtroendet på topp. 

•4 Bert Boer är ansvarig för kon-
taktema med nyckelleveran
tören Elcoteq. 

Freddy Hulman, produktutveck-
lare, demonstrerar Harald, ett 
trådlöst headset. 

Två vikingar i Holland. Svenske Björn Lundqvist ansvarar för forsk
ning och utveckling i Emmen. Harald Blåtand är symbol för tekniken. 

- Från att ha funnits i periferin, 
har vi hamnat mitt i händelser
nas centrum, säger Jan Willem 
Ritmeester som ansvarar för ut
vecklingsarbetet i Emmen. 

Ronald Wilting, produktutveck-
lare, med The Instant Postcard, 
en kamera med inbyggd Blå-
tandsteknik. Bilder kan skickas 
trådlöst till persondator. 

Lucas monteras i botten på 
Ericssontelefonen för att kunna 
tillämpa Blåtandstekniken. 

Emmen i centrum 
B olaget med 150 anställda tar 

fram produkter för den nya 
Blåtandstekniken och GSM-

tillbehör. 
- Från att ha varit en verksamhet 

i Ericssons periferi har vi hamnat 
mitt i händelsernas centrum, säger 
Jan Willem Ritmeester. 

Emmenbolaget har i decennier 
sysslat med utveckling och produk
tion av olika typer av personsökare. 
Sedan 1995 med sökare för längre 
avstånd, så kallad Wide Area Pa
ging, WAP. 

En krympande marknad för per
sonsökare fick Emmen att börja 
skära ned på personal och produk
tion 1990. I maj förra året togs be
slutet att lägga ned verksamheten 
helt och hållet. 

God radiokompetens 
Trots flera hårda år kom beskedet 
som en chock för de anställda - och 
för hela samhället Emmen. Erics
sons verksamhet sysselsatte 660 
personer och var en av de sista stör
re industrierna i området. 

Men i samma andetag gav led
ningen ett mer positivt besked. 
Emmen var utsett till utvecklings
centra för Blåtandsprodukter i nära 
samarbete med forsknings- och ut
vecklingsenheten i Lund (i södra 
Sverige). 

-Ericsson insåg att det fanns 
mycket god radiokompetens här 
som borde utnyttjas. Det blev före
tagets räddning, säger Jan Willem 
Ritmeester, ansvarig för utveck
lingsarbetet i Emmen. 

- Emmen är en erkänt duktig or-

BLATAND 

Blåtand är en teknikstandard för 
trådlös förbindelse mellan appara
ter. 

Ericsson startade utvecklingen av 
Blåtand. Tillsammans med Nokia, 
Intel, Toshiba och IBM arbetar 
Ericsson med att ta fram en världs
standard för tekniken. Gruppen 
kallar sig Special Interest Group, 
SIG. I sommar förväntas en stan
dard vara klar. 

ganisation när det gäller att ta fram 
nya produkter. Bolaget jobbar mycket 
självständigt och är kreativt, säger Ör
jan Johansson, chef för produkt-
enheten Blåtand i Lund inom af
färssegmentet Konsumentprodukter. 

-Tanken är att de ska skapa 
applikationer som går att tillämpa 
för Blåtandstekniken och ansvara 
för volymproduktion. 

Succé i Hannover 
- Inom ett halvår skulle det finnas 
ett antal produkter som Ericsson 
kunde visa upp på CeBIT. Och vi 
lyckades över förväntan. I april 
fanns fem produkter färdiga. Det 
blev vändpunkten för Emmen, sä
ger Jan Willem Ritmeester. 

Blåtandsprodukterna blev en 
succé. Kunder och konkurrenter 
häpnade över hur långt Ericsson 
nått på området. Någon standard 
för Blåtandstekniken finns inte 
förrän till sommaren. 

- Vi fick lov att göra ett antal an
taganden, säger Freddy Hulman på 
produktutvecklingsenheten i Em
men. Det är naturligtvis riskfyllt. 
Men det är ytterst viktigt att vi visar 
att vi är före konkurrenterna. 

- V i vet att till exempel Nokia 
också satsar hårt. De annonserar 
flitigt efter Blåtandskonstruktörer 
till sitt utvecklingscentra i Tysk
land, säger Freddy Hulman. 

Förbereder massproduktion 
Lucas är en av de produkter som ta
gits fram i Emmen. Med den är det 
möjligt att uppgradera sin mobilte
lefon så att den går att tillämpa för 

Systemet för Blåtand utvecklas i 
Lund. Produkter som kan användas 
för Blåtand utvecklas i Emmen i 
norra Holland, som också ansvarar 
för massproduktion. 

I våras presenterade Ericsson 
fem Blåtandsprodukter som tagits 
fram i Emmen: 
Harald, ett trådlöst headset. 
Lucas, som uppgraderar en mobil

telefon till en Blåtandstelefon. 

Blåtandsteknik. Det blir också den 
första Blåtandsprodukt som 
massproduceras. I Emmen pågår 
förberedelser. 

- V i har kommit så långt att vi 
tagit fram testmodeller tillsam
mans med vår produktionspartner 
Elcoteq, säger Bert Boer som är an
svarig för inköp i Emmen. Lucas 
har förberetts med en Blåtandslik-
nande standard. 

Emmen valde finska kon
traktstillverkaren Elcoteq som 
nyckelleverantör. 

Arbetet med dem började nu i 
februari. De har global närvaro och 
de har framförallt den högteknolo
giska kapacitet som krävs för pro
duktion av den helt nya tekniken 
Blåtand. 

Stor omställning 
För Emmen, som fram till för någ
ra månader sedan själva sysslade 
med produktion, är det en stor om
ställning att vara involverad med så 
många externa partners. 

- Nu är vår uppgift att koordine
ra, det är leverantörerna som gör 
jobbet. Det är en helt ny erfarenhet 
för den här verksamheten, säger 
Bert Boer som rekryterades till 
Ericsson Emmen för fyra månader 
sedan. Men kompetensen finns här. 
Den svåra omställningsbiten är att 
ändra attityd och att lära sig lita på 
våra partners. 

- Kommunikationen med övriga 
Ericsson blir också mer och mer 
viktig. 

Lena Widegren 
lena.widegren@lme.ericsson.se 

Barney, en modul som gör att du 
kan uppgradera din persondator 
så att den kan kopplas ihop med 
annan utrustning över Blåtand. 

Willem, en inbyggd PC-modul för 
styrning över blåtand. 

PSTN access interface, gör att 
man kan använda mobiltelefo
nen över fasta abonnemanget i 
hemmet. 

Fler produkter är på gång i Emmen. 

Ge servern vad den tål! 
Flaskhalsar och svaga lånkar kan vara förödande för ett 
affärssystem eller en webbplats PureLoad - ett Java-
baserat verktyg som skräddarsyr test fal l och last. 

PureLoad är utvecklat i samarbete med NA/ETX/D/CI och 
kan därmed spridas inom Ericsson utan l icenskostnad. 
Kontakta PurefT för installation, utbi ldning och support. 

PurelTs 
ANSVAR • LEVERANSGARANTI • LÄNGSIKTIGHET 

För mer information kontakta: 

Michael Rohdin 

Tel: 0709-24 20 13 
Mail: micke@pureit.se 

Eller ladda ned verktyg och dokumentation; 
www.pureit.se 

mailto:lena.widegren@lme.ericsson.se
mailto:micke@pureit.se
http://www.pureit.se
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1947 grundades familjeföretaget som 
idag är Ericsson i Emmen. 1983 köpte 

Ericsson in sig i verksamheten, som hu
vudsakligen utvecklade och producera

de personsökare. Två år senare tog 
Ericsson över helt och hållet Idag hyr 
bolaget med 150 medarbetare in sig i 
delar av huset som ligger mitt på en 

äng utanför samhället Emmen. 
Foto: Lena Widegren 

Från produktion till koordination 
Uppdraget som utvecklingscentrum för Blåtandsprodukter har inne
burit en helt ny roll och en mental omställning för Ericsson i 
Emmen. I decennier har de anställda sett lastbilar lämna fabriken i 
en ände och pengar komma in i en annan. Nu produceras istället 
tjänster. 

- Nu när det gått en tid börjar orga
nisationen förstå och ta till sig den 
nya situationen. Man inser att vär
det i det som görs ligger i kunska
pen snarare än i produkten, säger 
Björn Lundqvist, forsknings- och 
utvecklingsansvarig i Emmen. 

Ett program startades redan 1996 
för att få till en förändring av före
tagskulturen. 

Det har gett resultat. Det bruk
sortstänkande som av his-toriska 
skäl länge präglat verksamheten 
finns inte längre kvar. 

- När jag kom hit för två år se
dan, upplevde jag att företaget sak
nade Ericssonidentitet. Kontakten 
med övriga koncernen var mycket 
liten. 

Ericssonkänsla i huset 

Nu råder en stark Ericssonatmosfär 
inom bolaget. Det är påtagligt även 
för besökare. På väggarna hänger 

inramade annonskampanjer. Mat
tor och möbler har den typiska blå 
färgen. Små detaljer som betyder 
mer än man tror. 

- Stämningen här är informell, 
det finns inga stängda dörrar, säger 
Freddy Hulman, produktutveckla-
re. Att vara en så pass liten organisa
tion är en stor fördel. Vi jobbar 
mycket självständigt och tror på det 
vi gör. 

I Emmen prövas ständigt nya 
idéer och nya produkter utvecklas. 
Vid starten togs en kaka av halv-
gjorda prylar över från Lund. Vissa 
av dem låg till grund för de produk
ter som visades på CeBIT. 

- Emmen är känt för att vara in-
novativt och kreativt, här finns en 
god koppling mellan teknologi och 
standardiseringsarbete, säger Björn 
Lundqvist. 

- Folk har roligt här. Kafferaster
na går åt till att spana fram idéer till 

nya produkter som kan användas 
för Blåtand, säger Freddy Hulman. 
Alla uppslag börjar i konsument
änden. 

Det är troligt att organisationen 
kommer att växa och fler medarbe
tare rekryteras. Då handlar det om 
att locka duktigt folk till Emmen. 
Historien placerade utvecklings
centret i en miljö där produktion är 
vanligare än högteknologisk forsk
ning och utveckling. 

Önskar sig en flygplats 

- Visst vore det bra att få en flyg
plats här på ängen, ler Björn Lund
qvist och blickar ut från kontors
fönstret. 

Närmsta motorväg ligger också 
en bit bort. Ingen skulle nog kom
ma på tanken att placera en modern 
industri på samma plats idag. 

- Vi som bor här har valt att bo 
nära naturen och komma en bit 
bort ifrån stressen i exempelvis 
Amsterdam. Det har sin charm att 
bo på landet. Det ska vi försöka 
övertyga fler duktiga designers om. 

Lena Widegren 

Delat chefsjobb 
sparar tid 
Visst går det att kombinera familjeliv och karriär och få den 
där balansen i livet som alla pratar om, även om man är 
chef, har ett stort ansvar och alldeles för lite tid. 

Eva Söderlind och Kristin Holmberg på Ericsson Business Consul
ting i Sverige är pionjärer inom Ericsson med delat ledarskap. Vid 
flera tillfällen har de tackat nej till chefspositioner, eftersom de 
tyckte att priset var för högt. Men samtidigt funderade de på alter
nativ och läste om olika försök på andra företag och långsamt mog
nade idén om delat ledarskap. 

Med stöttning av närmaste chefen Göran Haner och en positiv 
uppbackning av Leif Eriksson (då divisionschef, numera VD för 
Ericsson Business Consulting) blev det delade ledarskapet möjligt 
för två år sedan. 

Naturligtvis har de haft ögonen på sig och både medarbetare och 
kolleger hade i början svårt att förstå att båda två var på samma 
nivå och hade exakt samma ansvar, men med tiden har de sopat 
undan alla tvivel. Själva kan de bara se fördelar. 

- Framförallt vinner man tid. Tid att coacha medarbetare, att le
da avdelningen. Någon av oss finns oftast tillgänglig för både med
arbetare och kunder, säger Eva Söderlind och Kristin Holmberg. 

- Vår lösning är samma som Ericssons tre motton: Professiona
lism, Uthållighet och Medmänsklighet. Man ska ha balans i livet, 
men ändå inte sänka kraven utan fortfarande vara professionell i 
sitt arbete. En chef är oerhört utsatt och ensam om ansvaret. Vi har 
någon att dela motgångar och medvindar med och tycker att man 
blir modigare om man är två och kan peppa varandra att ta tag i 
svåra frågor. 

Men blir det inte dyrt för företaget? 
- Nej, vi kan hantera en större grupp och uppnå flera synergief-

fekter. Vi kan prestera mycket: 1 + 1 är faktiskt 3! Vi är lönsamma, 
har nöjda medarbetare och en hög kundnöjdhet. Det här är ett an
norlunda sätt att leda som fungerar bra. 

Är det då inte typiskt kvinnligt att göra så här? 
- Nej, vi var visserligen de första som prövade, men nu finns det 

på Business Consulting hela åtta avdelningar som har delat ledar
skap och där är det blandat kvinnor och män. Inom övriga Erics
son finns det, oss veterligt, inga andra som gör samma sak. Så från 
vårt företag är detta en signal till att inte bara snacka om vikten av 
balans i livet för medarbetarna. Det är möjligt också. 

Tänja Lundqvist 

Eva Söderlind och Kristin Holmberg delar ansvar på Ericsson Bu
siness Consulting. 

Familj: Min man Åke och 
våra två barn Björn och 
Katarina 

Arbetar: Chef för manage
mentkonsulterna i Kista 

Tycker om: Högt tempo 
och högt i tak 

Tycker inte om: Passivitet 

11II Hl I I Hi I I I I — 
Familj: Min sambo Mikael 

och mina två barn Emilie 
och Malena 

Arbetar: Chef för manage
mentkonsulterna i Kista 

Tycker om: Konstruktivitet 
och uthållighet 

Tycker inte om: Oärlighet 

| Kompletta systemlösningar |yHåt&Mekano 
inom tunnplåt. 
Kvalitetsstyrd tillverkning från prototyp till stora serier. 

no.se 
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Allow us to present our PROTOCOL CONVERTER (PCV). We believe 

it is an excellent translator that deserves more of the limelight. 

The PCV converts between the SS7 and datacom/telecom 

protocols. That gives several important benefits for customers. For 

example, if a customer adds a new part, or needs to access resources 

outside the telecom environment, with a different language or 

protocol into a system, then the PCV will handle the conversion, 

both on the physical as well as the applicative level. Switching to 

another protocol protects the net. 

Ericsson Infotech provides swift deliveries of customer-adapted 

PCV solutions. The PCV requires minimum support. It winds up 

itself, then you just start it and forget about it. 

At last, a bit of justice for the vital task of translation. Perhaps 

you should take an even closer look at the PCV. A very clever translator. 

Ericsson Infotech AB • Marketing & Sales - infotech@ein.ericsson.se • http://infotech.ericsson.se/pcv ERICSSON $ 

mailto:infotech@ein.ericsson.se
http://infotech.ericsson.se/pcv
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Marknaden svår att förutspå 
Drygt 100 personer sliter med 
utvecklingen av Ericssons tele
foner för tredje generationens 
mobilsystem. Uppdraget är 
dubbelt. Först ska systemförsälj
ningen stödjas - ingen opera
tör vill investera i ett system så 
länge det saknas telefoner. Sen 
ska telefonerna tjäna egna 
pengar. 

Problemet är att ingen vet hur den 
nya mobiltelefonmarknaden kom
mer att se ut. Tredje generationens 
bredbandiga system erbjuder mäng
der av möjligheter men än vet ingen 
vad kunderna vill ha. Blir videokon
ferens viktigt måste terminalerna 
utrustas med en kamera. För surfing 
på Internet krävs stora färgdisplayer. 

- Vi är inte ens säkra på vem som 
ska använda de nya terminalerna, 
säger Tord Wingren, chef för pro
duktenhet UMTS och ansvarig för 
utvecklingen av de nya terminaler
na. Tidigare har Ericsson alltid sat
sat på affärsmannen. Det är han 
som har råd att köpa ny teknik. 

Nya betalningsströmmar 

- Men med tredje generationens 
mobiltelefoni får vi troligtvis se 
helt nya betalningsströmmar. 
Kanske blir telefonin reklamfinan-
sierad och terminalerna mer eller 
mindre gratis för abonnenten. Då 
kan vi plötsligt befinna oss i en ny 
situation där ungdomar blir de 
viktigaste användarna. 

- Lyckas vi riktigt bra kan WCDMA-terminaler bli synonymt med namnet Ericsson, menar Tord Wingren som 
ansvarar för utvecklingen av Ericssons WCDMA-terminaler. Foto: Niclas Henningsson 

Utvecklingen av de nya termina
lerna ställer Ericsson inför ett 
systemskifte menar Wingren. Och 
det är oerhört viktigt att redan från 
början hitta rätt i denna okända 
värld. Den tillverkare som bäst 
lyckas förutse den nya mobilmark
nadens krav, som utvecklar den te
lefon som bäst tillfredsställer de 
nya användarnas behov, hamnar i 
ett mycket bra läge. 

- Gör vi rätt från början kan vi 
skapa oss ett namn som lever 
länge, menar Tord Wingren. Lyck
as vi riktigt bra kan WCDMA-ter
minaler till och med bli synonymt 
med namnet Ericsson. 

Recept för utvecklama 

Omfattande intervjuundersök
ningar i USA, Europa och Asien är 
terminalutvecklarnas recept för att 

sätta fingret på den nya markna
dens krav. Representanter för olika 
typer av användare har svarat på 
frågor om hur de vill använda sina 
mobiltelefoner i framtiden. 

Men nya situationer kräver 
okonventionella lösningar. På pro
duktenheten UMTS finns tankar 
på en helt ny testmiljö för tredje ge
nerationens terminaler. 

- Man skulle kunna utnyttja an

nan teknik för att simulera ett tred
je generationens mobilsystem, för
klarar Tord Wingren. Vi har idéer 
om hur man skulle kunna skapa en 
miljö där användare får testa ter
minalprototyper innan WCDMA-
tekniken är fullt utvecklad. Ett så
dant testsystem skulle ge oss oer
hört värdefulla indikationer på den 
framtida marknadens krav. 

Ska stödja försäljningen 

Parallellt med uppgiften att navi
gera rätt på en ny, okänd marknad 
ska terminalutvecklarna stödja för
säljningen av Ericssons mobil
system för den nya standarden. 
Misstaget från lanseringen av GSM 
får inte upprepas. 

Då, i början av 90-talet, installe
rade operatörerna sina system in
nan terminalerna nådde markna
den. Utan telefoner inga abonnen
ter och utan abonnenter inga in
komster. Misstaget kostade opera
törerna miljontals kronor. 

- Balansgången är svår, berättar 
Tord Wingren. Vi måste ha termi
nalerna klara i tid. 2001 drar ja
panska DoCoMo i gång sitt system 
och då måste de ha terminaler till 
sina abonnenter. 

- Samtidigt måste vi tänka lång
siktigt. Vi kan inte tillåta oss att bli 
alltför styrda av systemsidans 
deadlines om våra terminaler ska 
bli framgångsrika. 

Niclas Henningsson 

GSM - viktig 
ingrediens 
i framtiden 
GSM, andra generationens mobiltelefoni, överlever teknikskiftet 
och blir en viktig komponent också i tredje generationens terminaler. 
Anledningen är att de nya mobilnäten inte blir heltäckande. 
Terminalerna måste kompletteras med GSM-teknik om de ska 
användas utanför storstadsregionerna. 

Utvecklingen av Ericssons WCD
MA-terminaler för tredje genera
tionens mobiltelefoni leds från 
Lund. Arbetet är intensivt och be
hovet av folk stort. På mindre än ett 
år ska antalet medarbetare växa från 
strax under 100 till minst det dubb
la. 

Placeringen i Lund är ingen 
slump. Det var här allting började i 
mitten av 80-talet, i en barack i 

forskningsbyn Ideon där ett gäng 
entusiaster från Ericsson utvecklade 
företagets första mobiltelefon. Och 
det var i Lund Ericsson tog steget 
från analogt till digitalt, från NMT 
till GSM. 

Det genuina GSM-kunnandet är 
ett annat tungt vägande skäl till att 
utvecklingen av nästa generation 
terminaler hamnat just i Lund. För 
GSM är, förvånande nog, en viktig 

UTVECKLINGEN AV WCDMA-TERMINALER 

Utvecklingen av Ericssons WCD
MA-terminaler sker inom den ny
bildade strategiska produktenhe
ten UMTS (Universal Mobile Telep
hone System) inom affärssegment 
Konsumentprodukter. Tord Wing
ren är produktenhetens chef och 
leder verksamheten i Lund, Tokyo 
och Research Triangle Park, North 
Carolina. 

Produktenheten koordinerar sin 
verksamhet med affärsenhet GSM 
på terminalsidan och även med 
WCDMA-system. 

Samordning av försäljningsregi
onerna för UMTS samt affärskon
takter med operatörer sker genom 
affärssegment Konsumentproduk
ters affärsenhet Japan- and Satellit
standard. 
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CSM-nätet kommer att bli en viktig komponent till framtidens telefoner när WCDMA-systemet behöver 
uppbackning. Här ett antal koncepttelefoner för WCDMA. 

ingrediens också i tredje generatio
nens mobiltelefoni. 

- Tredje generationens system 
kommer inte att bli heltäckande, för
klarar Tord Wingren, ansvarig för 
utvecklingen av Ericssons 
WCDMA-terminaler. Åtminstone 
inte från början. Operatörerna kom
mer att satsa på storstadsregionerna, 
där merparten av användarna finns. 
Om de nya terminalerna ska kunna 
användas utanför städerna måste de 
kompletteras med GSM. 

Japan ett undantag 

Enda undantaget är Japan. Där har 
den största operatören, NTT 
DoCoMo, annonserat ett heltäck

ande WCDMA-system. Befintliga 
japanska frekvensband är helt en
kelt fulla och ett nytt nät måste till 
om fler abonnenter ska få plats. 
För den japanska marknaden ut
vecklas därför rena WCDMA-ter
minaler. 

NTT DoCoMo är den operatör 
som hunnit längst i byggandet av 
ett tredje generationens mobil
system. Redan 2001 ska det japans
ka systemet tas i drift. 

- Under tredje generationens 
första år kommer Japan att vara 
den absolut dominerande markna
den med över 50 procent av abon
nenterna, berättar Tord Wingren. 
Av den anledningen har vi förlagt 

en viktig del av vårt utvecklingsar
bete till Ericsson i Tokyo. 

Kunskap måste inhämtas 

Tredje kuggen i utvecklingen av de 
nya Ericsson-terminalerna är RTP, 
Research Tringle Park i Raleigh, 
USA. Tredje generationens mobil
system bygger på CDMA, ett tek
nikområde som Ericsson länge valt 
att stå utanför. Nu måste kunska
per inhämtas snabbt och då är det 
en fördel att finnas på plats i USA. 
Där finns smalbandiga CDMA-nät 
i drift och rikligt med erfarenheter 
av tekniken. 

Niclas Henningsson 



Everybody was proud of their SS7 

Signalling S y s t e m 7, or SS7, is a standard within telecommunications. But an SS7 from Ericsson Infotech with an 

ISR card is anything but standard. See it more as the high-powered, deluxe version. 

The ISR card is a fantastic little invention. Instead of a normal SS7 with two links, our ISR card supports up to 62. 

This means that you can reduce 31 card positions to just one. What's more, you can re-program the card even 

Ericsson Infotech AB • Marketing & Sales • Ss7infb@ein.ericss0n.se • http://infotech.ericsson.se/ss7/ 
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And then Ericsson Infotech added its ISR card. 

when it has been installed. And, of course, you only pay for the capacity that you use. We call it "pay as you grow". 

An ISR card from Ericsson Infotech makes your system much more powerful. If you want, we will take care of 

everything, from adaptations to installation. That means you can spend all of your time doing what you are best at. 

While we do what we are best at - SS7. 

ERICSSON ^ 
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Visioner kan snart bli verklighet 
Ericssons enhet för mobi l datakom i 
Holland har funderat över hur framtiden 
kan se ut när alla inser fördelarna med 
att kunna hantera data mobi l t . Här är 
deras vision. 

"Tisdag kväll klockan nio. Angela kommer 
till Amsterdams flygplats. Hon har blivit 
ombedd att presentera det senaste i 
modebranschen på en stor internationell 
mässa. Angela hade väldigt bråttom när hon 
lämnade kontoret i Milano. Hon måste fort
farande skicka några e-postbrev till sina 
affärspartners och dessutom glömde hon att 
ta med sig några bilder till sin presentation. 

Nåja. Angela bryr sig egendigen inte så 
mycket om det. Under flygresan, medan hon 
lyssnar till sin mp3-spelare, fullproppad med 
hennes favoritmusik, gör hon i ordning de 
nödvändiga e-postbreven. När hon lämnar 
planet, slås GSM-funktionen i hennes hand
dator omedelbart på, och e-postbreven 
skickas automatiskt. 

Fullbokat hotell och fotbollsmatch 

1 ankomsthallen loggar hon snabbt in sig på 
sitt hemnätverk i Italien, för att få tag i de bil
der som fattas. Medan hon gör detta, dyker 
det upp ett fönster, där det meddelas att ho
tellet är fullbokat. Lyckligtvis gick det att hit
ta ett annat hotell. Men vilken är den snab
baste vägen till hotellet? 

Angela ser ankomsttiden för bussarna på 
sin dator, ångrar sig och dubbelklickar istället 
på den lokala informationsikonen och väljer 
taxi istället. Angela har förinställt sin handda
tor, så att den väljer det företag som kommer 
fram snabbast vid denna timme just denna 

Mobil datakom kan göra våra liv enklare och mer strukturerade. Via mobildatom kan vi boka 
om hotellrum, beställa taxi, betala, avnjuta musik med mera. Illustration: Ulf Ragnarsson 

dag. Istället hade hon kunnat 'filtrera' taxibo
lagen efter pris och bilmärke, men hon är trött 
och vill gå och lägga sig så snart som möjligt. 

Angela har varit i Amsterdam ganska ofta, 
och efter en stund märker hon att chauffören 
kör åt fel häll. När hon frågar honom svarar 
han att hans navigeringssystem visar att det 

har hänt en trafikolycka på den närmaste vä
gen till hotellet, och att systemet råder ho
nom att ta en annan väg. 

Betalar med pinkoden i datorn 

När taxin till slut kommer fram, betalar hon 
taxichauffören med pinkoden i handdatorn. 

Nästa dag klockan fem är mässan är över. 
Angelas presentation blev en stor succé. 
Publiken blev förbluffad över videobilderna i 
realtid, som hon hade laddat ner direkt från 
kontoret i Milano. Hon ska inte flyga tillbaka 
till Italien förrän nästa morgon, så hon har he
la kvällen på sig för att besöka några museer. 
Hon bestämmer sig för att gå till "Rijksmu-
seum" och beskåda Rembrandtmålningar. 

Bilar utrustade med GSM-moduler 

På vägen till museet lägger hon märke till att 
det verkar ha blivit mycket lättare att parkera i 
Amsterdam, än vad det brukade vara. Hon 
kommer ihåg alla dessa bilar som trängdes ut
med kanalerna. Alla bilar i Amsterdam med 
omnejd är försedda med GSM-moduler, vilket 
gör det möjligt för trafikförvaltningen att infö
ra ett effektivt vägtullsystem, och att prioritera 
olika fordon i stadens centrum. Dessutom är 
alla parkeringsautomater också försedda med 
GSM-funktionen. Det gör det möjligt för par
keringsautomaten att via en separat datalänk 
skicka iväg de data som automatiskt inhämtas 
från bilen så fort denna parkeras. 

Inne på museet får Angela ett par hörlurar. 
Så fort hon kommer nära ett konstverk, får 
hon på en radiolänk höra historien kring just 
denna målning." 

Flera miljoner affärsmänniskor som Ange
la anländer till Amsterdams flygplats varje år. 
Till staden kommer också hundratals bussar. 
I staden finns redan ett tusental taxibilar, en 
miljon bilar, många tusen parkeringsauto
mater och konstverk. Om man funderar 
kring detta, kan man föreställa sig hur 
många nya möjligheter en mobiloperatör 
kan skapa med mobil datakom. 

Frontec - din vassaste partner 
inom elektronikutveckling 

Som ledande konsultföretag inom elektronikutveckling har vi 
både kunskap och resurser att åta oss de mest krävande uppdra

gen. Frontec har en lång tradition inom detta område, där vi 
fokuserar på tjänsterna: Test & Verifier ing, ASIC & 

FPGA <>ch Realtid. 

ASIC & 
FPGA 

A S I C & F P G A 
Vi är e t t design
center med 50 
medarbetare, 

specialiserade 
på at t snabbt 

utveckla och t a 
fram integrerade 
lösningar i ASIC & 

FPGA-teknik. 

Kontakta oss för mer 
information! 

E-post: asic@fiontec.se 

Realtid 

( ( > 

Test ft 
Verifierins 

Realt id 
Vi bygger al l t från 

s programvara i 
produkter t i l l 
stora komplexa 
system, base
rade på realtids

operativsystem 
och objektorienterad 

design. 

Kontakta oss för mer 
information! 

E-post: 
embedded0frontec.se 

Test & Verrfiering 
Som landets ledande konsultföretag 

inom öppna testsystem har vi både kunskapen och 
resurserna att åta oss de mest kvalif icerade uppdragen 

inom området tes t och verif iering. 

Kontakta oss för mer infownation! 

E-post: test@fiontec.se 

ff'FRONTEC 
W SPAR TIO 

Läs mer om oss på vår hemsida: wwwfrontec.se 

Solna Göteborg Linköping Luleå Pajala 
08-470 20 00 031-707 10 00 013-24 74 00 0920-752 00 0978-712 10 

Everestbestigning 
i direktsändning 
I tjugo t immar vajade Ericssons flagga på toppen av Mount Everest. På förmiddagen 
den 6 maj lyckades Babu Chhiri Sherpa bestiga världens högsta berg och dessutom 
övernatta på toppen, utan syrgas. Ericsson var huvudsponsor av expeditionen. 

Invigda räknar bedriften som en av seklets 
största, jämförbar med pionjärerna Sir Ed
mund Hillarys och Tenzing Norgays klätt
ring från 1953. 

Svenska paret Tina och Thomas Sjögren 
ledde expeditionen, vars målsättning var 
att använda ny teknik för att förmedla bil
der och tankar från toppen av Mount Eve
rest över Internet. Via en hemsida skapad 
av Europas största nätverk av dataspelsfan
taster som kallar sig Gamers, blev det möj
ligt att följa en dramatisk men lyckad färd 
ända upp till toppen. Till dags datum har 
sidan haft fyra miljoner besökare. 

Babu Chhiri Sherpa har bestigit Mount 
Everest sju gånger tidigare. Den här gången 
var målet att bli först i världen att tillbringa 
natten på bergets topp utan syrgas. 

Med hjälp av ett trådlöst lokalt nätverk 

skickades bilder över webbkameror som 
klättrarna placerat i baslägret. Bilder och 
rapporter från klättrarna sändes via 
satellittelefon till Internet via en server i 
lägret. Ingen särskilt avancerad teknik kan 
tyckas, men i de extrema förhållanden som 
gäller på 8 848 meters höjd blir det mesta 
komplicerat. Vindstyrkor på 30 m/s note
rades och som mest var temperaturen nere 
på minus trettio grader Celsius. 

Efter tio dagars vandring till baslägret och 
ytterligare några dagars strapatser upp mot 
toppen nådde Babu Chhiri Sherpa målet 
den 6 maj klockan 10.35. Tjugo timmar se
nare började han nedstigningen. The Eve
rest Internet Experiment 1999 var avslutat. 

Töger Åström 
textredigering Lena Widegren 

Den 6 maj 
lyckades 
Ericsson-

expeditionen sat
ta sin flagga på 

toppen av Mount 
Everest 

mailto:asic@fiontec.se
mailto:test@fiontec.se
http://wwwfrontec.se
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Ståuppkomikern David Batra menade 
att han själv hängde med i utvecklingen 
och minsann skaffat sig ett overhead-
abonnemang. 

I gruppen som kom på den bästa CPRS-
applikationen ingick från vänster Fredrik 
Zander, Anders Franzén, Håkan Folin och 
Erik Asplund som tar emot priset av Erics
sons Bengt Didner. Foto: Anders Anjou 

Tävling lockade dataeliten 
Ericsson har ett skriande behov av duktigt folk inom mobil datakom. Även om nya 
civilingenjörer generellt gärna söker sig till Ericsson så kan de datakunniga nästan 
välja och vraka på en överhettad marknad. 

Enheten för paketdatasystem, PSS, använde 
därför en originell metod för att fånga upp 
de bästa från KTH. De arrangerade ett tält
möte i Kista med ståuppkomikern David 
Batra som konferencier, och utlyste en täv
ling om bästa applikationen för paketdata
tekniken GPRS. Första pris var en resa till 
Kalifornien. 

- Det visade sig vara en riktig satsning, 
säger Pär Sörme, som svarade för arrange
manget. Det kom ett par hundra personer 
och vi fick på stående fot 10-15 ansökning
ar om examensjobb och fem till tio ansök
ningar om jobb. 

Det vinnande bidraget bland fjorton täv
lande, kallat iTraveller, var en applikation 
för infosökning på en mobil med större 
skärm, typ Ericssons R380s som kommer ut 
efter årsskiftet. 

Kriteriet för tävlingen var att applikatio
nerna skulle kunna nå en massmarknad 
och vara mycket användbara och attrakti
va. 

Även Ericsson Research bidrog med ett 
pris, ett resestipendium till ISS-konferen-
sen i Tokyo i höst, där gruppen ska få pre
sentera sitt förslag på seminariet. 

Satsningen ingår i en långsiktig strategi 

att skapa en relation till högskolan och de 
bästa studenterna inom datakom. 

- Alltihop började med att Magnus 
Fransson hos oss nyligen träffade KTH-
professorn Björn Persson på flyget hem från 
Kalifornien, säger Pär Sörme. 

Ericsson bidrar nu med kurser och lägger 
projektuppdrag på de blivande civilingen
jörerna och har dessutom placerat en de-
monod på KTH för att studenterna ska kun
na verifiera idéer och egenutvecklade appli
kationer för GPRS och UMTS. 

- Ericsson har alltid varit bra på kompe
tensutveckling, men det gäller att ha några 
huvuden att lägga kunskapen i, sammanfat
tar Pär Sörme. 

Lars Cederquist 
lars.cederquist@era.erjcsson.se 

Full fart på Ericssondamer i Vårruset 
På sju platser i Sverige deltar 
Ericssondamer i årets upplaga av 
Vårruset. Av Stockholms drygt 
23 0 0 0 deltagare ställde den 1 juni 
cirka 500 upp från Ericsson. I Gävle 
sågs 300 löpare i Ericssontröjor bland 
de 5 500 som sprang den 27 maj. 
Kontakten rapporterar från en varm 
försommarkväll. 

- Tanken är att alla ska hålla sin egen takt, 
säger Lars Brosell, idrottskonsulent på 
Ericsson. 

Särskilda Ericssontält fanns uppställda på 
de sju Vårruset-platserna i landet. Med dem 
vill företaget erbjuda lite extra service. Det 
blev en naturlig samlingsplats i Gävle. 

Förutom löpare från Gävle-enheten kom 

Lena Morén från Ericsson i Gävle sprang 
Vårrusets fem kilometer på 23 minuter. 

tre busslaster med tjejer från Söderhamn. 
Rosmarie Bergström var en av dem. 

- Det här är en av årets höjdpunkter, sä
ger hon. 

Plötsligt brakar det loss. Friskis och Svet-

tis har dragit igång uppvärmningen inför 
femkilometersbanan. 

Loppet har startfält för alla smaker och 
ambitioner. Springa fort, Jogga och Lunka. 
Längs med banan står makar, fästmän och 
barn och hejar. 

Fem minuter efter segraren kom första 
Ericssonlöparen i mål. 

- Det här var jobbigt, säger Lena Morén 
och pustar ut i tältet. 

På gräsplanen i Regementsparken samla
des arbetskamrater, vänner och släktingar 
till picknick med kyckling, fralla och dryck 
efteråt. 

Den 8 juli avslutas Vårruset i Visby på 
Gotland. 

Lars-Erik Wretblad 
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• • NOTERAT 

Celebert besök 
på Telefonplan 
>• Ericsson fick celebert besök i förra veckan 
då Prins Laurenc av Belgien var i Sverige. 
Hans majestät passade på att orientera sig 
om Ericssons senaste produktutbud i kon
cernchef Sven-Christer Nilssons sällskap. 

Gösta Lindström, ansvarig för besöksverk
samheten på Ericsson, drog sig till minnes att 
prinsens far, kungen av Belgien, gästade hu
vudkontoret för precis tio år sedan. Kungen 
testade en Ericssontelefon av senaste snitt ge
nom att ringa upp sin son, berättade Gösta 
Lindström. Det blev ett kort samtal. Kungen 
var rädd att det skulle bli för dyrt. 

Prins Laurenc av Belgien fick koncernens 
produktutbud presenterat av koncernchef 
Sven-Christer Nilsson. 

Foto: Lars Åström/varldsbilden 

Förberedande flytt 
till Hallonbergen 
• Som ett första steg inför bildandet av det 
nya bolaget Ericsson Shared Services AB 
(ESG) flyttar vissa delar av Ledningsfunk
tion Finans och Bokslut samt Serviceenhet 
Ekonomi inom Ericsson Radio Systems från 
Kista till Hallonbergen utanför Stockholm 
den 14 juni. De som flyttar är: 
• EH/Personalsupport, EK/Bokslut samt 

ET/Travel Management från Lednings
funktion E. 

• Serviceenhet E/E som omfattar chef, sekre
terare/administratör, betalning och kassa, 
kundreskontra, leverantörsreskontra, 
systemutveckling, reseredovisning samt 
bokföring, Epos och driftredovisning. 
Den nya adressen till dessa enheter 

är: Ericsson Radio Systems AB, Box 2, 
17281 Stockholm. 

Alla som flyttar behåller sina gamla tele
fonnummer, men internadressen ändras 
från KI/ERA till HA/ERA. 

Vad gäller Ledningsfunktion E stannar föl
jande personer/enheter kvar i Kista: 
EC/Chef, ES/Sekreterare, EF/Finansiellt af
färsstöd samt EL/Skatter och verksam
hetsstöd. 

Ny broschyr 
om radiovågor 
>• Ericsson har tagit fram en ny broschyr om 
hälsa och säkerhet när det gäller mobiltelefo-
ni och exponering för elektromagnetiska 
fält. Den heter "Basstationer och radiovå
gor" och belyser ämnet på tiotalet sidor på 
ett lättfattligt sätt för lekmän. Broschyren 
handlar alltså om mobilsystemens basstatio
ner, som alltmer hamnat i fokus när mobil
systemen byggs ut och förtätas. 

Häftet, som än så länge bara finns på 
svenska, är tänkt att delas ut på mässor, semi
narier och vid förfrågan. Det kan även be
ställas hos centralkopieringen på SV/LZT 
1235172. En engelsk version ska finnas klar 
före midsommar och då kunna läsas på 
www.ericsson.com/health. 

mailto:lars.cederquist@era.erjcsson.se
http://www.ericsson.com/health
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Ericsson. HF/LME/I, 
Rum 811023, 
126 25 Stockholm kontakten 

Persons on temporary assignment in Sweden may receive Contact, the 
English-language version of Kontakten. To do so, submit your name, 
address and the termination date of your assignment in Sweden to 
LME.LMEKOCO. If you change addresses while in Sweden, kindly send 
us your new (and your old) address. 
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Med sponsringen av Volvos S40 Racing får Ericsson en unik möjlighet att testa utrustning för mobil data med GSM. När bilen 
kommer in för service, har teknikerna redan via GSM fått reda på vad som är fel. 

GSM tar fart ut i världen 

& 

Ericsson är huvud
sponsor för Volvo S40 
Racing i Sverige. 
Storbritannien och 
Kina. Ericsson testar 
också mobildatateknik 
tillsammans med 
Volvoteamet. Fakta om 
vad bilen presterar 
skickas löpande till 
servicedepån, som 
då är förberedd när 
bilen kommer in. 

T ävlingarna har blivit mycket popu
lära. Förra året sågs varje tävling av 
15 000 besökare samt av en miljon 

tv-tittare. I år har intresset ökat. I Sverige 
kan de brittiska och svenska tävlingarna 
ses på tv på tisdagar klockan 22.00 där 
Ericsson är presentatör för programmet 
Race i SVT 1. Nästa tävling går den 
19 och 20 juni på Anderstorpsbanan. 

Volvoteamets bilar får extra nytta av 
Ericsson. Här testas nämligen ny teknik 
för mobil data. I varje bil i Volvoteamet 
sitter en dator som samlar in ett 50-tal 
mätvärden från bilen, till exempel varv
tal och temperatur. Dessa värden skickas 
direkt till servicedepån via en GSM-
telefon, som finns kopplad till bilens da
tor. 

Ringer till bilens dator 
I servicedepån finns en bärbar dator med 
en GC 25 korttelefon som direkt kan 
kommunicera med bilens dator, eller 
svarta lådan som den kallas. När bilen 
kommer in för service vet teknikerna re
dan vad som behöver göras. 

Mattias Schedvin på Konsumentpro
dukter som är ansvarig för Ericsson Mo
biles marknadsföring i Sverige: 

- Bilarna är utmärkta testbänkar. Vi 
har bland annat provat produkter som 

GM 12 och DD12, som är speciella data
telefoner utan knappsatser. Volvobilarna 
i både de svenska och de brittiska täv
lingarna är utrustade med tekniken, för
klarar Mattias Schedvin. 

På sikt är målsättningen att vanliga 
Volvobilar ska få användning av den nya 
tekniken. 

Gemensam utveckling 
Sponsorskapet innebär mer än att Erics
son får mycket god publicitet. Det kan 
också ses som ett partnerskap för teknik
utveckling mellan Volvo och Ericsson, 
där både Ericsson och Volvo kan testa ny 
teknik under krävande förhållanden. 

- Ett framtidsscenario kan vara att bil-
servicefirman ringer upp sina kunders 
bilar för att kontrollera hur det står till. 
Hittar de någon skavank i mätvärdena 
får föraren ett e-postmeddelande om 
problemet och ett erbjudande om en ser
vicetid nästa vecka. Det innebär att den 
nya tekniken på sikt kan främja säker
heten på vägen. 

Under tävlingarna visar Ericsson ock
så upp produkter och bjuder in kunder 
till att se tävlingarna från VIP-läktaren. 

Patrik Undén 
patrik.linden@lme.ericsson.se 

Ericssonsponsrade Jan 'Flash' 
Nilsson intervjuas av ett medie
uppbåd. 

Ericsson är huvudsponsor för 
Volvos Supertouring-verksamhet 
i England, Sverige och Kina. Täv
lingarna ger Ericsson goda möj

ligheter att föra ut sitt namn 
samt att bjuda in kunder till täv

lingarna. Förra årets tävlingar 
sågs av en miljon tv-tittare. 

PA GANG 

Tisdag 8 juni till fredag 11 juni: konferens om Blå-
tandsteknik i London som är öppen för allmänheten. 

Tisdag 22 juni till fredag 25 juni: CommunicAsia-99 
mässan i Singapore. Ericsson visar de senaste tren
derna inom trådlås teknik. 

SEDAN SIST 

Ericapriset har delats ut till tre ideella organisationer 
för bästa webbprojekt De fick dela pä 250 000 dollar. 
Läs mer i Kontaktens IT/IP-bilaga. 

Affärsenheterna Fasta System och Datanät och 
IP-tjänster startar ett samarbetsprogram för att 
koordinera säljaktiviteter från och med 13 juni. 

PA NYA JOBB 

Bert Whyte, chef för ACC i Kalifornien, ett ameri
kanskt datakomföretag som Ericsson förvärvade i 
höstas, lämnar Ericsson för att bli ny VD för NET, 
Network Equipment Technologies. 

Stefan Gustavsson har utsetts till chef för Ericsson 
Software Technology AB i Karlskrona. 

Bert Nordberg har utsetts till ny chef för nya affärsen
heten Ericsson Services inom Operatörssegmentet. 
Han var tidigare chef för Customer Services inom 
GSM-system. 

Eduardo Restuccia blir ny chef för Ericsson i Portugal 
från och med första augusti. Peter Källberg, som idag 
är chef för Ericsson i Portugal, tar över chefsskapet för 
Ericsson i Malaysia. 

Thomas P. Reynolds är ny försäljningsansvarig inom 
affärsenheten Datakom- och IP-tjänster inom Opera
törssegmentet Han sitter i Burlington, strax utanför 
Boston. 

A K T I E N 

150 -
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Vid en extra bolagsstämma den nionde september 
1997 godkändes ett förslag om ett konvertibelpro
gram. Konvertibelperioden sträcker sig fram till den 
30 juni 2003. Undrar du något om konvertiblerna 
kan du titta på http://inside.ericsson.se/ 
converti.htm ^ 

mailto:patrik.linden@lme.ericsson.se
http://inside.ericsson.se/
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• Här finner du aktuella 
lediga tjänster inom Erics
son. Tjänsterna utannonse
ras också i Nytt där listan 
uppdateras varje vecka. För 
införande av annonser, 
skicka manuset till Memo-
brevlådan LME.LMEJOB. 
• Nästa JobbNytt kommer 
24 juni. 
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ADVERTISEMENT 

Protocol tester for GPRS 
Providing simulation for mobile 
communication systems, the K1297 
Protocol Tester from Tektronix is designed 
for use in communications systems that 
employ high-capacity signalling and 
traffic channels. 

To ensure conformance with the high 
data transfer rates of the new GSM based 
General Packet Radio Service (GPRS), 
Tektronix has recently developed 
intelligent software for use with its K1297. 
The software enables engineers to 
simulate both GPRS networks and to 
implement the complex interface protocol 
stacks for testing subscriber functions. 

Being portable, the K1297 Protocol 
Tester can be used both in the lab and 
field to perform development and 
installation. 

Call Tektronix or visit 
www.tektronix.com/inboVecin9114ii 

for more information 

Solve software or hardware 
problems in embedded 
communications designs. 

Aimed to be of benefit to both software 
and hardware engineers, the award-
winning TLA 700 Series logic analyser 
from Tektronix helps to locate and 
diagnose complex design problems 
more quickly and easily. 

Time correlated waveform, listing, 
source and histogram windows can al 
be viewed simuBaneously in real-time to 
quicWy isolate root causes, diagnosing 
whether a problem is software or 
hardware based, 

Cali Tektronix or visit www. 

The high performance TLA 700 Series 
has Windows* 95 built-in, providing a 
famiar and easy-to-use environment to 
both beginners and experts alike. The 
embedded PC ensures compatibility 
wih a wide range of PC software 
inducing debug and •* , . • „ — 
performance 
analysis tools. • • • • • • • H É S 

tektranix.comrmbd/ecm9114n 
for your FREE CD-80M Demo and Application Pack 

Designing DWDM systems? 
Testing SDH/DWDM signal quality. 
• STM-16&STM-64 automatic 

pass/fail mask testing 

• Extinction ratio 
measurements 

• Q factor 
measurements 

V£ 

Call Tektronix or visit www.tektrorjix.com/aibd/ecin9114n 
for vour FREE application note Performance Assessment of Photonic Networks 

Complete testing from 
2 Mbits/sec to STM-4 
PDH/SDH waveform analysis for: 
• Automatic mask & template testing 

• Pulse balance/ 
symmetry testing 

• Margin testing 

3=5=0* 

Call Tektronix or visit www.tektronix.com/robd/eaii9114n 
for your FREE application note Physical Layer Testing of Telecommunications Systems 

Austria (02236) 8092 262 
Belgium (02) 715 89 70 
Central Europe & Greece 
-1-43 (0) 2236 8092 301 

' WW».—Mi > 
Denmark (044) 850 700 
Finland (09) 4783 400 
France 01 69 86 80 34 
Germany (0221) 9477 400 

Spectrum analysers are ready 
for tomorrow's mobile corns 

Tektronix has launched a range of real-time spectrum analysers 
that can analyse both today's second generation (2G) and 
tomorrow's third generation (3G) RF applications. 

The Tektronix 3000 family provides up to 3MHz 
bandwidth over the frequency range 0 to 3GHz, easily meeting 
W-CDMA measurement needs. 

Because the 3000 models are real-time spectrum 
analysers, the display is constantly updated. As a result every 
event including signal transients and random bursts (which 
could be lost with a conventional swept analyser) is captured 
with confidence. 

Call Tektronix or visit www.tektronix.conv'mbd/ecm9114ii 
for more information 

Test your 
oscilloscope 

WITH THIS FREE EVALUATION KIT1-
Specifications and manufacturers' claims can't always tell 
you how an oscilloscope will actually perform on the job. 
But this FREE Oscilloscope Evaluation Kit certainly can!* 
In just 10 minutes a series of tests reveals exactly how your 
oscilloscope performs when tracing elusive noise, crosstalk, 
bus contention and other subtle real-world anomalies. 

For your FREE kit, call your local Tektronix office below or visit 
www.tektronix.com/mbdiecrri9114n with I & Q displays 

Reference Library 

Evaluation Guide 

Waveform Generator Board 

• No purchase necessary 

www.tektronix.com/mbd/ecm9114n Tektronix 

Italy 167 231 233 
Middle East & turkey +971-2-260 385 
Netherlands (023) 569 5555 
Norway 22 07 07 00 

Poland +48 (0) 22 521 53 40 
Russia & The Baltics +358 9 4783 4211 
Spain (91) 372 6055 
Sweden (08) 477 65 03/4 

Switzerland (041) 729 36 40 
UK 0800 412 200 

http://www.tektronix.com/inboVecin9114ii
http://www.tektrorjix.com/aibd/ecin9114n
http://www.tektronix.com/robd/eaii9114n
http://www.tektronix.conv'mbd/ecm9114ii
http://www.tektronix.com/mbdiecrri91
http://www.tektronix.com/mbd/ecm91
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Unä Wideband Radio Networks (PU 
WRN) and the IS/IT department are looking 
for: 

Common Tools Support 
• We are looking for an experienced support 
person to help us expand our Common Tools 
Support team. We do most of the support on 
the phone but also assist at the customer's de
sk. We mainly support a MetaPhase based pro
duct called WDM (WRN Document Manager) 
and Rational's ClearCase. You will also partici
pate in improving the product in projects. 

We have a lot of contact with people outside 
of Sweden why English is a must We support 
both end users in Kista and administrators/lib
rarians at the design centers around the globe. 
If you know ClearCase or MetaPhase it's a me
rit. 

Network Engineer 
• We are looking for an experienced network 
engineer who knows how to program routers, 
design networks and is familiar with Ethernet, 
ISDN and ATM configuration. You have worked 
with similar tasks on an operational level for a 
few years. The work involve traveling, why eng-
lish is a must If you can program Cisco routers 
it's a merit 

PC & UNIX Support 
• We need to expand our PC and Unix support 
for the STN (Stockholm Test Net). You have 
worked a lot with communication on PC or 
Unix and know your way around Win95/98 or 
Solaris 2.6. If you know ATM or Armada. Crui
ser it's a merit 

Contact: Chiff Welander, 08-404 47 38 
chiff.welander@era.ericsson.se Application: 
Ericsson Radio System AB R/HS Inger Holmg
ren 164 80 STOCKHOLM ansokan.PU-
WRN@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Administratör, Operational 
Development and Support 
Vi är ett litet gäng som servar Business Unit, 
New and Special Business Operations (NSBO) 
med allt från TT-support kvalitet, inköp, Web, 
etctill lokaler. Arbetsplatsen är belägen i 
Sundbyberg pä Esplanaden 3C 

• VI söker en person som i första hand ska ta 
hand om enklare inköp åt BU'n, administration 
inom enheten och även hjälpa till med övriga 
uppgifter som ingår i supportenhetens ansvar. 
Flexibilitet och frihet under ansvar, är något 
som gäller hos oss. Idag är vi en liten effektiv 
enhet på bara fyra personer men på sikt kom
mer vi att bli fler. Fördelen med att arbeta in
om ett litet team är att det aldrig blir enformigt 
och att det finns stora möjligheter till utveck
ling inom olika områden. 

Den person vi söker skall vara drivande och 
ha lätt för att samarbeta. Erfarenhet av 
inköp/ekonomi inom Ericsson och goda kun
skaper i Engelska är meriterande. Du ska gärna 
vara lite bättre än genomsnittet på att hantera 
datorer och program då användarna förväntar 
sej det genom enhetens ansvar för IT. 

Kontakta: Glenn Unnerfalk 08-764 32 22, e-
mail: glenn.unnerfalk@era.ericsson.se Ansö
kan: Ericsson Radio Systems AB Att: Barbro 
Wincent SG/ERA/KD/H 164 80 Stockholm e-
maikba rbro.wincent@era.ericsson.se 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB, 
KARLSKRONA 

IT Supply Consultant 
Ericsson Software Technology AB is a leading 
Software company within the telecom industry. 
We develop products and services using the 
latest technologies within mobile telephony 
and enterprise communications 

We're a young, expanding company with 
about BOO employees. Our operations are 
located in one of Sweden's top four "Software 
Hot Spots", Karkkrona/Ronneby. 

• You will be a member of our Local Support 
Organization team and of the Process Support 
unit The unit (currently 12 consultants) also 
supplies the surrounding organisation (Mobile 

Switching Systems, 130 people) with Test Con
figuration Management competence and with 
Operational Development. Depending on your 
interests and background, we will find a very 
stimulating mix of tasks and responsibilities. 
Your main focus though, will be IT environ
ment supply. 

We enter into a more advanced IT environ
ment for every second. Among the new com
ponents for our software development activiti
es are Rational ROSE, ClearCase.Tau/SDLtool 
and Documentor. The job to integrate the ad
vanced components into a really rational envi
ronment constitutes a tough but challenging 
task. Welcome to join us in this challenge. 

Your communication skills are important as 
well as your ability to plan your own time. The 
job also requires a high degree of customer 
orientation. Knowledge in UNIX, NT or softwa
re development environments can be an ad
vantage. 

Contact: Urban Andersson +46 455 39 5953 
E-mail:Urban.Andersson@ericsson.com Bengt 
Thuresson +46 455 39 5076 BengtThures-
son@epk.ericsson.se Ref SPI05. Application: 
Ericsson Software Technology AB Human Re
sources, Ch Samuelsson Box 518, 371 23 KAR
LSKRONA job@epk.ericsson.se 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB, 
KARLSKRONA 

IT Manager 
Ericsson Software Technology AB is a leading 
Software company within the telecom industry. 
We develop products and services using the 
latest technologies within mobile telephony 
and enterprise communications. 

We're a young, expanding company with 
about 800 employees. Our operations are 
located in one of Sweden's top four "Software 
Hot Spots", Karlskrona/Ronneby. 

The unit Process Support organizes the IT 
function that brings in and maintains a large 
part of the IT tools used in the business center 
Mobile Switching Systems (130 people). This 
IT function expands and we now need to hire 
a consultant who can take on the role as IT 
Manager. 

• As IT Manager with us, you will be respon
sible for business and process management 
(while personnel management is handled by 
the unit manager), and at the same time you 
will take part in the technical day-to-day work 
in the IT function. 

We are looking for you who want to develop 
both as an IT professional, and as a manager. 
Your communication and teamwork skills are 
important Management experience or experi
ence from working with telecom or datacom 
software products can be an advantage. 

Contact: Urban Andersson, 0455 - 395953 E-
mail: Urban.Andersson@epk.ericsson.se Appli
cation Ref: SP106: Ericsson Software Technolo
gy AB Human resources, Ch Samuelsson Box 
518 371 23 KARLSKRONA 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Systemingenjör NT 
• Du kommer att ingår i IT-enhetens Infra-
structure-grupp. Vi är idag 19 personer som 
ansvarar för drift och support av det lokala nät-
verketoch servertjänster. Dina arbetsuppgifter 
kommer att innefatta konfigurering, administ
ration samt vidareutveckling av v åra tjänster. 

Arbetet i en snabbt expanderande miljö in
om ett ständigt föränderligt område ger Dig 
många utvecklingsmöjligheter. Du skall ha god 
kännedom om Microsofts nätverksoperativ
system samt erfarenhet i motsvarande miljö. 
Vidare har Du intresse av att driva tekni ker för 
att möta kundernas nuvarande och komman
de behov. Det är meriterande om Du är certifi-
erad MCP eller MCSE samt har kunskap om 
Microsofts övriga systemprodukter. Du är van 
vid att arbeta självständigt eller i grupp, har en 
hög serviceanda, samt klara r att ha många 
bollar i luften samtidigt. 

Kontakta: Mercedes Vidal Lobato, tfn 046-19 
34 26 Ansökan:Ericsson Mobile Communica
tions AB, Personalenheten, 221 83 Lund 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, 
SUNDBYBERG 

Solutions 
Ericsson Dedicated Network is an important 
cutting edge area within the Ericsson group. 

Our business is to provide Technical-, Service, 
Implementation-, Finance- and Business- Solu
tions for Total Communication Networks inclu
ding voice data and image. Our customers are 
primarily in the enterprise segment all over the 
globe. 

We are currently in a build-up phase and we 
need within our Customization Solution Unit 
personnel with experience and competence 
for the following services: 

Customization Solutions, Data Application 
Support, Services Support Library Support 

• These positions offer the right applicant the 
opportunity to: be part of a team to explore 
challenging new market- and customer seg
ments with the focus on early involvement, 
work closely with creative solutions, based on 
the latest technologies, get the overall unders
tanding of telecommunications with a broaden 
system knowledge, follow projects from initial 
pre-sale to project system verification and final 
acceptance. 

The work involves customization of telecom
munication solutions adapting customers 
needs with systems mainly within the Ericsson 
product portfolio. 

Some of the main activities: Team work in 
close liaison with the Marketing Operation 
units providing customer adapted competitive 
telecommunications solutions during the Ten
der Phase. Support to the supply department 
in the selection for us best suited third party 
vendors. Participation in contract negotiations. 
Support to the starting and ongoing internatio
nal projects. 

The work involves frequent contacts (some 
traveling) with international external and inter
nal customers and suppliers. Good skills in 
English are a requirement as all communica
tion and documentation is produced in Eng
lish. Competence in other languages is seen as 
a merit 

Customization Solutions 
• This functions responsibility is to system in
tegrate various communication systems incor
porating customer needs and the surrounding 
environmental aspects. The work includes cre
ation of conceptual design solutions throug
hout to detail design engineering. We do ap
preciate if you have knowledge within the are
as of Data Networks (LAN/WAN) and PABX 
(MD110) applications. 

Customization 
Data Application Support 
• This functions responsibility is to provide ex
pertise-guidance, experience and verification 
regarding the Customized Data Solutions as 
part of the solution teamwork. We appreciate 
that you have competence within the fol
lowing data application areas: LAN/WAN. Data 
protocols. Data Network Management Systems 
(SNMP). 

Customization 
Services Support 
• This functions responsibility is to provide ex
pertise-guidance, experience and verification 
regarding the Customized Service Solutions as 
part of the solution teamwork. 

We appreciate that the applicant has experi
ence within the following service areas: 
Network Operation. Network Maintenance. 
Training. 

This responsibility includes the definition of 
philosophies, functional descriptions, spare 
parts handling, documentation / manuals, etc 

Customization 
Solution Library Support 
• This function's responsibility is to build-up a 
library containing solution proposals, vendor 
information & documentation, etc The format 
of the library shall be based on the develop
ment of a new active home page and the com
pilation of documents in digit al and hard-copy 
formats. The service does also include the pos
sibility to be part of a solution teamwork. 

GENERAL INFORMATION: We believe that 
the right applicant has a background similar to 
a M. Se, B Sc or equivalent. In addition he or 
she would have gained relevant generalist ex
perience from work with customer solutions, 
network planning or product marketing. The 
experience includes general knowledge about 
the Ericsson product- and service portfolio. We 
appreciate fern ale applicants for the positions 
described. 

We will offer you a Competence Develop
ment Plan, adapted to the requirements set for 
the position and the individual needs. 

Contact: Hans Sjöström tph +46 8 764 0524, 
hans.sjostrom@ebc.ericsson.se Application: 
Ericsson Business Networks AB Eva Kling Eld-
selius 172 87 SUNDBYBERG eva.kling-eldseli-
us@ebcericsson.se 

ERICSSON EMERGENCY CONTROL SYSTEMS, 
GÖTEBORG 

Ericsson Emergemcy Control Systems AB(ECS) 
är ett programvaruföretag inriktat på utveck
ling av integrerade IT- system (radio-/tele-
/datakommunikation och applikationer) Vi är 
underleverantörer till andra Ericssonenheter 
inom vårt kompetensområde samt att vi för 
externa kunder utvecklar integrerade informa-
tions-och kommunikationssystem för larm- och 
ledningscentraler såsom 112-centraler. Vi har 
en komplett affärsprocess med egen mark-
nadsfunktion produktutveckling, installations-
och kundstödsfunktion. Vi är belägna i Västra 
Frölunda, Göteborg och är drygt 120 medar
betare. 

Chef IS/IT och datasäkerhet 
• Inom GÖ/EGS/F finns enheten IT Support 
som är ansvarig för utveckling och implemen-
tering av nätverk och datorer för vårt interna 
datornät 

Vill Du vara med och leda samt utveckla vår 
enhet för IS/IT och Datasäkerhet? Vi erbjuder 
Dig ett stimulerande arbete, där Du får en 
central roll i att tillhandahålla det stöd verk
samheten behöver för att klara de kommande 
utmaningar som vår expansiva marknad kräver. 

Dina viktigaste uppgifter blir att finna former 
för att effektivisera utnyttjandet av IS/IT inom 
företaget samt hantera informationshantering 
mellan de Ericssonenheter som vi arbetar till
sammans med. 

EGS LAN, som också ingår i enhetens ansvar
sområde består av en blandad PC- och UNIX-
miljö med betoning på PC-sidan. VI förväntar 
oss att du även axlar rollen som LAN site ma
nager som ansvarar för LAN och dess utveck
ling. 

Till arbetsuppgifterna hör även IT-säkerhet 
samt strategisk arbetsplatsförsörjning. Dessu
tom krävs aktiv medverkan i olika projekt upp
följning av verksamhetens resultat och bench
marking. 

Som enhetschef har Du ansvar för verksam
hetens mål och resultat Du har personal-, eko
nomi- och arbetsmiljöansvar för enheten. 

Vi tror att Du har motsvarande befattning in
om koncernen eller att Du jobbat med verk-
samhetsutveckling/rr (framför allt NT-baserad) 
och att Ditt nästa steg är att bli chef. Förutom 
Ericssonerfarenhet ser vi gärna att Du har en 
högskoleutbildning. För att passa in i arbetet 
bör Du vara resultatinriktad och stresstålig 
samt ha goda ledaregenskaper samt god kom
munikationsförmåga i såväl engelska som 
svenska. Flexibilitet och förmåga att se möjlig
heter är andra värdefulla aspekter. 

Kontakta: Dan-Håkan Davall, tel: 031 - 709 
9001 E-mail: dan-
hakan.davall@egs.ericsson.se Ansökan: Erics
son Emergency Control Systems AB Persona
lavd - Ref.Nr. 4/99 Box 2102,421 02 Västra 
Frölunda 

Systemansvarig -
Datorsystem 
• Vi behöver dig som kan datorsystem - både 
hårdvara och systemprogram som operativ
system och databaser. Du kommer att få an
svar för att de konfigurationer, som vi levererar 
ut till kunder över hela världen, verkligen fun
gerar. Beräkningar av kapaciteter, hantering av 
uppdateringar, utredningar om systemföränd
ringar är exempel på arbetsuppgifter. VI jobbar 
med PC-system anpassade till telecom-tillämp-
ningar under Windows NT. Vi och våra kunder 
har höga krav på systemens tillgänglighet. 

Kontakta: Kenneth Gjörloff, tel: 031 - 709 
9177 E-mail: kenneth.gjorloff@egs.ericsson.se 
Ansökan: Ericsson Emergency Control Systems 
AB Personalavd - Ref.Nr. 11/99 Box 2102, 421 
02 Västra Frölunda 

L M ERICSSON DATA AB, ÄLVSJÖ 

Service Area Application Management 
PDM/EDM inom Ericsson IT Services består 
idag av ca 130 personer som arbetar inom 
Stockholm HUB. PDM/EDM är en förkortning 
för Product Data Management/Enterprise 
Document Management 

Vi erbjuder stöd för snabb global hantering 
av produkt- & företagsgemensam information 
inom Ericsson. Vår produktportfölj består av ca 
30 olika produkter som används av ungefär 

mailto:chiff.welander@era.ericsson.se
mailto:WRN@era.ericsson.se
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mailto:rbro.wincent@era.ericsson.se
mailto:Urban.Andersson@ericsson.com
mailto:son@epk.ericsson.se
mailto:job@epk.ericsson.se
mailto:Urban.Andersson@epk.ericsson.se
mailto:hans.sjostrom@ebc.ericsson.se
mailto:us@ebcericsson.se
mailto:hakan.davall@egs.ericsson.se
mailto:kenneth.gjorloff@egs.ericsson.se


KONTAKTEN NR 10 1999 J O B B N Y T T 

40 000 Ericsson användare utspridda i 130 
olika länder. 

Inom vår enhet ansvarar vi för: applika
tionssupport (PICS heldpesk). utbildning (Pl 
Training). CBS - Corporate Basic Standards. 
Implementation support Marknadsföring. 

Utbildare 
• På vår utbildningsverksamhet inom Product 
Data Management (PDM) området behöver vi 
anställa flera personer vi söker Dig som är in
tresserad av området och vill jobba med ut
bildning. 

I arbetet ingår att hålla kurser och att ta fram 
och utveckla nya kurser. De kurser vi idag till
handahåller är kurser inom teknikadministra-
tionsområdet (PDM-kurser) och kurser i de ap
plikationer som hanterar produktinformation 
tex PRIM, Plwin, CASK2, Behörigheter. 

I dag är en tredjedel av kurserna schemalag-
da och hålls i Kista, övriga kurser går hos be
ställaren, som kan finnas både i Sverige och ut
landet Kurserna hålls på både svenska och 
engelska. 

Du kan själv påverka inriktningen på arbetet 
och kombinera utbildningsverksamheten med 
andra uppgifter som tex support, test av appli
kationer eller annat projektarbete. 

Du skall ha presentationsvana samt god för
måga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska 
och engelska. Du ska även vara serviceinriktad 
och kunna arbeta självständigt 

Erfarenhet av och kunskap om hantering av 
produktinformation inom Ericsson är merite
rande. 

Titta gärna på vår hemsida, adress http://pi-
training.ericsson.se 

Kontakta: Krister Svensson, tel 08-721 6859, 
email: krister.svensson@edtericsson.se Nora 
Woodward, tel 08-726 3480, email: 
nora.woodward@edtericsson.se Ansökan 
märks Utbildare: Recruitment@edtericsson.se 

Support -
produktinformation 
• VI söker dig som har kunskap om hantering 
av produkt- och/eller dokumentinformation in
om Ericsson och vill vara med och bygga upp 
och påverka utformningen av vår verksamhet 
vill arbeta med support och utbildning, känner 
till PRIM, GASK2, PLCAS och/eller liknande 
system, vill jobba som konsult, vill jobba med 
test av applikationer, har goda kunskaper i 
engelska, tycker om att samarbeta med andra 
människor och är intresserad av att hjälpa 
andra, är stresstålig, flexibel, ansvarsfull, servi
ce-minded och glad. tar egna initiativ, trivs 
med att ha många bollar i luften. 

Du kan själv påverka inriktningen på ditt ar
bete genom att kombinera arbetet med sup
port med andra uppgifter tex test utbildning 
eller annat projektarbete. 

Vi är idag 8 personer som arbetar med appli
kationssupport inom PDM/EDM i Kista, norr 
om Stockholm. Dessutom har vi en medarbe
tare som arbetar i Dallas, USA. Våra användare 
finns över hela världen och vi tar emot ären
den både via telefon och mail. Vi har ett nära 
samarbete med produktägare och systeman
svariga. Det är stor efterfrågan på supporttjäns
ter vilket medför att vår verksamhet växer både 
vad gäller omfattning och tjänsteutbud. 

Se även vår hemsida http://pics.ericsson.se/ 

Kontakta: Nora Woodward, 08-726 3480, 
email: nora.woodward@edtericsson.se Asa 
Lind, 08-721 6620, email: asa.lind@edterics-
son.se Ansökan märkt Support-produktinfor
mation: Recruitment@edtericsson.se 

LM ERICSSON DATA AB 

SERVICE AREA - INFORMATION MANACEMENT 
& SECURITY 

Information Management £ Security -is a 
strategic area within Ericsson IT Services 
Handling information flow between systems 
and platforms for internal and external com
munication supporting Ericsson business pro
cesses (application messaging, EDI), security 
(with aspect of solutions and products, both 
standard and customer-specific), database 
support i administration and directory. The 
two major challenges and assignments for 
1999 are Y2K and globalization, i.e. provide 
support for our products on all hubs (Stock
holm, Dallas and Kuala Lumpur). 

Security is involved in all products and is a 
focused area for Ericsson. The Service Area 
has currently about 50 employees 

Product Manager 
• We are looking for a Global Product Mana
ger within Security. The areas you will be wor
king in are: 

CSP (Common Security Plattform) Oriented 
towards encryption and Directoy. SD&A (Secu
rity Development and Advice) Related to admi
nistration, reviews, auditing of solutions. 

The Product Manager is the main Customer 
Interface for the Service Area and as such re
sponsible towards the major processes, e.g. 
Design, Supply, and Marketing & Sales. Custo
mer Orientation and Area co-ordination are 
key factors in the job. Maintenance and daily 
operations will be carried out by other areas 
within our Service Area. As Product Manager 
you are responsible for the purchase of these 
services. 

You will also be responsible for: Require
ments Handling and implementation of new 
SLD's (Service Level Descriptions). Product 
Planning in co-ordination with other Product 
Managers. Financing/Cost Control and global 
Customer responsibility. 

Contact: Torbjörn Ericson, +46 8 726 2905 Ap
plication: Hanna Axling, ÄL/EDT/1/DH 
(hanna.axling@edt.ericsson.se) 

L M ERICSSON DATA AB, STOCKHOLM 

BUSINESS SOLUTIONS 
Business Consulting is a rapidly growing area 
within the Ericsson Enterprise segment One of 
our key factors for success is to establish a 
project oriented organisation and therefore we 

need to strengthen our force with developers 
and support staff. 

Information Management 
Tools B/SI Developers 
• To work in a small team of developers on 
adaptations of ClearCase. These adaptations 
will be either generic for all of Ericsson or spe-
cificly for the needs of one part of Ericsson. Ex
perience of Pearl and C/C++ is important We 
will work in Sun Unix and NT. Knowledge of 
ClearCase is a bonus, but experience of adap
ting other databases for customer needs 
would be good. Ericsson knowledge is good 
too. Willingness to travel and work with custo
mers would be a distinct advantage. 

Support 
• We have a need to support a large number 
of installations of CMtool and Ericsson Clear-
Case. CMtool and Ericsson ClearCase are adap
tations of ClearCase for Ericsson use. Many of 
the installations will be co-operating using 
Multisite. We need people who have experien
ce of providing technical support in a distribu
ted environment Knowledge and experience 
of some or all of the following is needed: 

ClearCase and Multisite. Sun Solaris admi
nistration (basic). Windows NT administration 
(basic). Ericsson knowledge. Presentation and 
teaching. 

Willingness to travel and work face to face 
with customers would be a distinct advantage. 

Good skills in written and spoken english is 
required for all vacancies. 

Contact: Ken Mcarthur +46 08-7262326 
ken.mcarthur@edtericsson se Application: 
recruitment@edtericsson.se 

LM ERICSSON DATA AB. STOCKHOLM 

Extended Services -
L2 Mai l Support 
• Exchange Outlook B/PXH Vi behöver förstär
ka vår bemanning på Outlook Support för sup
port gentemot Ericssons anställda i Sverige och 
i utlandet 

Vi söker dig som har kunskaper inom MS Ex
change Server och Outlook Client gärna MCP-
certifierad på Exchange Sen/er och Windows 
NT. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och 
skrift 

Dina arbetsuppgifter kommer bl a bestå av 
följande: Bistå med 2nd line support till Erics
sons anställda via felrapporteringssystemet 
W1H/ARS. Administration av mailboxar. Public 
Folders. Supportera tillägssprodukter till MSE 
Outlook. 

Vi söker dig som har erfarenhet från suppor
tområdet är ansvarstagande, serviceinriktad 
och utåtriktad samt har lätt för att sätta dig in i 
problem av olika slag. Du tycker om att ett 
högt tempo och varierande arbetsuppgifter. Ar
betet kräver goda kunskaper i svenska och 
engelska. 

Kontakta: Asa Terander 08-585 336 86 asa.te-
rander@edtericsson.se Ansökan märks L2 Mail 
Support, senast 990615: recruitment® 
edtericsson.se 

Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 
Corporate Sourcing 

Communication Manager 
The mission of the Corporate 

Sourcing organization is to 
support Ericsson s long- and 

shortterm profitability through 
effective sourcing of technology, 

products and services. 

The strategy is focused on: 
alliances with key Suppliers 

managed by Corporate 
Program Managers, common 

Processes, toolbox and 
measurements to ensure one 

message to the Suppliers, 
develop a First Tier structure 

to continue up in the value 
chain, when feasible, competence 

development through 
utilization of best practices, 

integrate our suppliers as early 
as possible in the development of 

Ericsson Products, be the 
preferred customer for our 

suppliers, cross functional and 
cross organizational 

networking, optimize 
the supplier base. 

We need to strenghten our organization with a Communication Ma
nager. Within the responsibilities of Corporate Sourcing Develop
ment and Support contribute to the positioning of Corporate Sour
cing and Technology Sourcing and enhance the units' capabilities in 
handling the relationships with all relevant stakeholders (custo
mers, suppliers, management, employees, etc). 

Responsibilities and main activities: Branding of Corporate Sour
cing and Technology Sourcing. Information strategies and implemen
tation of various kinds of information activities, as: reverse Marke
ting (Suppliers), internal Marketing ("Customers" and Employees), 
webmaster and editor, newsletters, weekly management letters. In
formation process development. Specific focus on information 
about Click-to-Buy. 

In accordance with the current specified "power of attorneys", 
budgets and Ericsson specifics. Qualifications Your professional 
back-ground is from marketing communications in an international 
business environment. You have experience of leading people in li
ne- and prodject roles. You must have a strong interest in interac
ting with people, empowerment and coaching is natural for you as 
of course a strong orientation and business drive. 

You should have excellent skills in writing and speaking English, 
and be skilled in the use of IS/IT tools such as Microsof Office, 
Publisher programmes as well as web tools. In addition, you should 
be business-oriented, efficient, flexible and well-structed but at the 
same time you should be service- minded and find it easy to com
municate with people from different cultural backgrounds. 

For further Information, please contact: 

Ulf Holm, Director Sourcing Development and Support 
Phone: +46 8 719 9933 or e-mail ulf.holm@lme.ericsson.se 

Please send your application to: 
Kerstin Åhlberg, Personnel Department, KI/LME/P 
E-mail kerstin.ahlberg@lme.ericsson.se 
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J O B B N Y T T KONTAKTEN NR 10 1999 

ERICSSON COMPONENTS AB, ENERGY 
SYSTEMS DIVISION KUNGENS KURVA 

Teknikadministratör 
Energy Systems utvecklar, producerar och 
marknadsför strömförsörjningsutrustning, kli
matsystem samt styr- och övervakningssystem 
för telekommunikation. 

• Enheten Sourcing & Support söker en tekni
kadministratör. Du kommer att arbeta som 
specialiststöd i frigör kring produktdokumen
tation och Ericssons beskrivningssätt. 

önskvärda kvalifikationer är minst 3 ärig 
gymnasieexamen, gärna med tekniskinriktning. 
Du bör ha kunskaper i Ericssons beskrivnings-
sätt, produkt och dokumentstrukturering. Erfa
renhet av releasehantering av produkter och 
dokument samt kunskaper i datasystemen 
Prim, Gask2 och dess klientprogramvaror är 
nödvändiga. 

Det är meriterande om du dessutom har er
farenhet av behörighetsadministration för våra 
Ericsson gemensamma system som RACF, ska
pande och publisering av webinformation och 
av arbete med databaserade system för pro
dukthantering (PDM). Engelska behärskar du 
flytande i tal och skrift Som person är du servi-
ceinriktad, stresstålig och har god samarbets
förmåga. 

Kontakta: Bertil Johansson, telefon 08-721 
6882, Epost BertilJohansson@eka.ericsson.se 
eller John Gustafsson (Personal), telefon 08 -
721 6723, epost John.GustafssomSeka.erics-
son.se Ansökan märkt K99037 senast 990610: 
Epost CV.Energy@eka.ericsson.se Ericsson 
Components AB Energy Systems Division 
KK/EKA/K/P Kristin.Engh@eka.ericsson.se 164 
81 KISTA - STOCKHOLM 

ADMINISTRATION 

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON, 
ERICSSON TRADEMARKS AND DESIGNS 

Sekreterare 
LME/B tillhandahäller konsulttiänster inom 
varumärkes- och mönsterskyddsomrädet 

Vi driver varumärkes- och mönsteransök
ningar mot registrering över hela världen till
sammans med varumärkes/mönsterombud i 
varje land som är vår kontakt mot resp. myn
dighet Registreringarna innebär ett legalt 
skydd för formgivningen av Ericssons nya pro
dukter samt Ericssons varumärken. 

• Vi söker en sekreterare som skall ansvara för 
administrativa upp- gifter som gäller personal, 
kvalitet och ekonomi. I arbetsuppgifterna ingår 
sedvanliga sekreterargöromél som exempelvis 
utskrifter av brev, avtal och rapporter, hantering 
av inkommande post, kopiering, telefonpass
ning. Du skall vara "kuggen i maskineriet". 

Vi söker dig som är noggrann, flexibel, positiv 
och tycker om att ge service. Du bör ha ekono
miskt gymnasium med inriktning på språk. Du 
måste ha mycket goda kunskaper i engelska 
och god PC-vana. Du tycker om att arbeta 
självständigt. 

Arbetsbelastningen är ofta hög men kom
penseras av ett intressant arbetsområde, en 
stimulerande miljö och god stämning. 

Kontakta: Majvor Holmgren, tfn: 08-719 38 11 
eller Asa Grundstedt, tfn. 08-719 14 96. Ansö
kan: Telefonaktiebolaget LM Ericsson 
HF/LME/P Asa Grundstedt 126 25 Stockholm 
e-mail asa.grundstedt@lme.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Secretary to Bid 
Management at U 
ERA/U Business Management New Accounts, 
is the marketing £ sales organisation for new 
accounts and UMTS business. 

• The unit Ll/R Bid Management seeks a qua
lified secretary to support and work within a 
young and dynamic team of 14 persons. We 
are also continuously hosting some 5 guests 
from local companies. 

You should have several years' experience as 
a secretary within Ericsson. 

As we are working in an international and 
fast changing environment it is essential that 
you have a good knowledge of English and 
good teaching abilities to update our team on 
Ericsson routines and tools. Service minded, 

structured thinking and outgoing personality 
are great assets. 

You are a team player but must also be able 
to work independently, possess initiative and 
have the ability to work under pressure. 

You will make a contribution to get the core 
business for the next decade. 

Contact: Jonas Högberg, phone: 08-404 73 48 
E-mail: jonas.hogberg@era.ericsson.se Applica
tion: Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/LI/HA 
Lise-Lotte Ramneby 164 80 Stockholm E-mail: 
lise-lotte.ramneby@era.ericsson.se 

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON, 
ERICSSON TRADE FINANCE 

Administratör 
Supportenhet LME/X är en koncemåvergri-
pande funktion i vilken Trad Finance ansvarar 
för koncernens portfölj av kommersiella ga
rantier och är rådgivande inom rembursområ-
det LME/X Trade Finance ansvarar även för 
garanti- och rembursavtal med internationella 
banker och försäkringsbolag. Enheten består 
idag av 4 ekonomer som är i stort behov av 
administrativ support. 

• Dina arbetsuppgifter blir att självständigt an
svara för kontroll av betalningskrav, utdebiter
ingar, registrering i datasystem samt allmänna 
administrativa arbetsuppgifter. Dina kontakter 
kommer att bestå av finansiella internationella 
institutioner, marknadsavdelningar, ekonomi
avdelningar samt Ericsson globalt. 

Du är en positiv, glad, ansvarstagande och 
initiativrik gymnasieekonom eller liknande. Du 
talar och skriver engelska utan besvär och har 
kanske dessutom kunskaper i spanska. Du 
tycker om att arbeta i team och är inte rädd för 
att hantera allt från enklare sysslor till att kom
municera världen över. 

Kontakta: Ulla Fredricsson, tel: 08-719 3679, 
mail: ulla.fredricsson@lme.ericsson.se Ansö
kan: Telefonaktiebolaget LM Ericsson 
HF/LME/P Asa Grundstedt 126 25 STOCK
HOLM e-mail asa.grundstedt@lme.ericsson.se 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Patentassistent 
• Du kommer att arbeta tillsammans med pa
tentprojektledare, patentombud samt med vå
ra uppfinnare. Ditt arbete innebär många kon
takter med myndigheter i Sverige och utom
lands, bl a i form av att hantera de formella 
handlingar som krävs i patenteringsprocesse n. 
Naturligtvis ges även möjlighet till fortbildning 
inom patentområdet Arbetet kräver goda språ
kkunskaper, särskilt i engelska som är Erics
sons koncernspråk. 

Vi vänder oss till Dig som är serviceinriktad, 
initiativrik och flexibel. Din bakgrund är lägst 
gymnasium gärna med några års erfarenhet av 
arbete som patentassistent Du har ett struktu
rerat arbetssätt och lätt för att knyta kontakter. 
Vidare är Du en ru tinerad PC-användare. 

Kontakta: Peter Nestler, tfn 046-19 35 49 An
sökan: Ericsson Mobile Communications AB, 
Personalenheten, 221 83 LUND 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Felrapportadministratör 
• Till avdelningen för systemintegration och 
verifiering (LRF/1) på produktenheten för GSM 
radiobasstationer (LR) söker vi en administra
tör för våra felrapporter. 

Du kommer att arbeta med att administrera 
våra felrapportmöten (dvs tar fram agenda och 
protokoll), verkställa beslut och följa upp resul
tat. Du kommer också vara den som samman
ställer statistiken. 

Som stöd för detta använder vi MSS för fel
rapporter, en Access databas för planering, Ex-
cell för statistik och Frontpage för rapportering. 

Du kommer också att vara super user (ex
pert) i MSS, vilket tex innebär att vara kontakt
person för systemet och lärare för nya använ
dare. 

Funktionen är väl etablerad och stöttar hela 
produktenheten, och du kommer att vara en 
av två personer som arbetar med detta. 

Du kommer att ha ett stort kontaktnät och 
typiskt arbeta i mer än ett projekt åt gången, 
och blir därför en nyckelperson i koordinering
en mellan projekten. 

Erfarenhet av administrativt arbete samt kän
nedom om Ericssons felrapportsystem (MSS 
men även MHS) är önskvärd. Du bör även ha 
en god förmåga att uttrycka dig på svenska och 

engelska då vissa delar av verksamheten även 
är lokaliserad utanför Sverige. 

Kontakta: Richard Ingerstad (LRF/ID), tel: 08-
757 31 02, (email: richard.ingerstad@era.erics-
son.se) Susanna Wahlöf, Personal, tel: 08-585 
31 669 Ansökan: Ericsson Radio Systems AB 
LR/HS la Pettersson, 164 80 Stockholm 
email:ingegard.pettersson@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

PCAT/Prim Administratör 
PCAT och PRIM är två databaser där informa
tion rörande listpriser och beställningsbara 
produkter finns lagrade. Dessa system är 
hörnpelare för att kunna lägga en order på ett 
CSM system. Vi söker nu en administratör som 
skall kunna hjälpa oss med att administrera 
data i dessa databaser. I uppgifterna kommer 
även administration av vår hemsida att ingå. 

• Som person tror vi att du är noggrann och 
lätt att ha att göra med. Lämplig utbildning är 
gymnasiekompetens, och/eller sekreterarut-
bildning. Vi kräver ingen tidigare arbetserfaren
het Att hantera systemen och hemsidan lär du 
dig på plats. 

Kontakta: Mats Eklind (mats.eklind@era.erks-
son.se), 08- 7575727. Ansökan: Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/LV/HS Kerstin Almblad 
(kerstin.almblad@era.ericsson.se), 164 80 
Stockholm 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Sekreterare 
• Till affärsenheten för TDMA Systems-BMOA 
söker vi en sekreterare till vår enhet Business 
Control a IS/IT (ERA/AE). Enheten ERA/AE be
står idag totalt av ca 35 personer -i huvudsak 
verksamma inom controlling/ekonomi och 
IS/IT. 

I din roll kommer du att ge service till vår af-
färsenhetscontroller ERA/AEC samt supporta 
ca 10 personer inom enheten, stötta och driva 
de administrativa rutinerna och bidra till en ef
fektiv verksamhet inom enheten. 

Vi vill även att du skall jobba med vår WEB. 
Du kommer tillsammans med administratö
rer/sekreterare som arbetar för ledningsgrup
pen inom BMOA att driva gemensamma frågor 
som berör samtliga administratörer/sekretera
re. För rätt person finns det möjligheter till ett 
spännande och självständigt arbete där du kan 
utvecklas bl a inom IS/IT och ekonomi. 

Det är positivt om du tidigare har arbetat på 
en ekonomienhet och/eller har god kunskap 
och ett stort intresse för Web/ Internet. Vi 
förutsätter att du kan arbeta både självständigt 
och i grupp, göra egna prioriteringar ,se helhe
ten och att du behärskar engelska i tal och 
skrift dä du kommer att ha många internatio
nella kontakter. 

Kontakta: ERA/AEC Jan ögren, tel 08-404 
8913 jan.ogren@era.ericsson.se Ansökan: 
Ericsson Radio Systems AB AH/H Tom Larsson 
164 80 STOCKHOLM tom.larsson@era.erks-
son.se 

ERICSSON TELECOM AB, DATACOM NETWORKS 
& IP SERVICES NACKA STRAND 

Project Administrator 
Ericsson Datacom & IP Services is a business 
unä within the Netwodc Operator segment, 
which targets solutions for Fixed and Wireless 
Networks. 

Ericsson Datacom & IP Services is focusing 
on providing datacom products and network 
solutions for our customers, typically operators 
offering internet solutions with the aim to pro
vide connectivity and service delivery to their 
customers. 

Customer Services within BU Datacom & IP 
Services are responsible for the global support 
for our products and systems when it comes to 
areas like training, integration, verification and 
so forth. We are some 70 people working at 
the head quarter in Nacka Strand. 

• We need an administrator, to be responsible 
for all our assignments, transfer our costs to 
cost-of-sales and invoice our customers (exter
nal and internal Ericsson). 

You will together with our programme ma
nagers handle all orders coming into Customer 
Services, as well as be involved in our resource 
planning. You will be working with our resour
ce owners, project managers, programme ma
nagers and order office. 

The background suitable for this function is 
knowledge about Pluto, Dart and Fakol and 
the accounting systems within ETX in general. 
You are structured and you speak English 
fluently. If this is you, please contact usl 

If you forward your application by E-mail, 
please send copy to Anna Sernlind. 

Contact: Anna Sernlind, 
anna.sernlind@etx.ericsson.se phone +46 8 42 
22332, NA/ETX/D/TS Application marked PRO
JECT ADMINISTRATOR: Ericsson Telecom AB 
NA/ETX/D/H Christel Thörnqvist 131 89 Stock
holm e-mail christel.thomqvist@etx.ericsson.se 

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 

Sekreterare - DMP 
HF/LME/DMP Koncernledningsfunktion Strate
gic Product Portfolio Mgmt / Business Deve
lopment & Innovations. Funktionen har idag 
ett tiotal medarbetare och är lokaliserad till 
IME vid Telefonplan 

• Arbetet är självständigt varför Du bör ha tidi
gare erfarenhet som sekreterare inom Erics
son. Gärna från en internationell marketing 
miljö. Arbetet innebär bl.a. resebokningar, göra 
reseräkningar, telefonbevakning, posthanter
ing, viss mailhantering, ordna konferenser, viss 
mängd kopiering och vara en allmän kontakt
person utåt Vi är ett dynamiskt gäng och Du 
bör gilla att jobba i en miljö där det ibland 
händer mycket på en gång. Jobbet kräver att 

Du behärskar engelska i tal och kan även 
producera presentationsmaterial. Det är därför 
viktigt att Du behärskar såväl MS Word som 
PowerPoint och Outlook. Har Du erfarenhet av 
Web/Internet är det positivt. 

Som person är Du serviceinriktad, initiativta
gare och flexibel. Du har ett strukturerat ar
betssätt och lätt för att knyta nya kontakter. 

Kontakta: Göran Berntson, 9 0364 eller go-
ran.berntson@lme.ericsson.se. Ansökan: Mats 
Bjeriöv, LME Personal Telefonaktiebolaget LM 
Ericsson HF/LME/P Mats Bjeriöv 126 25 
STOCKHOLM 

TELEFONAKTIEBOLAGEN LM ERICSSON, 
HUMAN RESOURCES SWEDEN 

Internkonsult 
Administration Efficiency 
Inom HR Sverige etableras en ny enhet som 
på konsultuppdrag kommer att analysera och 
föreslå effektivisering av administrativa flöden. 
Effektivisering kan bestå av tex. förändring av 
arbetsorganisation och arbetsrutiner, resur
splanering och kompetens. 

Vi kommer också att vara/driva nätverk för 
sekreterare inom företaget och ansvara för 
kompetensutvecklingen inom sekreterarrollen. 

• Vi söker nu personal i form av internkonsul
ter. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av 
att inventera och identifiera problemområden 
inom administrativa flöden, dvs det blir Du 
som tar fram vad som görs och hur det görs. 
Därefter gör Du en analys tillsammans med 
ansvarig uppdragsgivare och lämnar förslag på 
åtgärder. Uppdragen kan variera och det kan 
exempelvis röra sig om rutiner inom inköp, do
kumentation, distribution, arkivering, data, 
helpdeskverksamhet och allmänna administra
tiva göromål. 

Vi söker Dig som har flerårig erfarenhet av 
administrativt arbete inom Ericsson, där Du va
rit med och effektiviserat och utvecklat admi
nistrativa flöden och verktyg. Du behärskar MS 
Officepaketet och uttrycker Dig väl på svenska 
och engelska. Har du arbetat med resurspla
nering är det också värdefullt. 

Vi lägger stor vikt vid Din personlighet där vi 
gärna ser att Du har förmåga att skapa förtro
ende kring Din person och utifrån Din kompe
tens. Du är strukturerad och tydlig i Ditt förhåll
ningssätt och utför Dina arbetsuppgifter analy
tiskt och kan se helhetsperspektiv. 

Vi förutsätter att har möjlighet att resa i 
tjänsten inom Sverige. 

Kontakta: Carina Nylén, tel. 08-719 37 71, 
mail, carina.nylen@lme.ericsson.se Ansökan: 
HF/LME/P, Jessica Tenggren, mail: jessica.teng-
gren@lme.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Sekreterare till 
personalenhet 
• Vi behöver förstärka vår enhet med ytterliga
re en administratör/sekreterare på personalen-
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Access the Power of Ericsson! 
The Access area is changing and growing rapidly. 

We see an increasing demand for more bandwidth, 

Internet and ATM compatibility, and support for 

our customers to entail the re-use of the enourmous 

installed base of access products so we must always 

look for innovative ways to achieve this. At the same 

time we must secure our margins by developing 

products at minimum cost. 

Product Unit Access and Product offerings has been 

created to meet the customers and end-users need 

for future Access solutions. 

Within the unit the Access 910 Sub product unit 

has the responsibility to ensure that the A 910 

products use the most appropriate technologies and 

solutions to ensure that our products stay, 

competitive both technically and commercially in 

an ever changing environment. 

We are now looking for new employees within the 

following areas! 

System Management 
In this area you will be a part of a team that works 

closely with our Product Management and our 

SW/HW Desing organisation. 

The System Management is responsible for the 

requirements of new system products. We have the 

overview of different Access technologies and set up 

guidelines for the system, it 's architecture, 

functions and characteristics. 

The job requires a great deal of contacts both 

internally within Ericsson and also externally with 

different vendors and customers. 

The job requires good understanding of telecom 

and datacom networks. Good H W and SW 

development background. The job aslo requires 

ability to work on strategic items. In addition you 

also need good general communication skills. 

Contact: Clas Persson, +46 8 719 43 49, 

e-mail: clas.persson@etx.ericsson.se 

Product Management 
In this area you will be right in the middle of the 

organization with both internal and external 

connections. Product management's responsibility 

is to secure that we have an attractive product on the 

market. That includes investigations of technology 

and customer trends, technical support of the 

market organization, sponsoring of development 

projects and preparation of commercial and 

technical decision input. The job requires good 

understanding of telecom and specifically datacom 

networks and the ability to start up activities and 

ignite the personnel. 

You will experience a job with many challenges, 

travelling, hard work and a lot of fun. 

Contact: Magnus Lindgren, +46 8 719 03 23, 

e-mail: magnus.lindgren@etx.ericsson.se 

Verification 
We are looking for three testers to this unit. The 

test unit works in project form. Your task will 

mainly be to test one or several functions in Access 

910. Documentation like test instructions, test 

specification and trouble reports are some of the job 

areas included in your duties. 

The person we are looking for should have a 

technical background, perferably Electro 

engineering, and good skills in English, both 

verbally and in writing. 

You should also be self-going, flexible, pro

active, and work well in a group. 

Contact: Lena Sand, +46 8 681 26 52, 

e-mail: lena.sand@etx.ericsson.se 

Thomas Eckemyr, +46 8 719 99 08, 

e-mail: thomas.eckemyr@etx.ericsson.se 

SW-Design 
We are looking for you who want to work with SW 

Design within the development of Access 910. 

Besides from coding there are tasks from 

specification and system design to load module 

integration and joint test. 

You have a university degree and experince 

from SW design with C or C+ + . You must enjoy 

working in a team and have good communication 

skills. Own initiatives are important. Our working 

climate is open, supporting and free for initiative. 

Contact: Torbjörn Engesvik, +46 8 7196472, 

e-mail: torbjorn.engesvik@etx.ericsson.se 

Robert Mellberg, +46 8 719 00 53, 

e-mail: robert.mellberg@etx.ericsson.se 

HW-Design 
You will work with specification, design and 

verification in the area of H W (both analogue and 

digital) and firmware in the development of the 

Access 910. We work with integrated systems, 

ASIC, FPGA/PLD, DSP, C. There are good 

possibilities to form the position to suit your 

experience and interests. 

You have a technical education and experience 

in some of the above areas of H W/Firmware design. 

You have good skills in English, take initiatives, 

work well both on your own and in team, and like 

working in an international environment. 

Contact: Robert Mellberg, +46 8 719 00 53, 

e-mail: robert.mellberg@etx.ericsson.se 

Fredrik Staaf, +46 8 719 87 81 

e-mail: fredrik.staaf@etx.ericsson.se 

Local Subproject Leader 
We are looking for you who want to work as a Sub 

project Leader for our SW design activities. You 

will plan, lead, co-ordinate and follow up our 

development projects and be our interface towards 

the main projects. 

Your background should be from the SW 

design area. Experience from project management is 

an advantage. You have good skills in English, like 

to work in teams and have lots of own initiative. 

PROPS is familiar to you. 

Contact: Roger Eriksson, +46 8 719 56 58, 

e-mail: roger.eriksson@etx.ericsson.se 

Support for tools and 
Design Environment/LSO 

We need to extend our support function (LSO) for 

tools and design environment for the design area. 

You will work with and be responsible for the 

design environment and design tools in close 

cooperation with our designers. The work includes 

configuration, installation, license handling, 

support etc. 

Our activity is SW design within mainly 

C/C++ and SDL in a Unix-environment. 

Knowledge of Unix system administration is 

needed. Experience of APStools and Clearcase is a 

plus. You must enjoy working close with the users 

of our environment, be openminded and take own 

initiatives. 

Contact: Torbjörn Engesvik, +46 8 719 64 72, 

e-mail: torbjorn.engesvik@etx.ericsson.se 

HR Contact: Kerstin Halén, +46 8 719 6701, 

e-mail: Kerstin.Halen@etx.ericsson.se 

Send your application to: 

Ericsson Telecom AB 

PU Access&Product Offerings 

Margareta Bringby 

Human Resources 

126 25 Stockholm 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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heten inom affärsenhet TDMA Systems. Du 
kommer arbeta tillsammans med vår personal
chef och de personalmän som jobbar gente
mot vår marknadsorganisation. 

Arbetsuppgifterna är många och varierande. 
Några exempel är: administration av ansök
ningshandlingar, övrig på enheten förekom
mande administration, utskrift av dokument, 
rapporter, telefonpassning, uppdatering av 
handböcker, översättningar till engelska. OH-
framställning. 

Vi söker Dig som gillar att vara "spindeln i 
nätet", har förmågan att hålla många bollar i 
luften samtidigt och trivs i en turbulent miljö. 
Du måste vara stresstålig, flexibel och nog
grann samt ha förmågan att arbeta självstän
digt Du bör ha PC-vana. Ett ytterligare krav är 
goda kunskaper i engelska. 

För rätt person kan vi lova ett omväxlande 
jobb i ett trevligt gäng. Låter det intressant? 

Kontakta: Inger Nyström tel 08-764 1071 An
sökan: KI/ERA/AH/H Tom Larsson, Ericsson Ra
dio Systems AB, 164 80 Stockholm 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Assistant Secretary -
New Account Sales 
TDMA Systems-BMOA is one of the fastest 
growing business units within Ericsson Radio 
Systems. We are the market leader for cellular 
telephone systems and services based on TD
MA standards. Our mobile telephone system, 
CMS 8800, is the most sold system in the 
world and our markets around the world are 
growing rapidly. 

• BMOA is now able to offer you a position in 
an extremely international environment and in 
a truly dynamic team within our department 
for New Account Sales. We believe that you 
will enjoy a position with us if you are a service 
minded person who likes to solve problems 
for others and likes to handle day-to-day activi
ties. Ability to work under pressure and co
operate with people is nothing new to you. 
You ability to take initiative and to identify im
provement areas and generate practical solu
tions will be appreciated. 

Your work will be divided between the fol
lowing responsibilities: You will act as the web 
and administrative support person to the sec
tion Bid Management with the purpose of cre
ating our homepage and our Toolbox' and to 
keep them updated. To be successful in this 
job, you need experience with web tools such 
as MS FrontPage 98, HTML Transit 3.0 and 
Publisher Wizard. You are going to learn how 
to update our TTC Process Descriptions as you 
are going to be responsible for updating our 
processes on the web. 

You shall provide administrative support and 
assistance to the section Bid Management. 
This means, for example, handling of corre
spondence, travel arrangements, preparation 
of expense reports and possibly co-ordination 
of conferences. 

You will occasionally take part in a Core 3 
team as Bid Assistant during the Tender work. 
The Bid Assistant assists the Bid Manager with 
administrative support and is responsible for 
the Binder Production. 

You speak and write English fluently, 
knowing any Spanish is a plus. You have, pre
ferably, experience from Marketing and Sales 
within Ericsson. Knowledge of Microsoft Office 
is a must. 

Contact: Cecilia Bogdanoff Berg, + 46 8 757 
07 96 Cedlia.berg@era.ericsson.se Application 
marked Secretary/Assistant, New Account Sa
les: Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/AH/H 
Marie Hällgård 164 80 STOCKHOLM marie.hall-
gard@era.ericsson.se 

ERICSSON IT SERVICES 

Looking for Global Experience and refining 
your IT Skills with the Best? 

Join Ericsson IT Services' global team of 
1000 talented IT professionals. Ericsson fT Ser
vices is dedicated to delivering state-of-the-art 
global IT Solutions to Ericsson and as a result, 
helping Ericsson be a leader in the new Tele
com World. 

Ericsson IT Services manages one of the 
worlds most geographically distributed and 
complex networks with explosive growth. This 
includes operations in Stockholm, Dallas and 
Kuala Lumpur. 

Learn about World Class IT Services by hel
ping us to realize the vision of delivering World 
Class IT Services, creating business value for 
Ericsson and being one of the World's top 10 
IT service providers. We are currently seeking 

Service Area Manager 
Personal Efficiency 
• The Service Area Personal Efficiency consists 
of approximately 100 persons working in diffe
rent places around the globe. Our primary 
tasks are to supply Ericsson with a standard IT 
infrastructure and a standard office environ
ment, that support the business in terns of 
communication, collaboration and co-ordina
tion in a cost efficient and reliable way, no 
matter of time or place. We take full responsi
bility from idea to your desktop togheter with 
the other service areas within Ericsson IT Sen/i
ces. 

Managing a service area means focus on 
skills and personal leadership, it also implies 
global financial responsibilities for all products 
related to the service area. Service Area Perso
nal Efficiency includes services related to mail 
and standard client such as ESOE, MEMO, Ex
change, Video, PC-domain, Mail and Domino 
backbone. 

As Sen/ice Area Manager you will have the 
following responsibilities; All personnel within 
the Service Area, competence, development 
recruiting, etc All products within the Sen/ice 
Area. To implement and operate key- and sup
port processes. To support process develop
ment All resource allocation. 

Selection criteria's will be based on: Earlier 
experience from the area of business/compe
tence. Qualities of leadership. Fostering of our 
DO-IT culture. We work in a Decisive Open In
novative and Trusting atmosphere. Skilled in 
coaching competence development and 
knowledge management. Business driven. 

We hope you take the opportunity to appfy 
for the vacancy as Service Area Manager Perso
nal Efficiency. Become a leader in the leading 
HUB and together we will make Ericsson the 
leading player in the new Telecoms world! 

Contact: Roger Karlson, HUB Manager Stock
holm phone no +46 8 726 2191 Jonas Lars-
son, Human Resources Manager phone no 
+46 8 726 2807 Application latest 990624: 
recruftment@edt.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Senior Business Manager 
North America 
• We at Business Management & Support, The 
America's (ERA/U), are looking for a Senior 
Business Manager and would like to get in tou
ch with you who like speed, meeting people, 
learning about other Cultures and last but not 
least Doing Business! 

You will be responsible for two customer ac
counts in North America. Your main interface 
will be the local Ericsson company and the Key 
Account Management organizations. Together 
you will build relations, set short and long-
term objectives, drive the business and follow 
up on results. 

You will also play a key role in bringing new 
solutions to the market which means that con
ducting Business Development is a part of 
your work as well. We want to emphasize the 
focus on sales of solutions rather than boxes. 
As Business Manager you work in teams and 
to your assistance you have support from pro
duct marketing, price management and finan
cial services. You will report to the Business 
Director for North America. 

The job is related with frequent travel to 
North America. Your formal education and ex
perience consists of Academic degree and at 
least 10 years of working experience whereof 
S years from the Telecom or IT industry. Direct 
sales or technical sales experience is a plus. 
You are fluent in English, both written and 
orally; other languages such as French is an ad
vantage. 

As an individual you like to do business and 
have developed a good social skill and unders
tanding of doing business with other cultures. 
Other key words to you are Initiative, Drive, 
Ambition, Quality and Fun. Please send your 
application no later than 1999-06-24. 

Contact: Anders Olin, tel 08-58531703, an-
ders.olin@era.ericsson.se 

Senior Business Manager -
Latin America 
• We at Business Management & Support, The 
America's (ERA/U), are looking for one Senior 
Business Manager and would like to get in tou

ch with you who like speed, meeting people, 
learning about other Cultures and last but not 
least, Doing Business! 

You will be responsible for one to two custo
mer accounts in Latin America. Your main in
terface will be the local Ericsson company/ies 
and the Key Account Management organiza
tions. Together you will build relations, set 
short and long-term objectives, drive the busi
ness and follow up on results. You will also 
play a key role in bringing new solutions to the 
market that means that conducting Business 
Development is a part of your work as well. We 
want to emphasize the focus on sales of solu
tions rather than boxes. 

As a Business Manager you work in teams 
and to your assistance you have support from 
product marketing, price management and fi
nancial sen/ices. You will report to the Business 
Director. The job is related with frequent travel 
to Latin America. 

Your formal education and experience consi
sts of Academic degree and at least 10 years of 
working experience whereof 5 years from the 
Telecom or IT industry. Direct sales or technical 
sales experience is a plus. You are fluent in 
English , both written and orally; other langua
ges such as Spanish is an advantage. 

As an individual you like to do business and 
have developed a good social skill and unders
tanding of doing business with other cultures. 
Other key words to you are Initiative, Drive, 
Ambition, Quality and Fun. 

Contact: Anders Olin, tel 58531703, 
anders.olin@era.ericsson.se Henrik Högberg, 
tel 7571148, henrik.hogberg@era.ericsson.se 
Application latest 990624: Ericsson Radio 
Systems AB KI/ERA/U/HC Solveig Vallentin 
164 80 STOCKHOLM 
sofveig.vallentin@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA 
STRAND 

Systemledning -
sektionschef 
Vi utvecklar nu nästa generations mobikelefo-
nisystem för integrerat tal, video och data. Ett 
område med enorm tillväxtpotential och stora 
tekniska utmaningar. På vår sektor i Nacka 
Strand arbetar ungefär l40 personer med ut
veckling av ett realtids multiprocessorsystem, 
managementsystem samt ATM transportnät 
Detta bildar en gemensam plattform för de oli
ka delarna i framtidens mobiltelenät (WCD-
MA). 

Vi har ett öppet teamorienterat arbetssätt 
och vi finns 10 minuter frön Slussen i nya frä
scha lokaler i Nacka Strand med Stockholms 
garanterat bästa utsikt! 

• Hela vår verksamhet expanderar och nu be
hövs en understruktur på systemavdelningen . 
Vi söker därför en sektionschef till en av våra 
tre nya enheter. Sektionen, med 8-10 medar
betare, ansvarar för systemledning och system
design inom området Exekveringsplattform 
(multiprocessorsystem). 

Med PowerPC och OSE (RTOS) gör vi en dis
tribuerad, säker och högpresterande muttipro-
cessorplattform som bland annat används som 
bas för Radio Network Controllers, Radio Base 
Stations för WCDMA samt IP-routers. Du har 
några års erfarenhet av utvecklingsarbete inom 
telekom, gärna av system design, och arbetar 
troligen i någon typ av ledarroll redan idag. Du 
bör vara öppen för ett teamorienterat arbets
sätt även i din ledarroll, eftersom huvuddelen 
av utvecklingsarbetet utförs i team. Ring, så får 
Du veta mer! 

Kontakta: Helene Ringenson, tel 08-422 02 
69 helene.ringenson@era.ericsson.se Ansökan: 
Ericsson Radio Systems AB R/HS Inger Holmg
ren 164 80 STOCKHOLM ansokan.PU-
WRN@era.ericsson.se 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Our department is responsible for delivering a 
complete radio network management system 
(RANOS & TRAM) and for delivering the base 
station software(RBS). 

We will use software technology such as 
OOD.web technology, UML, Java, C, Corba and 
databases. For the network management 
system node, a commercial UNIX or Window 
NT platform will be used. Our way of working 
is characterized by teamwork, cooperativeness 
and no prestige. It is a dynamic environment 
and things happens fast so 'it is important that 
you are flexible, good at cooperate and take 
responsibility. We have the following vacant 
positions 

Section Manager for 
Integration and Verification 
• As section manager for the Integration and 
Verification section you will be expected to 
perform the usual line manager work, such as 
competence planning, budget, personnel etc., 
but we also expect you to take an active part in 
the technical decisions and in the project work. 
The section will integrate, verify and deliver 
both the radio network management system 
and the base station software, in cooperation 
with the system and design sections. 

You are required to have a number of years 
experience of leading integration and verifica
tion work. Experience of network management 
systems, Java, Corba and radio networks is a 
merit 

Contact: Lars Eriksson, 08-404 84 99 or 070-
636 78 65, lars.eriksson@era.ericsson.se 

l&V Subproject Manager 
• We are looking for you with experience from 
project management or test coordination 
within integration and verification. You will be 
a part of forming our first project for the radio 
network management system with responsibi
lity of planning and execution of the integra
tion and verification activities. The subproject 
will have a size of around 10 testers. We follow 
a PROPS based development process with inc
remental design. We also require technical ex
perience within management systems. 

Contact: Per Larsson, tel 08-757 30 07 or 070-
699 71 38 per.larsson@era.ericsson.se Ansö
kan: Ericsson Radio Systems AB R/HS Inger 
Holmgren 164 80 STOCKHOLM ansokan.PU-
WRN@era.ericsson.se 

ERICSSON SVERIGE AB 

Practice Area Manager 
• Nu söker vi medarbetare till enheten Profes
sional Services, som arbetar med konsulttjäns
ter, integration och "managed services" i nära 
samarbete med våra svenska kunder. 

Som Practice Area Manager ansvarar du för 
ett tjänste- eller kundsegment Du anpassar 
tjänsteerbjudanden från Ericssons affärs- och 
produktenheter, utvecklar nya tjänster och byg
ger kompetens för att möta kundkrav. Andra 
viktiga arbetsområden är att definiera strategi
er, initiera marknadsaktiviteter, samt bidra som 
expert vid seminarier och kundpresentationer. 

Du blir lönsamhetsansvarig för tjänsteerbju
danden inom det egna området 

Vi behöver tjänsteområdesansvariga till föl
jande områden: Telecom Management. 
Network Management Services. Network Ope
rator Services. Mobile Data. 

Du har gedigen kunskap om tjänsteförsälj
ning och är resuftatinriktad, kreativ och själv
ständig. Dessutom är du skicklig på att hålla 
engagerande presentationer. Du är utbildad ci
vilingenjör eller civilekonom och har stor erfa
renhet av kundrelationer. 

Kontakta: Andreas Luiga, 08-579 181 81, e-
post: andreas.luiga@ese.ericsson.se eller Char
lotte Rubin, 08-579 183 88 e-post: 
charlotte.rubin@ese.ericsson.se Ansökan: 
Ericsson Sverige AB SE/ESE/Personal Lena Si
monsson 126 25 Stockholm e-post: lena.si-
monsson@ese.ericsson.se 

ERICSSON TELECOM AB 

Manager Premises Planning 
& Facility Management 
Wireline Systems, en affärs enhet inom 
Network Operators & Service Providers, söker 
dig med erfarenhet inom lokalplanering och 
lokalfrågor. 

• Du blir ansvarig för lokalplanering på Wireli
ne Systems, sammankallande länk i olika nät
verk för lokalfrågor samt representant på lokal-
rådsmöten mellan Ericssonbolagen. Du arbetar 
med omflyttningar, lokalprognoser och om
byggnader inom området. Dessutom ingår bl a 
arbetsmiljöfrågor, förändringar samt utveck
lingsarbete. 

Tjänsten kräver att du arbetat några år med 
liknande arbetsuppgifter, är resuftatinriktad 
och tycker att det är roligt med mångfasettera-
de arbetsuppgifter. Arbetet innefattar många 
kontakter och du bör därför ha lätt för att kom
municera och samarbeta med andra männi
skor. 

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i 
engelska. 

mailto:Cedlia.berg@era.ericsson.se
mailto:gard@era.ericsson.se
mailto:recruftment@edt.ericsson.se
mailto:ders.olin@era.ericsson.se
mailto:anders.olin@era.ericsson.se
mailto:henrik.hogberg@era.ericsson.se
mailto:sofveig.vallentin@era.ericsson.se
mailto:helene.ringenson@era.ericsson.se
mailto:WRN@era.ericsson.se
mailto:lars.eriksson@era.ericsson.se
mailto:per.larsson@era.ericsson.se
mailto:WRN@era.ericsson.se
mailto:andreas.luiga@ese.ericsson.se
mailto:charlotte.rubin@ese.ericsson.se
mailto:monsson@ese.ericsson.se


KONTAKTEN NR 10 1999 J O B B N Y T T 7 

Kontakta: Jan Frykhammar, tel 9 3555, 
jan.frykhammar@etx.ericsson.se Ansökan: He-
lene Palm, TN/ETX/X/H, tel 9 6941, 
helene.palm@etx.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Manager, Product 
Management UMTS 
Packet Switching Systems 
Product Group UMTS Packet Switching 
Systems has the mission to provide profitable 
and competitive UMTS packet switching pro
ducts to mobile operators all over the world. 
The unit has bottom-line product responsibility 
and consists of product management, system 
management and design departments. UMTS 
packet data is about bringing together two of 
the most exciting and fast-growing areas of 
technology: wireless communication and Inter
net based services. 

• As a Manager you will be responsible to ma
nage and develop the Product Management 
department which currently consists of about 
5 persons. The product portfolio comprises the 
CSN nodes as well as products in the area of 
Internet interworking. 

Your organisation is responsible for defining 
the UMTS products, working out business ca
ses, and taking part in product marketing and 
tender work. Another important part of the 
work is to define and motivate product requi
rements, and to order and follow-up develop
ment work. Since the UMTS standard is not re
ady yet, setting directions for standardisation is 
vital. 

You have a M.Sc degree or equivalent and 
experience of product management in the field 
of telecom and/or datacom. 

You are business- and result oriented and 
have excellent leadership capabilities. Good 
communication skills and fluency in English 

are also important The position is located in 
Kista. 

Contact: Magnus Fransson, phone -1-46 8 757 
14 85 magnus.fransson@era.ericsson.se or Bo 
Danielsen, phone + 46 8 404 81 67 bo.daniel-
sen@era.ericsson.se Application: Ericsson Ra
dio Systems AB KI/ERA/LK/HS Susanne Hol-
mene 164 80 STOCKHOLM susanne.holme-
ne@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS, ERA/AM/OIC, 
KISTA 

Manager, Installation & Test 
TDMA Systems 
• To the unit Installation and test at Service 
Supply Center, Kista we now looking for a ma
nager. This is a challenge for you who are crea
tive, can show initiative and are flexible. 

The unit mainly works with installation su
pervision, implementation quality and systems 
integration of TDMA systems. You will also be 
a member of the Service Supply Center mana
gement team. 

Your responsibility will be to develop and 
maintain the competence according to chan
ging requirements. Perform and follow up of 
PD planning with all employees within the 
unit Work towards and follow up of goals and 
objectives for the unit. Contribute on all levels 
to an improved long-term profitability for Erics
son. The manager candidate is supposed to 
have experience from the competence area, 
international implementation projects and a 
good knowledge in written and spoken Eng
lish. 

Contact: ERA/AM/OC Bo Berglund phone: 08 -
757 37 06 mail: bo.berglund@era.ericsson.se 
Application: ERA/AH/H Annelie Gustafsson 
Ericsson Radio Systems AB 164 80 STOCK
HOLM Annelie.Gustafsson@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA SUPPLY 
TECHNOLOGIES 

Chef för komponentteknik 
Komponentteknik har som sitt mål att ge stöd 
vid val, införande och förvaltning av kompo
nenter som ingår i Ericsson produkter. Arbetet 
innebär ett samarbete med konstruktions-, 
produktions- och inköpsenheterna samt 
mänga kontakter med komponentleverantö
rer. 

• Till en enhet som ansvarar för komponent
teknik för telekom produkter söker vi en en
hetschef, som skall leda komponentingenjörs-
gruppen och vidareutveckla komponentverk-
samheten. 

Du bör ha en teknisk bakgrund samt ha che
fs- eller ledarerfarenhet Du bör vara utåtriktad 
och mycket kundorienterad. Eftersom arbetet 
innebär många internationella kontakter förut
sätter vi att du behärskar engelska väl både i 
tal och skrift För mera information kontakta 
gärna: 

Kontakta: Ulf Holmberg, tfn 08-757 26 80, 
070-572 5501. Ansökan: Ericsson Radio 
Systems AB KI/ERA/AH/HS Elisabet Grahl 164 
80 Stockholm elisabetgrahl@era.ericsson.se 

EKONOMI & FINANS 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Controller 
Produktenheten Bredbandiga Radionät (Pro
duct Unit Wideband Radio Networks) utvecklar 
nya system och produkter för Ericssons bred
bandiga mobiltelefonsystem, tredje generatio
nen, UMTS. Systemen bygger pä bredbandig 

CDMA (WCDMA) radioteknologi och ATM 
transmission. Produktenheten är placerad i 
Kista, Stockholm. 

• Inom enheten financial control är vi idag 7 
personer och söker nu en controller som dels 
ska arbeta som financial controller för några 
enheter inom vår organisation och dels ansva
ra för våra finansiella system för controllerana-
lyser. Tjänsten ger en bra möjlighet att erhålla 
en helhetssyn över en produktenhet innehål
lande teknikutveckling, supply och marknad. 

ARBETSUPPGIFTER: Att stödja chefer/pro
jektledare inom PU-WRN i arbetet med planer
ing och uppföljning av ekonomiska mål och re
sultat Framställning av finansiella rapporter 
och utredningar. Ansvar för kontakten med ett 
av våra externa designcenter (LMF, EED, YRP 
etc) i forecast och uppföljningsfrågor. Handha 
våra finansiella system för controlleranaryser i 
såväl bokslut- som planeringsprocesser samt 
ge support till övriga controllers. 

EGENSKAPER/KUNSKAPER: Vi söker Dig 
som är civilekonom eller motsvarande och be
härskar engelska i tal och skrift. VI ser gärna att 
Du har erfarenhet av kravställning på och an
vändning av ekonomisystem. Erfarenhet av 
SAPR3 är en merit, men inte ett krav. För att tri
vas i vår organisation bör du vara utåtriktad, 
självgående och trivas i en dynamisk och för-
änderlig omgivning. 

Kontakta: Maria Håkansson, tel 757 55 62 ma-
ria.hakansson@era.ericsson.se Ansökan: Erics
son Radio Systems Inger Holmgren R/HS 164 
80 STOCKHOLM inger.holmgren@era.encs-
son.se 

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON, 
INTERNATIONAL ASSIGNMENTS 

Ekonomiansvarig 
• Till enheten "International Assignments" in
om LME, som handlägger samtliga kontrakt av-

Only You are good enough! 
Local Communication Systems is a new unit cur

rently in expansion. Our mission is to supply multi

service solutions for the home, for real estate compa

nies, and the local community. We look at end users' 

needs and develop the services they require in Inter

net/intranet, Telephony, Video and Telemetry. We 

build on an integrated solution based on fibre from 

the home. 

We are a young group in which creativity, speed 

and new ways of working are our inspiration. You 

will have the chance to work in this very interesting 

area. An area that we and our customers believe will 

be an important part of Ericsson's future. 

We now need to reinforce our operation with the 

following positions. 

SW Designer 
We develop a number of end user services based on 

high speed IP-technology, such as Video communica

tion services. To help us in this operation, we need an 

engineer or someone with equivalent experience who 

is familiar with graphic design, JAVA, database hand

lers, ASP script, Shockwave, and HTML. Experience 

of C/C++ visual Basic is also a merit. 

Contact person: 

P-O Sjöberg, tel 08-719 04 91, 

per-olof.sjoberg@era.ericsson.se 

Systems Manager 
Besides being a product for the future, multi-service 

systems on IP are a challenge from the technical per

spective. As systems manager, you should have skills 

in IP, systems solutions, Ethernet, traffic analysis, IP 

and Mac addressing and security. You should be an 

engineer or the equivalent. 

Contact person: 

P-O Sjöberg, tel 08-719 04 91, 

per-olof.sjoberg@era.ericsson.se 

Product Manager 
This position calls for someone who can develop and 

realise product plans for sound business. You should 

have experience in managing products, purchasing 

design, product business cases and specifications of 

systems and products. You should be an engineer or 

the equivalent. 

Contact person: 

Sven Sjölinder, tel 08-681 24 87, 

sven.sjolinder@era.ericsson.se 

System Integrator & 
Support Engineer 

You will work with integration, verification of our 

internal and external products. As a system integra

tion engineer you will often be called upon to serve 

as Ericsson's "face to the customer", in other words to 

integrate—in the field-our products with our custo

mer's networks and equipment. It is therefore very 

important that you possess first-rate technical skills, 

besides being skilled in communication and presen

tation. 

To help you gain the skills necessary to work as an 

independent support engineer, we will provide you 

with on-the-job training in our lab. 

Familiarity with management systems, data com

munication, TCP/IP, SNMP, C++ and Java is an asset. 

Contact person: 

Massoud Saleknejad, tel 08-71942 30, 

massoud.saleknejad@era.ericsson.se 

Mark your application with applyed position. 

Please send your application no later than June 15 to: 

Ericsson Radio Systems AB 

KD/HS Mari Skoglöf 

164 80 STOCKHOLM 

mari.skoglof@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 

mailto:jan.frykhammar@etx.ericsson.se
mailto:helene.palm@etx.ericsson.se
mailto:magnus.fransson@era.ericsson.se
mailto:sen@era.ericsson.se
mailto:ne@era.ericsson.se
mailto:bo.berglund@era.ericsson.se
mailto:Annelie.Gustafsson@era.ericsson.se
mailto:elisabetgrahl@era.ericsson.se
mailto:ria.hakansson@era.ericsson.se
mailto:inger.holmgren@era.encs-
http://son.se
mailto:per-olof.sjoberg@era.ericsson.se
mailto:per-olof.sjoberg@era.ericsson.se
mailto:sven.sjolinder@era.ericsson.se
mailto:massoud.saleknejad@era.ericsson.se
mailto:mari.skoglof@era.ericsson.se


8 J O B B N Y T T KONTAKTEN NR 10 1999 

seende utlandstjänstgöring inom koncernen, f 
n ca 3450, söker vi en ekonomi- och administ
rativt ansvarig medarbetare. Avdelningen har 
idag 27 anställda 

Inom Ekonomiområdet avser arbetsuppgif
terna budgetering, uppföljning, prissättning av 
LME/U's tjänster, fakturering samt vidarefaktu-
rering av kontrakts- kostnader (kvartals- och 
månadsvis), kontering av fakturor, ombokning-
ar, kontoavstämningar, backup, engångsutbe-
talningar till de utlandsanställda, bokslutsarbe
te, attest av mindre kostnader, initiering av 
bruttolönekörning, svara på frågor relaterade 
till ekonomiområdet, etc Avdelningen hanterar 
ca MSEK 600 per år. 

övrig administration innebär bl a ansvar för 
administrativ utveckling, kontakter med under
leverantörer, ansvar för nycklar och lås inom 
avdelningen, inköp, lokal/flytt samordnare, 
bankkontakter, handha avtal med leverantörer, 
etc 

Inom dataområdet innebär arbetsuppgifter
na att vara ansvarig för datafrågor, beställa lan-
konton, utrustning, dataprogram etc Ansvaret 
omfattar också underhåll av vårt databas
system "Tersus" som inom kort ersätts av "Re
source" samt diverse rapport- och filuttag ur 
dessa system. 

Vi söker dig som har några års yrkeserfaren
het och som har högskole- eller gymnasiekom
petens inom ekonomi, besitter datamognad 
och goda kunskaper i engelska. 

Kunskap om Ericsson's struktur och organi
sation är värdefull. Arbetet, som är mycket 
självständigt ställer stora krav på samarbets
förmåga, noggrannhet och flexibilitet. Stor va
na att arbeta med andra människor och en po
sitiv inställning till service är viktiga egenska
per. Något för Dig? 

Kontakta: UK Grufman, tel 08-71 9 3143 An
sökan: Mats.Bjerlov@lme.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA, 
ERICSSON SERVICES 

Finandal Controller 
Just nu är Customer Services inne i en mycket 
spännande fas Vi har slagit samman stora de
lar Customer Serivces för Wireline, GSM och 
TDMA 

Service Area Unit (SAU) Network Support är 
en sammanslagen enhet som idag fysiskt 
finns både vid Telefonplan och i Kista. SAU 
Network Support beräknas under 1999 att ha 
en global försäljning pä ca 4 000 MSEK. 

• Till denna verksamhet som är mycket ex
pansiv, söker vi nu en framåt financial control
ler som vill vara med och hjälpa oss att bli än
nu mer lönsamma och effektiva! 

Som financial controller kommer Du att ha 
ansvar för att: koordinera forecastarbetet inom 
SAU Network Support ekonomisk uppföljning, 
t ex att vi bokslut analysera och säkerställa att 
den ekonomiska rapporteringen är korrekt 
Skriva bokslutskommentarer, sköta rapporter
ing och uppföljning av vår globala 2nd line 
supportverksamhet stödja linjen med ekono
misk rådgivning, utveckla och införa rutiner för 
ekonomiska flöden, definiera, införa och sam
manställa nyckeltal, även fokus på SAU 
Network Supports globala resultat, ge stöd till 
SAU Network Supports Business Controller. 

Kunskap om Ericssons olika rapporterings
system är önskvärd liksom förmågan att arbeta 
självständigt 

Eftersom vår organisation är i startskedet, 
finns det stora möjligheter att påverka hur våra 
ekonomiska rutiner och arbete ska utformas. 
En erfaren financial controller som snabbt kan 
ta ett helhetsansvar för SAUns linjeekonomi 
samt även ha ett globalt fokus är en ideal kan
didat 

Hör gärna av Dig om Du vill veta mer! 

Kontakta: Petra Nergårdh, 08 - 719 13 12, Jo
han Wibergh, 08 - 719 17 97 eller Charlotta 
Rydgren, Personal, 08 - 404 28 07 Ansökan: 
Ericsson Radio Systems AB KI/ERAAY/HS Vive-
ka Viklund S - 164 80 Stockholm vfveka.vik-
lund@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Projektcontroller 
• Till Produktenheten för GSM Basstationer, 
BTS söker vi en projektcontroller. Verksamhe
ten är för närvarande inne i en stark expan
sionsfas. Detta ställer höga krav på ekonomisk 
uppföljning, support och kontroll. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer 
förutom sedvanligt arbete med bokslut och 
forecast att vara: Controlleransvar för utveck
lingsprojekt Ekonomiadministrativ support 
mot projekt- och delprojektledare. Resursav-

stämning mot linjeorganisationen. Samman
hållande för vårt resursplaneringsverktyg Replir 
(bl a innebärande ledande av användargrupp 
och ansvar för utbildning) 

Vi tror att du är ekonom och har några års 
erfarenhet av liknande arbete inom Ericsson 
alternativt att du är tekniker med mångårig re
levant erfarenhet Förutom ett intresse för eko
nomi och controlling bör du också vara intres
serad av att arbeta med datasystemfrågor. 

Du är självgående och trivs i en föränderlig 
miljö. Det är också viktigt att du är utåtriktad 
samt har goda kunskaper i engelska. 

Kontakta: Christer Öhlén, tel 7573551. Ansö
kan: Ericsson Radio Systems AB LR/HS Inge
gärd Pettersson 164 80 STOCKHOLM 

EHPT 

Accounts Receivable 
Collector 
• Finance department at EHPT is now looking 
for a person that will handle our collection of 
accounts receivable. 

The person will be responsible for the follow 
up of our accounts receivable and see to that 
necessary actions are taken regarding overdue 
receivables. 

This job position will give you many contacts 
within the company as the knowledge of each 
individual accounts receivable case is to be 
found in different units. Furthermore you will 
be more or less in constant contact with our 
customers. 

You need to have an education in economics 
and preferably experience from corresponding 
tasks. Regarding personal characteristics we 
think you have good knowledge in spoken and 
written English and that you are cooperative, 
outgoing and serviceminded. 

Contact: Ove Elovsson, Accounting Manager, 
685 21 56, email: Ove.Elovsson@ehpt.com or 
Mats Hagelin, Human Resources, 685 21 27, 
email: Mats.Hagelin@ehpt.com Application 
marked ref.no VK/42, latest 990531: 99-05-31 
to EHPT, Jessica Dyrendahl, 126 25 Stockholm 
or by email to ehsjob@ehpt.com. 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, 
SUNDBYBERG 

Market Operations 
Controller 
• Dedicated Networks, which is a Sales Chan
nel within the Enterprise Segment is now loo
king for yet another Market Operations Con
troller. Our Business is to provide turn-key 
communication solutions to Airports, Power 
Utilities, Railways and Municipalities. 

As MO Controller, you will work close to the 
MO Managers, Business Managers and Project 
Accountants. You will also be the main interfa
ce towards a number of Market Units. The 
main focus is to understand our business from 
detail to consolidated view. 

Yo u will support the Business Managers 
throughout the Business cycle with Business 
cases, financing proposals, financial follow up 
and reporting. 

We believe that you have a B.Sc in Business 
Administration as well as relevant experience. 
You must be business oriented, be able to 
work independently as well as in a group, en
joy change and have a lot of drive. It is an ad
vantage if you are familiar with Ericssons finan
cial reporting as well as SAP/R2. 

Contact: Mats Thuresson, tph +46 8 764 3133, 
mats.thuresson@ebc.ericsson.se Smita Bhatt, 
tph +46 8 585 35418, smita.bhatt@ebc.erics-
son.se Application: Ericsson Business Networks 
AB Eva Kling Eldselius S-172 87 SUNDBYBERG 
Sweden eva.kling-eldselius@ebcericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Ekonom 
• Till enheten Business Control inom affärsen
heten TDMA systems behöver vi en ekonom. Vi 
arbetar med bokslut och forecast för ERA-verk-
samheten inom vår affärsenhet. 

I arbetsuppgifterna ingår såväl redovisning 
som bokslut. Du kommer också att ansvara för 
utfall och linjeforecast för affärsenheten stab
senheter. 

Våra kontaktytor är affärsenhetens ekonomer 
inommarknad, produktenheter och supply 
samt dessutom ERA's centrala ekonomifunk
tion. 

Du är en redovisningsinriktad gymnasieeko
nom med några års erfarenhet, gärna inom 
Ericsson. Det är en ytterligare fördel om du har 

kunskap om ERA's ekonomimodell. Goda kun
skaper i engelska krävs. 

Du kan också vara en nyutexaminerad 
högskoleekonom som är intresserad av ett 
jobb inom redovisnings- och bokslutsområdet 

Kontakta: Tomas Wennås, tfn 08-404 28 35 
Ansökan: KI/ERA/AH/H Tom Larsson Ericsson 
Radio Systems AB 164 80 Stockholm 

ERICSSON TELECOM AB, ERICSSON SERVICES 

Financial Controller 
Inom PU Customer Services organisation finns 
per I april en ny enhet, SAU Network Support 
SAU Network är en sammanslagen enhet be
stående av BIPN, BMOC och BMOA som idag 
fysiskt finns både vid Telefonplan och i Kista. 
SAU Network Support beräknas under 1999 
att ha en global försäljning på cirka MSEK 4 
000. Till denna verksamhet som är mycket ex
pansivsöker vi nu en framåt financial control
ler. 

• Financial controller kommer att ha ansvar 
för att: koordinera forecastarbetet inom SAU 
Network Support ekonomisk uppföljning, t ex 
att vi bokslut analysera och säkerställa att den 
ekonomiska rapporteringen är korrekt Skriva 
bokslutskommentarer, sköta rapportering och 
uppföljning av vår globala 2nd supportverk
samhet stödja linjen med ekonomisk rådgiv
ning, utveckla och införa rutiner för ekonomis
ka flöden, definiera, införa och sammanställa 
nyckeltal, även fokus på SAU Network Sup
ports globala resultat, ge stöd till SAU Network 
Supports Business Controller. 

Kunskap om Ericssons olika rapporterings
system är önskvärd liksom förmågan att arbeta 
självständigt Eftersom vår organisation är i 
startskedet finns det stora möjligheter att på
verka hur våra ekonomiska rutiner och arbete 
ska utformas. En erfaren financial controller 
som snabbt kan ta ett helhetsansvar för SAUns 
linjeekonomi samt även ha ett globalt fokus är 
en ideal kandidat 

Kontakta: Petra Nergårdh 08-719 13 12, Johan 
Wibergh 08-719 17 97 eller personal Gabriella 
Gerdin 08-719 79 30. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Business Unit TDMA Systems -American Stan
dards (BMOA) is one of the fastest growing 
business units within Ericsson Radio Systems. 
We are the market-leader for cellular telepho
ne systems and services based on TDMA stan
dards Our mobile telephone system, CMS 
8800, is the most sold system in the world, 
and our markets are growing rapidly. Do you 
want to work in an international environment 
with contacts around the world? Do you want 
to work in a team with entrepreneur spirit? Do 
you like to work where you can take a lot of 
initiatives and feel that you learn something 
new every day? We've got the answer for you -
Radio Network System Design is looking for a 

Business Performance 
Engineer 
• Your responsibility will be to ensure that our 
projects are performing in line with the Pro
duct Unit's business goals. One of the main 
tasks is to lead business assessments and to 
be an active player in business improvement 
activities throughout the organization. The po
sition gives you insight in both the world of 
engineering and in finance. 

We are now expanding our staff with a busi
ness-minded person preferably with the fol
lowing qualifications: B.Sc/M.Sc, or equivalent 
university degree (preferably in finance/econo
mics) and a minimum of 3 years of working 
experience. Interest in new technologies and 
new concepts. Flexible and well organized. 
Good social and communication skills, and has 
a driving force for continuous improvements. 
Does it sound interesting? 

Contact: AH/H Ewa Hansson, 08-404 48351 
ewa.hansson@era.ericsson.se ARL/UC Anders 
Sandell, 08-585 306 02 
Anders.Sandell@era.ericsson.se Application: 
Ericsson Radio Systems AB AH/H Elisabet 
Grahl 164 80 Stockholm 
elisabet.grahl@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Business Controller Prepaid 
Product Line Mobile Prepaid is a rapidly ex
panding unit within Product Unit Value Added 
Services (PVAS). We are now looking for a pro

active and business driven Business Controller 
to help us to secure a sound product contribu
tion and expand our business. 

The Mobile Prepaid business is expanding 
heavily and is driving the GSM subscriber 
growth all over the world. It is predicted that 
by year 2002, the majority of wireless subscri
bers will be paying for their services in advan
ce. Wheter in mature or emerging markets, 
pre-paid services clearly represent a growing 
revenue stream for operators. Ericsson has al
ready established itself as the leader in the 
mobile pre-paid field, and there are many 
challanges ahead to meet the ever growing 
demands from our existing and potential 
customers. The Product Line is managed from 
Kista with design activities in Karlskrona and 
Dublin. 

• As a Product Line Business Controller your 
main tasks will be among the following: Total 
responsibility for Business Controlling within 
the Product Line. Actively take part in existing 
and new customer contracts related to financi
al results, pricing and others. Be involved in 
the definition of reference prices.. Instill finan-
cialawareness in the Product Line. Be involved 
in negotiations with third party suppliers. Drive 
the rolling forecast and business planning pro
cess as well as Balanced Scorecard 

You will also be a member of the Product Li
ne Management Team You will have extensive 
contacts with Ericsson offices all over the 
world and we therefore put great value on 
your social skills. You also have to be dynamic, 
market and business driven, creative and take 
own initiatives. We believe you have a M Sc 
degree with some years of experience from si
milar tasks. 

Kontakta: Mats Hellman +46 8 404 39 97 
mats.hellman@era.ericsson.se Ansökan märks 
Business Controller PrePaid: Ericsson Radio 
Systems AB KI/ERA/LU/HRS Anya Brännström 
164 80 Stockholm anya.brannstrom@era.erics-
son.se 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB, 
KARLSKRONA 

QA Responsible Consultant 
Ericsson Software Technology AB is a leading 
software company within the telecom industry. 
We develop products and services using the 
latest technologies within mobile telephony 
and enterprise communications. 

We're a young, expanding company with 
about 800 employees. Our operations are 
located in one of Sweden's top four "Software 
Hot Spots", Karlskrona/Ronneby. 

• You will be a member of our Operational 
Development team and of the Process Support 
unit The unit (currently 12 consultants) also 
supplies the surrounding organisation (Mobile 
Switching Systems, 130 people) with Test Con
figuration Management competence and with 
a Local Support Organization. 

Depending on your interests and back
ground, we will find a very stimulating mix of 
tasks and responsibilities. Your main focus 
though, will be quality assurance (QA). 

Description of the current QA responsibility: 
QP (Quality coordinator in Project) coaching -
support and assist the QPs in their work, col
lect quality reports from projects, and forward 
the measurement data, part from the quality 
reports to the measurement responsible 
Customer & Employee inquiries - administer, 
collect, analyze and feed back results from 
them. Audits - supply a framework for, assist 
auditors in, and make use of results from, pro
ject and process audits. Corporate contacts -
reporting, spreading information, managing 
our preparation of plans for corporate pro
grams. Company internal Q-network represen
tative - take part in coordination with other QA 
and Operational Development work in the 
company, and report as required to the com
pany's quality manager. Process management 
of the QA and inquiry processes within Mobile 
Switching Systems 

You must have experience from software de
velopment or adjacent areas. Your communi
cation skills and teamwork ability are also im
portant Experience from project management 
or quality assurance work can be an advanta
ge. 

Contact: Urban Andersson, +46 455 395953 
E-mail: Urban.Andersson@ericsson.com Ref: 
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Catch the train to the 3rd generation! 
The train to the third generation cellular systems is now 
leaving. Ericsson became a winner and an industry leader 
in both the first and second generation. We are 
committed to repeat this success also in the next 
generation. 

We are a Business Development organization actively 
working with marketing and sales support to Ericsson's 
sales organization for the 3rd generation cellular systems. 
We were established in the beginning of 1999 and is 
currently building up competencies and resources in 
parallel to providing support in "real-time". 

We are hard working entrepreneurial team who likes 
to see opportunities where other sees problems. We focus 
on MarCom, Information, Event Management, Operator 
business strategies and business case analysis and 
Customer workshops. We are also responsible for the 
management of Ericsson's strategic planning process for 
WCDMA systems. 

We are now looking for highly qualified and 
motivated colleagues who can strengthen us to reach our 
goal to provide constant high Value Added to our sales 
organization. 

Business Analyst Wireless 
Applications 

The next generation mobile systems (GPRS, EDGE, 
UMTS) offers a great potential for new wireless data 
applications and services. As a Business Analyst Wireless 
Applications you will work with investigations and 
business development projects in the field of wireless data 
applications and services. You will be a part of our 
business development unit and participate in our 
marketing process of the 2nd and 3rd generation mobile 
systems. The aim is to support wireless operators in 
creating viable business cases and business plans based on 
applications and services that meet their financial 
objectives. Your main tasks will include: 
• Analysis of financial implications on alternative 

strategies and environmental scenarios for the 
operators taking into consideration new and different 
revenue streams. 

• Develop a network within Ericsson regarding activities 
and products related to wireless data 

• Develop and provide input and guidelines to wireless 
operators. 

• Develop a good understanding for the mobile data 
business and share your experience and knowledge 
with our organisation and customers. 

• Investigate and analyse potential end-user pricing, 
distribution, bundling etc of new wireless data 
applications and services including the added value 
created among various future players. 

• Support to the operator top management in the 
strategy development process. 

• Assist in assessing technology to strategy 
requirements. 

We believe that you have: 
• MSc in Engineering or Business Administration or 

similar. 
• Good knowledge about the Internet, IP-protocols and 

data communication. 
• A minimum of 5 years experience in business analysis 

whereof ar least 3 years in telecom/ datacom analysis. 
• Entrepreneurial spirit and abiliry to think outside the 

traditional parh. 
• High level of dedication and commitment to both 

team and personal performance and not afraid of 
presenting sometimes controversial conclusions in a 
convincing way. 

• Social talent in project and customer relations. 
• Proven ability to develop and maintain customer 

relarions. 
• Fluency in English. 
• Experience from mobile dara, consumer electronics is 

an advantage. 
For further information, please contact: Mats Frisk, 
phone +46 8 757 34 95 

Senior Telecom Analyst — 
Project Manager 

As a Senior Telecom Analyst you will be a part of our 
business development unit in a newly established team 
and participate in our marketing process of the 2nd and 
3rd generation mobile systems. The aim is to support 
wireless operators in creating viable business cases and 
business plans using the solutions that meets their 
financial objectives. Your main tasks will include: 
• Project management of business analysis projects 

towards wireless operators as a part of the marketing 
process. 

• Support to the operator top management in the 
strategy development process. 

• Analysis of financial implications on alternative 
solution strategies and environmental scenarios. 

• Assist in assessing technology to strategy 
requirements. 

We believe that you have: 
• MSc in Engineering or Business Administration or 

similar. 
• A minimum of 5 years experience in business/finance 

analysis whereof at least 3 years in telecom analysis. 
• High level of dedication and commitment to both 

team and personal performance. 
• Social talent in project and customer relations. 
• Ability to lead and develop professionals. 
• Proven ability to develop and maintain customer 

relations. 
• Fluency in English 
For further information, please contact: Mats Frisk, 
phone +46 8 757 34 95 

3rd generation web people 
Do you believe the web is still in its infancy, that the 
interactivity and one-to-one possibilities with the web are 
still to be uncovered? 

We are looking for two people who can make the 3G 
Internet and Intranet the mirror of the 3G mindset, the 
prime information source for the next generation and an 
active support tool for our sales staff. 

The first person we are looking for has a strategic 
mind, a visionary communication expert with the skill of 
seeing the web as part of the total communication. 

The second person has more of a hand-on personality 
who sees it as natural to have all web pages updated, who 
puts a pride in the PML and MCOM having the correct 
3G content, and uses the latest technologies yet with an 
easy-to-use interface. 
For further information, please contort: Ulf Lesley, 
phone +46 8 585 34454 

UMTS Prints & Advertising 
Manager 

UMTS PRINTS & ADVERTISING MANAGER 
Read about it and learn more! Prints and advertising as 
well as the world of new electronic medias are very 
important channels through which we reach our 
customers as well as decision makers and financial actors. 
The message might focus on technology or business, but 
there must never be any doubt who's the sender! We have 
a lot of work to do in time for all our sales activities 
during 1999 and onwards, and our goals are set very high. 
Do you have the guts to join? 

We are looking for a very experienced project 
manager who, together with the prints and advertising 
staff at LME and BMOG, can create prints and ads with a 
truly creative and communicational edge, which includes 
our 3G messages and values. You need to have high 
"drive" and a proven record of gerting things done. 
Besides that experience from graphic productions is 
highly appreciated! 
For further information, please contact: Ulf Lesley, 
phone +46 8 585 344 54 

Operator Business Case 
Analysis UMTS Systems 

The ticket to the UMTS train is expensive for the 
operators. Limited number of licensees and auctions will 
lead to sky-high prices only to get the chance to deploy a 
UMTS system. 

In order for our customers to understand the 
economic implications for UMTS, rhey need to develop 
their business case, understanding all revenues, annual 
costs and investments generated by introduction of a 
totally new mobile system, used not only for voice but 
also for data and multimedia. This is a complex task, and 
we need to help them. This is where LI/TU Operator 
Business Case Analysis UMTS systems has its mission. 

We develop a tailor-made operator business case, 
jointly with the operators, in the form of short workshops. 
We focus on facts and figures, and as much as possible 
avoid buzz words as "walking up the value chain". Instead 
we quantify anything that's at all measurable, and this has 
given us a creditability among our customer. 

We know look for more members of the team, with 
excellent analytical skills, a degree in Engineering and/or 
Economics and a strong communicative edge. You also 
need to be pedagogic, as these analysis are complex not 
only to undersrand but also to describe. Of course you 
need to have a team building attitude, and fluency in 
written and oral English. The position is associated with 
frequent business trips, mainly within Western Europe. 
For further information, please contact: Karin Johansson, 
phone +46 8 404 27 71 , 

Business 
Development Manager 

Would you like to explore the opportunities and 
challenges in the new telecom world together with our 
Customers? Are You, as we, curious about what 
implications the 3rd Generation Mobile System will have 
on the business logic? Who are the players? Who will be 
the winners and who will be the losers? 

This is what we are working with. 
The task for our group is to guide our customers 

(whoever they might be ) into the new telecoms world, 
to make them, as well as ourselves, to better understand 
what possibilities and challenges we will meet. 

To achieve this our group works closely together with 
our Local Companies and Customers. As a basis we use 
strategic marketing tools and workshops developed by us. 
At the moment we focus on our workshop called 3rd 
Generation Scenario Workshop. Important is that we are 
creating a starting point for a strategic relationship with 
our customers — a starting point in the sales process. 

As a member of our group your task will be to deliver 
and further develop the 3rd Generation Scenario 
Workshop as well as new tools and workshops. Deliver 
means to plan, customise, facilitate and analyse; with 
other words to cover the whole chain. 

You will meet and work with high management and 
other competent people within our customers as well as 
Ericsson, and it is important that you have excellent social 
skills, can handle different people and cultures as well as 
having good presentation and communication skills. You 
also need to have (learn) about 3rd Generation mobile 
communication. 

If this looks interesting and that you also can identify 
yourself with keywords like: Drive, Leadership, Result 
orientation, Creativity, this is probably a perfect job for 
you. To succeed you probably have a university degree in 
science, marketing etc and have a solid experience. 

For further information, please contact: Hans Calminder, 
phone: +46 8 404 54 55 

Call now to book your ticket! 

Send your application to: 

Ericsson Radio Systems AB 
KI/ERA/LI/HA Lise-Lotte Ramneby 
164 80 Stockholm 
E-mail: lise-lotte.ramneby@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 

ERICSSON 

mailto:lise-lotte.ramneby@era.ericsson.se
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SPI04 Application: Ericsson Software Technolo
gy AB Human Resources, Ch Samuelsson Box 
518 371 23 KARLSKRONA 

ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN 

Quality System 
Manager för GSC 
Wireline Systems Global Supply Chain (CSC) is 
a truly global organisation working 24 hours 
per day utilising competence and resources 
world-wide. We work in a world of new 
networking paradigms where our ability to de
fine and deliver complete networif solutions is 
the key to the success of our customers as well 
as our own 

TTC Operational Development is a service 
function within the CSC and manages the de
velopment of the Global Supply Chain. It's a 
dynamic high-skilled team which now needs 
to strengthen as competence/experience to 
keep up wrth the increased speed of change. 

• Your role will be to define, implement and 
develop the quality system for the GSC organi
sation in Sweden. You will be the CSC repre
sentative in quality boards and workgroups 
within Wireline Systems. The role includes the 
responsibility to suggest for improvements, ta
ke preventive/corrective actions, co-ordinate 
non-conformance and perform internal audits 
for the CSC quality system. 

An essential part of your responsibility will 
be to ensure an appropriate web environment 
is established in order to manage and publish 
the quality system. The line organisation will 
need continuos support and education in the 
handling the web environment 

You should have a M.Sc or equivalent and 
be experienced in quality system manage
ment, ISO 9000 and ISO 14000. Knowledge of 
the TTC flow and quality auditing is a benefit. 
You should be well structured, used to com
municate verbally and in writing in Swedish as 
well as English and have the ability to work in
dependently. Experience from implementing 
change is essential. 

Contact: Per Nordin, phone 08-719 4147, 
per.nordin@etx.ericsson.se Ann Jingklev, pho
ne 08-719 3404, ann. Jingklev@etx.ericsson.se 
Application: Ericsson Telecom AB 
HF/ETX/X/XOH Ann Jingklev S-126 25 Stock
holm 

INKOP & SOURCINC 

ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN 

Sourdng 
Wireline Systems develops and markets pro
ducts for telecommunication. We work with 
broadband and narrow band switching pro
ducts such as ANx (ADSL), Access 910 and AXE 
10. The product area is full of new technology. 
We work with many interesting suppliers on 
strategic/tactkal sourcing level with products 
from systems and OEM's to components. We 
participate in the development of the products 
and negotiates and close agreements with the 
different suppliers. Wireline Systems Sourcing 
organisation is under development 

• Therefore, we are looking for a number of 
new members to the Sourcing teams. 

We have the following positions open: Seni
or Buyer System and CEM (Contract Electronic 
Manufacturer). Buyer System and CEM 
(Contract Electronic Manufacturer). Buyer Me
chanics and/or Interconnect Senior Buyer 
Components. Buyer Components. Product 
Engineers. Back Office: Contract handling. Pri
ce calculation. Order desk. 

The general profile for the positions above 
are that you are result oriented, have good 
skills in English and have social skills to work 
in teams. Specification for each position: 

Senior Buyer 
• Main Tasks: Work close to development pro
jects and product management and find the 
optimal sourcing solutions for the actual pro
ducts. Work out and negotiate the agreements 
with the suppliers. Participate in supplier mar
ket analysis. Set sourcing strategies for the 
area. Work close to the suppliers and develop 
them to perform better for the benefit of Erics
son and the supplier. 

Profile: Experienced in Sourcing on Strate
gic/Tactical Level in the actual product area. 
Shown good capabilities to run sourcing pro
jects and negotiations. Economic or Technical 
exam. Very good in English. Highly result- and 
business oriented and creative. Able to work 
independently or in teams with suppliers un
der pressed circumstances. Well developed so
cial skills. 

Buyer 
• Main Tasks: Work close to designers and find 
the optimal sourcing solutions for the actual 
products. Work out and negotiate the agree
ments with the suppliers. Participate in suppli
er market analysis. Participate in supplier deve
lopment programs 

Profile: Technical experience with a commer
cial interest or Experienced in Sourcing/Logis-
tics on any level. Worked in development pro
jects in the actual product area. Economic or 
Technical exam. Very good in English. Able to 
work independently and in teams. Good social 
skills. 

Product Engineer 
• Main Tasks: Technical interface towards the 
supplier for actual products concerning, requi
rements on design, production and test pro
duct documentation. Product calculations. Par
ticipate in price negotiations and supplier de
velopment programmes. 

Profile: Good technical experience from 
PBA's and/or components (design, documen
tation, layout). Set requirements and ordering 
of technical material for the development pro
jects. Experience from Ericsson's product docu
mentation systems. Technical exam. 

Bade Office 
• Main Tasks: Administrative support to buy
ers. Price calculations. Requests and Contracts 
handling. Products listing. Statistics. 

Profile: Experienced from Sourcing/Logistics 
administration. Able to handle/willing to learn 
Ericsson products and sourcing IS/IT systems 

Contact: Per Ceijer, Tel: 4-46 8 7191266, E-mail 
per.geijer@etx.ericsson.se, Kent Udden, tel +46 
8 719 5214, e-mail: kentuddén@etx. erics-
son.se or Mats Wennerholm, tel 46 8 7190717 
, e-mail: mats.wetterholm@etx.ericsson.se, Wi
reline Systems, PU Access, Supply and Sour
cing, or Human Resources: Gunilla Lundborg-
Regner, Tel +46 8 719 1060, E-mail: 
gunilla.lundborg- regner@etx.ericsson.se Appli
cation marked Wireline Sourcing: Margareta 
Bringby, Ericsson Telecom AB, TN/ETX/X/AH, 
126 25 STOCKHOLM or e-mail: 
margareta.bringby@etx.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Strategisk inköpare 
för ASIC 
• Till inköpsavdelningen för vår affärsenhet 
TDMA Systems sokes en strategisk inköpare för 
'ASIC relaterade komponenter. 

Du kommer att deltaga i affärsområdets ut
vecklingsprojekt med bevakning och handlägg
ning av kommersiella och strategiska frågor. 

Du kommer även att inom detta produktom
råde samarbeta med bolagets övriga affärs-
och produktenheter samt deltaga som vår af
färsenhets representant i bolagets samord
ningsgrupper. Du skall självständigt och/eller i 
samarbete med bolagets övriga affärsenheter 
bereda inköp för produktion genom förhand
ling och avtalsupprättande med våra leverantö
rer. 

Då våra leverantörer är globala samt genom 
att vi har fabriker i USA och Brazilien erfordras 
mycket internationella kontakter. Vi förutsätter 
att du behärskar engelska i både tal och skrift. 

I övrigt är det önskvärt att du har 
teknisk/kommersiell erfarenhet. Teknisk bak
grund såsom processkunskap från halvledari-
nustri eller erfarenhet från elektronikkonstruk
tion är en klar fördel. 

Kontakta: Hans Ivö 08-757 3062 Email: 
hans.ivo@era.ericsson.se Ansökan: Ericsson 
Radio Systems AB KI/ERA/AH/H Tom Larsson, 
164 80 STOCKHOLM 

ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN 

Project Buyer Electronic 
System Components 
Wireline Systems develops and markets pro
ducts for telecommunication. We work with 
AXE 10 and many other new interesting pro

ducts for broadband, such as ANx (ADSL), 
NMAN, Access 910. The product area is "hot"! 

• Supply & Sourcing is looking for a Project 
Buyer Electronic Systems Components. The 
main tasks will be: Work close to designers 
and product management and find the opti
mal components solutions for the actual pro
ducts. Work out and negotiate the agreements 
with the suppliers. Participate in supplier mar
ket analysis. Participate in setting the supply 
and sourcing strategies for the area. 

The position requires a technical or econo
mical exam or similar practical experience. Ex
perience from strategic/project purchasing or 
sourcing is needed. It is natural for us to deve
lop your sourcing skills. 

You are a analytic result and business ori
ented person and have the social skills to work 
in team/projects but also on your own. 

Contact: Per Ceijer, Tel: +46 8 7191266, E-mail 
per.geijer@etx.ericsson.se, Håkan Bergman, tel 
+46 8 719 7326, E-mail: 
håkan.bergman@etx.ericsson.se or Human Re
sources: Gunilla Lundborg- Regner, Tel +46 8 
719 1060, E-mail: gunilla.regner-
lundborg@etx.ericsson.se Applicaton marked 
Project Buyer: Margareta Bringby, Ericsson Te
lecom AB, TN/ETX/X/AH, 126 25 STOCKHOLM 
or e-mail: margareta.bringby@etx.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, JÄRFÄLLA 

TDMA Systems är en av de snabbast växande 
affärsenheterna inom Ericsson Radio Systems 
AB. Vi expanderar och har mänga utmaningar 
framför oss. 

Vi startar nu upp en ny enhet Supply Unit 
Sweden som skall ansvara för materialflödet 
frän order till leverans. Enheten ansvarar ock
så för kundkonfiguration d. v .s sammansätt
ning av underenheter till kompletta radio
basstationer samt funktionsprovning av dessa. 

Materialförsörjning 
• Arbetet innefattar att lägga avropsorder en
ligt avtal, bevaka leveranser ansvara för pro
gnoser till leverantörerna samt uppföljning av 
ledtid och leveransprecision . Du ansvarar för 
leverantörsutveckling av våra underleverantö
rer, vilket innebär täta kontakter med våra un
derleverantörer och partner såväl externa som 
interna. Du bör ha utbildning inom 
logistik/ekonomi samt flerårig erfarenhet från 
inköp/leverantörsutveckling. 

Arbetsuppgifterna kräver god samarbetsför
måga, noggrannhet initiativkraft samt kom
mersiellt tänkande och tekniskt förståelse då 
vår fokus ligger på ledtider, kvalitet och leve
ransprecision. Goda kunskaper i engelska då 
våra kunder finns utanför Sverige. Hör gärna av 
dig så berättar vi mer. 

Kontakta: Lars Pettersson tel. 08-585 35 369 
Börje Blomroos tel. 08-585 35 338 Ansökan: 
Ericsson Radio Systems AB, AH/H Tom Larsson, 
164 80 STOCKHOLM 

M A R K N A D 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Market Sales Support GPRS 
Ericsson is the world leader in mobile packet 
data communication. The market response on 
our new offering of mobile data services for 
CSM networks based on GPRS is exceeding 
our expectations. 

• We are now looking for additional co-wor
kers in order to increase our sales support acti
vities. The responsibilities for the new posi
tions will include system presentations for 
customers, acting as the prime contact for 
RFI/RFQ work with the Market Units, conduc
ting business-oriented workshops with custo
mers and assisting in product sales seminars. 
The vacant positions are with a unit for Market 
Sales Support within Product Marketing. 

If you are interested in this position and ha
ve 2-3 years experience in data communica
tions combined wfth good knowledge in mar
keting activities, we can offer you a challenging 
position in a fast growing organisation. 

Contact: Bengt Didner, phone + 46 8 757 17 
21 bengt.didner@era.ericsson.se Bo Danielsen, 
phone +46 8 404 81 67 
bo.danielsen@era.ericsson.se Application: 

Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/LK/HS Su
sanne Holmene 164 80 STOCKHOLM susan-
ne.holmene@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Project Manager, 
Marketing Communications 
Professional Services within the Network Ope
rator and Service Providers segment - For a 
successful Partnership! With so much to pro
mote in a young entrepreneurial organization, 
we now have a requirement for a dynamic 
Project Manager to join our small but effective 
Marketing Communications team based in 
Kista. 

• The ideal candidate is expected to be a qua
lified marketing communications professional 
with at least five years experience of handling 
a variety of communication projects. Your Eng
lish must be fluent as you will be working in a 
multicultural environment with a great deal of 
international contact You should feel at ease 
communicating with a variety of media as well 
as liaising with external agencies. Much of your 
work will involve participating in cross-functio
nal teams together with other Ericsson Service 
organizations. 

You will have the confidence to take deci
sions and the experience to produce fast ef
fective results. You enjoy mucking in and get a 
kick out of meeting sometimes tight deadlines. 
Experience of producing Powerpoint presenta
tions is a definite advantage. 

Professional Services (BOPS) is a new Erics
son Business Unit that delivers business solu
tions and consultancy sen/ices to network ope
rators and service providers around the world. 
Our portfolio includes Business Consulting, Te
lecom Management & Systems Integration, 
Managed Services, Quality Improvement Solu
tions and Solutions for Internet Service Provi
ders. 

Internal Communications 
Manager 
• Professional Services within the Network 
Operator and Service Providers segment - For a 
successful Partnership! We now seek a motiva
ted and confident self-starter for the role of In
ternal Communicator in our Communications 
team which is responsible for Internal, External 
and Marketing Communications. 

It is anticipated that you will be a key person 
in our global network. You will coach the Pro
fessional Services management team in com
munications skills and assist them in both gat
hering and spreading information throughout 
the organization, ensuring that the right infor
mation reaches the correct target group. You 
will represent us on the Network Operator seg
ment Internal Communications Council and on 
the editorial boards of Ericsson internal publi
cations. 

The ideal candidate should have relevant qu
alifications and experience and be fluent in 
English. It is anticipated that you will be a skil
led writer and producer of Powerpoint presen
tation material and that you will have experi
ence of organizing internal events and ro
adshows. It is likely that you will have an out
going personality and enjoy working under 
pressure. You should be able to take initiative 
as this position offers you the opportunity to 
define and develop your own role in a new or
ganization. 

Professional Services (BOPS) is a new Erics
son Business Unit that delivers business solu
tions and consultancy services to network ope
rators and service providers around the world. 
Our portfolio includes Business Consulting, Te
lecom Management 8 Systems Integration, 
Managed Services, Quality Improvement Solu
tions and Solutions for Internet Service Provi
ders. 

Contact: Stefan Johansson, Marketing Director 
Phone+46 8 4043619 
stefan.m.johansson@era.ericsson.se Jackie 
Karlsson, Marketing Communications Manager 
Phone +46 8 4047500 
jackie.karlsson@era.ericsson.se Application: 
Ericsson Radio Systems AB NH Towa Raak 164 
80 STOCKHOLM towa.raak@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KUMLA 

Account Manager 
• Vi är Ericssons teknikcenter inom området 
mönsterkort. Vi är en koncernfunktion och till
hör organisatoriskt Corporate Supply Technolo
gies. Vår verksamhet består av tre olika delar. 
Vi har forskning och utveckling, tillverkning 

mailto:per.nordin@etx.ericsson.se
mailto:Jingklev@etx.ericsson.se
mailto:per.geijer@etx.ericsson.se
http://son.se
mailto:mats.wetterholm@etx.ericsson.se
mailto:regner@etx.ericsson.se
mailto:margareta.bringby@etx.ericsson.se
mailto:hans.ivo@era.ericsson.se
mailto:per.geijer@etx.ericsson.se
mailto:kan.bergman@etx.ericsson.se
mailto:lundborg@etx.ericsson.se
mailto:margareta.bringby@etx.ericsson.se
mailto:bengt.didner@era.ericsson.se
mailto:bo.danielsen@era.ericsson.se
mailto:ne.holmene@era.ericsson.se
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mailto:jackie.karlsson@era.ericsson.se
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samt konsultverksamhet inom teknik, kvalitet 
och inköp. Alla delar syftar till att ge koncernen 
ett teknikförsprång och att säkra försörjningen 
av mönsterkort till bästa totalekonomi. 

Våra kunder är Ericssons forsknings- och ut
vecklingsenheter, montageenheter samt dess 
CEM:ar. De finns utspridda över hela världen 
men mestadels arbetar vi idag inom Sverige. 

Arbetsuppgifter: Vi söker nu en marknads
förare som skall arbeta med marknadsföring/ 
försäljning av våra produkter och tjänster. Du 
har ansvar för ett kundområde och i dina ar
betsuppgifter så ingår förhandlingar, avtals-
skrivning, offertarbete, affärsutveckling, upprät
tande av marknads- och kundplaner, leda 
kundteamsarbete m.m. 

Kvalifikationer: Din bakgrund bör vara civi
lingenjör eller civilekonom med marknadspå
byggnad och erfarenhet av marknadsföring/ 
försäljning inom industrin. Du ska helst ha er
farenhet av mönsterkortsområdet. Du ska ha 
goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift 

Kontakta: Kenth Svärd, tel: 019-586325 eller 
070-5586325 kenth svard@era.ericsson.se An
sökan: Ericsson Radio Systems AB 
KL/DST/M/HA Elisabeth Folkesson Box 902 
692 29 Kumla 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Marketing, GSM 
Cicruit Switching Systems 
Marketing and Sales Support is a unit within 
the Product Unit GSM Circuit Switching 
Systems. We are responsible for product mar
keting and global market and sales support of 
the GSM Switching System including the Core 
Network of Third Generation Systems. Our 
main task is to drive and actively support New 
Account Management and Key Account Mana
gement in the sales of switching products and 
solutions towards new and existing customers. 

• We are now looking for a marketing and sa
les oriented person with a good technical un
derstanding of the GSM switching system. One 
part of the work is to develop product marke
ting material, e.g. marketing guides, business 
cases and presentations, and to actively push 
GSM Switching products to the market. Anot
her part is to work closely together with local 
companies in all phases of the sales process 
towards customers, e.g. customer presenta
tions and actively take part in pre-tender, ten
der and negotiation work. 

You should have a M. Sc in Engineering, pre
ferably including a degree in Industrial Marke
ting or similar", and at least two years experi
ence in the area of marketing and sales or 
GSM Switching System. The position entails ex
tensive contacts with Local Companies and 
customers and you must be prepared to do so
me travelling. 

You are result oriented, creative and willing 
to take initiatives. Communications skills and 
fluency in English are important The position 
is located in Kista. 

Contact: Johan Dahlström, phone +46 8 757 
24 21, johan.dahlstrom@era.ericsson.se, Appli
cation marked ref.no KOI09: Ericsson Radio 
Systems AB LX/HS Ann Beer 164 80 STOCK
HOLM ann.beer@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Area Manager 
Network Operators & 
Service providers -
Hardware Services 
• We are looking for two new colleagues to 
work with us as Area Managers within Hard
ware Services (Customer Services), for the re
gion Europe, Middle East and Africa. You will 
be responsible for customer satisfaction and 

the financial result within your designated regi
on. 

This means that you will mainly work with: 
Product management. Technical sales and pro
duct support. Supply management. 

The persons we look for, have a good busi
ness understanding and are fluent in English. 
Experience from logistic operations in an inter
national environment is a qualification. 

You will be stationed at the Regional Office 
in Kista, Sweden. 

Contact: Michael Humer + 46 8 585 339 85, 
michael.humer@era.ericsson.se Charlotta Ryd-
gren, + 46 8 404 28 07, 
charlotta.rydgren@era.ericsson.se Application: 
Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/LY/HS Vrve-
ka Viklund 164 80 STOCKHOLM viveka.vik-
lund@era.ericsson.se 

ERICSSON CABLES AB, MARKETING DIVISION 

Area Sales Manager 
Ericsson Cables provides the new telecoms 
world with reliable network infrastructure that 
combine telecom, datacom and power techno
logies. With over 1100 employees world wide 
and unique expertise in cable network solu
tions and power cable systems, we offer a 
portfolio of products, services, systems and so
lutions enabling our customers to succeed in 
the complex world of communications. 

Ericsson Cables' Marketing Division is re
sponsible for sales and marketing of solutions, 
systems and products for telecom and data
com networks. Ericsson Cables' customers are 
located worldwide. 

• We are now seeking two positions, one for 
the section of Scandinavia, Asia and Middle 
East and the other position to the section of 
Europe, North America and Africa. These two 
positions can be based either in Stockholm, 

Sundbyberg or in Hudiksvall, depending on 
personal preferences. 

As an AREA SALES MANAGER you are re
sponsible for marketing and sales of our pro
duct-range towards a no. of customers on a re
gional basis. 

Through your own market plans and budgets 
you are developing the customers within your 
market segment Your expertise covers areas li
ke strategic analysis of potential market seg
ments, customer interacting, verbal and writ
ten presentations as well as quotations and 
negotiations. 

You are good at establish good and long-
term relations with your customers and you 
shall be able to represent Ericsson Cables at 
various levels at the customer. 

Your education has provided you with a solid 
and good platform in both the economical and 
technical areas. In addition you have been 
working at least 3-5 years with marketing and 
sales, on a relatively high technical level, 
towards customers We would of course welco
me experience from the Telecom area, but it is 
not mandatory. 

To be able to function well in your role as 
Area Sales Manager it is important to emphasi
se that you have a strong own driving- force 
and that you are prepared to work actively 
with your customers. 

You are a good team player and are willing 
to work hard in our ambition to fulfil the com
pany objectives. 

Do not hesitate to contact us for more infor
mation. 

Contact: Jan Lindberg, tel 08-764 3306 
jan.lindberg@eca.ericsson.se Bo Lenander, tel 
08-764 3135 bo.lenander@eca.ericsson.se or 
Human Resources Manager Katrin Kopp, tel 
08-764 0384 katrin.kopp@eca.ericsson.se An
sökan: SL/ECA/N/HC Katrin Kopp. 

GSM/UMTS-utveckling i Älvsjö! 
För drygt 120 år sedan öppnade en ung värm
länning vid namn Lars Magnus Ericsson sin 
egen verkstad på Drottninggatan i Stockholm. 

Då var det väl ingen som trodde att hans 
ambitioner att förbättra en märklig uppfin
ning, kallad telefon, skulle leda till ett företag 
som idag är världsledande på telekommunika
tion. Men sagan är sann. Företaget som fort
farande bär den unge värmlänningens namn 
sysselsätter över 100 000 personer i 140 länder. 

Vi är en enhet i Älvsjö med ansvar för utveck
ling av funktioner i Ericssons GSM-system. 
Arbetet utförs i en internationell miljö tillsam
mans med kollegor i Tyskland, Spanien, USA, 
Finland och Grekland. Den kraftiga ökningen 
av funktioner i GSM-systemet ställer ytterligare 
krav på oss i Älvsjö. Därför söker vi nu följande 
medarbetare inom systemutveckling. 

Sektionschef systemledning 
Ref.nr 99:117 

Vår systemledningssektion ansvarar för de tidiga 
faserna i projekt och utför förstudier och krav-
specificering inom GSM och UMTS. Just nu 
arbetar vi inom UMTS O&M, HLR på Telorb, 
CAMEL, Prepaid och Short Message Service mm. 

Som sektionschef kommer du att leda 
arbetet på sektionen och delta i det tekniska 

arbetet. Du kommer att ingå i avdelningens 
ledningsgrupp och samarbeta med kollegor i 
Tyskland och Spanien. 

Du bör ha flerårig erfarenhet av design/sys
temledning inom Telekom/Datakom. Erfaren
het inom GSM är en merit. Du bör också ha 
tidigare ledarerfarenhet (linje/projekt), vara 
öppen, flexibel och ha en positiv inställning. 

Kontaktperson: 
Henrik Malmström, tfn 08-719 98 45 
e-mail: henrik.malmstrom@era.ericsson.se 

Test & Verifiering 
Ref.nr 98:170 

Inom Test & Verifiering kommer du att arbeta 
med att verifiera den funktionalitet som imple-
menterats i vår design. Arbetet sker i huvudsak 
i simulerad miljö. 

Vi söker dig som har 2-5 års högskoleut
bildning eller motsvarande. Du är antingen 
nyutexaminerad eller har arbetat några år med 
mjukvaruutveckling. Vid behov kommer du 
att få ta del av vårt interna utbildningspro
gram. 

Kontaktperson: 
Stefan Englund, tfn 08-719 91 80 
e-mail: Stefan.N.Englund@era.ericsson.se 

För ovanstående tjänster är det viktigt att du är 
öppen, flexibel och tycker om att arbeta i en 
växande organisation. Mycket av vårt arbete 
utförs i en internationell miljö, därför är goda 
kunskaper i engelska ett krav. 

Skicka din ansökan märkt med ref.nr till: 

Ericsson Radio Systems AB 
LX/HS Ann Beer 
164 80 STOCKHOLM 
e-mail: ann.beer@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Affärsutvecklare -
GSM Office Solutions 
Dags att ta ett nytt steg i din kaniär? Vill du ha 
ett jobb där du: får ett större personligt ansvar, 
kan utveckla ett brett personligt internationellt 
nätverk inom Ericsson, får arbeta med mark
nadsföring pä en expansiv marknad, får bred 
kompetens på våra totallösningar, kan utnyttja 
dina erfarenheter av mobiltelefonisystem. får 
jobba tillsammans med motiverade och entu
siastiska medarbetare 

Vi är en liten avdelning pä produktenheten 
Base Station Systems (PU-BSS) som ansvarar 
för marknadsföring av kompletta inomhuslös-
ningar inkluderande allt från radionät till 
centralt kontrollerade slutanvändartjänster. Vi 
arbetar med lönsamhets- och paketeringsfrå
gor för att säkerställa att våra lösningar hante
ras effektivt i alla led, frän tidig marknadsför
ing tills att de utgör en fullt integrerad del av 
operatörens nätverk. Arbetet bedrivs i en inter
nationell miljö, i samarbete med våra lokalbo
lag. 

• Tjänsten som AFFARSUTVECKLARE - GSM 
OFFICE SOLUTIONS innebär många mark
nadskontakter för att säkerställa att våra lös
ningar tillgodoser kundemas krav. 

Du kommer att ansvara för utveckling av mo
deller för lönsamhetsberäkningar, hantera pri
ser, tariffer och annan marknadsinformation 
för våra tillämpningar. Resultaten används i 
kundmöten och presentationer för att påvisa 
lönsamheten av att investera i våra lösningar. 

Du har en ekonomisk högskoleexamen. Du 
har ett utpräglat affärssinne och förmågan att 
självständigt planera och genomföra kvalifice
rade åtaganden. Du behärskar engelska i tal 
och skrift och är övertygande i din kommuni
kation. Du har under en tid arbetat med mobil
telefon! och vill nu vidga dina vyer. Tidigare ar
bete i kundprojekt är meriterande. 

Kontakta: Michael Bjärhov tel 08-404 42 03, 
michael.bjarhov@era.ericsson.se Ann Nordens
tam, personal tel. 08-757 22 87 Ansökan: 
Ericsson Radio Systems AB LV/HS, Kerstin Alm-
blad, 164 80 STOCKHOLM 

ERICSSON TELECOM AB 

Business Analyst 
Wireline Systems 
The wireline business is in many ways a matu
re market It is therefore essential for Ericsson 
to carefully select customers and markets to 
whom it will direct related sales efforts. Addi
tionally, the deregulation of the Telecom in
dustry attracts new players whose main objec
tive is to generate value for its shareholders 
and not to provide a public service. 

The Business Analysis team, located within 
Business Control, gives support to Business 
Planners, Business Managers, Account Mana
gers or others involved in selling wireline solu
tions in areas like: Customer & Account prioriti
zation, to have a good understanding of our 
customers' financials and their business envi
ronment in order to target the winners. Market 
prioritization, to understand and put a price on 
political risks and macroeconomk factors. Bu
siness case creation, to show our customers 
that investing in our solutions will generate va
lue and goes in line with their overall business 
strategy. Valuation of new pricing methods, to 
secure required return when applying innova
tive deal structures including exposure to 
direct operator business risks, such as revenue 
sharing or pay as you grow schemes 

• We are now looking for an analyst who has 
a great understanding of how shareholder va
lue is created and driven. We expect you to ha
ve a Master degree in finance and preferably 
experience in the operator analysis field. Ex
tensive financial modelling skills is an impor
tant prerequisite, in addition to fluency in oral 
and written English. You must have sincere in-
trest in both the financial markets and the tele
com sector and be prepared to travel. 

Contact: Emil Nilsson, tel 9 2508, emil.nils-
son@etx.ericsson.se Application: Helene Palm, 
TN/ETX/X/H tel 9 6941, 
helene.palm@etxericsson.se 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS BUSINESS 
UNIT ENTERPRISE SYSTEMS, NACKA STRAND 

Ericsson communications solutions for enter
prise networks combine and improve advan
ced ways of exchanging information via voice, 
data, video and evolving future media. This re

quires a true understanding of how businesses 
and professionals interact - an understanding 
that goes far beyond meeting just the techno
logical requirements. 

Our customers include owners of small to 
large enterprise networits, local as well as 
multinational. We also offer solutions for Inter
net service providers. We deliver quality of ser
vice over converged networks. We provide staff 
with full onsite and offsite mobility. We integ
rate computer and telephony applications on 
the desktop. We enable coordination of all bu
siness interactions over the media of choice. In 
essence, we help businesses forge enduring 
relationships with customers. 

Global Business Support 
• Global Business Support is an organization 
within Indirect Business. We work closely to 
our Regional Business Managers, securing fast 
and professional service to the region. We are 
now looking for a new person in our group. 
We believe that you have Business knowledge, 
Customer orientation, General product skills 
and ability to locate and find resources outside 
the own department. 

Key activities: Information. To be the point of 
contact for RBD, RBM. Act on logistic pro
blems. Price information and calculations. Pro
vide general information on products and busi
ness offers 

Pre-sales: Assist with tender/bid/ Statement 
of compliance. Carry through special activities 
like: co-ordinate presentationse, event co-ordi
nation, find the right pre-sales competence for 
each situation 

Administration: Financial and economical re
ports. Export and control regulations. 

Good knowledge in English is required. Ot
her languages as German, French or Spanish 
are considered as additional qualifications. You 
should have at least 3 - 5 years of working ex
perience , preferably within Sales or Sales sup
port. 

Contact: Asa Jacobsson, Director Global Busi
ness Support e-mail: asa.jacobsson@ebc.erics-
son.se Phone +46 8 42 20168 Susanne Pet
tersson, Human Resources e-mail: 
susanne.pettersson@ebcericsson.se Phone + 
46 8 42 20102 Application: NA/EBC/BEES/HR 
Susanne Pettersson Ericsson Business 
Networks S-131 89 STOCKHOLM 

ERICSSON SVERIGE AB 

Marknadskommunikatör 
• Nu söker vi medarbetare till enheten Profes
sional Services, som arbetar med konsulttjäns
ter, integration och "managed services" i nära 
samarbete med våra svenska kunder. 

Du kommer att utarbeta marknads- och 
marknadskommunikationsplaner för vårt verk
samhetsområde. Du deltar också i arbetet med 
den löpande strategiska planeringen. Dessu
tom kommer du att bearbeta sälj- och infor
mationsmaterial från affärs- och produktenhe
terna så att det passar våra lokala förutsätt
ningar. Att arrangera, hålla i och utvärdera kun
devenemang och seminarier är en annan viktig 
del i de blivande arbetsuppgifterna. Arbetet 
drivs i nära samverkan med informations- och 
marknadskommunikationsenheten inom Erics
son Sverige AB. 

Vi behöver dig som får saker gjorda. Du har 
relevant utbildning från områdena kommuni
kation/marknadsföring och har arbetat med 
marknadskommunikation tidigare. Du har god 
analytisk förmåga kombinerat med ett grafiskt 
och stilistiskt seende. 

Säljare 
• Våra säljare är med och assisterar Ericsson 
Sveriges "Account Teams" i deras försäljning 
vilket innebär att du är med och analyserar vil
ket behov våra kunder har samt utarbetar och 
presenterar tjänstelösningar. Du utarbetar of
ferter, prissätter kunderbjudanden, och deltar i 
arbetet med att arbeta fram strategier för att ta 
hem nya ordrar. 

För att komma i fråga för tjänsten tror vi att 
du har mycket god förmåga att skapa kundre
lationer på alla nivåer. Du är resultatfokuserad, 
uthållig och har mycket god samarbetsförmå
ga-

Tidigare erfarenhet från försäljning är ett 
krav. Ericssonkunskap, samt kännedom om 
operatörer och tjänsteförsäljning är meriteran
de. 

Kontakta: Andreas Luiga, 08-579 181 81, e-
post: andreas.luiga@ese.ericsson.se eller Char
lotte Rubin, 08-579 183 88 e-post: 
charlotte.rubin@ese.ericsson.se Ansökan: 
Ericsson Sverige AB SE/ESE/Personal Lena Si

monsson 126 25 Stockholm e-post: lena.si-
monsson@ese.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Business Developer 
• Do you wish to work within the booming 
business of Wireless Internet? 

Wireless Internet Solution (WISE-) is a pro
gramme, defined by Ericsson, intended to help 
GSM operators provide new data-related solu
tions in their GSM networks. WISE- integrates 
GSM and Internet products and technologies 
into a range of solution packages, which ex
tend and enhance the mobile user's access to 
information and applications. 

We are now looking for a Business Develo
per manager who will work with identifying 
the strategic, and most profitable, solutions for 
WISE-. You will take on the exciting challenge 
of being responsible for defining alternative 
scenarios for one of the fastest growing busi
ness of Ericsson. 

The scope of your work will be: Defining the 
customers need for wireless data services. Col
lecting requirements from Ericsson Local Com
panies for future solutions. Identifying suitable 
products and services for the solutions. Con
ducting pre- and feasibility studies for different 
solutions. Conducting business cases for diffe
rent solutions. Perform strategic business plan
ning for the WISE- team and related functions. 

You should be extremely outgoing, indepen
dent and result oriented. 

As a candidate you should also have: Experi
ence of GSM systems. Experience from data-
corn. A business oriented mind. Good English 
skills, both written and spoken. 

The candidate should have an academic de
gree such as MSc or equivalent 

The work will include contacts with markets 
outside Sweden. Thus, you should be available 
for travel. 

Contact: Bo Maurin, phone 08-585 339 98 
bo.maurin@era.ericsson.se Fad Pharaoh, pho
ne 08-757 56 07 fadi.pharaon@era.ericsson.se 
Application: Ericsson Radio Systems AB 
KI/ERA/LHS Birgitta Ahrebo 164 80 STOCK
HOLM birgitta.ahrebo@era.ericsson.se 

ERICSSON COMPONENTS AB, ENERGY 
SYSTEMS DIVISION I KUNGENS KURVA 

Customer Order Handling 
Energy Systems utvecklar, producerar och 
marknadsför produkter för telekommunikation 
såsom strömförsörjningsutrustningar och -
system, klimatsystem samt energiövervak
ningssystem och energirelaterade tjänster. 

• Vi söker dig som vill ansvara för hantering av 
beställningar från våra kunder. Du kommer att 
få totalansvar för våra kommersiella åtaganden 
mot en viss kund. I arbetetsuppgiftema ingår 
bl.a. att ta emot kundorder, beställa internt och 
externt producerade produkter, ordererkänna 
till kund samt bevaka att ordern levereras och 
faktureras. I arbetet ingår även att svara på för
frågningar från kund, deltaga i kundmöten 
samt svara för sammanställning av order och 
leveransdata. 

Vi vill att du har en akademisk bakgrund 
med inriktning mot teknik eller ekonomi eller 
utbildning och erfarenhet som kan värderas 
likvärdigt Vi tror att du är initiativrik, självstän
dig, noggrann, har lätt för att samarbeta med 
andra och är serviceinriktad. Du behärskar eng
elska i tal och skrift, övriga språkkunskaper 
samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är 
meriterande. 

Kontakta: Susanne Nyström tel 08-721 6958 
email: Susanne.Nyström@eka.ericsson.se eller 
Kerstin Sandqvist (personal), tfn 08 - 721 7461 
email: Kerstin.Sandqvist@eka.ericsson.se Ansö
kan (märkt K99044) senast 990618: E-post: 
CV.energy@eka.ericsson.se Ericsson Compo
nents AB Energy System Division KK/EKA/K/P 
Kristin Engh 164 81 KISTA - STOCKHOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SWEDEN 

Marketing Manager, 
Customer Management 
Solutions 
Professional Services (PS) was formedin 1999 
within the operator segment as part of Erics
son's increased focus on professional services 
and non-traditional business areas Working 
within Ericsson, we offer systems, integration 
and consultancy services to Fixed, Mobile and 
Data Network operators within Customer Ma
nagement, Network Management, Internet 

Service Providers and Management Consul
ting. The regional PS office in Stockholm, was 
started in January of 1999 and is responsible 
for the business in Europe, Middle East and Af
rica, (EMEA). 

• We now have a job opening within the 
Customer Management area as a Marketing 
Manager to be filled by a sales oriented, entre
preneurial person with the right background: 
As a marketing manager you will be responsib
le for building up the organisation and our bu
siness of Integration, Billing solutions, Sen/ices 
activation. Fraud solutions, ISP to telecom ope
rators, in the EMEA region. We offer both, in
ternally developed systems and services, as 
well as systems and services from external 
partners that we have supply agreements with. 
You will ensure customer buy-in for our 
systems and services together with our local 
account teams and you will have an overall re
sponsibility for following projects through till 
completion. I.e., you will work very closely with 
Ericsson's partners, account managers and 
customers. You must be able to travel extensi
vely. 

As a marketing manager, in addition to the 
general requirements, you will have: Experien
ce of billing systems or billing consulting for te
lecom operators or from working for a telecom 
operator with billing systems. Experience in 
handling contract negotiations and in outlining 
proposals. International marketing experience. 

YOUR PROFILE: To be successful, we believe 
that you are the type of person who: Can re
cognise and create opportunities, as well as 
act upon them. Is goal oriented and flexible. Is 
motivated by responsibility. Can prioritise. En
joys working both independently and as part 
of a team. Is culturally aware. Has strong orga
nisational skills. Has strong communication 
skills, both in oral and written English. Has ad
ministrative and report writing skills. 

Contact: Dennis Uppström, Director Customer 
Management Solutions Phone +46 8 404 
8413 e-mail: dennis.uppstrom@era.ericsson.se 
Håkan Sjödin, General Manager EMEA phone 
+46 8 757 1036 e-mail: 
hakan.k.sjodin@era.ericsson.se Application: 
Ericsson Radio Systems AB NHS Towa Raak 
164 80 STOCKHOLM e-mail: 
towa.raak@era.ericsson.se 

ERICSSON ELECTRONIC DISTRIBUTION AB, 
KISTA 

Ericsson Component Distribution ingår i Erics
son Electronic Distribution AB. Ericsson Electro
nic Distribution AB är en av de ledande distri
butörerna i Norden inom området elektronik
komponenter. Vi omsätter drygt I miljard kro
nor och antalet anställda är ca 220 personer. 
Vi har kontor i alla nordiska länder samt i 
Tyskland och England. Vi utökar nu med en 

Teknisk säljare 
• som skall ansvara för försäljning av hela vårt 
produktsortiment av elektromekaniska kompo
nenter, främst kontaktdon, till kunder i Sverige 
och till våra exportkunder. Din uppgift blir att 
arbeta med indesign, förhandla årskontrakt 
och individuella order samt utveckla våra goda 
relationer med kunder och nyckelpersoner. Du 
kommer att ha ansvar för en egen försäljnings
budget och arbeta nära våra fältsäljare. 

Du skall ha teknisk utbildning på minst gym
nasienivå och en utpräglat kommersiell lägg
ning. Tidigare erfarenhet av säljarbete samt 
kunskap om kundanpassade kontaktdon är na
turligtvis meriterande. 

Vi arbetar i trevliga lokaler i Kista. 

Kontakta: Joakim Jarstad, tfn 08-404 6065, 
Mats Andersson, tfn 08-757 4254 eller Bitte 
Rutberg, personal, tfn 08-757 4712. Ansökan 
märkt ECD-TS senast 990618: Ericsson Electro
nic Distribution AB Att Ingela Ström 164 81 
KISTA-STOCKHOLM E-mail: 
lngela.Strom@eke.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Price Manager, GSM 
Systems Europe and Africa 
77ie GSM System business (BMOC) continues 
to expand rapidly. We at Business Manage
ment & Support, Europe and Africa (ERA/LC) 
are therefore looking for an additional Price 
Manager. We would like to get in touch with 
you who like speed, drive change, meetpe 
ople, learning about other cultures, and last 
but not least Doing Business. 
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• We are looking for the right person to work 
with Price strategies and business argumenta
tion. You will be part of the Price Management 
group, and is expected to have a good unders
tanding of the GSM system and GSM opera
tor's business situation. The Candida te will re
fer to the Manager of the Price Management 
group and Africa (KI/ERA/LC). You will both be 
responsible for your own area and participate 
in Task Forces. 

Some of the Key tasks are: Develop and 
Maintain Price Strategies on Product as well as 
system level. Packaging and pricing of new 
hardware and software. Argumentation to 
justify the Price towards customers. Develop 
customer business cases for new solutions and 
product Pricing support in tenders. Support 
Business Management and M(LC)s with Price 
strategies and Price support 

The right person should have a master de
gree in engineering and/or business, and at 
least 3 years experience with the Telecom in

dustry. The position requires flexibility, fluency 
in spoken and written English. If you can hand
le other languages it is merit. 

As an individual you like to participate in 
doing business and have developed good soci
al skills and understanding of doing business 
with other cultures. 

Other key words to you are Initiative, Drive, 
Ambition, Quality and Fun. 

Most of your job will be i n dose co-opera
tion with our Business Managers and Key Ac
count Managers within Europe and Africa. 
Thus, you must be prepared to travel and stay 
out for periods of 1-2 weeks at a time. 

The positioning, which is located in Kista, is 
open for both local employment and interna
tional assignments. 

Contact: Carsten Nielsen, tel. -1-46 8 75 75 523, 
e-mail: Carsten.Nielsen@era.ericsson.se Appli
cation: Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/LG-
HS Marie van den Bos, Ericsson Radio Systems 

AB, 164 80 Stockholm e-mail: Marie.vanden-
Bos@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Sattelite Systems -
New Opportunities 
Ericsson has closely been following the deve
lopments of the emerging regional and global 
satellite systems. 

Ericsson has focused on narrowband 
systems for voice and low rate data (like Iridi
um, Clobalstar and ICO) and broadband 
systems for multimedia services for voice, data 
and video (like Astrolink, Teledesic and 
Skybridge). Our narrow-band satellite systems 
are CME20-based with additional satellite fun
ctionality. 

Ericsson has been awarded three gateway 
infrastructure contracts. In March 1997 a 

contract was signed with ICO, a global mobile 
satellite system operator, and in December 
1997 Ericsson signed a contract for Thuraya, a 
regional mobile satellite system operator. Wé 
recently signed our third contract, Astrolink 
which is a broadband system. 

• To be able to support and provide the satel
lite operators with a total satellite system we 
are working closely with several satellite com
panies. 

The satellite footprint for our regional system 
Thuraya covers 50 countries. The implementa
tion schedule for Thuraya is 36 months. During 
this time we will support our partner in the US 
and of course the satellite operator in UAE, 
work on the development of new satellite fea
tures within CME20 and coordination with our 
local companies. 

If you think this is a real challenge and want 
to work in a small organisation, than we can 
offer you interesting positions as: 

Vill du jobba för ett högteknologiskt företag 
— i direktkontakt med kund? 

Ericsson Sverige AB 'ii Ericssons nystartade mark
nadsbolag i Sverige. Vi verkar på en av världens mest 
spännande och avreglerade marknader, med en stän
digt expanderande infrastruktur för tele- och data
kommunikation. 

Ericsson Sverige AB:s kunder ligger i framkant 
när det gäller områdena tele-, datakommunikation 
och IP. Det ställer höga krav på oss som snabb leve
rantör av tjänster, produkter och lösningar inom 
dessa områden. Våra kunder är operatörer, samt såväl 
privata som offentliga organisationer i Sverige. 

Företaget bestar av cirka 600 medarbetare med 
starkt kundfokus. Vi har kontor bland annat i Malmö, 
Kumla, Göteborg och Nynäshamn. Huvudkontoret 
ligger på Kungsholmen i Stockholm. 

Nu söker vi medarbetare till enheten Professional 
Services, som arbetar med konsulttjänster, integra
tion och "managed services" i nära samarbete med 
våra svenska kunder. 

Säljare 
Våra säljare är med och assisterar Ericsson Sveriges 
"Account Teams" i deras försäljning, vilket innebär att 
du är med och analyserar vilket behov våra kunder 
har samt utarbetar och presenterar tjänstelösningar. 
Du utarbetar offerter, prissätter kunderbjudanden, 
och deltar i arbetet med att arbeta fram strategier för 
att ta hem nya ordrar. 

För att komma i fråga för tjänsten tror vi att du 
har mycket god förmåga att skapa kundrelationer på 
alla nivåer. Du är resultatfokuserad, uthållig och har 
mycket god samarbetsförmåga. 

Tidigare erfarenhet från försäljning är ett krav. 
Ericssonkunskap, samt kännedom om operatörer och 
tjänsteförsäljning är meriterande. 

Practice Area Manager 
Som Practice Area Manager ansvarar du för ett t jänste-
eller kundsegment. Du anpassar tjänsteerbjudanden 
från Ericssons affärs- och produktenheter, utvecklar 
nya tjänster och bygger kompetens för att möta 
kundkrav. 

Andra viktiga arbetsområden är att definiera stra
tegier, initiera marknadsaktiviteter, samt bidra som 
expert vid seminarier och kundpresentationer. 

Du blir lönsamhetsansvarig för tjänsteerbjudanden 
inom det egna området. 

Vi behöver tjänsteområdesansvariga till följande 
områden: 
• Telecom Management 
• Network Management Services 
• Managed Services (Outsourcing) 

Du har gedigen kunskap om tjänsteförsäljning och är 
resultatinriktad, kreativ och självständig. Dessutom 
är du skicklig på att hålla engagerande presentationer. 

Du är utbildad civilingenjör eller civilekonom och 
har stor erfarenhet av kundrelationer. 

Konsulter 
Som konsult söker du aktivt nya möjligheter för utfö
rande och försäljning av konsulttjänster till våra 
kunder. Du tillhandahåller tjänster, som möter kun
dernas krav inom ett av följande områden: Telecom 
Management, Mobil Data lösningar, Maskin till 
Maskin kommunikation och Network Design för 
Datakom och IP nät. 

Du har dokumenterad expertkunskap inom ditt 
specialistområde och dessutom en önskan att bygga 
på och ytterligare fördjupa kunskapen inom detta 
område. Kort sagt - du strävar efter att bli bäst i 
Sverige inom ditt område. 

Dessutom är du resultatinriktad, kundorienterad, 
har god problemlösningsförmåga och mycket god 
samarbetsförmåga. 

Projektledare 
Våra projektledare genomför olika kundprojekt inom 
Telekom Management, Managed Services och Data-
kom/IP området. Som projektledare ansvarar du 
givetvis för kundnöjdhet och för leverans inom givna 
kostnads-, tids- och kvalitetsramar. 

Den person vi söker har mångårig erfarenhet från 
kundprojektledning och mycket god förmåga att 
planera och organisera det egna och projektteamets 
arbetet. Initiativförmåga, allmän teknisk och ekono
misk kompetens, samt goda tele- och datakom kun
skaper är egenskaper hos dig som vi värdesätter. 

Marknadskommunikatör 
Du kommer att utarbeta marknads- och marknads
kommunikationsplaner för Professional Services 
verksamhetsområde. Du deltar också i arbetet med 
den löpande strategiska planeringen. Dessutom kom

mer du att bearbeta sälj- och informationsmaterial från 
affärs- och produktenheterna så att det passar våra 
lokala förutsättningar. Att arrangera, hålla i och 
utvärdera kundevenemang och seminarier är en 
annan viktig del i de blivande arbetsuppgifterna. 
Arbetet drivs i nära samverkan med informations-
och marknadskommunikationsenheten inom Ericsson 
Sverige AB. 

Vi behöver dig som får saker gjorda. Du har rele
vant utbildning från områdena kommunikation/mark
nadsföring och har arbetat med marknadskommu
nikation tidigare. Du har god analytisk förmåga 
kombinerat med ett grafiskt och stilistiskt seende. 

För samtliga tjänster gäller att du är nyskapande, ini
tiativrik och vill jobba i direktkontakt med kunder. 

Kontakta: Andreas Luiga, 08-579 181 81, 
e-post: andreas.luiga@ese.ericsson.se 
eller Charlotte Rubin, 08-579 183 88, 
e-post: charlotte.rubin@ese.ericsson.se 

Skicka din ansökan till: 

Ericsson Sverige AB 
SE/ESE/Personal Lena Simonsson 
12625 Stockholm 
e-post: lena.simonsson@ese.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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Senior Sales Manager 
• As a Sales Manager you will work with the 
sales and customer order flow and be respon
sible for fulfilling the customer's high expecta
tions. You will be a part of the marketing and 
sales team towards the customer account Cre
ate and maintain market plans, responsible for 
meeting and exceeding sales booking objecti
ves, billing quotas and consolidated profitabili
ty targets, maintain and negotiate contracts 
and establish long-term partnerships between 
our customer and Ericsson. 

The successful candidate should have an abi
lity to build and maintain good customer rela
tions, have strong sales & leaderships skills and 
experience from several markets/regions. 

For the position we need a person whose 
profile shows that you are outgoing, indepen
dent and serf-motivated with strong interper
sonal and communication skills. You should 
have a university degree, preferably M. Sc or 
similar. Good written and oral skills in English. 
You should have experience in tender prepara
tions. Location for this position is Sundbyberg. 

Contact: Catharina Jedberger, tel +46 8 404 
4464 or Barbro Wincent, Human Resources 
+46 8 764 32 06 Application: Ericsson Radio 
Systems AB SG/ERA/KD/H Barbro Wincent 164 
80 STOCKHOLM Barbro.wincent@era.erics-
son.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Professional Services within the segment 
Network Operator and Service Providers - For 
a successful Partnership 

Professional Services (BOPS) is an Ericsson 
Business Unit that delivers business solutions 
and consultancy services to network operators 
and service providers around the world. 

Professional Services offers: Business Con
sulting. Telecom Management & Systems In
tegration (Billing & Customer Care, Service Ac
tivation, Network Management, Fraud i Secu
rity). Managed Services (Operation of custo
mer network, support systems and IT environ
ment). Quality Improvement Solutions. Solu
tions for Internet Service Providers. 

The Professional Services Marketing Depart
ment is responsible for Business Management 
within two of our direct markets, China and Ja
pan and therefore we need a: 

Service Marketing, 
Manager, China & Japan 
• The Service Marketing Manager will ensure 
that the selected Market Unit (China & Japan) 
works in a focused way to sell and deliver Pro
fessional Services (PS) in order to generate 
highly profitable business with high customer 
satisfaction. 

This entails supporting Product Units and 
Market Units in their efforts to be successful in 
their competence areas within the selected 
market with the goal to increase business (and 
market share) in a profitable way. You will also 
be responsible for following up Market Unit 
progress and reporting back to Professional 
Services management 

Important activities include: Ensuring that 
the Market Units create a business plan for 
Professional Services and that they allocate re
sources to execute the business plan with help 
(if needed) from the different Product Units. 
Increase knowledge of PS Service & Product 
portfolio at the Market Units at different orga
nizational levels. Organization of Marketing Se
minars and other Marketing Activities. Co-ordi
nating cross Product Unit offerings and solu
tions towards the Market Unit and the end 
customer when needed. Follow up of the busi
ness plan, service sales and service delivery to
gether with the Market Units and the Product 
Units. Creation of a good atmosphere and coo
peration between the Market Unit and PS (re
lationship building). 

Your profile: We believe that you have good 
knowledge of the business framework of Erics
son, preferably also from the cultures of China 
and/or Japan. We also believe that you unders
tand the difference between consulting servi
ces and products and are able to communicate 
this. You are perceived as a senior person 
within marketing and sales. And we know that 
you are prepared to travel extensively. 

What's in it for you? Opportunities for advan
cement Responsibility - personal develop
ment. New, service-minded organization. Dy
namic working environment International con
tacts with management and specialists at all 
levels. 

Contact: Stefan Johansson Phone +46 8 
4043619 stefan.m.johansson@era.ericsson.se 
Application: Ericsson Radio Systems AB NH 

Towa Raak 164 80 STOCKHOLM 
towa.raak@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Projektkoordinator/ 
orderkoordinator 
• Till logistikenheten inom affärsenheten TD-
MA Systems söker vi en projektlogistiker. 

Vill du hjälpa oss att ge våra kunder snabba 
och kompletta leveranser? Gillar du internatio
nella kundkontakter samt att samarbeta med 
säljare, projektekonomer, systemingenjörer 
och leverantörer? Är du dessutom serviceinrik-
tad och kreativ kan du få chansen att ansvara 
för hela materialflödet i några av våra kundpro
jekt runt om i världen. 

Du är civil, mellan eller gymnasieingenjör 
gärna med erfarenhet från telekommunikation 
eller projekt. Goda kunskaper i engelska är ett 
krav. 

Kontakta: Anders Karlsson, 08-757 3593 
Andreas Nordin, 08-757 3517 Ansökan: Erics
son Radio Systems AB, AH/H Tom Larsson, 164 
80 STOCKHOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Strategic Marketing 
• We are a new unit at Business management 
Europe and Africa Which is being established 
to market and launch our products as well as 
Ericsson at our markets. We are now looking 
for one 

Market Analyst 
• You will conduct, analyse and drive, end-
user-studies, competitor, customer and market 
studies in order to get a profile of the market 
and its needs. Increase the knowledge of each 
market place in order to develop the right mar
keting strategy and approach. 

Marketing Managers, 
2 persons 
• You will drive and initiate marketing activiti
es, make the marketing strategy into a saleable 
and understandable message, and sell this into 
the account teams and to our customers. You 
will further make preparations for market laun
ches, e.g. make time schedules, launch plans 
and sales material. Adapt the market messages 
adapted to the specific market place. Gather 
experiences from markets when it comes to 
launches and outcomes from them and make 
this information usable to other markets. 

Contact: Peo Knutson, tel: +46 8 757 16 52 or 
+46 70 626 26 75 Application: Ericsson Radio 
Systems AB KI/ERA/LG/HS Marie van den Bos 
Marie.vandenBos@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Consultant -
Venture Analysis 
TDMA Systems-BMOA is one of the fastest 
growing business units within Ericsson Radio 
Systems We are the market-leader for cellular 
telephone systems and services based on TD
MA standards. Our mobile telephone system, 
CMS 8800, «the most sold system in the 
world and our markets around the world are 
growing rapidly. We are now looking for a 
Venture Analysis Consultant to join our team. 

• As a venture Analysis consultant you will en
sure that the taskforce sales activities are ba
sed on knowledge and understanding about 
the operators, investors, and the end-customer 
market You will also secure the sales force tar
gets and convince the right executive decision
makers with a business model based on rele
vant commercial and market information. 

Your tasks will include developing business 
cases and market plans to be presented to po
tential customers based on general and speci
fic information for the individual mobile opera
tor. You will be in close cooperation with the 
customer and with a third party expertise furt
her develop and adapt these business proposi
tions in order to prove that our solution will 
deliver superior value to the customer. You will 
also work as an interface for internal and exter
nal specialists/consultants within all applicable 
Specialist fields such as marketing, market seg
mentation and financing when creating busi
ness models. 

Working as an interface towards investors, 
banks and Ericsson internal financing specia

lists in close cooperation with the Business 
Lobbyists when pursuing the sales work is also 
a part of the job. You will even, in close coope
ration with Business lobbyists, develop the 
usage of business plans and business cases in 
the sales work and utilize and adapt available 
tools for creating business cases. 

We are looking for a person with a Masters 
Degree in Business and/or Economics and 
who is fluent in English. You should preferably 
have at least 5 years of experience working for 
an operator, within the fields: market strategi
es, mergers and acquisitions, financing, or new 
license opportunities. You should also have at 
least 5 years of experience within sales and 
marketing, preferably within systems sales. 
Good knowledge of mobile telephony and ex
cellent presentation skills are a must and you 
should also be used to working with financial 
models. 

Contact: Anders Bohlin, +46 8 404 7389 An-
ders.bohlin@era.ericsson.se Application: Erics
son Radio Systems AB KI/ERA/AH/H Marie 
Hällgård 16480 Stockholm 
marie.hallgard@era.ericsson.se 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Communication Manager 
The mission of the Corporate Sourcing organi
zation is to support Ericsson's long- and short-
term profitability through effective sourcing of 
technology, products and services. 

The strategy is focused on: alliances with 
key Suppliers managed by Corporate Program 
Managers, common Processes, toolbox and 
measurements to ensure one message to the 
Suppliers, develop a First Tier structure to con
tinue up in the value chain, when feasible, 
competence development through utilization 
of best practices, integrate our suppliers as 
early as possible in the development of Erics
son Products, be the preferred customer for 
our suppliers, cross functional and cross orga
nizational networking, optimize the supplier 
base. 

• We need to strenghten our organization 
with a Communication Manager. Within the re
sponsibilities of Corporate Sourcing Develop
ment and Support contribute to the positio
ning of Corporate Sourcing and Technology 
Sourcing and enhance the units' capabilities in 
handling the relationships with all relevant sta
keholders (customers, suppliers, management, 
employees, etc). 

Responsibilities and main activities: Branding 
of Corporate Sourcing and Technology Sour
cing. Information strategies and implementa
tion of various kinds of information activities, 
as: reverse Marketing (Suppliers), internal Mar
keting ("Customers" and Employees), web
master and editor, newsletters, weekly mana
gement letters. Information process develop
ment Specific focus on information about 
Click-to-Buy. 

In accordance with the current specified "po
wer of attorneys", budgets and Ericsson speci
fics. Qualifications Your professional back
ground is from marketing communications in 
an international business environment. You 
have experience of leading people in line- and 
prodject roles. You must have a strong interest 
in interacting with people, empowerment and 
coaching is natural for you as of course a 
strong orientation and business drive. 

You should have excellent skills in writing 
and speaking English, and be skilled in the use 
of IS/IT tools such as Microsof Office, Publisher 
programmes as well as web tools. In addition, 
you should be business-oriented, efficient 
flexible and well-structed but at the same time 
you should be service- minded and find it easy 
to communicate with people from different 
cultural backgrounds. 

Contact: Ulf Holm Director Sourcing Develop
ment and Support Phone: +46 8 719 9933 or 
e-mail urf.holm@lme.ericsson.se Application: 
Kerstin Ahlberg Personnel Department 
KI/LME/P E-mail kerstin.ahlberg@lme.erics-
son.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 
The Product Unä (PU) Radio Network Products 
(RNP) is responsible for the development, sup
ply, maintenance and marketing of radio pro
ducts for TDMA & PDC systems RNP is a truly 
international organization with units at several 
locations in Europe and in the Americas. To 
our group of Product Marketing and Support -
TDMA we are looking for a Product Pricing 
Manager and a Product Marketing Manager 

Product Pricing Manager 
• As a Product Pricing Manager you will take 
the overall pricing responsibility and coordina
tion of RNPs product offering. The position 
spans widely from maintaining the price lists of 
existing products to identify value drivers for 
fast and accurate price positioning of new pro
ducts and solutions. You will need to have a 
very flexible focus to handle both the details in 
pricing of our existing products and the future 
pricing strategy for the PU. Part of the job will 
be to develop our pricing processes to make 
them more efficient 

Pricing requires the involvement of several 
units so the position demands cross-functional 
interactions with different groups within and 
outside the PU. The Product Pricing Manager 
will support, initiate, drive and develop the 
commercial aspects of PU RNP's offerings to 
ensure the right price positions for the whole 
life-cycle of our products. Further, you will be 
the PU's external interface in price related issu
es towards Business Units, other PUs, Market 
Units and Local Companies. 

We are looking for a person with good analy
tical skills, good communication skills and the 
ability to drive and motivate. University degree, 
3 years of business experience, preferably 
within the computer or telecommunications 
business, a good business sense combined 
with technical skills and an affinity with high 
tech products and sen/ices. Fluency in English 
and a sen/ice minded attitude are required. 

Product Marketing Manager 
• The position as product marketing manager 
requires both commercial and technical com
petence. The successful candidate will be able 
to translate the technical functionality of the 
products into clear, concise commercial argu
ments which highlight our customer needs 
and value. As a product marketing manager 
you will be responsible both for the introduc
tion of new products as for the longer term 
marketing messages and support. A successful 
product launch requires a clear marketing 
messages, attractive packaging, good-pricing 
strategies and a well-thought marketing cam
paign. The launch of the product will be carried 
out through both internal as well as external 
presentation events. After the actual launch 
the longer term market message and co-ordi
nation of arguments and strategies to support 
the sales of our products take over. 

The position requires co-ordination of diffe
rent functions, both within the parent compa
ny and subsidiaries. It is therefore essential 
that you are outgoing, independent creative 
and self-motivated. You will also need high in
terpersonal and communications skills to con
vey our messages in the right way. Candidates 
for the position should have a university de
gree or similar, several years experience wor
king in an international business environment, 
preferably in the telecommunications busi
ness. Fluency in English is required. 

Contact: Johan Brännmark, phone 08-404 77 
53, johan.brannmark@era.ericsson.se Magnus 
Nielsen, phone 08-404 45 62, magnus.niel-
sen@era.ericsson.se Application: Ericsson Ra
dio Systems AB AH/HS Elisabet Grahl 164 80 
STOCKHOLM elisabetgrahl@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Openings at 
PU VAS Marketing 
Do you believe that the future lies in the con
vergence of fixed and mobile, telecom and da-
tacom? Do you believe that service applica
tions, in all variations, will drive the new tele-
coms world? 

We have taken the best of two worlds, the 
former Network Intelligence organisation at 
BN and Value Added Services at BR and mer
ged them into PVAS: Product unit Value Added 
Services. By offering a broader product range 
and truly converging services we are set to 
conquer the telecom communicty. That our 
market is exploding is an understatement Pre
paid is driving mobile systems and handset 
sales. Number Portability has to be implemen
ted by all European operators by January I, 
2000. We provide these plus some 30 other 
services for fixed, mobile, as well as converged 
fixed-mobile and telecom-internet applica
tions. 

• In order to harness this explosion and turn it 
into a profit generator for Ericsson we need 
additional skilled professionals in our marke
ting organisation. A number of positions are 
available in our Mobile, Fixed and Communica
tions Convergence business support and in our 

http://son.se
mailto:stefan.m.johansson@era.ericsson.se
mailto:towa.raak@era.ericsson.se
mailto:Marie.vandenBos@era.ericsson.se
mailto:ders.bohlin@era.ericsson.se
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Join WCDMA Systems! 
Market interest in the new WCDMA based world 
standard is booming! Our mission at WCDMA 
Systems is to ensure provisioning of the most com
petitive products and solutions for WCDMA 
based third generation mobile systems and termi
nals ensuring successful business to our customers. 
The area for our involvement covers end-to-end 
system solutions including Applications, Service 
Network, Core Network, Radio Accesses, Manage
ment Systems and Terminals. The organizational 
framework includes marketing, product units for 
terminal and infrastructure products, acceptance 
and verification centers, and customer service units, 
all focusing on deployment of aligned and complete 
solutions. 

Project Management 
We offer senior project management positions at 
the project office. The goal is to lead and coordinate 
development and customer projects, which involve 
several Product Units and Market Units within 
Ericsson, in such a way that challenging Time-to-
Market and Time-to-Customer goals for the total 
system offering can be met. The strategy is to align 
the projects at the participating Product Units in 
terms of content, time and priorities in order to 
get full leverage of the total organization. Speci
fically, we seek: 

FOA Main Project 
Managers/Coordinators 

We anticipate a situation where our brand new sys
tem offering will be rolled out in quite large volu
mes on several markets with little separation in 
time. You will set strategies for how to handle 
FOA for the system release, and implement them 
in the organization. This is also a major competence 
development challenge. 

Beta-operation 
Main Project Manager 

In order to fine-tune and validate our initial sys
tem offering for UMTS, we plan to launch a Beta-
operation in cooperation with an operator. Your 
task will be to manage the Beta-operation project, 
which will involve everything from definition of 
the Beta-network, roll-out of the UMTS Beta-sys
tem to completion of verification. 

Development 
Main Project Managers 

We are currently establishing the main project for 
the first system release of UMTS, but soon we need 
to start establishment of the main project for the 
second system release. Opportunities exist both to 
enter the team working with the first system release 
as well as to start preparations for the second telease. 

We offer you a leading position in the focal point 
of the launch of the WCDMA based UMTS System, 
which has prerequisites to reach an even wider glo
bal deployment than GSM. You will inevitably get 
a wide view of Ericsson's business processes, orga
nization and technology areas. You will become a 

part of a project office of about ten experienced 
senior project managers where new ideas are a 
necessary complement to traditional wisdom. 

System Management 
We are searching for team players to be a part of 
our team working with the overall System 
Management for Ericsson WCDMA Systems. We 
are working with definitions of architecture and 
functional distribution, and the standardization 
for the WCDMA systems. Our focus area is end-
to-end system solutions. 

The job involves broad contacts within and out
side Ericsson. Main internal interfaces are the Pro
duct Units, Business Management and Market 
Units. External interfaces include Key Customers, 
Standardisation bodies and Competitors. 

Due to the increased focus and customer inter
est for 3G Systems we now need to reinforce and 
are looking for people within the following areas: 
- Standardization, e.g. 3GPP Service and System 

Aspects, WG 2 Architecture 
- System Studies, e.g.Virtual Home Environment/ 

Open Service Architecture, Multimedia, Charac
teristics, Server/Media Gateway architecture, and 
distribution of main requirements 

- Technical Marketing, support to Business Manage
ment and Market Units for customer questions 
and tender work, participate in customer meetings 
giving presentations of new system solutions. 

Product Management 
Having a co-ordinated and competitive product 
portfolio is a key factor for our business success. 
The system is being assembled out of products and 
nodes from many product units within Ericsson. 
It is the role of Product Management to work 
with product requirements and product plans for 
complete offerings. 

The work within Product Management involves 
broad contacts within and outside Ericsson. Main 
interfaces are leading customers, Ericsson product 
units, business management and market units. 

Depending on your competence profile and inte
rest you will work in one or more of the following 
areas: 
- The customer dialogue: Understanding the needs 

and requirements of customers. Converting these 
requirements into main requirements on systems 
level for our products. Identifying characteristics 
and properties in our product offering that satisfy 
customer needs 

- The requirement process: Formulating require
ments on systems level for our internal work. 
Tracing requirements through the TTM process. 
Packaging requirements into releases and sales 
objects on systems level. 

- Business development: Identifying drivers in the 
3G communications market. Taking initiatives 
in order to change our product offering or com
plementing the value chain. Communicating the 
Ericsson view at internal and external presenta
tions and conferences. 

Who Are You? 
We believe that you preferably meet the following 
criteria: 
• Good communication skills leading to compre

hensive and constructive presentations of com
plex problems and situations 

• Being a team player, willing to share informa
tion and ideas 

• Being an entrepreneur, willing to seek solutions 
beyond the book 

• Several years of working experience 
• A well established contact network within Ericsson 
• Ability to and interest in working with a holis

tic view 
• Enjoy working in a networked and growing orga-

For further information about Project Manage
ment please contact: 
Martin Ingels, phone: +46 8 404 29 17 
martin.ingels@era.ericsson.se 

For further information about System Manage
ment please contact: 
Jan Zaar, phone: +46 8 757 04 98 
jan.zaar@era.ericsson.se 

For further information about Product Manage
ment please contact: 
Gunnar Blockmar, phone: +46 8 757 25 69 
gunnar.blockmar@era.ericsson.se 

Kajsa Möller, Human Resoureces, 
phone +46 8 404 72 93 
kajsa.moller@era.ericsson.se 

Please send your application to: 

Ericsson Radio Systems AB 
Gunilla Åsberg, JHS 
164 80 STOCKHOLM 
gunilla.asberg@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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Solutions and Price Management units. To me
et our expectations you are person with a 
strong drive and determination. You have a 
Master of Science degree and a few years of 
experience from mobile and/or fixed systems. 

To get a better understanding of where you 
can fit in contact: 

Contact: Jan Hallberg, Mgr Wireline Operators 
jan.hallberg@etx.ericsson.se +46 8 681 1191, 
Lena Beming, Mgr Mobile Operators lena.be-
ming@era.ericsson.se +46 8 757 0988, Tho
mas Josephson, Mgr Solutions Management 
thomas.josephson@etxericsson.se +46 8 719 
7213, Rachid Chihani, Mgr Price Management 
and Market Intelligence 
rachid.chihani@etxericsson.se +46 8 719 
8924 or Mats Hellman, Mgr VAS Marketing 
+46 8 404 3997 

mats.hellman@era.ericsson.se Anna Sand
ström, Human Resources +46 8 719 5493 an-
na.sandstrom@era.ericsson.se Application 
marked Openings at PU VAS Marketing: Erics

son Radio Systems AB KI/ERA/LU/HRS Anya 
Brännström 164 80 Stockholm 
anya.brannstrom@era.ericsson.se 

PERSONAL 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Manager 
People & Organization 
We have taken the best of the two worlds, the 
former Network Intelligence organization at 
BN and Value Added Services at BR, and mer
ged them into PVAS: Product unit Value Added 
Services. With a broader product range, and 
truly converging services to offer, we are ready 

to conquer the minds of the telecom communi
ty-

• We are looking for a Manager to run People 
& Organization (P&O) within PVAS. People & 
Organization consists creative people working 
within the areas of Human Resources, Compe
tence & Operational Innovation, IS/IT and In
ternal Information - a total of about 20 per
sons. You will also be part of ERA/LU manage
ment team and report to LUC. 

The success of PVAS depends critically on 
achieving and maintaining high levels of com
petence for the organization as a whole and 
for the individuals working in it. Developing 
and co-ordinating processes internationally 
that achieve this will be your main responsibili
ty. 

P&O's mission is: To support VAS in beco
ming a Visible And Strong organization with 
motivated and competent people, sharing 
common values and an efficient information 
system. 

To be successful in this position / c j should 
have a relevant university degree '-. d sc me 
years of experience from one or sta»ral af the 
areas of responsibilities. 

We believe that you have former managerial 
experience and that you possess drive and de
termination combined with a humble attitude. 
We expect you to contribute to an open at
mosphere. 

Furthermore your co-operation and commu
nication skills are excellent and you have a 
good knowledge of the Ericsson world. 

If this sounds like the job for you, then plea
se send your CV and job application as soon as 
possible to the address below: 

Contact: Carl-Gustaf Leinar, phone 08-404 51 
42 E-mail: carl-gustaf.leinar@era.ericsson.se or 
Christina Wetterberg, phone 070-519 81 25 E-
mail: christina.wetterberg@era.ericsson.se Ap
plication: Ericsson Radio Systems AB 
KI/ERA/LH/S Birgitta Ahrebo 164 80 STOCK
HOLM E-mail: birgitta.ahrebo@era.ericsson.se 

ERICSSON 

Take the step into the future 
- GO FOR DATACOM! 

The business unit "Datacom Networks and IP Services" is responsible for solutions for data communication and IP services and 
we are now launching a number of new exiting products and network solutions that dramatically will change the way that telecom networks are 
implemented. We have developed Ericssons new high-performance ATM switch, AXD 301, that is the base for Ericssons Multi-Service Network 

offering. We are now expanding in Älvsjö, on the outskirts of Stockholm and we urgently need people in a number of competence areas. 

Product Marketing 
Product Marketing is responsible for product positioning and 
messaging. We drive market awareness and revenue for ATM products. 
We create marketing material and supports for exhibitions and 
customer presentations. We are the link between Product Management, 
Market Units and other Business Units. 

We now wish to expand the group with one or two people. Your 
main task will be to market the products and solutions to the sales 
channels at local companies. 

You should have experience in datacommunication (ATM 
background is an advantage). Your background is in product 
management and/or product marketing. Your personal situation allows 
you to travel. 

Contact: Anna Sandberg +46 8 719 94 19 
anna.sandberg@etx.ericsson.se 

Product Management & 
Network Solutions 

At ATM Network Solutions, we support marketing by providing 
typical ATM network solutions with corresponding business cases as 
well as technical information about our ATM products. We frequently 
present our solutions to customers. We are also responsible for 
preparing requirement specifications for the ATM switch develop
ment. 

We now need to expand the group with one or two people. Your 
main tasks will be to support marketing with network solutions, 
business cases and presentations. 

For the position, you should have experience from product or 
system management, knowledge of ATM technology (or willingness to 
leam about it) and be able to do customer presentations 

Contact: Martin Ljungberg + 46 8 719 37 94 
martin. ljungberg@etx.Ericsson.se 

System Management 
The system management team is responsible for the overall system 
architecture of the AXD 301 switching system. The team set the 
requirements on system characteristics and does a follow up. 

The system management team work closely together with the 
development organisation and is responsible for design roles and 
supports with design expertise. 

An important part of the system management position is to specify 
new applications on the system platform, this work is done in close co
operation with product management. 

We now need to expand the system management team with one or 
two people. For this position, you should have experience from system 
management in other systems and/or experience in data commu
nication or network management. 

Contact: Peter Carlsund +46 8 719 26 39 
peter.carlsund@etx.ericsson.se 

Integration & Certification 
The test organization is responsible for AXD 301 system integration 
and certification, interoperability tests and also for the test facilities. 

You will cooperate with the rest of the testers in the ATM system 
lab and also participate in complete network integration tests. The 
focus for the test team is the AXD 310 ATM switch but you will also 
get the chance to work with interoperability test with the most up-to-
data datacom product from all major vendors. 

To be able to do this we think that you are technically educated, 
interested and/or have technical knowledge in ATM, know some 
UNIX and why not Erlang as well. 

Contact: Gunilla Cobert +46 8 719 77 45 
gunilla.cobert@etx.ericsson.se 

For additional information: ( fan Malmqvisi 16 8 i 1 » ^ - 18, jan.malrnqvist@etx.ericsson.se 

SEND YOl R APPLICATION: Jan Malmqvisi • 16 8 719 57 48, jan.malmqvist@etx.ericsson.se 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Learning Consultant 
for Competence & 
Operational Innovation 
• We have taken the best of the two worlds, 
the former Network Intelligence organization 
at BN and Value Added Services at BR, and 
merged them into PVAS: Product unit Value 
Added Services. With a broader product range, 
and truly converging services to offer, we are 
ready to conquer the minds of the telecom 
community. 

Competence & Operational Innovation is 
part of People & Organisation (P&O), which al
so consists of Human Resources, IS/IT, and In
ternal Information. People & Organisation is 
located in Sundbyberg and Karlstad. P&O's 
mission is: To support VAS in becoming a Visib
le And Strong organisation with motivated and 
competent people, sharing common values 
and an efficient information systems. 

As a learning consultant you will: Support the 
organisation in collecting and analysing compe
tence needs. Continuously develop the Compe
tence Management process. Initiate adequate 
competence development activities. Search for 
and communicate new ideas and trends within 

the competence area. Promote "open" ways of 
working. Actively participate in networks. Have 
you been working as a learning consultant or 
have you had any type of personnel responsibi
lity? Then we think you might be the right per
son for us. If you also have a positive mind, 
then you are the right person! 

Contact: Britt Lööv, at +46 54 193604 E-mail: 
brittloov@era.ericsson.se or Anna Hermans-
son, at +46 54 193686 E-mail: anna.hermans-
son@era.ericsson.se Application latest 990607: 
Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/LU/HR 
Anya Brännström 164 80 STOCKHOLM E-mail: 
anya.brannstrom@era.ericsson.se 

PLANERING, LOGISTIK 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Japan Expanderar 
• Affärsenheten BMOJ ansvarar för att förse 
den japanska marknaden med kompletta mo
bila kommunikationslösningar inom PDC stan
darden, som idag är världens näst största mo
bilstandard med över 40 miljoner abbonenter. 
Japan marknaden forsätter att öka kraftigt och 
vi ser en mycket stark tillväxt för våra sex ope
ratörer de närmsta åren. För att kunna möta 

Go Global with WS Supply Chain 
TTC Operational Development manages the 
development of Wireline Systems Global 
Supply Chain (GSC). It's a dynamic, high-skil
led team which now needs to strengthen it's 
strategic and implementation competence/-
experience to keep up with the increased speed 
of change. We have the following challanging 
positions open. 

Manager Supply & 
Implementation business 

process 
Your responsibility as a Supply & Implemen

tation (S&I) business process manager is to 

ensure that Wireline Systems S&I process is 

World Class. The main responsibility areas to 

achieve this are: 

- Manage the sub-process owner network (our 

sub-process owners are spread around the 

world, from Karlstad to Melbourne). 

- Manage the process budget (for both process 
development and maintenance). 

- Ensure a world class process by using interal 
best practices and external bench marking. 

- Together with other Business Units and cor
porate strive for and develop common ways 
of working in the TTC flow, e.g. represen
ting WS in TTC Global. 

- Secure that S&I requirements are fulfilled in 
the TTM flow. 

- Communicate and make process (incl. met-
hods&tools) available to WS Global Supply 
Chain line organisation. 

We believe you have line manager and/or pro

ject manager experience and good knowledge 

of the TTC flow. A visionary mind and a posi

tive attitude towards change is essential and we 

take for granted that your English is good and 

you don't mind travelling. 

Global Operational 
Excellence Program 

Manager 
The Operational Excellence (OPEX) Program 

Manager is to ensure that World Class practi

ces are implemented in Wireline Systems 

Global Supply Chain. The main responsibility 

areas to achieve this are: 

- Trigger, support and follow-up implemen-

tion of local OPEX programs (currently 

running "Class A" initiatives will be used as 

a base). 

- Manage a network of local OPEX program 
managers. 

- Together with the Supply & 
Implementation business process owner pro
vide the local OPEX programs with 
Operational Excellence practices. 

- Set-up and perform regular assessments of 
the local OPEX programs (together with 
professional assessment bureaus). 

You should have project manager and/or line 
manager experience and good knowledge of the 
TTC flow. Experience from implementing 
change is essential. Work experience from our 
local companies is a plus as a big part of the 
work will be done locally. 

GSC Information 
Technology Specialist 

As a GSC IT specialist you co-ordinate and 

support an efficient implementation of a com

mon IT platform in Wireline System Global 

Supply Chain (GSC). 

The main responsibilities are to provide the 

local companies within GSC with IT support 

system information and implementation sup

port. We believe this is achieved by local visits, 

web/help-desk communication and by establis

hing /driving a network with local IT support 

system responsibles. 

You need to have good knowledge of the 

TTC (Time-To-Customer) flow and experience 

from implementation of IT support systems 

(e.g. ERP systems, Supply Chain planning sys

tems, project management support systems 

etc.). The job involves travelling as the focus 

will be our local companies. 

For further information contact: 

X/XOD Per Nordin, phone +46 8 719 41 47 

per.nordin@etx.ericsson.se 

X/XOD Jan Lindberg, phone +46 8 719 24 15 

Jan.c.lindberg@etx.ericsson.se 

Send your application to: 

Ericsson Telecom AB 
HF/ETX/X/XOH Ann Jinklev 
126 25 Stockholm 
ann.jinklev@etx.ericsson.se 

Make yourself heard. 

ERICSSON 
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nuvarande och framtida kundbehov behöver vi 
förstärka vår supply-organisation och söker 
därför 

Två planerare med sinne för 
innovation 
• Som planerare har du ansvar för ett antal le
verantörer med uppgift att..: I nära samarbete 
med våra leverantörer kontinuerligt förbättra 
leveranskvalitén. Skapa och upprätthålla goda 
relationer med våra leverantörer. Orderlägga 
till våra leverantörer. Orderuppföljning av våra 
leverantörer. Aktivt följa upp leverantörernas 
leveransförmåga. 

Vår organisations storlek ger dig fantastiska 
möjligheter att på nära håll arbeta med alla 
delar i suppfy-kedjan. Då du ges stora möjlig
heter att påverka arbetssätt samt delta i pro
jektarbeten, förväntas du också att aktivt delta i 
förbättringsarbetet av supply-flödet. 

En erfaren logistiker 
• Till vår avdelning Order Management söker 
vi en erfaren och initiativrik logistiker som 
kommer att få det totala ansvaret för minst en 
av våra interna kunder, dvs att säkerställa kom
pletta just-in-time leveranser. Orderinläggning, 
orderuppföljning, v iss fakturering och progno
suppföljning är de vanligaste uppgifterna. TTC 
processförbättringsarbetet är också en viktig 
del av arbetet då vi arbetar aktivt för att korta 
ledtider och höja leveransprecisionen. 

För ovan nämnda tjänster söker vi dig som 
har relevant högskoleutbildning eller gedigen 
erfarenhet av logistik/planering. Du behärskar 
svenska och engelska i tal och skrift Det är vik
tigt att du är en självständig, utåtriktad, drivan
de och ansvarsmedvete n person, som ser ett 
mervärde i att samarbeta med andra. Du besit
ter också förmågan att på ett affärsmässigt sätt 
ställa krav på våra kunder och leverantörer. 
Kännedom om Ericsson samt kunskaper i vårt 
ordersystem GOLF är meriterande. 

Kontakta angående Planerare: Leif Söder
ström, sektions chef, tel 08-757 5647 e-mail: 
leif.soderstrom@era.ericsson.se Angående Lo
gistiker: Lars Claesson, sektion chef, tel 08-404 
2426 email: lars.daesson@era.ericsson.se Kaj
sa Möller, Personal, tel 08-404 7293 e-mail: 
kajsa.moller@era.ericsson.se Ansökan: Gunilla 
Åsberg, JHS Ericsson Radio Systems AB 164 80 
STOCKHOLM e-mail: guniNa.asberg@era.erics-
son.se 

ERICSSON RAD» SYSTEMS AB, JÄRFÄLLA 
TDMA Systems är en av de snabbast växande 
affärsenheterna inom Ericsson Radio Systems 
AB. Vi expanderar och har många utmaningar 
framför oss 

Vi startar nu upp en ny enhet Supply Unit 
Sweden som skall ansvara för materialflödet 
från order till leveransEnheten ansvarar också 
för kundkonfiguration d.vs sammansättning 
av underenheter till kompletta radiobasstatio
ner samt funktionsprovning av dessa. 

Planering/Orderhantering 
• Ansvara för hela orderflödet inom enheten 
inklusive bevakning och uppföljning. Samman
ställa och bearbeta prognoser. Kundorder: Or
dermottagning, orderplanering, orderbekräf
telse , orderbevakning Vara enhetens dagliga 
kontakt med kunden. Kundanpassningsorder: 
Planering, orderläggning, beordring, bevak
ning. 

Du bör ha utbildning inom logistik/ekonomi 
samt flerårig erfarenhet från 
orderhantering/planering 

Arbetsuppgifterna kräver god samarbetsför
måga, noggrannhet initiativkraft samt kom
mersiellt tänkande och tekniskt förståelse då 
vår fokus ligger på ledtider, kvalitet och leve
ransprecision. Goda kunskaper i engelska då 
våra kunder finns utanför Sverige. Hör gärna av 
dig så berättar vi mer. 

Kontakta: Lars Pettersson tel. 08-585 35 369 
Börje Blomroos tel. 08-585 35 338 Ansökan: 
Ericsson Radio Systems AB, AH/H Tom Larsson, 
164 80 STOCKHOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. MARIEVIK 

Local Communication Systems is a new unit 
currently in expansion. Our mission is to supp
ly multi-service solutions for the home, for real 
estate companies, and the local community. 
We look at end users' needs and develop the 
services they require in Internet/intranet Te
lephony, Video and Telemetry. We build on an 
integrated solution based on fibre from the 
home. We are a young group in which creati
vity, speed and new ways of working are our 
inspiration. You will have the chance to work 
in this very interesting area. An area that we 
and our customers believe wiH be an impor
tant part of Ericsson's future. We now need to 
reinforce our operation with the following po
sition. 

Product Manager 
• This position calls for someone who can de
velop and realise product plans for sound busi
ness. You should have experience in managing 
products, purchasing design, product business 
cases and specifications of systems and pro
ducts. You should be an engineer or the equi
valent 

Contact: Sven Sjölinder, tel: 08-681 24 87, 
sven.sjolinder@era.ericsson.se Application: 
Ericsson Radio Systems AB SG/ERA/KD/HS 
Mari Skoglöf 164 80 STOCKHOLM 
mari.skoglof@era.ericsson.se 

ERICSSON ELECTRONICS. OPTO ELECTRONIC 
PRODUCTS 

Product Marketing Manager 
• Opto Electronic Products, en produktlinje in
om Ericsson Microelectronics, har med mer än 
20 års erfarenhet av fiberoptiska produkter en 
stark position på marknaden. 

VI söker nu en PRODUCT MARKETING MA
NAGER till sektionen för marknadsföring och 
affärsutveckling. Vi ansvarar för marknadsföring 
och teknisk support till våra befintliga kunder 
och för utveckling av nya marknader. 

Arbetsuppgifterna innebär ansvar för: att ko
ordinera och driva arbetet med att ta fram of-
fertunderlag. teknisk support till kunder och 
säljare, bevakning av konkurrenter och mark
nadstrender, kundbesök och teknisk mark
nadsföring av produkter t ex vid mässor och ut
ställningar 

Våra produkter är fiberförstärkare och ett 
brett sortiment av sandar- och mottagarmodu-
ler för fiberoptiska kommunikationssystem 
med bit- hastigheter upp till lOGbit/s. Applika
tioner finns inom SONET/SDH- transmis
sionssystem inklusive WDM, Fiber-To-The-Curb 
och framtida Fiber- To-The-Home system. 

Vi söker Dig som vill vara med i en dynamisk 
utveckling där affärsmöjligheterna är unika! Du 
har teknisk utbildning på högskolenivå, gärna 
med erfarenhet av optoelektronik och med 
minst två års erfarenhet av marknadsföring och 
kundkontakter. Du är drivande, resuftatinriktad 
och trivs i en expansiv internationell miljö! 

Kontakta: Helen Olofsson, N/YK, tfn 08-
7574402, email: helen.olofsson@eka.erics-
son.se eller Heidi Svärd, personalavdelningen, 
tfn 08-7575430, email:heidi.svard@eka.erics-
son.se Ansökan, märkt Marketing Manager-
N/YK: Ericsson Components AB, N/K Kerstin 
Jacobsson, 164 81 Kista. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB. 
LUND 

Produktchef-
Vehicle Handsfree 
• Till Global Product Management Accessories 
i Lund söker vi en Produktchef inom produk
tområdet Vehicle Handsfree. 

Som produktchef kommer Du att ansvara för 
ett antal bil-handsfree produkter från idé till 
färdig produkt genom hela produktlivscykeln 
och även under dess livslängd på marknaden. 
Produktområdet omfattar allt från enkla hållare 
av telefoner i bilen till integrerade handsfree-
lösningar och Bluetooth baserade koncept Di
na arbetsuppgifter kommer att vara allt från 
idéskapande kring nya produkter, initiering av 
marknadsundersökningar, specificering och 
lönsamhetsbedömning av nya produkter, till 
uppföljning av p roduktema genom utveckling
sfasen så att en komplett produkt finns fram
me vid lansering. 

Dina viktigaste kontakter kommer att vara 
våra marknadsregioner, då det även är Din 
uppgift att förse dessa med produktinforma
tion, säljargument och stödja pris-sättningen. 

Du kommer även att ansvara för den tekniska 
koordinationen inom produktområdet vi Iket 
innebär att följa med i utvecklingen av nya te
lefon plattformar, delta i audioforum mm, för 
att uppnå optimal funktionalitet med telefo
nerna för kommande produkter. 

I utvecklingsprojekten deltar Du som intern 
kund för att för att ge hela produkten rätt ut
formning, även inkluderande förpackning, do
kumentation och produkt-informationsmateri
al. 

Som person bör Du vara drivande, flexibel 
och strukturerad för att kunna realisera Dina 
produktideér. Du innehar en högskoleexamen 
och har teknisk bakgrund eller intresse, gärna 
inom elektronikområdet Om Du har intresse 
för audio och bilar är detta en fö rdel, men ing
et krav. Vi förutsätter att Du har PC vana, samt 
behärskar engelska i tal och skrift. 

Kontakta: Sigge Frolov, tfn 046-19 31 92, eller 
Martin Wenhov, tfn 046-19 40 92, Ansökan: 
Ericsson Mobile Communications AB, Persona
lenheten, 221 83 Lund. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Need a challenge? Join the future! 

The Product Unit Packet Switching Systems is 
a part of Ericsson Radio Systems AB in Kista. 
We develop and market packet data solutions 
for GSM and the next generation mobile telep
hony system UMTS. 

An "Innovation Cell" has very recently been 
created within the product unit Packet Swit
ching Systems. The clear objective for this new 
innovation cell is to develop and market "Real
time Routers for Wireless Systems" for all wire
less (mobile) product lines within the Ericsson 
group. The products shall fulfill very stiff requi
rements, for example to handle Voice Over IP 
in mobile networks. 

• The customer segment is today mainly inter
nal customers, but a clear understanding of 
end customer's requirements is a necessity 
and therefore end customer relations shall be 
established. 

We work together with an Ericsson unit in 
Gothenburg which has the responsibility of 
system and system design. 

As a new department we need to expand. 
We can offer the right person for the positions 
below a very challenging work and working 
environment both locally and internationally. 
Team and entrepreneurial spirits togheter with 
initiatives will be essential parts for success. 

We are now eager to employ candidates for 
the following positions with the corresponding 
experience: 

Product Manager 
• The following responsibilities apply for the 
product manager who will be a part of a pro
duct management team: Define the overall 
strategic product roadmap. Define product de
velopment based on customer's requirements, 
standard and edge functionality and perfor
mance. Define strategic standardisation items. 
Secure patents. Define platform concepts and 
real time operating systems. Be responsible for 
the technical interface to customers and to 
system responsible. Initiate studies. Make pro
duct presentations internally and externally. 
Work with partners. Be responsible for a pro
duct realease/increament step of product 

Skills and experiences: Broad knowledge of 
router functionality, technology and architectu
re. Broad experience of data networks and te
lecom networks architectures. Experience and 
knowledge of market and product situation to
day and trends. Knowledge of development 
environments, real-time systems, HW and SW 
technologies. Experience of O&M systems da-
tacom and telecom networks and equipment 
Managerial experience. Languages: English is 
essential. Team worker and take responsibility. 

Technical and Business 
Intelligence Manager 
• Responsibilities: Assemble and analyse ma
jor market actors products, trends, capabilities 
etc. Analyse in detail competitors products ar
chitecture. Participate in defining strategies 
and products. Communicate internally, both to 
managers and to developers about findings 
and strategic issues 

Skills and experiences: Knowledge of data-
corn and telecom industries. Knowledge of HW 
and SW architectures and components. Know
ledge of IP technologies. Independent 
Networking and mingling skills. Excellent in 
writing and speaking English. 

Business Standardisation 
Manager 
• Responsibilities: Develop strategic standar
disation proposals with focus on business im
portance. Participate in high level standardisa
tion meetings, mainly IETF. Co-ordinate stan
dardisation participation and issues. Analyse 
competitors standardisation activities from a 
business perspective 

Skills and experiences: Familiar with standar
disation organisations and work procedures. 
Knowledge of data and telecom industries. 
Analytic and strategic competence. Good at in
fluencing people. 

Contact: Peter Heintz, phone +46 8 404 45 17 
peter.heintz@era.ericsson.se Bo Danielsen, 
phone +46 8 404 81 67 bo.danielsen@ 
era.ericsson.se Application: Ericsson Radio 
Systems AB KI/ERA/LK/HS Susanne Holmene 
164 80 STOCKHOLM susanne.holmene 
(gera.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Strategic Product Planning 
Business Unit TDMA Systems (BMOA) is one of 
the fastest growing business units within Erics
son Radio Systems. We are the market-leader 
for wireless systems and services based on D-
AMPS/AMPS. Today, over 50% of the world's 
wireless subscribers are served by TDMA 
systems 

• We have an open position for a Strategic 
Product Planner, within the Business Line Ma
nagement organization. Our unit is responsible 
for turning technology into business. We do 
this by creating and maintaining a comprehen
sive product line evolution plan for all BMOA 
products. We also perform a business manage
ment function for each major release by in
suring that the release product-mix meets 
customer expectations while maximizing the 
business potential for BMOA. 

You work closely with all BMOA product 
units, other Business Unit functions, and Mar
ket Units. This position will give you insight in
to all the products offered by all the BMOA 
product units and the future evolution of TD
MA systems. 

We are seeking individuals to drive major re
lease content and to optimize the overall func
tional compliance while maximizing the busi
ness potential. To achieve this, the position re
quires a unique combination of a commercial 
orientation combined with the ability to un
derstand the technical capabilities, limitations 
and interactions. 

We are looking for a person with excellent 
analytical and organizational skills, good busi
ness sense, and an overall knowledge of the 
various wireless network components. Further
more we assume that you as a person are out
going, independent, creative, and enjoy the 
challenge this position offers. You should have 
a university degree and 3 - 5 years of experien
ce working with wireless solutions, in a Pro
duct Management or Marketing role. Fluency 
in English is essential. 

Come and feel the excitement of working in 
the fast paced world of BMOA!! 

Contact: Gregory Rogers, phone +46 8 404 72 
08 greg.rogers.b@era.ericsson.se Application: 
Ericsson Radio Systems AB AH/H Richard Ter-
sander 164 80 Stockholm 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Product Manager -
Core Systems 
• Within Product Unit - Mobile Switching Cen
ter (PU-MSC), the section Platform Manage
ment, Core Systems is building a team of pro
duct managers who will ensure that the core 
of our MSC application is moving into the third 
generation TDMA systems. We are looking for a 
person who will take on exciting challenges as 
Product Manager. 

The MSC-Core is developed within the newly 
created CAPC organisation headed from EED, 
Aachen Germany. Your responsibility is to on 
one hand maximize Core development in 
CAPC and on the other hand secure/prepare 
introduction of any new solutions and pro
ducts in TDMA-Versions. 

Your main tasks are: analyze business oppor
tunity based on customer, market and techno
logy evolution, define and present Business 
Case for any new solution and product within 
MSC-Core. create Statement of Direction and 
Product Roadmaps. put requirements and or
der MSC-Core development in CAPC. prepa-
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http://son.se
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re/give input for MSC-Core development in 
PU-MSC Versions, participate in PU-MSC and 
CAPC Product Management forums. 

You will also make customer presentations 
and support product introduction of new solu
tions and products. The job involves some tra
velling within Asia Pacific, North and South 
America, and Europe. 

The ideal candidate has a M.Sc. or B.Sc in CS 
or EE and experience with switching technolo
gy, especially in the field of cellular communi
cation. He or she should be familiar with AXE 
products and preferably also with other Erics
son products (telORB, AXD, etc). Fluency in 
English is required, Spanish or Portuguese is a 
plus. The person we are looking for is serf- mo
tivated, ambitious and mature. 

Contact: Patrik Roséen, Manager - Core 
Systems 08-58532666 Application: Ericsson 
Radio Systems AB, ERA/AH Tom Larsson, 164 
80 Stockholm 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Strategic Product Manager 
for Radio Network & OEM 
The product unit Radio Network Products pro
vides competitive Radio Network Products for 
TDMA i.e. the American Cellular Standard. 
Strategic Product Management has the overall 
profitability Responsibility for the product port
folio. We are now looking for a product mana
ger within the area of Operation and mainte
nance within the radio network 

Strategic product management has the ove
rall task of defining profitable TDMA radio pro
ducts. Typical task is to define customer rela
ted requirements on products, define product 
strategies, create business cases and initiate 
and follow up design together with system 
management and design organization. To 
keep close contact with customers and toget
her with the customer define requirements on 
new products, define prices and be involved in 
early marketing activities. 

• We are looking for a Product Manager within 
the area Operation and Maintenance. The 
main focus will be on 3rd generation TDMA 
system based on EDGE but since we are mi
grating from today's TDMA system, also exis
ting platform must be considered. We offer you 
a challenging position including opportunity to 
interact with customers both for defining re
quirement and making product presentations. 
Since these task cover both market competen
ce and as well as system competence we put 
strong requirement on you. We hope that you 
are person that have good social skills, a good 
driving ability, a pragmatic approach. You are 
not afraid of trying new ways of doing things. 
M.SC or B.SC and at least 5 years of experien
ce of telecom /IT solutions are prerequisites. 

Contact: Johan von Pemer, phone +46 8 757 
39 78, johan.von.perner@era.ericsson.se Appli
cation: Ericsson Radio Systems AB AR/HS Elisa
bet Crahl 164 80 STOCKHOLM 
elisabetgrahl@era.ericsson.se 

PRODUKTION 

ERICSSON COMPONENTS AB, ENERGY 
SYSTEMS DIVISION I KISTA. 

Produktionsplanerare 
Power modules utvecklar, marknadsfär och till
verkar DC/DC omvandlare för telekommuni
kationsområdet Vår verksamhet expanderar 
kraftigt med ökad försäljningsvolym, nya pro
dukter och nya kunder. 

• Vi söker nu en produktionsplanerare till vår 
tillverknings enhet i Kista. Planering ansvarar 
idag för nedbrytning av marknadsprognoser, 
produktionsplaner till tillverkningen, frisläp
pande av produktionsorder samt uppföljning 
och kommunikation till vår markands och or
deravdelning. 

Vi vill nu fokusera på att utveckla vårt arbets
sätt och rutiner inom planering. Vi söker nu 
därför dig som tycker produktion är spännande 
och som vill arbeta i team mellan produktion, 
inköp, och marknad. 

Ansvaret kommer att omfatta: Utforma pro
duktionsplaner. Frisläppa produktionsorder, 
översikt av kundorder. Uppföljning av tillverk
ning och försenade order varje vecka. Nedbryt

ning av prognoser. Deltaga i planerings team. 
översikt av kundorder och produktionsplan på 
till 2-4 veckor. Nära kontakt med marknadsav
delningen. Initiera och driva förbättringspro
jekt 

Vi söker dig som har teknisk och/eller eko
nomisk utbildning, gärna med erfarenhet av 
planering/logistik. Du är noggrann och har tå
lamod samtidigt Som du är drivande, flexibel 
och ihärdig. Du behärskar engelska i tal och 
skrift 

Kontakta: Ann-Charlotte Johnsson tel: 08-
4046215, e-mail Ann-
CharlotteJohnsson@eka.ericsson.se eller Jan 
Uhlander 08- 7216546, e-mail 
Jan.Uhlander@eka.ericsson.se. Ansökan senast 
990618, märkt K99045: Kristin Engh, e-mail 
Kristin.Engh@eka.ericsson.se Ericsson Compo
nents AB 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Project Manager Pre 
Studies CMS30 
Are you hungry for a project to manage and 
still wants to keep one foot in technology? 

• As a Project Manager for Pre Studies you will 
be responsible for the system development of 
the next release of PDC. Your scope of work 
will cover the following areas within PDC: swit
ching, O&M, datacom and system characteristic 
& improvements. 

We work in an international organization 
where we have contact with Customers, Sup
pliers, Marketing, Product Management De
sign and Verification. It is therefore important 
that you communicate with ease, take own ini
tiatives and speak and write English well. 

We find our customers in Japan, one of the 
fastest, most expansive and in the same time 
toughest markets in the world, a great chal
lenge for the right person. 

You should have worked with AXE 10 for se
veral years, preferably as a system manager, 
and have knowledge about PROPS. Experience 
from mobile systems and project management 
are merits. 

Contact: Ola Hubertsson, phone +46 8 764 
1332 Application marked ref.no KOI54: Erics
son Radio Systems AB LX/HS Ann Beer, 164 80 
STOCKHOLM ann.beer@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

TOTAL PROJECT MANAGERS AND PROGRAM 
MANAGERS FOR MULTI-PROJECT MANAGE
MENT AT BU GSM SYSTEMS! 

Services to network operators is a rapidly ex
panding area for Ericsson. The demands for 
high quality and short lead-times in product 
and service development are consequently 
growing rapidly. At BMOG, Customer Services, 
we are therefore setting up a central Project 
Office with the aim to shorten lead-times and 
increase co-ordination in the total 'Time To 
Market'process within GSM Systems The Pro
ject Office will deal with all major System De
velopment Programs and with Third Party Pro
ducts. For this, the Project Office is currently of
fering positions as 

Total Project and 
Program manager 
• Apart from Multi Project Management within 
'Customer Services', this PM position involves 
being an ambassador for the 'Network Opera
tors' 'Service Area Units' in the 'Product Units' 
and vice versa, to create mutual understanding 
and efficiency. 

Your network will be large. It will comprise 
units all over the 'Network Operators' organiza
tion, with a focus on the Service Area Units 
and the GSM Systems Product Units. You are 
expected to be a prime mover, a facilitator and 
a driving force behind successful development 
and introduction of new Services. 

We believe you to be a Senior PM, TPM or 
otherwise experienced in Project Management 
or Management of Projects. It is also not unli
kely that you already have or aspire to some 
other kind of managing position. You should 
communicate with ease in English and Swe
dish. This position requires co-ordination of 
different functions. It is important that you are 

creative, outgoing, independent though co
operative, and a driver with interpersonal and 
communication skills. 

Contact: Anders Bergstedt, tel +46 8 404 44 
00 or Cari-Olof Bergkvist tel +46 8 585 339 63 
Application: Ericsson Radio Systems AB 
KI/ERA/LY/HS Vh/eka Viklund S - 164 80 
STOCKHOLM viveka.viklund@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Delprojektledare -
HW Logistics 
ERA/LRU är en Product Unit inom Base Tran
sceiver Stations, ansvarig för utveckling av 
GSM Micro BTS utrustning. Detta inkluderar 
även Maxite produktfamiljen och framtida 
små basstationsprodukter. Vi har nu ett antal 
nya produkter som lanseras under 1999, tex 
den första dedicerade basstationen för inom-
husbruk, RBS 2401. 

• Till sektionen HW Logistics,som finns inom 
avdelningen Systems Integration, söker vi nu 
fler DELPROJEKTLEDARE. 

Som delprojektledare kommer du att inom 
ramen för våra produktutvecklingsprojekt att 
ansvara för: Planering av HW. Framtagning av 
prototyper. Leveranser och distribution av HW 
inom projekt samt externt fram till projektav
slut 

Jobbet är självständigt och omväxlande och 
du har mycket kontakt med olika konstruktion
savdelningar samt med produktionsavdelning
en i Gävle. Du kommer också att ha ett nära 
samarbete med våra andra delprojektledare på 
sektionen. 

Lämplig bakgrund är gymnasieingenjör eller 
liknande. Erfarenhet av projektarbete och/eller 
logistik är önskvärt Låter det intressant? 

Kontakta: Leif Ahlman, tel 08-764 13 25, 
leif.ahlman@era.ericsson.se Ansökan: Ericsson 
Radio Systems AB LR/HS la Pettersson 164 80 
STOCKHOLM 

ERICSSON SVERIGE AB 

Projektledare 
• Nu söker vi medarbetare till enheten Profes
sional Services, som arbetar med konsulttjäns
ter, integration och "managed services" i nära 
samarbete med våra svenska kunder. 

Vare projektledare ansvarar för olika kun
dprojekt och givetvis för kundnöjdhet och leve
rans inom givna kostnads-, tids- och kvalitets-
ra§mar. 

Den person vi söker har goda kunskaper om 
projektledning och mycket god förmåga att 
planera och organisera det egna arbetet. Du är 
givetvis också en bra ledare med lysande sa
marbetsförmåga. Initiativförmåga, allmän tek
nisk och ekonomisk kompetens, samt goda te-
le- och datakom kunskaper är egenskaper hos 
dig som vi värdesätter. 

Kontakta: Andreas Luiga, 08-579 181 81, e-
post: andreas.luiga@ese.ericsson.se eller Char
lotte Rubin, 08-579 183 88 e-post: 
charlotte.rubin@ese.ericsson.se Ansökan: 
Ericsson Sverige AB SE/ESE/Personal Lena Si
monsson 126 25 Stockholm e-post: lena.si-
monsson@ese.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Project Manager 
The product unit "PMR over Cellular" is re
sponsible for developing and marketing PMR 
functions for GSM (GSM Pro). 

• The project manager has responsibility for 
development and maintaining of Project stra
tegies by supporting the other parts of the Pro
duct unit; the Market Units, MU's, and the as
sembly/test/delivery function and by helping 
them develop their total competence when 
working with our product 

Main tasks: Propose and implement Installa
tion and Implementation procedures. Define 
and propose procedures for a Project defini
tion to be applied for the product Participate 
in implementation support meetings. Act as a 
project manager on certain projects of special 
importance to the Product unit Implement a 
path for increased MU competence regarding 
product Implementation. As required, coordi
nate Operations processes between MU's and 
the Product Unit regarding implementation 
procedures. Be part in Implementing PoC 
maintenance training process. Support MU's 
with information regarding installation and im
plementation matters for our product 

Qualifications: The ideal candidate has a 
M.SC or MBA and at least 3 years of experien
ce from Project management in the field of 
cellular systems or private mobile radio 
systems. The candidate should have experien
ce from work in the international field and pre
ferably have good contacts with other business 
areas operation organisations. Fluency in Eng
lish is required. The person we are looking for 
is having a desire and the drive to make 
system implementation a profitable business. 

Contact: Lars Molin, +46 8 404 82 58, e-mail: 
lars.molin@era.ericsson.se Application: Erics
son Radio Systems AB SG/ERA/KD/HS Mari 
Skoglöf 164 80 STOCKHOLM e-mail: 
mari.skoglof@era.ericsson.se 

ERICSSON COMPONENTS AB, ENERGY 
SYSTEMS DIVISION I KUNGENS KURVA 

Projektledare 
Energy Systems utvecklar, producerar och 
marknadsför strömförsörjningsutrustning, kli
matsystem samt styr- och övervakningssystem 
för telekommunikation. Produktenheten OEM 
Power expanderar och vi söker nu förstärkning 
med projektledare för produktutveckling. 

• Vi söker Dig som vill ha ett spännande och 
utmanade arbete där Du får nytta av Din breda 
ledarerfarenhet Du kommer att leda projekt 
för utveckling av strömförsörjningsprodukter 
som ingår i modem telekommunikationsut
rustning. Detta gör Du tillsammans med kolle
gor inom konstruktion-, marknad- och pro
duktionssidan. I arbetet har Du nära kundkon
takter såväl inom som utom landet Då våra 
produktionsenheter är belägna utanför Stock
holm, förutsätter arbetet en del resor. Du kom
mer att driva projekt från idé till färdig produkt 
dessa är av varierande omfattning och varaktig
het varför det ges goda möjligheter att utveck
las och anta nya utmaningar. 

För att passa in i rollen som projektledare 
bör Du ha flera års erfarenhet av utveckling
sprojekt, ett gediget tekniskt kunnande och en 
förmåga att motivera Dina medarbetare. Din 
teoretiska bakgrund är lägst tekniskt gymna
sium, gärna med kompletterande utbildning 
och Du bör ha goda kunskaper i engelska, bå
de i tal och skrift Vi tror att Du är kreativ och 
finner okonventionella lösningar på utmanan
de arbetsuppgifter. 

Kontakta: Tomas Isaksson, 08-721 6262, e-
mail tomas.isaksson@eka.ericsson.se eller Ce
cilia Söderström, personal, 08-721 6708, e-
mail cecilia.soderstrom@eka.ericsson.se. An
sökan märks K99046 senast 990618: cv.ener-
gy@eka.ericsson.se alt ERICSSON COMPO
NENTS AB Energy Systems Division KK/EKA/K 
Kristin Engh 164 81 KISTA - STOCKHOLM 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Project Manager for the 
APZ-P7 Project 
77ie project office at AXE Basic Systems, UAB/B 
is responsible for management of develop
ment projects within Control System Develop
ment, i.e. the central processors used for all 
Ericsson's AXE switches. 

• We are now looking for a project manager 
for the APZ-P7 project 

The goal of the project is to develop th e 
nextgeneration central processor with higher 
capacity, a fast ethernet connect connection 
from the system and improved In Service Per
formance (ISP) functions, such as Soft Func
tion Change which will enable us to perform 
function change of CP software with ZERO 
downtime for the first time. The Feasibility 
Phase will start in May and the execution must 
start after the summer. We will be using the la
test technology and state-of-the art project 
management techniques to achieve our goals. 

Tasks: The development of software, firmwa
re and hardware will be done in co-operation 
with our partners at other Ericsson design 
centres, such as EPA in Australia. The project 
will involve 100+ persons. The project will also 
include full industrialisation of the product and 
support for the FOA (First Office Application), 
meaning you will meet the end-customer (i.e. 
operators). This also implies that you will have 
to do some travelling during the time of the 
project. 

As a project manager you will be responsible 
to the Steering Group so that the project re
aches its goals, but since you are working at a 
project office you will receive any support you 
may need to achieve the goals. 

We will offer you a job with a high freedom 
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and in an motivating and optimistic atmosphe
re at our project office. 

Qualifications: Previous experience of mana
ging large, complex development projects is 
required. Preferably within the following tech
nology areas: SW, FW and HW design, but as 
well for the industrialisation parts such as the 
market introduction and the production. Line 
management experience at least on section 
manager level would be highly appreciated. 

ft is essential that you are an open-minded 
person enjoying challenges since there will be 
high expactations on your result 

You should be used to lead and motivate pe
ople and have an excellent social competence. 
You should not be afraid of putting in the nee
ded work in order to achieve the goal 

Contact: UAB/B/OC Mats Karlsson 08-727 
2606 email: Mats.karlsson@uab.ericsson.se 
Application: Ericsson Utvecklings AB P/A Anne
lie Josefsson Box 1505, 125 25 Älvsjö 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Project Manager 
Our project office for Radio Bese Station deve
lopment is responsible to manage the deve
lopment of the radio base station for the third 
generation mobile telephone system. Our pro
tects are large, multicultural and spread over 
different sites and countries. 

• We are now looking for an assistant project 
manager for our largest development project 
You should have a backgrond from hardware 
projects and long experience as project/line 
manager. 

The project office that is part of Product Unit 
Wideband Radio Networks consist today of six 
persons handling project management project 
support and economy. 

Contact: Olle Sigward, tel 08-585 34 347 
ollejigwardiSera.ericsson.se 

Projektledare 
för metoder och verktyg 
Vår produktenhet PU-WRN utvecklar nya 
system och produkter för Ericssons framtida 
bredbandiga mobiltelefonisystem baserade 
på WCDMA. Vi eftersträvar att använda den 
senaste och mest effektiva tekniken vad gäller 
metoder och verktyg i vår konstruktionsmiljö. 
Dä vår verksamhet expanderar snabbt, behö
ver vi snarast förstärka vår avdelning för Meto
der och Verktyg (M&V). 

• Vi söker därför en projektledare som ska an
svara för planering, genomförande och uppfölj
ning av M&V projekt inom enheten för utveck
ling av radiobasstationer (RBS). I arbetsuppgif
terna ingår också att fungera som kontaktyta 
för M&V frågor mot produktutveddingsprojek-
ten inom RBS enheten. 

Erfarenhet av projektledning för utveckling 
av HW och/eller SW är ett krav. Stresstålighet 
och förmåga att självständigt driva enskilda frå
gor och projekt är också viktigt i detta arbete. 
Erfarenhet från arbete med M&V är meriteran
de. 

Arbetet innebär dagliga kontakter med andra 
designcentra inom Ericsson. Coda kunskaper i 
engelska är därför nödvändigt. 

Kontakta: Bernt Arbegard, tel 08-757 24 31 
bemt.arbegard@era.ericssonse Hans Lunden, 
tel 08-757 04 03 hans.lunden@era.ericsson.se 

Projektledare WCDMA RNC 
Pä Produktenheten Wideband Radio Networks 
utvecklar vi radionätet ull tredje generationens 
mobiltelefonisystem, baserat på WCDMA- och 
ATM- teknik. I detta radionät ansvarar ERA/RY 
för noden Radio Network Controller (RNC). 
RNC-projektet befinner sig pst nu i en fas där 
vi pä bred front drar i gång implementeringen 
av vår nod. Därför söker vi följande medarbe
tare inom projektledning. 

• Du kommer att axla ansvaret som projektle
dare för ett projekt med en tuff tidplan och en 
arbetsmetodik som kräver nytänkande och 
flexibilitet. I utbyte kommer du att få arbeta 
med ett gäng mycket kompetenta och effektiva 
projektmedlemmar. 

I dag består projektet av fem delprojekt geo
grafiskt utspridda över Kista, Linköping och Fin
land. Projektet är en del av ett PU-WRN hu
vudprojekt och du kommer att rapportera till 
ERA/RY:s ledningsgrupp. 

Du ska ha erfarenhet av projektledning och 
även gärna program- varuutveckling. önskvär
da kvalifikationer är goda ledaregenskaper, 

helhetssyn och kommunikationsförmåga. Eng
elska behärskar du i tal och skrift 

Kontakta: Magnus Eklöf, tel 08-404 41 36 
magnus.eklof@era.ericsson.se Ansökan: Erics
son Radio System AB R/HS Inger Holmgren 
164 80 STOCKHOLM ansokan.PU-
WRN @ era.e ricsso n. se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Satellite Systems -
New Opportunities 
Ericsson has closely been following the deve
lopments of the emerging regional and global 
satellite systems. 

Ericsson has focused on narrowband 
systems for voice and low rate data (like Iridi
um, Globalstar and ICO) and broadband 
systems for multimedia services for voice, data 
and video (like Astrolink, Teledesic and 
Skybridge). Our narrow-band satellite systems 
are CME20-based with additional satellite fun
ctionality. 

Ericsson has been awarded three gateway 
infrastructure contracts. In March 1997 a 
contract was signed with ICO, a global mobile 
satellite system operator, and in December 
1997 Ericsson signed a contract for Thuraya, a 
regional mobile satellite system operator. We 
recently signed our third contract Astrolink 
which is a broadband system. 

• To be able to support and provide the satel
lite operators with a total satellite system we 
are working closely with several satellite com
panies. 

The satellKe footprint for our regional system 
Thuraya covers 50 countries. The implementa
tion schedule for Thuraya is 36 months. During 
this time we will support our partner in the US 
and of course the satellite operator in UAE, 
work on the development of new satellite fea
tures within CME20 and coordination with our 
local companies. 

If you think this is a real challenge and want 
to work in a small organisation, than we can 
offer you interesting positions as: 

Senior Project Manager 
• As a Project Manager you will define and 
run satellite projects. You will be responsible 
for planning, follow-up and finishing all activiti
es to fulfil the contract and budget in accor
dance with the customers and our own expec
tations. It is a complex mufti-project environ
ment with several internal/external sub
contractors. 

You should possess qualifications that make 
it easy for you to motivate, inspire and guide 
the project and to create synergism in the 
team. You are experienced and recognised as 
leader but would not hesitate to take active 
part wherever needed. 

The job includes a large number of travel in 
the contact with the customers and suppliers. 

We need persons who's profile shows that 
they are outgoing, independent and self-moti
vated with strong interpersonal and communi
cation skills. They should have a university de
gree, preferably M.Sc. or similar. Cood written 
and oral skills in English. It's a strong plus if 
they have experience in tender preparations. 

Contact: Lars Bergström, tel +46 8 404 67 05 
or Barbro Wincerrt, Human Resources +46 8 
764 32 06 Application: Ericsson Radio Systems 
AB SC/ERA/KD/H Barbro Wincent 164 80 
STOCKHOLM Barbro.wincent@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Manager, Project Office 
The Product Unit Packet Switching Systems is a 
part of Ericsson Radio Systems AB in Kista. We 
develop and market packet data solutions for 
CSM and the next generation mobile telepho
ny system UMTS. 

Japan goes Wireless Datacom with PDC 
To meet present and future demands on In

ternet oriented services for wireless, our custo
mers in Japan have decided to introduce new 
capabilities in their present PDC network. The 
plan is to upgrade their PDC network with 
Packet PDC in time for a full commercial servi
ce year 2001. 

For us at Product Unit PSS this means provi
ding new infrastructure (packet switches, O&M 
support and backbone). 

• We are looking for a project manager who 
also can act as a line manager for a project of
fice, housing not only project management 

support functions, but also product manage
ment and technical expertise. Our prime de
sign centre for the task is Ericsson Mobile Data, 
ERV, in Gothenburg. We will also work in close 
cooperation with collegues at AR and LX as 
well as NRJ in Japan. 

This is an ideal chance for you who wish to 
develop yourself in a multi-functional unit 

You have 5-10 years of experience from ma
nagement in various forms. 

You have experiences from business (pro
duct management customer projects or 
technical sales support). 

You are result and goal oriented, full of initia
tives, good at feedback, an appreciated team 
member and outspoken. 

Contact: Magnus Fransson, phone +46 8 75 
71485 or +46 70 656 19 16 magnus.frans-
son@era.ericsson.se or Bo Danielsen, phone + 
46 8 40 48167 bo.danielsen@era.ericsson.se 
Application: Ericsson Radio Systems AB 
KI/ERA/LK/HS Susanne Holmene 164 80 
STOCKHOLM susanne.holmene ©era.erics-
son.se 

ERICSSON COMPONENTS AB, ENERGY 
SYSTEMS DIVISION KUNGENS KURVA, 
OPERATIONS 

Projektledare 
Energy Systems utvecklar, producerar och 
marknadsför produkter för Telekommunikation 
såsom strömförsörjningsutrustningar och -
system, klimatsystem samt energiövervak
ningssystem och energirelaterade tjänster. 

• Vi söker dig som vill arbeta som projektleda
re av kund- och logistikprojekt. Projekten driver 
du tillsammans med ansvarig försäljare direkt 
mot kund och innebär att du har totalansvaret 
för våra gemensamma åtaganden mot kund. 
Arbetet bedrivs t team och innebär frekventa 
kundkontakter, teknisk support, logistisk pla
nering och mycket kontakter med våra interna 
och externa leverantörer, både i Sverige och 
utomlands. Arbetet medför ett antal resdagar 
per månad. 

Vi erbjuder dig som har akademisk bak
grund, tekniskt intresse samt erfarenhet av lo-
gistikhantering, ett intressant och stimulerande 
jobb. Som person är du utåtriktad, flexibel och 
noggrann samt tycker om att arbeta i högt 
tempo och ha många bollar i luften. Du be
härskar engelska i tal och skrift 

Kontakta: Göran Dereskogh, tfn 08 - 721 
6221, goran.dereskogh@eka.ericsson.se eller 
Kerstin Sandqvist (personal), tfn 08 - 721 74 
61, Kerstfn.Sandqvist@eka.ericsson.se Ansökan 
märks KK99038, senast 990603: Epost 
CV.Energy@eka.ericsson.se Ericsson Compo
nents AB Energy System Division KK/EKA/K/P 
Kristin Engh 164 81 KISTA - STOCKHOLM 

ERICSSON COMPONENTS AB, ENERGY 
SYSTEMS DMSION I KISTA. 

Produktionsplanerare 
Power modules utvecklar, marknadsför och till
verkar DC/DC omvandlare för telekommuni
kationsområdet Vår verksamhet expanderar 
kraftigt med ökad försäljningsvolym, nya pro
dukter och nya kunder. 

• Vi söker nu en produktionsplanerare till vår 
tillverknings enhet i Kista. Planering ansvarar 
idag för nedbrytning av marknadsprognoser, 
produktionsplaner till tillverkningen, frisläp
pande av produktionsorder samt uppföljning 
och kommunikation till vår markands och or
deravdelning. 

Vi vill nu fokusera på att utveckla vårt arbets
sätt och rutiner inom planering. Vi söker nu 
därför dig som tycker produktion är spännande 
och som vill arbeta i team mellan produktion, 
inköp, och marknad. 

Ansvaret kommer att omfatta: Utforma pro
duktionsplaner. Frisläppa produktionsorder, 
översikt av kundorder. Uppföljning av tillverk
ning och försenade order varje vecka. Nedbryt
ning av prognoser. Deltaga i planerings team. 
översikt av kundorder och produktionsplan på 
till 2-4 veckor. Nära kontakt med marknadsav
delningen. Initiera och driva förbättringspro
jekt 

Vi söker dig som har teknisk och/eller eko

nomisk utbildning, gärna med erfarenhet av 
planering/logistik. Du är noggrann och har tå
lamod samtidigt Som du är drivande, flexibel 
och ihärdig. Du behärskar engelska i tal och 
skrift. 

Kontakta: Ann-Charlotte Johnsson tel: 08-
4046215, e-mail Ann-Charlotte Johnsson® 
eka.ericsson.se eller Jan Uhlander 08-
7216546, e-mail Jan.Uhlander@eka.erics-
son.se. Ansökan senast 990618, märkt 
K99045: Kristin Engh, e-mail Kristin.Engh@ 
eka.ericsson.se Ericsson Components AB 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Systemledare -
Standardisering 
STANDARDISERING AV MOBILT INTERNET 

För närvarande pågår det ett omfattande in
ternationellt anbete inom området standardi
sering av tredje generationens mobilsystem. 
Aktörerna är mänga och alla agerar för att 
standarden ska formas efter deras planer. 
Ericsson har en framstående roll rned flera 
kunniga personer som arbetar för att driva 
och bevaka Ericssons intressen. 

• Som ett led i detta arbete behöver vi därför 
förstärka produktenheten Packet Switching 
Systems. Vi tar fram produkter för tredje gene
rationens mobilsystem för att bära den framti
da IP-trafiken. 

I standardiseringsprojektet står du i nära 
kontakt med designprojektet Du kan också 
komma att deltaga som representant på inter
nationella standardiseringsmöten både inom 
och utanför Sverige. 

Du har förmodligen erfarenhet från mobilitet 
i andra generationens system och goda kun
skaper inom IP-teknologi. Uthållighet god tek
nisk insikt samt god förmåga att kommunicera 
i tal och skrift är egenskaper som krävs. Erfa
renhet av standardiseringsarbete är mycket 
meriterande. 

Kontakta: Viktor Berggren, tel +46 8 7571321 
viktor.berggren@era.ericsson.se, Bo Danielsen, 
tel. +46 8 4048167 bo.danielsen@era.erics-
son.se Ansökan: Ericsson Radio Systems AB 
KI/ERA/LK/HS Susanne Holmene 164 80 
STOCKHOLM susanne.holmene ©era.erics-
son.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Systemledare CMS30, 
Mobilsystem, Japan 
ERA/LXJ/TL har ansvar för Switching, O&M och 
kretskopplad Datacom för Mobiltefoni syste
met CMS30, som marknadförs i Japan. 

Kundens krav garanterar din utveckling! 

• Till vår enhet Switching behöver vi nya me
darbetare för att vidareutveckla CMS30. 

Som systemledare Switching kommer Du att 
deltaga i de tidiga faserna i våra utvecklinspro-
jekt Det innebär arbete med kravställning, 
analyser och specifikationer. Du kommer också 
att arbeta med tekniska rapporter mot kund
frågor, generella utredningar med syfte att ut
veckla nya telefonitjänster och systemförbätt
ringar. 

Vi deltar aktivt och koordinerar utveckling
processen på nätnivå. 

För detta behövs kunskaper/intresse för mo
bilsystem, god analytisk förmåga och kreativi
tet Några års erfarenhet av telefonisystem är 
en merit 

Kontakta: Hans-Åke Johansson, tel 08-757 27 
53 Ansökan märks ref.nr K0177: Ericsson Ra
dio Systems AB LX/HS Ann Beer, 164 80 
STOCKHOLM ann.beer@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Source System Designer 
ERA/LXJ har det övergripande tekniska ansva
ret för världens näst största mobiltelefoni
system PDC - CMS30 - som säljs i Japan. Inom 
enheten pågår en intensiv verksamhet för att 
utveckla värt system pä en marknad med 126 
miljoner invånare. 

mailto:Mats.karlsson@uab.ericsson.se
http://ollejigwardiSera.ericsson.se
mailto:hans.lunden@era.ericsson.se
mailto:magnus.eklof@era.ericsson.se
mailto:Barbro.wincent@era.ericsson.se
mailto:son@era.ericsson.se
mailto:bo.danielsen@era.ericsson.se
http://son.se
mailto:goran.dereskogh@eka.ericsson.se
mailto:Kerstfn.Sandqvist@eka.ericsson.se
mailto:CV.Energy@eka.ericsson.se
http://eka.ericsson.se
http://son.se
http://eka.ericsson.se
mailto:viktor.berggren@era.ericsson.se
http://son.se
http://son.se
mailto:ann.beer@era.ericsson.se
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• Nu söker vi ytterligare en SOURCE SYSTEM 
DESIGNER. 

Som Source System Designer kommer Du att 
arbeta med specificering och konstruktion av 
källsystemet för den japanska marknaden. I 
detta jobb kommer Du att agera bl.a. i den vik
tiga rollen att möjliggöra Application System 
(AS) Design - samt även den fortsatta utveck
lingen av vårt system. Dä vi utför vårt arbete på 
både mobil nät nivå samt AXE nod nivå kom
mer Du att erhålla chansen att förstå systemets 
totala struktur. Application System Design, m.fl. 
är användare av värt resultat Arbetet bedrivs 
både i projekt- och linjeform. 

Du har erfarenhet av Source System Design, 
Application System Design och/eller AXE pro
duktstruktur principer. Erfarenhet från mobila 
system är en merit Du är självgående samti
digt som Du tycker om att samverka med 
andra. Du vill lära dig mer om produkter i mo-
biltelefonisystem. Då vi arbetar i en internatio
nell organisation är det viktigt att Du talar och 
skriver engelska. 

Kontakta: Björn Kaspersen, tel 08-757 14 92 
bjom.kaspersen@era.ericsson.se Mats Lundin, 
tel 08-757 32 34 Ansökan märks ref.nr K0146. 

Process Engineering -
Methods and Tools 
ERA/LXJ har det övergripande tekniska ansva
ret för världens näst största mobiltelefoni-
system PDC - CMS30 - som säljs i Japan. Inom 
enheten pågår en intensiv verksamhet för att 
utveckla vårt system på en marknad med 126 
miljoner invånare. 

• Tag tillfället i akt och var med när vi på 
CMS30 för Japan tar ytterligare krafttag för att 
förbättra våra processer, metoder och stöd
system. 

Som PROCESSINGENJÖR - METODER OCH 
VERKTYG kommer Du att arbeta inom ett eller 
flera av områdena: kravspecificering, modeller-
ing, systemkonstruktion, och/eller configura
tion management (CM). Arbetet innebär att Du 
utvecklar redan existerande metoder inom vår 
CMS30 organisation, samt arbetar med att ut
värdera och föra in de senaste och modernaste 
metoderna och stödsystemen inom områdena. 
Exempel på detta är: UML, REME, JDI samt me
toder för AXE 108 och Word Class Provisioning. 

Vi bedriver vårt arbete i mycket nära kontakt 
med projekt och användare. 

Kunskaper inom områdena: programvaru
systemkonstruktion, processutveckling, CM 
och/eller mobiltelefoni är meriterande. Då vi 
arbetar i en intemationell organisation med ett 

brett kontaktnät är det viktigt att Du kommuni
cerar väl, tar egna initiativ samt talar och skri
ver engelska bra. 

Kontakta: Björn Kaspersen, tel 08-757 14 92 
bjom.kaspersen@era.ericsson.se Ansökan 
märks ref.nr KO026: Ericsson Radio Systems 
AB LX/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM 
ann.beer@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

The Product Unä Packet Switching Systems is a 
part of Ericsson Radio Systems AB in Kista. We 
develop and market packet data solutions for 
GSM and the next generation mobile telepho
ny system UMTS. 

Product Croup UMTS Packet Switching 
Systems has the mission to provide profitable 
and competitive UMTS packet switching pro
ducts to mobile operators all over the worid. 
The unit has a bottom line product responsibi
lity and consists of product management 
system management and design departments. 
UMTS packet is about bringing together two of 
the most exciting and fast growing areas of 
technology: wireless communication and inter
net based services. 

Software Design, 
Packet Switching Systems 
• As a software designer you will be part of a 
small and creative team, with ambition to ma
ke the ever best wireless connection, for the 
future datacom networks. Our goal is to design 
a UMTS system that efficiently support Web 
browsing. Vertical applications Voice over IP, 
and Multimedia. We are now in the process of 
building an organisation for design, with the 
aim to have designers with broad IP-compe
tence as well as with an interest in not only 
design but also system aspects. The design or
ganisation will work with development in a 
state of the art design environment 

You will work with, for example, implemen
tation of the protocols needed to "connect" 
the radio network with the Internet, mobility 
management charging etc The development 
is made in the languages C and Java. We do 
promote job-rotation in order to broaden the 
competence of our colleagues and also to mi
nimise the barriers between the different func
tional areas such as system management, de
sign and verification. 

Contact: Pär Sörme, phone: +46 8 757 14 83 
par.sorme@era.ericsson.se or Bo Danielsen, 

phone: +46 8 404 81 67 bo.danielsen@era. 
ericsson.se Application: Ericsson Radio 
Systems AB KI/ERA/LK/HS Susanne Holmene 
164 80 STOCKHOLM susanne.holmene 
@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Produktenheten Bredbandiga Radionät (Pro
duct Unit Wideband Radio Networks) utvecklar 
nya system och produkter för Ericssons bred
bandiga mobiltelefonsystem, tredje generatio
nen, UMTS. Systemen bygger på bredbandig 
CDMA (WCDMA) radioteknologi och ATM 
transmission. Produktenheten är placerad i 
Kista, Stockholm. 

Specialisthjälp sökes 
• Vår enhet skall konstruera driftstödsnoden 
UNM och styrprogramvaran i den nya bassta
tionen RBS. Båda dessa noder skall ha signa
leringskanaler mot de andra noderna och ett 
användargränssnitt så att en operatör kan han
tera dem. För att klara detta behöver vi snarast 
förstärka med ett antal erfarna experter inom 
följande områden: 

Expert på distribuerade, objektorienterade 
system med flera års erfarenhet Corba, Java, 
modellering av distribuerade system, rela
tionsdatabaser och objektorienterade databa
ser, informatinsmodellering och webteknologi 
är önskvärda kunskaper. Du bör ha högsko
leutbildning som grund. 

Expert på driftstödsystem med flera års erfa
renhet och kunskaper som skalbara driftstöd
system, stadardisering, Q3, SNMP, Corba, 
FCAPS och på marknaden tillgängliga plattfor
mar och applikationer. 

Du bör ha högskoleutbildning som grund. 

Kontakta: Per Calson, tel 08-764 10 76 eller 
mobil 070-551 03 74 per.calson@era.encs-
son.se 

Kontakta: Martin Rolf, tel 08-585 31 418 eller 
070-379 44 23 martin.rorf@era.ericsson.se 

Expert 
• på objektorienterad programvaruutveckling 
med flera års erfarenhet av att utveckla objek
torienterad programvara i t ex C++ och Java. 
Du bör ha jobbat i stora programvaruprojekt 
med höga krav på dels struktur, prestanda och 
utbyggbarhet del på "underhållsvänlighet" och 
möjlighet till förändring. Du tycker om att arbe
ta med alla faser; systemering, programmering 
och test Förmodligen har du en dataveten
skaplig utbildning som grund. 

Expert 
• på systemering av realtidssystem och syste
mering av stora och komplexa telekom- och 
datakommunikationssystem. Du bör ha flera 
års yrkeserfarenhet av programutveckling av 
realtidssystem och gärna högskoleutbildning 
som grund. 

Kontakta: Maj Bystedt tel 08-585 31 412 eller 
070-376 22 51 maj.bystedt@era.ericsson.se 

System Integrator 
• As system integrator you will work with in
tegration and verification of our products. This 
means that you will get an overview of both 
the radio network management node and the 
base station node. You will be expected to ha
ve a few years of experience of system integra
tion of complex software products. Experience 
of management systems, mobile telephony, 
TCP/IP, Java and Corba is valuable. 

TCM, SW Handler 
• TCM is responsible for providing a complete 
test environment at the right time with correct 
equipment Working with Test configuration 
management Software handling means a key 
role at the Integration and verification section. 
TCM, Sw handling are responsible for SW deli
very and version handling, testbed SW configu
ration and configuration data and trouble re
port handling. We work in Unix environment 
with Clear Case. 

If you have a few years of experince within 
this area we will offer you good career oppor
tunities. 

Contact: Per Larsson, tel 08-757 30 07 or 070-
699 71 38 per.larsson@era.ericsson.se 

System Designers and 
Programmers 
• The radio network management system de
sign section is looking for you, who has a num
ber of years of experience of system and sof
tware design. 

If you have worked with Java, Corba, object 
orientation, management systems and mobile 
networks ft will be a valuable experience in 
this work. 

Be where the action is — GSM product packages! 
ERA/LV/I GSM Infrastructure has developed the 

leading concept for packaging of products within 

Ericsson, as a part of the GSM systems World Class 

Supply Program. Now we need to complement our 

organisation to continue to bring out the BSC, MSC 

and HLR H W packages the market needs. We have 

the following positions open: 

Business and 
process developer 

The strive towards World Class TTM and TTC pro

cesses for our GSM products continues. Our business 

and process developer will be responsible to continue 

the development and implementation of our TTM 

process together with our partners at Strategic Pro

duct Management, UAB product development, 

Implementation, Logistics, Supply Unit AXE and 

the Node Production Centers. 

You will also represent LV/IP in major related 

business/process projects such as TTC Global and 

PPIS to further develop BMOG's and Ericsson's 

business processes. 

You have experience from at least one of the areas For further information contact: 

listed above. Experience from business management 

for AXE is a plus and you have a Bachelor's or Master's 

degree Science, preferably Industrial Engineering, or 

equivalent experience. 

Product administrator 
Efficient product administration is a key to the suc

cess of our concept. We work with PRIM and PCAT, 

GSM system's WEB-based product database. To sup

port the simple ordering procedures we provide to 

our Market Units, we have developed new product 

structures and methods in close cooperation with 

EDT 

You have been responsible for H W products in 

PRIM and understand the basics of release handling 

and product structures. You enjoy working in deve

lopment projects with challenging time schedules, 

and are prepared to make the efforts needed to get 

PRA in time when needed. A strong sense for order 

and a customer oriented mind is necessary. 

LV/IPC Henrik Hassler, phone +46 8 404 87 54 

henrik.hassler@era.ericsson.se 

Send your application to: 

Ericsson Radio Systems AB 

LV/HS Kerstin Almblad, 164 80 Stockholm 

kerstin.almblad@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 

mailto:bjom.kaspersen@era.ericsson.se
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Contact: Martin Rolf, tel 08-585 31 418 or 070-
379 44 23 martin.rolf@era.ericsson.se 

System and Software 
Designers 
• The base station software design section is 
looking for system and software designers. Ex
perience of mobile telephony, real-time 
systems, management systems, object ori
ented analysis and design, C programming, JA
VA and Corba will be valuable. 

Contact: Maj Bystedt, tel 08-585 31 412 or 
070-376 2251 maj.bystedt@era.ericsson.se 

WCDMA System Designer 
• Vill du jobba med spjutspetsteknologier? Vill 
du vara med och utveckla nästa generations 
mobilsystem och själv blir utvecklad? 

Har du tidigare erfarenhet av system design 
arbetet för "Operation 8 Maintenence" i Tele-
Com eller dataindustrin? 

Ar du civilingenjör, har goda kunskaper i eng
elska och är öppen och kreativ? 

Då är du rätt person vi söker för vår O&M 
sektion i systemavdelningen för RNC noden 
(Radio Network Controller) inom WCDMA. 

Vi är en ung organisation som håller på att 
specificera systemkrav för O&M funktioner i 
RNC noden. Detta betyder stora möjligheter 
för dig att påverka de tekniska krav och lös
ningarna och att kunna lära dig systemet från 
grunden. 

Våra arbetsuppgifter är bl. a teknisk analys av 
O&M funktioner, kravspecifikation och uppfölj
ning av dessa krav under implementering och 
test 

Du ska tycka om att jobba i team och kunna 
trivas i en flexibel och föränderlig miljö där det 
finns stora utrymmen för egna initiativ. 

Kontakta: Morteza Zraei, tel: 08-757 11 07 
Morteza.Ziaei@era.ericsson.se Ola Andersson, 
Personal, tel: 08-404 95 78 

Ansvarig för konstruktions-
och verifieringsprocesser 
Vår produktenhet PU-WRN utvecklar nya 
system och produkter för Ericssons framtida 
bredbandiga mobiltelefonisystem baserade 
pä WCDMA Vi eftersträvar att använda den 
senaste och mest effektiva tekniken vad gäller 
metoder och verktyg i vär konstruktionsmiljö. 
Dä vär verksamhet expanderar snabbt, behö
ver vi snarast förstärka vär enhet för Metoder 
och Verktyg. 

• Vi söker därför en person som ska ansvara 
för underhåll och utveckling av våra processer 
för konstruktion och verifiering av radiobassta
tioner. Erfarenhet från utveckling av konstruk
tions- och/eller verifieringsprocesser är ett 
krav. God kännedom om Ericssons klassifiser-
ingssystem för produkter och dokument är 
meriterande. Då all information om våra meto
der och verktyg publiceras via vår hemsida, är 
erfarenhet av HTML och web- publicering me
riterande. Arbetet innebär dagliga kontakter 
med andra designcentra inom Ericsson. Goda 
kunskaper i engelska är därför nödvändiga. 

Kontakta: Bernt Arbegard, tel 08-757 24 31 
bernt.arbegard@era.ericsson.se Ole Segtnan, 
tel 08-585 322 79 ole.segtnan@era.ericsson.se 
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, R/HS In
ger Holmgren 164 80 STOCKHOLM 
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Enheten för Datacom mjukvara i Lund ansva
rar för kommunikationsdelen av mjukvaran i 
vara CSM telefoner. Detta innefattar bade 
kommunikation mot nätet för uppkoppling 
mot Internet fax-kommunikation etc samt 
kommunikation mellan mobiltelefon och Lap
top, P DA etc 

När det gäller kommunikation mot GSM-nä-
tet arbetar vi med flera nya standarder såsom 
höghastighetsdata (HSCSD) och Paketdata 
(GPRS). Mot PC-sidan arbetar vi med den nya 
Bluetooth-standarden för lokal radiolänk kom
munikation och IrDA för kommunikat ion över 
infrarött ljus. 

Det vi ligger i startgroparna med just nu är 
integrering av IP och Multimedia-protokoll i 
vara mobiltelefoner. Vi befinner oss i ett skede 
dä Telecom- och Datacom-produkterna kon
vergerar och blir mer och mer integrerade. Ut
manande och intressanta arbetsuppgifter är 
alltså vad som konfronterar oss dagligen. 

Mobil Multimedia -
Programmerare 
• För tredje generationens mobiltelefon! 
(UMTS) och nya datatjänster inom GSM finns 
det starka marknadskrav på att kunna köra vi
deo och Internet-telefoni (VoIP) från mobilte
lefonerna. Detta ställer i sin tur helt nya krav på 
mjukvaran i våra telefoner. Därf ör behöver vi 
förstärka vår organisation med kompetens in
om IP och Multimedia. Du kommer att arbeta 
med protokoll såsom TCP/IP, H.323, H324m, 
SIP, etc och Du bör därför ha erfarenhet inom 
något av dessa områden. Arbetet kommer 
förutom programmering att i nnebära en hel 
del kontakter både inom och utanför Ericsson. 
Du kommer att ta aktiv del både i telefonpro
jekt som körs lokalt i Lund och samprojekt 
med nätsidan inom Ericsson. Dessutom kom
mer Du att aktivt följa med i och påverka inter
nationell standardis ering inom dessa områ
den. Du är civilingenjör eller motsvarande och 
har arbetat något eller några år som program
merare. 

Funktionstestare 
• Till vår enhet för datacom mjukvara söker vi 
funktionstestare. Vi tror att Du är gymnasie
ingenjör med några års erfarenhet från data-
eller telecom branschen. Du ska ha ett genuint 
teknikintresse och vara "hungrig" på att prova 
dom senaste produkterna ino m mobil data. Vi 
har krav på att våra telefoner ska fungera mot i 
stort sett allt i datorväg dvs Windows 
95/98/NT/CE/2O00, MAC OS, EPOC, Palm (Pi
lot) OS, etc. Det är en merit om Du har tidigare 
erfarenhet av testning/verifiering av program
vara eller om Du har arbetat med IT/Datacom i 
andra sammanhang. 

Kontakta: Jonas Harris, tfn 046-193429, e-mail 
jonas.han-is@ecs.ericsson.se, Ansökan: Erics
son Mobile Communications AB, Personalen
heten, 221 83 LUND 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Designers 
Center for Radio Network Control är en ny en
het med 800 personer som finns i Linköping 
och Hässleholm. Vi utvecklar mobiltelefoni
system för olika marknader. Värt arbete präg
las av professionalism, snabbhet och respekt. 
Genom detta skapar vi både delaktighet, krea
tivitet och laganda bland våra medarbetare. 
Våra mål är satta på högsta nivå - vi skall vara 
världsledande både idag och i framtiden. 

LVA/LR Radio Network Optimization inom 
avdelning LVA/L OSS Application Design and 
Services är en designsektion som ansvarar för 
Radio Network Optimization produkter för 
GSM OSS. 

• Som programvarukonstruktör på LVA/LR får 
du arbeta under hela utvecklingskedjan från 
förstudier t o m funktionstest efter egna önske
mål och förutsättningar. Vårt ansvar slutar inte 
vid funktionstest utan vi deltar även i FOA akti
viteter och ansvarar för maintenance och sup
port av våra produkter. 

Radio Network Optimization (RNO) består 
idag bl a av produkter för frekvens- planering 
och för att hitta bra granncellsrelationer. I på
gående projekt arbetar vi med expertfunktio
ner som med automatik skall korrigera fre
kvensplanerna och granncellsrelationerna. 

För implementationen använder vi oss av 
Corba, C++ och Java. Kunskaper om växelsi
dan är värdefulla. 

Tillträde: så snart som möjligt. 

Kontakta: Katarina Johansson, 013-284789 e-
mail: katarina.johansson@era.ericsson.se. An
sökan: Ericsson Radio Systems AB Center for 
Radio Network Control LVA/FH Gunnel Dells-
ten-Lundgren Box 1248 581 12 LINKÖPING e-
mail:gunnel.dellsten-lundgren@era.erics-
son.se Märk Din ansökan med ref nr 99-42 C 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Systemkonstruktör 
• Vi ansvarar för systemering och implementa
tion av basband och trafikfunktioner för GSM-
basstationer. Våra applikationer skrivs i C/C++ 
och vi utvecklar och testar på SUN arbetsstatio
ner. 

Vårt gäng är en bra blandning av erfarna och 
nyexaminerade programkonstruktörer. Nu be
höver vi förstärka med en systemerare. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i 
att vidareutveckla det delsystem som vi ansva
rar för. Arbetet bedrivs i nära samarbete med 
programkonstruktörerna inom enheten. 

Lämplig bakgrund är civilingenjör eller annan 
utbildning på högskolenivå och erfarenhet av 
systemering och /eller mjukvarukonstruktion. 
Arbetet kräver en stark ambition till att lära 
upp sig på ett komplicerat system. Som person 
skall du vara drivande, målinriktad och ha för
måga att se helheter. 

Realtidsprogrammerare 
• Vi jobbar med att utveckla realtidsprogram
vara som hanterar basband och trafikfunktio
ner i GSM- basstationer. Våra applikationer 
skrivs i C/C++ och vi utvecklar och testar på 
SUN arbetsstationer. 

Vårt gäng är en bra blandning av erfarna och 
nyexaminerade konstruktörer och våra arbet
suppgifter omfattar systemering, programkon
struktion och testning. Därför finns arbetsupp
gifter och omgivning för Dig att växa i oavsett 
tidigare erfarenhet 

Högskoleutbildning eller motsvarande är ett 
krav. Är Du dessutom framåt och kvalitetsmed
veten och trivs med att arbeta i nära samarbe
te med andra, har Du den profil vi söker. 

Programintegratör 
• Vi ansvarar för systemering och implementa
tion av basband och trafikfunktioner för GSM-
basstationer. Våra applikationer skrivs i C/C++ 
och vi utvecklar och testar på SUN arbetsstatio
ner. 

Vårt gäng är en bra blandning av erfarna och 
nyexaminerade programkonstruktörer. Nu be
höver vi förstärka med en programintegratör. 

Dina arbetsuppgifter blir att ansvara för våra 
integrationsmiljö som dels är verktyg för att 
bygga system och dels är en testomgivning för 
våra program i hostmiljö. Det ingår också att 
bygga system och att genomföra inledande 
testning i host av programsystemet. Arbetet 
bedrivs i nära samarbete med programkon
struktörerna inom enheten. 

Lämplig bakgrund är utbildning på högskole
nivå och erfarenhet av mjukvarukonstruktion 
och/eller programverifiering. Du bör vara en 
van UNIX-användare. Arbetet kräver förmåga 
att kunna överblicka komplicerade program
system. Som person skall du ha lätt för att sa
marbeta, vara målinriktad och ha ett gott ord
ningssinne.. Ring gärna för mer information. 

Kontakta: Dag Åstrand, tel 08-7570460, email 
dag.astrand@era.ericsson.se Ansökan: la Pet
terson KI/ERA/LR/HS Ericsson Radio Systems 
AB 164 80 STOCKHOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Applikationsstöd -
CM verktyg 
• Du har erfarenhet av Unix och NT och vill 
bredda ditt arbetsfält ytterligare. Du är service 
inriktad och Du har någon form av teknisk ut
bildning. Vi är en grupp på 8 personer, som 
trivs mycket bra tillsammans och har huvudan
svaret för CM och CM-verktyg inom GSM 
basstationsutveckling. Vi är placerade i Kista. 

I en spännande utvecklingsfas där leve
ransprecision blir allt viktigare ökar även kra
ven på kontroll över de produkter som utveck
las. 

Här blir Du en nyckelperson. Du kommer att 
tillsammans med oss andra ansvara för: 
drift/support av vår dokument databas (DD) i 
Unix-miljö. att vi har struktur och ordning i da
tabasen, att utbilda våra användare, att vara 
delaktig i utredningsarbetet vid val av CM verk
tyg, att stötta användarna i det dagliga arbetet. 

Du kommer att ha ett inflytande på vår verk
samhet och Du kommer att ha förväntningar 
på Dig. Vi räknar därför med att Du kan knyta 
kontakter och kan stå upp för det Du vill åstad
komma samt se konsekvenser av rekommen
dationer och beslut 

Vi sätter stort värde på gedigen erfarenhet av 
Ericssons produkt och dokumenthantering. Till 
Dina främsta personliga egenskaper hör att Du 
är entusiastisk och har en vilja att utvecklas. Du 
tror att en grupp är starkare än en person och 
att ordning och reda gör tillvaron enklare. Du 
talar och skriver engelska. Vill Du veta mer så 
hör av Dig till 

Kontakta: LRF/TDC Gun Åström-Zetterquist, 
tel 08 - 404 41 07 LRF/TD Anette Karlsson, tel 
08-757 24 71 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Assistant Product Manager 
(site material) 
Site material är en del av BMOAs produktport
följ som vidareutvecklas och förvaltas. Den ska 

understödja vårt behov av att kunna leverera 
kompletta site-lösningar. 

• För att kunna upprätthålla en bra kontakt 
mellan engineering, logistik, installationsleda
re, inköp, produktledning och våra underleve
rantörer i detta arbete kring frågor som rör Site 
Material är vi på väg att starta ett team inom 
området 

Har du både ett teknikintresse och är lite av 
en idéspruta? Tycker om att knyta kontakter 
och driva frågor? Vill du ingå i en grupp som 
präglas av positiv anda, tillåter individuell frihet 
och som samarbetar mot gemensamma mål? 

Då är det förmodligen dig vi söker till vårt 
nystartade team inom området "RBS-Site Ma
terial & Metoder". Du kommer att ingå i ett 
kompetent team som arbetar både med att sa
mordna och rationalisera befintliga produkter 
samt att driva igenom framtagningen av nya 
produkter rörande "Site Material" för Siter in
om AMPS, D-AMPS och PDC. VI får in krav och 
önskemål från både kunder och installationsle
dare på våra olika marknader som kräver 
snabbt gensvar. Vår uppgift är även att hänga 
med i utvecklingen av marknaden för att kun
na knyta nya kontakter med rätt leverantör där 
vi kan utnyttja deras fulla kompetens. Därmed 
ska vi även kunna fungera som kravställare. 

Det är viktigt att du har kraften att förändra 
arbetssätt för att bidra till snabb utveckling av 
nya produkter som levereras i rätt tid med rätt 
kvalitet Arbetssättet innebär att Du kommer 
att arbeta självständigt och erhålla ett brett 
perspektiv på Ericssons teknik, produkter och 
system. Du kommer även att ansvara för att 
bygga upp ett nätverk av kontakter inom Erics
son och med våra leverantörer där Du är den 
drivande kraften för att vi får en ekonomisk 
produktportfölj som fyller våra tekniska behov. 
Du kommer att börja arbeta i teamet från start 
varvat med den utbildning som vi tillsammans 
kommer fram till att du behöver. 

Du som söker har erfarenhet av RBS-installa-
tion samt engineering. Erfarenhet av utveck
lingsarbete i projektform och Ericsson kunska
per är meriterande. Du behöver även ha goda 
kunskaper i engelska, vara drivande, analytiskt 
lagd, kommunikativ och tycka om att samarbe
ta. 

Kontakta: Anna Sterner 08-75 731 09 
anna.sterner@era.ericsson.se Ansökan: Erics
son Radio Systems AB KI/ERA /AH/H Elisabet 
Grahl 164 80 Stockholm 
elisabeth.grahl@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

BE WHERE THE ACTION IS - GSM PRODUCT 
PACKAGES! 

ERA/LV/I GSM Infrastructure has developed 
the leading concept for packaging of products 
within Ericsson, as a part of the GSM systems 
World Class Supply Program. Now we need to 
complement our organisation to continue to 
bring out the BSQ MSC and HLR HW packa
ges the market needs. We have the following 
positions open: 

Business and Process 
Developer 
• The strive towards World Class TTM and TTC 
processes for our GSM products continues. Our 
business and process developer will be re
sponsible to continue the development and 
implementation of our TTM process together 
with our partners at Strategic Product Manage
ment, UAB product development, Implementa
tion, Logistics, Supply Unit AXE and the Node 
Production Centers. You will also represent 
LV/IP in major related business/process pro
jects such as TTC Global and PPIS to further 
develop BMOG's and Ericsson's business pro
cesses. 

You have experience from at least one of the 
areas listed above. Experience from business 
management for AXE is a plus and you have a 
Bachelor's or Master's degree Science, prefe
rably Industrial Engineering, or equivalent ex
perience. 

Product Administrator 
• Efficient product administration is a key to 
the success of our concept We work with 
PRIM and PCAT, GSM system's WEB-based pro
duct database. To support the simple ordering 
procedures we provide to our Market Units, we 
have developed new product structures and 
methods in close cooperation with EDT. 

You have been responsible for HW products 
in PRIM and understand the basics of release 
handling and product structures. You enjoy 
working in development projects with chal
lenging time schedules, and are prepared to 

mailto:martin.rolf@era.ericsson.se
mailto:maj.bystedt@era.ericsson.se
mailto:Morteza.Ziaei@era.ericsson.se
mailto:bernt.arbegard@era.ericsson.se
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mailto:katarina.johansson@era.ericsson.se
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make the efforts needed to get PRA in time 
when needed. A strong sense for order and a 
customer oriented mind is necessary. 

Contact: LV/IPC Henrik Hassler, phone +46 8 
404 8754 henrik.hassler@era.ericsson.se. Ap
plication: KI/ERA/IV/HS Kerstin Almblad 
kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Veritleringsingenjör -
GSM/BTS Signalbehandling 
• Du kommer att jobba med verifiering av 
funktioner i basstationen (BTS) till GSM som är 
realiserade med signalbehandling. För att klara 
kraven på många av dessa funktioner så är 
många lösningar baserade på DSP:er och ASIC. 

Vi verifierar de funktioner i BTS som hör till 
våra delsystem och det är vår uppgift att in
ternt leverera med helst noll fel i tid. I dag upp
går funktionerna till ca 250 st och de växer i 
antal i takt med att GSM utökas. Vår enhet har 
stor rutin och erfarenhet men det finns alltid 
plats för nya idéer och grepp. Historiskt har vi 
lyckats över förväntan och vi har för avsikt att 
satsa vidare och är ständigt på jakt efter för
bättringar och nya metoder. 

Vi behöver förstärka organisationen för att 
klara alla nya uppgifter som ligger framför oss. 
Hos oss jobbar vi bl.a. med följande storheter 
C.C++, Java, VHDL, Unix, SQL, RTM, ClearCase 
mm. Kravspårning och testeckningsanafys. Pro-
tokollanalysator, emulatorer, simulatorer och 
logikanalysatorer. Automatisering. Egen verk
tygsutveckling (då vi ligger i den absoluta 
frontlinjen). CM+TCM, metodik och strategi. 

Vi tror du är civilingenjör E,D,Y alternativt er
faren mellaningenjör. 

Vårt arbetsområde är stort, att alltid vara vil
lig att lära och samarbeta är vår enda möjlighet 
att nå framgång. 

Kontakta: Michael -1-46 8 7573861 
michael.thomsson@era.ericsson.se Ansökan: 
Ericsson Radio Systems AB LR/HS la Pettersson 
164 80 STOCKHOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Projektlogistiker 
för Supply Unit AXE 
Supply Unit AXE (f.d. CCL-AXE) tillhör produk
tenheten Base Station Systems (ERA/LV) och 
ansvarar för leveranser av AXE-produkter till 
GSM, NMT och TACS över hela världen. 

• Denna enhet behöver förstärkas med ytterli
gare logistiker för att klara den volymökning 

som nu sker liksom de allt högre kraven på le
veranstider, leveransprecision, kompletta leve
ranser och servicegrad till våra kunder. 

Du skall ansvara för att vi levererar kompletta 
noder till våra dotterbolag och direktmarkna
der, inklusive mjukvara och vissa implementer-
ingstjänster enligt den metodik som tagits 
fram inom BMOGs förbättringsprogram Word 
Class Supply. 

Vi söker alltså Dig som vill jobba med framti
dens logistik inom GSM Systems för AXE och 
som tror dig om att ha förmågan att driva kom
plexa nodleveransprojekt 

Du bör ha goda kunskaper i logistikarbete. 
Om du har jobbat med AXE är det en klar me
rit. Du bör också ha förmåga att driva projekt 
och hålla alla berörda informerade. 

Vi tror att en lämplig bakgrund är att Du har 
kunskaper om industriell logistik, antingen ge
nom högskoleutbildning eller gedigen erfaren
het från området. Du skall vara serviceinriktad, 
ha ett utpräglat ordningssinne, vara drivande 
och van att arbeta självständigt. Engelska i tal 
och skrift är en självklarhet 

Kontakta: Hans Hammarfors tel + 46 8 
4046529, hans.hammarfors@era.ericsson.se, 
för mer information. Ansökan: Ericsson Radio 
Systems AB LV/HS Kerstin Almblad 164 80 
Stockholm kerstin.almblad@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Marketing and Wireless e-solutions is a new 
Business Management unit within CSM 
systems ERA/LB shall utilize and strengthen 
Ericsson's position by identifying needs and 
providing Wireless Internet Solutions that ac
celerate and broaden the use of wireless com
munications for operators, organizations and 
consumers. In doing so, we shall improve their 
performance, generate new opportunities, sa
ve time, increase the possibility to manage 
and enhance quality of life. 

Technical Solution Manager 
• Within ERA/LB we are now building up a 
unit of technical solutions managers. We will 
participate in the whole business chain from 
identified prospect, via customer discussions 
to product release and bid support. Our role is 
to co-ordinate all technical aspects of a solu
tion, and to give effective technical sales sup
port during the global product launches. 

Often our solutions contain SW developed 
by small "IT companies". Part of the challenge 
is to bring their SW products into a sellable 
global solution, appreciated by Market Units 
and by our operators. Speed is essential, as the 
average leadtime for our solutions is months, 
not years. 

To build a strong team, we are now looking 
for strong individuals with one of the following 
profiles: Experienced GSM technical manager 
("MNDs") Person with strong background in 
datacom marketing Experienced test leader 

We work in a creative environment with wi
de contact areas within and outside Ericsson. 
All positions will involve some amount of tra
velling. 

Contact: Tomas Fridström, Tel 08-404 27 11, e-
mail: Tomas.Fridstrom@era.ericsson.se p Per 
Andersson, Tel 08-404 59 96, e-mail: Per.EAn-
dersson@era.ericsson.se Application: Ericsson 
Radio Systems AB, K1/ERA/LH/S Birgitta Ahre-
bo 164 80 STOCKHOLM e-mail:Birgitta.Ahre-
bo@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Enheten Baseband Technology ansvarar för 
utvecklingen av digitala ASICs för Ericssons 
mobila CSM produkter. Vi utvecklar kontinuer
ligt vårt chip-set med nya funktioner och med 
ytterligare integration. 

Bland de nya funktionerna finns givetvis 
stöd för öka d datahastighet, vilket i sin tur 
kräver nya, effektivare signalbehandlingsalgo
ritmer likväl som fler MIPS. Därtill måste vi till
handahälla stöd för de applikationer som ut
nyttjar den ökande informationsmängden, t ex 
nya ljud- och bildformat 

Våra ASICs är mycket komplexa och är idag 
hela system i sig. De innehåller microproces-
sorer, DSP-kärnor, minnen samt en stor del 
egenutvecklad logik, både för signalbehand
ling och kontroll. För att fortsätta vara konkur
renskraftiga ligger vi alltid i teknologins fra 
mkant när det gäller val av kiselprocesser. Ste
get in i "deep sub-micron" innebär även att vi 
måste ställa nya krav pä våra CAE-verktyg och 
vi har en kontinuerlig dialog med våra verk
tygsleverantörer för att påverka dem i rätt rikt
ning-

Vi är ett ungt gäng som sitter i nya, inspire
rande lokaler vid Nya Vattentornet i Lund. Ar
betet sker i internationell miljö. Vi har stor kon
takt med våra leverantörer och andra Ericsson 
enheter både inom och utom landet vilket 
medför att Du måste behärsk a engelska språ
ket väl i både tal och skrift 

ASIC-konstruktör 
• Du ansvarar för ett funktionsblock och följer 
det genom hela utvecklingsflödet, från specifi
kation, genom implementering och simulering 
till slutlig verifiering och dokumentation. Vi ar
betar med VHDL och logik-syntes, främst med 
verktyg från Mentor och Sy nopsys. Floor-plan 

och layout blir allt viktigare i implementerings-
fasen liksom statisk tidsanalys och scan-meto-
dik vid verifiering. 

Vi söker civilingenjörer både med och utan 
erfarenhet 

Har Du erfarenhet hoppar Du direkt in i ett 
projekt saknar Du dylik får du genomgå ett ge
diget utbildningsprogram. 

Kunskap inom digital konstruktion, VHDL, di
gital signalbehandling eller microprocess orer 
är meriterande. 

Dessutom uppskattar vi erfarenhet av verktyg 
från Synopsys, Mentor och andra leverantörer. 

ASIC-konstuktör, 
testspecialist 
• När man tillverkar flera miljoner kretsar är 
det viktigt att det går snabbt att verifiera dem. 
Det finns många metoder för att utföra denna 
verifiering. I Ditt arbete ska Du hålla Dig upp
daterad på de olika metoderna, anpassa de 
lämpligaste till vår metod ik samt införa dem i 
vårt konstruktionsflöde. Det finns givetvis ut
rymme för egen kreativitet inom området 

Du bör vara civilingenjör med mångårig erfa
renhet av och stor kunskap om digital kon
struktion. 

Erfarenhet av test metodik, tex. scan, BIST 
(Buitt In Self Test ATPG (Automatic Test Pattern 
Generation), m m ä r självklart meriterande. 
Därtill bör Du ha ped agogisk läggning och va
ra drivande när det gäller att genomföra för
ändringar. 

ASIC-konstruktör, 
logik - syntes specialist 
• Arbetet består i att vara vår kontakt mot le
verantörer av logik-syntes verktyg. Du testar 
nya produkter och versioner och infogar dem i 
vårt design flöde. Dessutom fungerar Du som 
mentor och stöd för våra konstruktörer i an
vändandet av verktygen. 

Du bör vara civilingenjör med mångårig erfa
renhet av Synopsys produkter och med stor 
kunskap om digital konstruktion. 

Därtill bör Du ha pedagogisk läggning och 
vara drivande när det gäller att genomföra för
ändringar. 

Kontakta: Per Odénius, tfn 046-19 31 53 e-
mail: per.odenius@ecs.ericsson.se eller Per-
Olof Svahn, tfn 046-19 35 54 e-mail: per-
olofjvahn@ecs.ericsson.se Ansökan: Ericsson 
Mobile Communications AB, Personalenheten, 
221 83 LUND 

Make a difference! 
Ericsson Business Innovation has been initiated as a 

support for caking ideas to successful businesses. We 

are focusing on new business opportunities outside 

the core business of today. 

Ericsson is facing a completely new business envi

ronment. In the near future datacom, telecom and 

media will converge into one industry. Traditional 

products and skills will meet new competitors in a 

new environment. 

To face these challenges Ericsson has to become 

more innovative and explore new areas. A lot of high 

potential ideas in these spaces already exist inside 

Ericsson, but we are also looking outside the organi

sation for high potential ideas. 

Ericsson Business Innovation works like a venture 

capital firm, searching for excellent business oppor

tunities and developing them into successful busines

ses. In order to do this we work with global networks 

as well as other companies acting in the field. The 

ventures are run as small businesses within Ericsson. 

Business Innovation 
rst Analys 

Ericsson Business Innovation is now expanding and is 

looking for a highly motivated and business minded 

person to join the team working with finding and 

developing business opportunities. 

This challenging position requires university 

degree and experience in business/economics/finance 

and affinity with new technology. Of course you speak 

and write English fluently. Your personal qualities 

are: good teamworking skills, strong drive, analytical 

skills and high integrity. 

For more information please contact: 

Ton Keppel, phone 08-585 345 37, 

e-mail: ton.keppeI@era.ericsson.se 

Fredric Gunnarson, phone 08-585 345 36, 

e-mail: fredric.gunnarson@era.ericsson.se 

Please send your application no later than 99-06-24 to: 

Ericsson Radio Systems AB 

KD/HS Mari Skoglöf 

164 80 STOCKHOLM 

mari.skoglof@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Programutvecklare - WAP 
Redan om några monader kommer det att va
ra möjligt att hämta information frän Internet 
till en mobiltelefon med hjälp av ett nytt proto
koll - WAP, Wireless Application Protocol! - som 
specificeras gemensamt av en stor mängd fö
retag däribland Ericsson. 

• Till vår forsknings- och utvecklingsenhet i 
Lund söker vi programutvecklare för att imple-
mentera WAP i våra kommande mobiltelefo
ner. Arbetet sker i en liten kreativ grupp och 
Din arbetsuppgift blir att utveckla och imple
mented nya funktioner och applikat ioner 
kring WAP. Ditt arbete innebär att Du kommer i 
kontakt med många nyheter inom mobiltelefo-
ni. Utvecklingen sker i C/C++ i en mycket mo
dem utvecklingsmiljö via verktyget MS Visual 
Studio. Du kommer att ha ett nära samarbete 
med andra konstruktörer so m också arbetar 
med mjukvara. Arbetet innebär även samarbe
te med andra utvecklingscentra inom Ericsson 
varför Du bör vara beredd på en del resor. Erfa
renhet av internationella kontakter värderas 
högt och Du måste behärska engelska i tal och 
skrift 

Din bakgrund är civilingenjör, systemvetare 
eller motsvarande med stort intresse för real
tidsprogrammering, objektorienterad model-
lering och programspråk. Vi söker Dig som vill 
bidra till att utveckla och komplettera vår kom
petens och styrka. Du måste kla ra av ett högt 
arbetstempo, samt ha viljan att utvecklas i Din 
yrkesroll och fördjupa Dina kunskaper. Vi kan 
erbjuda en stimulerande arbetsmiljö med stora 
möjligheter till personlig utveckling. 

Kontakta: Barbro Julen, tfn 046-19 39 02, e-
mail: barbro.julen@ecs.ericsson.se eller Anders 
Håkansson, tfn 046-19 36 74 e-mail: 
anders.j.hakansson@ecs.ericsson.se Ansökan: 
Ericsson Mobile Communications AB, Persona
lenheten, 221 83 LUND 

ERICSSON EMERGENCY CONTROL SYSTEMS, 
GÖTEBORG 

Ericsson Emergemcy Control Systems AB(ECS) 
är ett programvaruföretag inriktat pä utveck
ling av integrerade IT- system (radio-/tele-
/datakommunikation och applikationer) Vi är 
underleverantörer till andra Ericssonenheter 
inom värt kompetensområde samt att vi för 
externa kunder utvecklar integrerade informa-
tians-och kommunikationssystem för larm- och 
ledningscentraler såsom 112-centraler. Vi har 
en komplett affärsprocess med egen mark
nadsfunktion produktutveckling, installations-
och kundstödsfunktion. Vi är belägna i Västra 
Frölunda, Göteborg och är drygt 120 medar
betare. 

Systemutvecklare -
kommunikationssystem 
• Vi söker Dig som vill arbeta med hela ut
vecklingskedjan från specifikation/analys till 
konstruktion/validering. Vi arbetar med Cli-
ent/server-teknologi, programspråken C, Visual 
C++ och miljöerna Windows NT och UNIX oli
ka typer av data/telekommunikation (SS7, IS
DN, SMS) relationsdatabaser (främst Sybase) 
objektorienterat tänkande, intemtetteknologi. 

Vi söker Dig som: har högskoleutbildning in
om dataområdet, behärskar några av de tekni
ker vi arbetar med. 

Kontakta: Thomas Sahlmén, tel: 031 - 709 
9185 E-mail: thomas.sahlmen@egs.ericsson.se 
Patrik Gustafson, tel: 031 - 709 9064 E-mail: 
patrik.gustafson@egs.ericsson.se Ansökan: 
Ericsson Emergency Control Systems AB Perso-
nalavd - Ref.Nr. 3/99 Box 2102, 421 02 västra 
Frölunda 

Systemarkitekt 
• Vill du vara med och designa nya funktioner 
i mobiftelefonisystem? Vi söker Dig som vill 
specificera nya funktioner, ofta tillsammans 
med våra kunder. Du kommer självständigt att 
få driva förstudier och göra övergripande 
systemdesign. En hel del utlandskontakter fö
rekommer. 

Vi söker Dig som: har högskoleutbildning, 
har kunskaper inom tele/datakommunikation. 
kännedom om mobilelefonisystem( känne
dom om AXE- system är ett plus), är drivande 
och självgående samt behärskar engelska i så
väl tal som skrift 

Kontakta: Thomas Sahlmén, tel: 031 - 709 
9185 E-mail: thomas.sahlmen@egs.ericsson.se 
Ansökan: Ericsson Emergency Control Systems 

AB Personalavd - Ref.Nr. 2/99 Box 2102, 421 
02 Västra Frölunda 

Testledare 
• Vi söker en TESTLEDARE med erfarenhet och 
intresse av systemtestning, validering och veri-
fiering. Din uppgift blir bl a att ansvara för 
framtagning av testspecifikationer samt planer
ing och genomförande av tester. Testema kom
mer att bedrivas både internt Ericsson/ECS 
men även externt 

Våra system ställer stora krav på tillförlitlighet 
och säkerhet, varför du bör kunna arbeta struk
turerat systematiskt och noggrant samt ha in
tresse och förmåga att dokumentera arbetet 
All dokumentation sker på engelska. Utveck
lingsmiljön består av Windows NT och Visual 
C++. Testverktyg är ännu ej fastställt Det blir 
en av dina inledande uppgifter. Du bör ha 
högskoleutbildning inom dataområdet 

Kontakta: Kenneth Gjörloff, tel: 031-709 
9177 E-mail: kenneth.gjorloff@egs.ericsson.se 
Ansökan: Ericsson Emergency Control Systems 
AB Personalavd - Ref.Nr. 7/99 Box 2102, 421 
02 Västra Frölunda 

Systemutvecklare för PC 
• Vi söker Dig som vill arbeta med program
varuutveckling inom tele- och datakommuni
kation i nya spännande produkter där integra
tion av datorer och telefoni får allt större bety
delse. Med Windows/NT och UNIX som platt
formar arbetar vi med nya avancerade applika
tioner i telenäten. Vi arbetar med den senaste 
tekniken inom både mjuk- och hårdvara. Ex
empelvis integrerar vi telefonikort baserade på 
Compact PCI teknik i PC, utnyttjar objektorien
terad programmering, implementerar nya pro
tokoll, använder internetteknologi mm. Allt 
detta ställer krav på problemlösningsförmåga, 
initiativförmåga etc. 

Vi söker Dig som: har arbetat några år och 
behärskar Visual C++ i olika Windowsmiljöer. 
vill vara med och driva utvecklingen framåt vill 
ha nya spännande utmaningar, har högsko
leutbildning inom dataområdet 

Viktigast av allt är att du har en god teknisk 
utbildning och framåtanda. Vi vill dessutom 
gärna ha fler kvinnor i vår organisation. 

Kontakta: Thomas Sahlmén, tel: 031 - 709 
9185 E-mail: 
thomas.sahlmen@egs.ericsson.se, Dafina tva-
novska, tel: 031 - 709 9138 E-mail: dafina.iva-
novska@egs.ericsson.se Ansökan: Ericsson 
Emergency Control Systems AB Personalavd -
Ref.Nr. 1/99 Box 2102,421 02 Västra Frölunda 

Systemutvecklare -
messaging 
• Vi söker Dig som vill vara med och utveckla 
nästa generation av Messaging system. 

Med användning av en ny komponentbase-
rad arkitektur och nya metoder för objektorien
terad, ftematfv programvaruutveckling kommer 
en rad nya IP-baserade produkter att tas fram. 
Systemet kommer att innehålla funktionalitet 
från områdena "Unified Messaging" samt "Voi
ce-mail and Data applications". Arbetet invol
verar människor från 2 kontinenter, 4 städer 
och 3 design centers. 

Tjänsten som systemutvecklare omfattar ar
bete inom hela utvecklingskedjan d v s krav-
ställan, analys S design, implementering samt 
verifiering. Vi arbetar med distribuerade tekni
ker, verktyg från Rational Software, program
språken C, C++ och miljöerna Windows NT 
och UNIX (Solaris), olika typer av datakommu
nikation samt internetteknologi. 

Du behärskar några av de tekniker vi arbetar 
med och vi tror att du vill vara med och utveck
la nästa generation av Messaging system. Du 
bör ha högskoleutbildning inom dataområdet 

Kontakta: Patrik Gustafson, tel: 031 - 709 
9064 E-mail: partik.gustafson@egs.ericsson.se 
Claes Hellström, tel: 031-709 9005 E-mail: 
claes.hellstrom@egs.ericsson.se Ansökan: 
Ericsson Emergency Control Systems AB Perso
nalavd - RetNr. 13/99 Box 2102, 421 02 Västra 
Frölunda 

Testare/Testledare 
• Vi söker en kvalificerad TESTARE/TESTLEDA
RE av mjukvara med erfarenhet och intresse av 
systemtestning, validering och verifiering. 

Din uppgift blir bl a att ansvara för framtag
ning av test- specifikationer, testinstruktioner, 
testscript för simulering av mobilnäten, planer
ing och genomförande av tester. Arbetet inne
bär även ett totalansvar för hela testmiljön, 
som ständigt utvecklas. Arbetet bedrivs som en 
del av utvecklingsprojekten i nära samarbete 

med utvecklarna som även deltar i testningen. 
Testema kommer att bedrivas såväl internt 
som hos slutkunder över hela världen. 

Vi arbetar tillsammans med Ericsson Messa
ging Systems i New York och utvecklar medde
landecentraler där vi ansvarar för SMS-hanter-
ingen. Våra system ställer stora krav på tillförlit
lighet och säkerhet, varför du bör kunna arbeta 
strukturerat, systematiskt och noggrant samt 
ha intresse och förmåga att dokumentera ar
betet. All dokumentation sker på engelska. Ut
vecklingsmiljön består av Solaris och C/C++. 
Du har högskoleutbildning inom dataområdet 
och har erfarenhet av testning eller program
varuutveckling. Meriterande är om du har erfa
renhet av Solaris, protokoll som SS7 och ip, 
GSM / TDMA eller Rationals övriga utvecklings
verktyg. 

Kontakta: Mats Slunga, tel: 031 - 709 9191 E-
mail: mats.slunga@egs.ericsson.se Claes Hell
ström, tel: 031 - 709 9005 E-mail: claes.hell-
strom@egs.ericsson.se Ansökan: Ericsson 
Emergency Control Systems AB Personalavd -
RetNr. 12/99 Box 2102,421 02 Västra Frölun
da 

Clearcase Specialist 
• Vi söker en CLEARCASE SPECIALIST som kan 
hjälpa oss med vår ClearCase miljö under Sola
ris. Tjänsten är en kombination av ClearCase-
administration, projektarbete (både ClearCase-
jobb och kanske även programvaruutveckling) 
samt övrigt konfigurationshanteringsarbete. Vi 
ser också gärna att du vid behov kan hjälpa till 
med Unix administration. Vi har idag ett eta
blerat ClearCase-system på både Solaris och 
NT. 

Vi arbetar tillsammans med Ericsson Messa
ging Systems i New York och utvecklar medde
landecentraler där vi bland annat ansvarar för 
SMS-hanteringen. Våra system ställer stora krav 
på tillförlitlighet och säkerhet varför du bör 
kunna arbeta strukturerat systematiskt och 
noggrant samt ha intresse och förmåga att do
kumentera arbetet All dokumentation sker på 
engelska. 

Vi ser gärna att du har: ordningssinne, Clear-
Case-erfarenhet sysadmin erfarenhet (Sola
ris/Unix) eller systemutvecklingsbakgrund (er
farenhet av byggmiljöer och makefiler är ett 
plus), erfarenhet av C- eller Boumeshell script-
programmering, högskoleutbildning inom da
taområdet samt något års arbetslivserfarenhet. 

Kontakta: Mats Slunga, tel: 031 - 709 9191 E-
mail: mats.slunga@egs.ericsson.se Claes Hell
ström, tel: 031 - 709 9005 E-mail: claes.hell-
strom@egs.ericsson.se Ansökan: Ericsson 
Emergency Control Systems AB Personalavd -
RetNr. 15/99 Box 2102,421 02 Västra Frölun
da 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Micro Switching Solutions squeezes the AXE 
functionality into a microwave-oven- sized pro
duct, thereby creating the brand new AXE 110 
family built on merely two HW components, 
and coded in C and Erlang. 

Micro Switching Solutions, taking the small 
company approach to the limit, offers a lot It 
allows you to feel and be creative, and requi
res you to consider e.g. operator/end user vi
ew, Ericsson profitability, and distribution 
channels in your everyday work. Mixing high 
level analysis and decisions with the actual 
implementation work most likely attracts you. 
Your small-scale mind-set tells you that no task 
is too big or small to take on. 

System Tester/ 
System Integrator 
• Your work may include integrating AXE 10 
software with the new AXE110 platform, func
tion testing the new platform, system testing, 
and TCM work in our projects as well as perfor
ming demo's and educating internal customers 
in system handling. 

You are an experienced AXE 10 system tes
ter/trouble shooter/field support engineer 
with some design skills (C programming or 
equal). 

You are able to manage AXE HW and SW, 
and to cany out TCM work. You are challenged 
by complex 'mufti- environment' systems 
(UNIX, VxWorks, Plex/ASA,,,), you are curios 
and open for new ways of thinking. 

Good team and social skills are required and 
you should be prepared to take on a supervi
sor role. 

A small-scale mind-set is essential. 

System 
Designer/Programmer 
• Your work may include requirement analy
sis, system design and implementation, integ
ration of new software components in the 
platform, trouble shooting and maintenance as 
well as supporting internal customers with fi
eld application engineering services. 

You are a very experienced SW designer with 
proven programming skills (C or equal), expe
rience from APT-SW on regional processors 
and a thorough understanding of AXE 10 as a 
whole. You possess broad and deep technical 
skills and have basic computer knowledge in
cluding e.g. UNIX and TCP/IP, skills in Erlang is 
a bonus but not a requirement You are curi
ous, open and able to solve problems in new 
ways. We are looking for a 'senior doer' that 
can face both SW and HW related problems, 
who is flexible, and have good team and social 
skills. A small-scale mind-set is essential. 

Supply Manager 
• Your area of responsibility includes the enti
re logistics for the AXE110 micro switch, linking 
AXE 110 flow into the existing AXE 10 supply 
flow, and making agreements with supply ma
nagers within Business units. You will also ma
nage agreements and contracts with internal 
and external suppliers (e.g. SUN Microelectro
nics and Flextronic). The supply process as well 
as the product as such shall be optimised to 
ensure that sale and logistics cost match the 
very low pure production cost, hence a close 
co-operation with design is crucial. The supply 
flow shall meet the requirements from a high 
volume commodity product 

You have experience from supply manage
ment, preferably low-cost/high volume pro
ducts, and knowledge about AXE 10 supply 
flow is a bonus. You possess highly developed 
analytical skills and you are a 'senior person' 
within the supply area with a high degree of 
integrity. The position requires flexibility and 
good negotiation skills and challenges your in
novative ability. A small-scale mind-set is es
sential. 

Please read more about Micro Switching So
lutions: http://mega.al.etx.ericsson.se/mss/ 
SwitchBoard: 
http://switchboard.ericsson.se/SwitchBoard/in 
dexhtm AXE 110: 
http://www.ericsson.Se/SEAon_con/contact/c 
ont06_99/c06_04.html 

Contact: Johan Olsson, Manager, phone +46 8 
719 1483 Per Bergqvist, Technical Manager, 
phone+46 70 589 3214, 
per.bergqvist@era.ericsson.se Application: 
Ericsson Radio Systems AB LX/HS Ann Beer, 
164 80 STOCKHOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Configuration Manager och 
Systemutvecklare/Testare 
Center for Radio Network Control är en ny en
het med 800 personer som finns I Linköping 
och Hässleholm. Vi utvecklar mobiltelefoni-
system för olika marknader. Värt arbete präg
las av professionalism, snabbhet och respekt 
Cenom detta skapar vi både delaktighet krea
tivitet och laganda bland våra medarbetare. 
Våra mål är satta på högsta nivå - vi skall vara 
världsledande både idag och i framtiden. 

Pä avdelningen Test and Simulation Solu
tions utvecklar vi simulatorer för att testa mo-
biltelefonisystem. Vi ansvarar för hela kedjan 
ifrån specificering till försäljning och kundstöd. 
Våra simulatorer används för test av Ericssons 
digitala mobilsystem för olika marknader. Vi 
utvecklar ständigt simulatorerna för att hante
ra nya tekniker, tex. paketdata och bred-
bandsteknik. Våra produkter omfattar ett brett 
tekniskt spektrum, tex. härdvara, protokoll, 
kompilator, interpretator, databas, verktyg för 
utveckling av simuleringsprogram, samt an-
vändargränssnitt 

Vi arbetar med flera parallella utveckling
sprojekt och det ställs ständigt nya krav på 
oss. Det innebär att vår konfigurationsstyrning 
är mycket viktig för att klara av att kunna han
tera våra produkter/projekt 

• Vi söker därför en Configuration Manager 
som kan ta ansvaret för att vår konfigura
tionsstyrning fungerar och förbättras i takt med 
att kraven förändras. Det innebär att definiera 
rutiner och verktyg, utveckla de hjälpmedel 
och hjälpprogram som behövs, samt ha hel
hetsbilden på all konfigurationsstyrning inom 
avdelningen. Du kommer också att vara en vik
tig del av vårt förbättringsarbete, tex. vad gäller 
att införa daily build, täta integrationer, stöd för 
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automatisk testexekvering och ev. även byte av 
CM-verktyg. 

Eftersom arbetet som Configuration Mana
ger inte är en heltidssyssla kommer det att 
kombineras med andra uppgifter, lite beroen
de på din bakgrund och ditt intresse. För att ha 
full förståelse för behoven kan det t.ex. vara 
lämpligt att kombinera med systemutveck
ling/testning. 

Det kan innebära att arbeta med kravanalys, 
design, implementation, test och underhåll. Du 
kommer då att arbeta i projekt med små 
målstyrda team där ni själva planerar, genom
för och följer upp ert arbete. 

Vi söker dig som är civil/mellaningenjör med 
datainriktning, eller har motsvarande utbild
ning. 

Du måste behärska engelska (läsa och skri
va), vara bra på att ta ansvar och initiativ, samt 
kunna arbeta bra både i grupp och självstän
digt Erfarenhet av Configuration Management 
är ett plus. Du bör också ha viss kunskap vad 
gäller programutveckling i Unix, C, C++ och Ja
va. 

Kontaka: Håkan Strääf, 013-28 41 77 e-mail: 
hakan.straaf@era.ericsson.se eller Jan Hallberg, 
013- 28 42 65 e-mail:jan.hallberg@era.erics-
son.se Ansökan: Ericsson Radio Systems AB 

Center for Radio Network Control LVA/FH Anna 
Fasth Box 1248 581 12 LINKÖPING e-mail: an-
na.fasth@era.ericsson.se Märk Din ansökan 
med ref nr 99-38 C 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

System Management -
Future GSM platform 
products 
Product unit BSS is responsible for the global 
development and profitability of the GSM Base 
Station System. Our market is growing very 
fast and we have been successful with our 
products. With a market share of more than 
40%, Ericsson is the dominant player on the 
market 

The challenging mission for our unit is to 
specify the GSM Systems requirements on AXE 
and the next generation platform products, 
based on development plans for GSM Systems 
and nodes. In our mission are therefore inclu
ded technical studies leading to development 
plans for GSM infrastructure and studies lea
ding to product strategies and product structu-

• Your task will be to drive and participate in 
the work to define the product packages for 
the future GSM system releases. 

We expect you to be experienced from simi
lar product areas and that you have a good un
derstanding in the underlying technologies. As 
a system manager you should have an analytic 
and creative mind, but also a business and 
customer oriented way of thinking. 

You have a Master of Science degree in engi
neering or equivalent 

Experience of mobile telephony and mobile 
datacom are valuable qualifications. You need 
to be fluent in English, both written and spo
ken 

Contact: Johan Mattsson, phone +46 8 
4047298, +46 70 6367881 
(johan.mattson@era.ericsson.se) Ann Nor
denstam, Human Resources +46 8 7572287 
(ann.nordenstam@era.ericsson.se) Applica
tion: Ericsson Radio Systems AB LV/HS Kerstin 
Almblad 164 80 Stockholm 
kerstin.almblad@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

New Test Unit at Core BSS 
LV/B develops the Radio Network Server for 
Core BSS, a new generation of IP based 
GSM/BSS products. We use incremental de
sign and works in state of the art SW develop
ment environments. We introduce a new plat
form for design and we are coding in JAVA 

We are now starting up a new unit for Integ
ration & Verification. The unit will be respon
sible for for testing of the new RNS node deve
loped at LV/B, and will manage the system in
tegration of the Core BSS system. 

• The work will be characterized by frequent 
deliveries, just in time testing, tight contacts 
with delivering nodes and short lead-times for 
corrections. We are also launching an initiative 
to establish Daily Build in Core BSS. We are 
looking for people that want to build up the 
new unit and we need people in more or less 
all areas, e g project management testing, test 
plant design, test configuration management 
and tool providing. 

Pre requisites: Integration and Verification 
knowledge, preferably in the GSM area. IP 
knowledge and any object oriented language 

Vill du arbeta med 
ett av världens mest avancerade system? 

Ericsson Utvecklings AB utgör huvuddelen av 
Network Core Products som är en central 
utvecklingsenhet inom Ericsson. Vi jobbar med 
forskning och utveckling av fasta och mobila 
system för publik telefoni. Men också med 
innovationer som IPONAX, ett IP-baserat 
accesskoncept som möjliggör en uppsjö av nya 
tjänster i hemmet och på nätet. 

Vi behöver ett flertal entusiaster. 
Vill du vara med och vidareutveckla Ericssons 
vinstmaskin — AXE-växeln — och göra den till 
en succé även i den nya telekomvärlden? Vår 
avdelning inom Ericsson Utvecklings AB 
ansvarar för produkter inom området regionala 
processorer i AXE, som är styrsystemets tenta
kler ut mot applikationerna. Området befinner 
sig i en stark utveckling i samband med kon
vergensen mellan tele- och datakomvärlden. 
Just nu håller vi t ex på att leverera datakom-
plattformen DCP som är en av grundkompo
nenterna i Ericssons GPRS-satsning för paket-
dataförmedling i mobilnätet. 

Vill du bli en av oss? 
Vi söker såväl nyutbildade som mer erfarna 
civil- eller högskoleingenjörer med goda kun
skaper om programvaruutveckling och dator
teknik. Vi behöver både dig som vill utvecklas 
till en duktig tekniker och du som vill axla en 
ledarroll på sikt. Du kommer att stödjas av ett 
omfattande utbildningsprogram som löper 
kontinuerligt. Har du kunskaper om AXE-
systemet är det naturligtvis en merit, men det 
är inget krav. Vi sätter stort värde på att du är 

kreativ, kvalitetsmedveten och uthållig. Den 
kompetens du bygger upp hos oss kommer att 
vara synnerligen attraktiv. Vi arbetar i ett 
internationellt klimat med samarbetspartners 
över hela världen. Vår arbetsplats ligger nära 
Älvsjö station med utmärkta kommunika
tioner åt alla håll. 

Systemkonstruktörer, 
programvaruutvecklare. 

Du kommer att arbeta med operativsystemnära 
funktioner som laddning, start, störningsfri 
programuppgradering, felåterhämtning, test
system mm. Vi kan erbjuda mycket intressanta 
arbetsuppgifter där din ingenjörskonst och 
analytiska förmåga verkligen får komma till sin 
rätt. Funktionerna implementeras i program
vara både på öppna datorplattformar och på 
Ericsson-specifika system. Vi använder moder
na hjälpmedel och introducerar just nu SDL för 
modellering och generering. 

För mer information, kontakta: 
Richard Tham, tel: 08-727 27 28, 
e-post: richard.tham@uab.ericsson.se 
Nicke Lidman, tel: 08-727 26 94, 
e-post: nicke.lidman@uab.ericsson.se 

Systemverifierare. 
Som systemverifierare får du arbeta med allt 
från krav- och systemanalys till integration och 
felsökning. Vi arbetar med hela det integrerade 
styrsystemet i AXE, vilket innebär att vi 

spänner över ett brett område av systemkom
ponenter. Vi bygger även egna applikations-
simulatorer med hjälp av moderna utvecklings
hjälpmedel. 

Tor mer information, kontakta: 
Ingrid Wahlbom, tel: 08-727 35 62, 
e-post: ingrid.wahlborn@uab.ericsson.se 

Skicka din ansökan märkt "D/R99-1" till: 

Ericsson Utvecklings AB 
Annelie Josefsson 
Box 1505 
125 25 Älvsjö 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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as C++ or JAVA is a plus. You like to work in 
Teams and with a lot of different tasks in a 
small company approach where a team mem
ber can do more than just testing. 

Kontakta: Roger Westerberg 08/764 12 87, 
070-5911381 
Roger.Westerberg@era.ericsson.se Gunnar 
Borg 08/404 44 73, 070-5521787 
Cunnar.Borg@era.ericsson.se 

Manager 
• We are looking for a manager of the new 
unit with background in Project Management 
and/or Line management in the 18V area, pre
ferably within GSM BSS. 

You will be responsible for building up the 
new unit, and at LV/B be responsible for tes
ting strategies, including methods and tools, to 
be used in the Core BSS and RNS projects. 

Kontakta: Gunnar Borg 08/404 44 73, 070-
5521787 Gunnar.Borg@era.ericsson.se Ansö
kan: Kerstin Almblad Ericsson Radio Systems 
AB KI/ERA/IV/HS 164 80 Stockholm KerstinM-
mblad@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

OBJECT ORIENTED 
SOFTWARE DESIGN 

IV/BD is a design unit established for develop
ment of a new CSM/BSS architecture/products 
based on IP technology. The new architecture 
will provide an efficient and high-speed 
transmission of voice and data. 

The current project that we are working with 
is ARACNO that will give our customers an in
door GSM system based on the Internet The 
next upcoming project will be to work with 
GPRS and EDGE. 

The BSS product will be build on a new plat
form that supports new architectures and tech
nologies and that the design can be done in 
modem languages. To use the full potential of 
OO SW development our SW processes, took, 
language are greatly influenced from state of 
the art commercial products from RATIONAL, 
SYMANTEC etc 

The challenging time ahead of us will be to 
introduce the new technology as well as new 
ways of working. We will introduce the new 
platform for design where JAVA is the langua
ge to build features on, cross-functional teams 
that go for the whole feature development 
from requirement on the products, designing 
and verification. Incremental design with 
round trip engineering and daily built to maxi
mise productivity and quality will be used. We 
are looking for 

System Designers SW 
Designers for Java/C Design 
• You should have experience from develop
ment of complex telecom/datacom systems 
and/or JAVA/C/C++ design. You are interested 
in working in a dynamic organisation with a 
high degree of changes/opportunities, of co
operation, and team building. You should be 
flexible and have a pragmatic view on how 
problems shall be solved. 

Contact: Harry Kaipainen, LV/BDC Tel +70 
5853678 Application: Kerstin Almblad, LV/HS 
Ericsson Radio Systems AB 164 80 STOCK
HOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

SATELLITE SYSTEMS - NEW OPPORTUNITIES 

Ericsson has closely been following the deve
lopments of the emerging regional and global 
satellite systems. 

Ericsson has focused on narrowband 
systems for voice and low rate data (like Iridi
um, Ghbalstar and ICO) and broadband 
systems for multimedia services for voice, data 
and video (like Astrolink, Teledesic and 
Skybridge). Our narrow-band satellite systems 
are CME20-based with additional satellite fun
ctionality. 

Ericsson has been awarded three gateway 
infrastructure contracts. In March 1997 a 
contract was signed with ICO, a global mobile 
satellite system operator, and in December 
1997 Ericsson signed a contract for Thuraya, a 
regional mobile satellite system operator. We 
recently signed our third contract Astrolink 
which is a broadband system. 

To be able to support and provide the satelli
te operators with a total satellite system we 

are working closely with several satellite com
panies. 

The satellite footprint for our regional system 
Thuraya covers 50 countries. The implementa
tion schedule for Thuraya is 36 months. 
During this time we will support our partner in 
the US and of course the satellite operator in 
UAE, work on the development of new satellite 
features within CME20 and coordination with 
our local companies. 

If you think this is a real challenge and want 
to work in a small organisation, than we can 
offer you an interesting positions as: 

Senior Technical Manager/ 
Product Manager 
• As Senior Technical Manager/Product Mana
ger you will provide our customer with techni
cal competence. That includes technical di
scussions with the customer, product presen
tations, be responsible for preparation of 
technical specifications and production of 
technical documentation, all in close 
teamwork with our marketing and sales orga
nisation. 

We develop satellite functionality within 
Ericsson's product portfolio. It is a very strong 
plus if you have experience in the CME20 
system & design. We also work w i th , ATM, 
GPRS and UMTS. These projects require a de
tailed technical knowledge. The focus is on 
system level technical management. As many 
of the technical requirements for satellites are 
not standardised, the position requires someo
ne with a solid technical competence in overall 
network design, with good high level and de
tailed knowledge of protocols. Familiarity with 
GSM/GPRS/ATM/ISUP/IN protocols is desired. 

For the position we need a person whose 
profile shows that you are outgoing, indepen
dent and selfmotivated with strong interperso
nal and communication skills. You should have 
a university degree, preferably M. Sc or similar. 
Good written and oral skills in English. It's a 
plus if you have experience in tender prepara
tions. 

Contact: Catharina Jedberger, tel +46 8 404 
4464 or Barbro Wincent, Human Resources 
+46 8 764 32 06 Application: Ericsson Radio 
Systems AB SG/ERA/KD/H Barbro Wincent 164 
80 STOCKHOLM Barbro.wincent@era.encs-
son.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Technical Writer 
• Radio Network Optimization is looking for 
Technical Writers to join its Customer Product 
Information (CPI) Development team. 

We are responsible for the coordination of all 
RBS customer documentation for Radio 
Network Products (RNP). We are also respon
sible for the development of new Radio 
Network Solutions CPI. 

You are a Technical Writer with an interest in 
exploring new methods, standards and tools. 
You are quality oriented and see the importan
ce of understanding and addressing end-users 
needs with regards to documentation, ft is also 
important that you understand the possibilities 
of web technology. 

We would like to hear from you if you have 
solid experience with the use of language, sty
le, and terminology. You should have at least 
two years of experience with the use of Stan
dard Generalized Mark-Up Language (SGML). 
We hope that you have excellent communica
tion skills and are fluent in English. You should 
be able to convey a process or idea clearly and 
concisely. It is important that you are able to 
work both in teams and independently. 

Contact: Susanne O'Reilly 
Susanne.Oreilfy@era.ericsson.se 

Methods for Radio Planning 
and Optimization 
• We have a position for you who wants to 
work with methods for cell planning and opti
mization. ERA/ARL/NR is a new section, which 
focuses on helping our internal and external 
customers with methods and tools within the 
RF planning/optimization area. The methods 
we develop result in customer documentation 
and/or tools. The methods can also be directly 
integrated in the mobile telephony system. 
Only our imagination and creativity limits us 
how we best fulfill our customer's needs. 

You should have experience with cell plan
ning/optimization or/and have experience out 
in the field for at least 2 years. Alternatively you 
have a couple of years experience in develo

ping methods and tools. You have thought 
about expressions like "usability'' and how to 
put requirements on these. You have a Masters 
of Science or a similar academic degree. 

This is a perfect job for you who maybe have 
been out travelling a couple of years but now 
want to come back to a more stable environ
ment Travelling is, however, a part of the job. 

Contact: Marie Lambertsson, phone 08-404 
19 77,070-206 20 44 
marie.lambertsson@era.ericsson.se Applica
tion: Ericsson Radio Systems AB 
KI/ERA/AH/HS Elisabet Grahl 164 80 STOCK
HOLM elisabeLgrahl@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Method Engineer Third 
Generation TDMA 
Operation & Maintenance 
• We are looking for a new collegue in our 
team of Method Engineers. We work with Ope
ration & Maintenance methods, tools and in
terfaces to TDMA Radio Network.We are going 
to take a giant step when developing our third 
Generation System. We work in all phases of 
design through to usability testing with custo
mers. 

We think that you have a degree in engineer
ing. Today you probably work with Interfaces 
and documentation but would like a change. 
You, have some experience in Operation and 
Maintenance or testing. Fluency in English is 
required. It is important that you are creative, 
outgoing and a driver with interpersonal and 
communication skills. 

Contact: Bo-Åke Andersson 08-404 4766 An
sökan: Ericsson Radio Systems AB, AH/HS Eli
sabet Grahl. 164 80 STOCKHOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

System Designers 
We are a section withing Radio Network Pro
ducts for system modeling (distribution of fun
ctionality; interfaces etc) on a RNP overall le
vel. RNP stands for Radio Near Products and 
we develop radio access networks for both 
CMS88 and CMS30. We are also in a close re
lationship with GSM in developing common 
packet data applications. 

We are in the process of changing our archi
tecture from AXEW based to new platforms 
and IP based network. At the same time, we 
are moving from document driven design to 
model based. We combine practical work in 
the projects with documenting how we did it 
(=building a process). 

• Our small and young unit is a tight group of 
people with a variety of educational back
ground, nationalities and experience. 

Our primary responsibilities are: Require
ment capture. Distribution of functionality 
between design units in the system. Document 
the procedures to do so (the process). Build a 
reference model that will become the system 
documentation. Define the product structure 
for the reference model. 

We belrve its important that you have a rele
vant educational background and some years 
of experience of some of these areas: System 
modelling from use case down to implementa
tion using Object oriented methods. RUP. 
system modelling of complex systems using 
many different platforms. Technical coordina
tion 

As a person, you are driving, resuftoriented, 
self-going and communicative. We are working 
in an international environment why fluency in 
English is important We also think you like to 
work independtentfy and have the ability to 
grow within the unit 

We offer you a challenging task and possibi
lities for personal development 

Contact: Karl Bergkvist, 08-757 0393 E:mail 
kari.bergkvist@era.ericsson.se Application: 
Ericsson Radio Systems AB AH/HS Elisabet 
Grahl 164 80 Stockholm 
elisabetgrahl@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Core Product unit SPEECH PROCESSING PRO
DUCTS (CSPP) is facing big opportunities on a 
fast growing world wide market From a small 
organization with total product responsibility 
lor Speech Coders and Echo Cancellers, we 
are now adding new products addressing the 
rapidly growing IP utilization. The Voice over IP 
gateway, containing CSPP technology along 

with interfaces to circuit switched and packet 
switched networks gives a business contribu
tion that is foreseen to be substantial. We 
need more people to join our winning team. 

ASIC Design 
• Designing an ASIC, even with most of ft in 
cores and various macros, is not trivial. Design 
is subordinated to process; designs must be 
able to pass through each of the ASIC design 
stages, including layout Problems at any level, 
particularly layout and routing, can necessitate 
some redesign. 

Additionally, test is an intrinsic part of design, 
to verify both the silicon and hardware design 
itself. And this testing gets more complicated 
for core-based designs, because test also inclu
des debugging and verifying the software run
ning on the CPU. 

Fortunately, you do not have to do it all your
self. ASIC vendors are becoming subsystem de
sign houses. Many have built up niche experti
se, and are willing to do co-designs. They will 
give you the libraries, macros, and utilities to 
do your own design; you return it to them for 
verification, layout, and production. 

Job description: Design and develop ASIC's 
using VHDL and Synopsys? logic synthesis 
tools. Simulate, verify and test your design and 
component using CELARO? HW- emulator and 
a working GSM mobile telephony system envi
ronment. Candidate shall be capable of lea
ding/contributing heavily to architecture and 
design of chips in 400K -1M gates. Gate array 
and standard cell technologies used are in 
.15u and smaller geometries. We work in small 
design teams and are an organization that va
lues results and problem ownership from con
cept through full design realization. Candidate 
will be involved in designs that are right at the 
limit of current ASIC technology. 

Minimum Requirements: Experience with 
ASIC design flow that includes VHDL or Verilog, 
Synopsys and other front-line tools preferred. 
Data Communication experience, specifically 
IP, a distinct plus. Minimum of 2 years ASIC de
sign experience. 

Qualifications: BS required, MS preferred. 
Majors Preferred. EE/Computer Engineering. 

Contact: Bengt KH Nilsson, phone 08-585 
32429 bengtk.h.nilsson@ericsson.com Human 
resources: Pär Hööglund, phone 08-585 31959 
par.hooglund@era.ericsson.se Application: 
Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/XS Kia Wag-
nas 164 80 Stockholm 

ERICSSON RADIO SYSTEMS 

Service Area Unit Network Design/Network 
Performance Improvement (ND/NPI). 

To contribute to the challanging expansion. 
Network Performance Improvement Switching, 
within Service Area Una ND/NPI is looking for 
new personnel. 

Service Area Unit ND/NPI works with servi
ces to design and improve operators network. 
Contracted for and provided to organisations 
by specially trained and qualified people. We 
assist the client's organisation world wide to 
identify and support the implementation of im
provement plans. Our prime task is to deliver 
and develope the services in our service port
folio. 

• The candidates shall have Operational & 
Maintenance knowledge. Ideally worked with 
an operator in their "live" environment be 
fluent in English, have excellent communica
tion skills including presentation technique. 

You will work in a global organisation and 
we want you to be customer oriented, open 
minded, goal oriented and serf-motivated. Fre
quent travels and short-term international assi
gnment are also part of your job. 

Contact: TB/ETX/XAN Lasse Östman, tel: +46 
8 7198763 ETXT.ETXLAOS, TB/ETX/X/YN Tom
my Svensson tel: +46 8 7198290 ETXT.ETX-
TONS SG/ERA/LVR/P Sören Jonsson tel: +46 8 
7196149 ETXT.ETXSORE 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Konstruktörer till ANP 
(bredbandiga RF effektförstärkare) 

Affärssegmentet ANP - Antenna Near Products 
- har totalansvar för sitt produktområde, som 
omfattar delsystem i radiobasstaioner till 
samtliga mobiltelefonistandarder såsom GSM, 
DCS, PCS, D-AMPS, E-TACS, NMT, WCS och 
PDC Produkterna innefattar mikrovågsteknik, 
analog och digital HW, mekanik samt pro
gramvara. Vår avdelnings strategiska inrikt
ning är utveckling av linjära RF effektförstärka-
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re MCPA, (Multi Carrier Power Amplifier) för 
samtliga mobiltelefon/system. Våra produkter 
utvecklas för frekvensområden inom 400 MHz 
till 3 GHz. 

• Marknadens behov växer, inte minst genom 
Ericssons satsning på WCDMA. Vi behöver där
för omgående utöka vår personalstyrka med 
flera erfarna medarbetare inom RF effektför
stärkarkonstruktion. Vi söker personer med 
läggning för såväl praktiskt som teoretiskt arbe
te som har flera års erfarenhet av utveckling in
om PA området Du är civilingenjör eller har 
skaffat dig motsvarande kunnande på annat 
sätt 

Arbetet innebär att specificera, konstruera, 
verifiera och produktionssätta bredbandiga ef
fektförstärkare. Eftersom effektförstärkaren är 
hjärtat i vår MCPA innebär arbetet en stimule
rande dialog med de som konstruerar linjari-
seringskretsar. Arbetet bedrivs i projektform vil
ket innebär ett helhetsåtagande från specifika
tion till färdig produkt Vi använder de senaste 
komponenterna och verktygen för att utveckla 
produkter till möjligheternas gräns. 

Vi söker dig som ser utmaningar där andra 
ser problem. Du har god samarbetsförmåga, är 
initiativrik, målinriktad och drivande. Vi är en li
ten enhet med god sammanhållning som sitter 
i ljusa trevliga lokaler i Kista. 

Kontakta: Urs Togård, tel. 08-757 59 94 Pia 
Bolmgren, personal, tel 08-585 341 35 Ansö
kan: Ericsson Radio Access AB, HPS Bertina 
Jensen, Box 11, 164 93 STOCKHOLM 
bettina.jensen@rsa.ericsson.se 

ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN 

System Engineer 
Within Business Unit Wireline Systems we are 
three products units. We are now looking for a 
System Engineer to Product Unit Access and 
Product Offerings. 

We are the system managers for node and 
network solutions to Wireline Systems. Our 
mission is to enable introduction of new info-
corn solutions into our systems and platform 
products. We have strategic as well as operati
ve tasks that cover most of our products life 
cycle phases. From architecture studies and 
initiatives to evolve and open up the AXE ar
chitecture, to control and coordinate activities 
in our development projects. We drive system 
improvements that will make the system more 
robust and future proof. 

• We are looking for you with a broad generic 
infocom or datacom system competence, wil
ling to get responsibility to drive the future 
evolution of our system as one in our team of 
system engineers. 

We believe you have an M. Sc. degree in 
engineering or equivalent. 

Contact: Lars J Andersson + 46 8 7199484 E-
mail: lars-j.andersson@etx.ericsson.se or Sirpa 
Björklund + 46 8 7192071 E-mail: sirpa.björ-
klund@etx.ericsson.se Human Resources: Gu
nilla Lundborg-Regnér +46 8 719 10 60 E-
mail: gunilla.lundborg-regner@etx.ericsson.se 
Ansökan märks System engineer X/AX: Erics
son Telecom AB Margareta Bringby, 
TV/ETX/X/AH 126 25 STOCKHOLM E-mail: 
margareta.bringby@etx.ericsson.se 

ERICSSON COMPONENTS AB. ENERGY 
SYSTEMS DIVISION KUNGENS KURVA 

Mekanikkonstruktör -
klimatsystem 
Energy Systems utvecklar, producerar och 
marknadsför produkter för telekommunikation 
såsom strömförsörjningsutrustningar och -
system, klimatsystem samt energiövervak
ningssystem och energirelaterade tjänster. Till 
vår produktenhet Climate Systems söker vi nu 
en mekanikkonstruktör av klimatsystem. 

• Som konstruktör med inriktning på klimat
system kommer Du att arbeta med produktut
veckling av klimatiserade utomhusskåp för te
lekommunikationsutrustning. I arbetsuppgif

terna ingår konstruktion, vi använder UG som 
stöd, och dokumentation i våra produktdata
baser. Utvecklingsarbetet bedrivs i projektform, 
tillsammans med kollegor från produktledning, 
teknik- och marknadssidan, och innefattar allt 
från förstudie till slutlig verif iering av systemet 

Du som söker är civil- eller högskoleingenjör 
och har goda kunskaper inom termodynamik. 
Det är meriterande om Du har några års erfa
renhet av utomhusskåp konstruktion alterna
tivt utveckling av klimatsystem. Engelska be
härskar Du i tal och skrift och som person har 
Du lätt för att samarbeta, är nyfiken och tar eg
na initiativ. 

Kontakta: Ari Kemppainen, 08-721 6167, 
epost: Ari.Kemppainen@eka.ericsson.se eller 
Kerstin Sandqvist (personal), 08-721 7461, 
epost: Kerstin.Sandqvist@eka.ericsson.se Ansö
kan märks K99049: Epost: 
CV.energy@eka.ericsson.se ERICSSON COM
PONENTS AB Energy Systems Division 
KK/EKA/K/P Kristin Engh 164 81 KISTA -
STOCKHOLM 

ERICSSON SVERIGE AB 

Konsulter 
• Nu söker vi medarbetare till enheten Profes
sional Services, som arbetar med konsulttjäns
ter, integration och "managed services" i nära 
samarbete med våra svenska kunder. 

Som konsult söker du aktivt nya möjligheter 
för utförande och försäljning av konsulttjänster 
till våra kunder. Du tillhandahåller tjänster, som 
möter kundemas krav inom ett av följande 
områden: Intemet/IP, Telecom Management 
och Network Design. 

Du har dokumenterad expertkunskap inom 
ditt specialistområde och dessutom en önskan 
att bygga på och ytterligare fördjupa kunska
pen inom detta område. Kort sagt - du strävar 
efter att bli bäst i Sverige inom ditt område. 

Dessutom är du resuftatinriktad, kundorien-
terad, har god problemlösningsförmåga och 
mycket god samarbetsförmåga. 

Kontakta: Andreas Luiga, 08-579 181 81, e-
post: andreas.luiga@ese.ericsson.se eller Char
lotte Rubin, 08-579 183 88 e-post: 
charlotte.rubin@ese.ericsson.se Ansökan: 
Ericsson Sverige AB SE/ESE/Personal Lena Si
monsson 126 25 Stockholm e-post: lena.si-
monsson@ese.ericsson.se 

L M ERICSSON DATA AB, KISTA 

VMS-tekniker 
• Vill du jobba på ett företag där förändringen 
är konstant? 

På Ericsson Data har vi till uppgift att tillhan
dahålla global IT-infrastruktur i världsklass, vil
ket möjliggör att Ericssons medarbetare var
helst de befinner sig kan kommunicera med 
varandra vid varje tidpunkt. IT Services är den 
avdelning som ansvarar för drift av centrala ap
plikationer för använding runt världen. Några 
av våra aktuella utmaningar är implementation 
av SAP R/3 drift, år 2000-projekt, driftsättning 
av nya kunder på UNIX och NT-plattform, Data 
Warehouseutvecklingen samt öppna upp för 
WWW i legacy systems. 

Då vår verksamhet växer måste vi för att kla
ra dessa utmaningar förstärka med fler kompe
tenta medarbetare. Open VMS-tekniker 

Vår sektion NT VMS Operations ingår i 
Midrange Servers och ansvarar för utveckling 
och drift av koncernens centrala servers i 
OpenVMS- och NT-miljö. Vi hanterar affärskri
tiska system som ställer mycket höga krav på 
tillgänglighet och prestanda. För att klara detta 
jobbar vi med de senaste releaserna av pro
gramvaror och den senaste tekniken i form av 
bland annat speglade datahallar, Cluster-lös-
ningar, avancerad övervakning, automatisering 
med mera. 

Du kommer att deltaga i utvecklingen av vår 
teknikplattform, utföra teknikbevakning inom 
området samt ansvara för implementation av 
nya kunder och drift av ett antal servers. Arbe
tet innebär bl a installation, felsökning, tuning, 
implementation av övervakning etc I arbetet 
ingår även att agera Du som söker har drifter
farenhet från dessa teknikområden och vill nu 
hitta nya utmaningar inom en expansiv verk-

samhet.Du har goda kunskaper i engelska 
språket både muntligt och skriftligt Du har 
också förmågan att förstå kundernas krav, god 
samarbetsförmåga, initiativförmåga och trivs i 
en föränderlig värld med högt tempo. 

Vi erbjuder Dig arbete i en stimulerande om
givning med höga krav, där våra medarbetares 
kompetens är vår största tillgång. Vi erbjuder 
också goda möjligheter till personlig utveck
ling. 

Kontakta: Jonny Rehn 08-721 65 29 jonny.re-
hn@edtericsson.se Tomas Berg 08-757 18 91 
tomas.berg@edt.ericsson.se Ansökan märks 
VMS-tekniker: L M Ericsson Data AB 
KI/EDT/I/OKV 125 82 Stockholm recruft-
ment@edtericsson.se 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Maskinvaruutveckling av nästa generation 
centralprocessor Vi söker 

Teamledare och 
konstruktörer 
Den nya avdelningen System Processors an
svarar för att utveckla konkurrenskraftiga da
torplattformar åt produktenheten Network Co
re Products. Våra produkter riktar sig mot ap
plikationer som kräver hög prestanda och hög 
tillgänglighet Vi baserar våra produkter pä 
kommersiell mikrodatorteknik och standard 
operativsystem. 

De två viktigaste produkter vi idag arbetar 
med är nästa generations centralprocessor för 
AXE-10 och maskinvaruplattformen för 
tillämpningsplattformen NSPsom bygger pä 
UABs realtids-OS TelORB 

• Vi bygger nu upp en sektion som skall ta 
konstruktionsägarskapet för nästa generations 
centralprocessor för AXE-10. Till den nya sek
tionen behövs maskinvarukonstruktörer samt 
en teamledare. Produkt består av inköpta 
byggblock samt egenutvecklade delar. Stora 
delar utvecklas på dotterbolag. 

Då vi har mycket höga krav på processorka
pacitet innebär arbetet att arbeta med de mest 
kraftfulla mikroprocessorerna som våra samar-
betspartners kommer att leverera om ett par 
år. 

Arbetsuppgifter: Integrera och verifiera ma
skinvara mot uppställda krav (kapacitet ro
busthet, EMC, kylning etc). Konstruera 
kretskort Konstruera maskinvarunära pro
gramvara. Bygga upp och driva maskinvarulab. 
Felsöka från prototyp till driftsätt anläggning 
hos kund. Ta fram erforderlig produktdoku
mentation. Följa utvecklingen inom maskin-
varuområdet, såväl produktionsteknik som nya 
mikroprocessorarkitekturer. Sammanhållande 
konstruktionsansvar för maskinvaruplattfor
men. 

Kvalifikationer: Bakgrund som maskinvaru-
konstruktör eller integrator. Kunskap om mo
derna mikroprocessorer. Erfarenhet av moder
na utvecklingsmiljöer. Vi använder både 
PC/Windows och SUN/Unix. Kunskap om AXE 
och Ericssons produkter är en merit 

Om du vill vara med att bygga en ny spän
nande framtid för Ericsson inom The new Tele
coms world, 

Kontakta: Joakim Leche (Avdelningschef 
System Processors), tel 070-622 1804 e-mail: 
Joakim.Leche@uab.ericsson.se eller Tommy 
Carlsson (Sektionschef Systemledning AXE 
HW), tel 08-727 4144, e-mail: Tommy.Carls-
son@uab.ericsson.se Ansökan: Ericsson Ut
vecklings AB P/A Annelie Josefsson Box 1505, 
125 25 Älvsjö 

mmemmmsmmmmmmmmmmmmmmmm 
ERICSSON COMPONENTS AB, ENERGY SYSTEM 
DIVISION, POWER MODULES, KISTA 

Serviceingenjörer 
kväll och nattskift 
Vi inom Power Modules utvecklar, marknads
för och tillverkar DC/DC-omvandlare för tele
kommunikationsområdet Våra produktionsvo
lymer går stadigt uppåt och det har resulterat i 

investeringar i ny teknik och mycket tekniskt 
avancerade maskiner. Detta innebär att vi 
även behöver förstärka serviceorganisationen 
med ytterligare kvalificerade serviceingenjörer 
på kvälls och nattskift Du kommer att ansvara 
för att utrustningarna fungerar enligt pro-
cesspecifikation och är processdugliga. Du 
svarar även för löpande underhåll och doku
mentation av våra underhållsinstruktioner. Du 
kommer att arbeta självständigt och ha kon
takten med leverantörer och svara för reserv
delshantering, samt assistera och utbilda pro
duktionspersonal i handhavande av utrust
ning. 

• Du bör ha en teknisk utbildning från gymna-
sie eller högskola, samt erfarenhet av service-
arbete. Du skall ha god datakunskap och då 
våra leverantörer ofta är utlänska måste Du ha 
goda kunskaper i engelska. Du skall kunna ar
beta både självständigt och i grupp samt vara 
en bra pedagog. 

Kontakta: Rolf Nilsson 08-4046367 e-mail 
Rolf.Nilsson@eka.ericsson.se Eller Personalav
delningen Jan Uhlander 08- 7216546 eller 
070-5135375 e-mail Jan.Uhlander@eka.erics-
son.se Ansökans märkt K 98111, senast 
990618: KK/EKA/K/P Kristin Engh,e-mail 
Cv.Energy@eka.ericsson.se Ericsson Compo
nents AB 164 81 KISTA - STOCKHOLM 

ERICSSON UTVECKLINGS AB 

Technical Coordinator PMO 
Since December 1997 Ericsson ha formed a 
strategic partnership with Rational Software 
Corporation. Rational will supply Ericsson with 
state of the art software development tools 
and methods. To increase the benefits of the 
agreement Ericsson has set up a Program Ma
nagement Office (PMO) which handles various 
issues related to the agreement and the 
deployment of the Rational tools. In order to 
strengthen the work on deploying Rational 
technology we need a technical coordinator. 

• Your responsibility will be to: Work with 
Ericsson projects deploying and introducing 
Rational technology. Drive the relationship 
with Rational in various areas. Keep updated 
on trends and needs in Ericsson regarding SW 
development Promote and communicate how 
to use Rational technology efficiently. Unders
tand and drive Ericsson-generic custom izations 
of Rational tools. Participate in and arrange se
minars, conferences and workshops. 

You should have design experience and pre
ferably have used Rational tools or processes 
and a have a good technical knowledge of 
Ericsson's products. You should also have suffi
cient skills in English and be analytical, pu
shing and have social skills. We offer you to 
work in an environment were personal initiati
ves are encouraged, where you will able to in
fluence your own skills and work and where 
there will be a lot of contacts with various 
parts of Ericsson and Rational (including travel
ling). 

Contact: Alexander Kotsinas, UAB/PMO, +46 8 
727 2519, Alexander.Kotsinas@uab.ericsson.se 
Application: Ericsson Utvecklings AB Att: Birgit
ta Friis Box 1505 125 25 Älvsjö e-mail 
birgitta.friis@uab.ericsson.se 

UTBILDNING 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Global Training 
Supply Management 
Service Area Unit - Competence Development 
(SAU-CD) has a management team, which is 
responsible of managing the global develop
ment, deployment and supply of the learning 
products and services in the area Customer 
Training for GSM, TDMA and Wireline Systems. 
There are about 30 training units in the Erics-

Viktig information om annonsinförande i JobbNytt 
- se sidan 31 
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son world delivering training to our customers. 
This training supply organization needs con
trol and support trom the management in 
Stockholm. 

Our main activities within Global Training 
Supply Management are: To implement the 
global training supply strategy. To 
introduce/implement new learning products in 
the training centres (deployment). To build 
competence in supply for each launch of a 
learning product To initiate efficiency improve
ments of training supply. To measure the per
formance of the Training Centres. To perform 
benchmarking activities. 

• We are now looking for a person to be a 
member of our team. You should have a gene
ral knowledge and experience from training in 
an international environment You should have 
a university degree and good written and oral 
skills in English. For this position we need a 
person whose profile shows that he/she is 
open-minded, independent and self-motivated 
with strong interpersonal and communication 
skills. Ability to work in teams and share know
ledge and skills is important 

Contact: Gunnar Hartman, -1-46 8 404 92 73 
gunnar.hartman@era.ericsson.se Application: 
Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/LY/UXS Ag
neta Nilsson S - 164 80 STOCKHOLM 
agneta.nilsson@era.ericsson.se 

ERICSSON EUROLAB DEUTSCHLAND GMBH 

Our Core PU Application Core (CAPC) systems 
department is looking for a 

Systems Group Manager 
(Wireline) 
The CAPC systems management groups are 
responsible for the system developm ent of the 
Transit and Network Access products that are 
common for many of Ericsson's AXE based 
systems, both for wireline and wireless 
systems. This responsibility includes activ hies 
such as running product committees, handling 
overall technical coordination in the CAPC pro
jects, perform system studies and source 
system design. Present challenges are system 
work for ATM backbone solutions for the Uni
versal Mobile Telecommunicati on System 
(UMTS) and tfie Next Generation Switch 
(NGS). 

Currently there are two groups at EED re
sponsible for CAPC systems management and 
we are looking for a manager that can take 
the responsibility for a third group. As group 
manager you will be responsible for the activi
ties that are performed by CAPC sy stems ma
nagement for the for next generation switch 
(NGS) and other wireline systems related acti
vities. The group will also be driving and parti
cipating in technical investigations and in ear
ly phases of both fixed and mobile related 
CAPC activities. 

• We are looking for a manager that is in
terested in building up a new group taking on 
new responsibilities, and is interested in deve
loping the CAPC systems management toget
her with others. Experience from systems or 
product management or leadership is requi
red. Strong background in wireline system 
competence is a merit but not a prerequisite. 

Contact: Human Resources Simon Seebass 
Phone: +49-2407-575-163 Memo: EED.EED-
SIMS Email: eedsims@eed.ericsson.se CAPC 
System Hartmut Boehmer Phone: +46 8 719 
9727 Memo: ERAC.ERAHBOE Email: 
HartmutBoehmer@ericsson.com or Ulf Henell 
Phone: +49 2407 575 256 Memo: EED.EE-
DUGH Email: eedugh@eed.ericsson.se 

ERICSSON EUROLAB DEUTSCHLAND GMBH 
HERZOCENRATH/AACHEN, GERMANY 

The General Packet Radio Service (GPRS) 
within the GSM system is gaining an increa
sing attention both within the Ericsson organi
sation as well as on the telecom markets. The 
GPRS SW Supply and Support organisation 
was established in autumn last year and will 
further grow in 1999. 

The unit is responsible for GPRS verification 
projects as well as for market Supply and Sup
port for the GSN node. It cooperates with the 
ordering units in Kista, with the GPRS applica
tion and CORE platform development centers 

and with the Application Support Offices 
around the world. 

Project Manager 
GSN Market Supply 
• One common application system world wi
de, an optimisation of the Type Acceptance 
process and the involvement of the factory in 
pre-installation of SW are GPRS strategies to 
ensure an efficient SW supply. As a project ma
nager Market Supply you will make sure that 
these strategies become reality. 

Since the product unit GPRS is responsible 
for the first network implementation of the 
GSN nodes in each customer network, your 
tasks will be to steer the market supply pro
jects at the ASOs. You will be concerned with 
how best to verify customer specific configura
tions, to show that the old features work in the 
new SW environment to proof that SW upgra
ding and remote function change works. You 
will have dose contacts to Central Configura
tion Management Customer Services and Im
plementation Services. 

Project Manager 
GPRS Global Support 
• As a project manager GPRS Global Support 
you will be responsible for implementing the 
support strategy for GPRS by utilising and mo-
difiying the established GSM support structure 
for GPRS purposes in the best possible way. 
The efficient handling of the customer service 
requests flow to design, the correction hand
ling back to the customer, packaging, help de
sk function (third line) and remote handling 
will be of your concern as well as interfacing 
design maintenance and the ASO and FSC or
ganisations. 

As a project manger you are target oriented, 
you are used to operate in the international 
Ericsson organisation. You are able to set clear 
priorities and you are good in communicating 
and following up strategies and targets. You 
have project management experience already, 
ideally from internatiuonal project manage
ment assignments or customer support pro
jects. 

Technical Coordinator 
GPRS Network 
Verification Project 
• This project has the objective to ensure that 
the new GPRS service works on a CME20 
network level prior to delivering the GPRS 
system to Telecommunication Fairs, Customer 
Trials and to the FOA projects. 

As a technical coordinator you are responsib
le to ensure that the verification project is ba
sed on correct requirements and system princi-
pales. You will act as a system manager and 
thus be the technical consultant to the project 
management team. 

The main tasks are to work out project goals, 
objectives and test strategies as a member of 
the project management team, to monitor the 
events in standardisation, system and product 
management and to suggest activities within 
the project to comply with these changes. You 
place requirements to test tool development 
and monitor compliance of the delivered tools 
with those requirements. You act as a first-
point-of-contact to BSS, CSS and PSS develop
ment and verification organisations in all 
technical matte rs relevant to the GPRS 
network verification project You participate in 
internal and external reviews to ensure that 
the project's technical goals, strategies and ob
jectives are met and you act as the testers' 
first-point-of-contact in all matters that r equire 
technical coordination either internally or ex
ternally. 

As a suitable candidate you have a fair 
technical background in system verification ac
tivities and you are familiar with packet data 
networks or IP based datacom systems. 
Previous experience in GPRS or other packed 
data systems ie.g. PPDC is a clear adv antage. 

Senior Process Engineer and 
Organisational Development 
Supply and Support 
7he GPRS SW supply and support is overal re
sponsible for the following processes within PU 
PSS: GSN system test, industrialisation and 
product introduction, GPRS network verifica
tion, GSN market supply, GPRS global support 
and livecycle configuration ma nagement 

These processes need to be developed, docu
mented and communicated in coordination 
with the process owners at the executing units, 

which are system test industrialisation, PLM, 
CM at EED, market supply and 2nd line sup
port at intl ASO orgnaisation and 1 st line 
support via BMOG customer services. 

• For the development and coordination of 
the processes (and associated methods) and 
operational development of the international 
organisatio n we are looking for a Senior Supp
ly and Support Process Engineer. As a suitable 
candidate you have significant working experi
ence in the respective field and a good interna
tional contact network within Ericsson. 

If we are catching your interest to join a dy
namic organisation that tries out new ways of 
working with a newly developed product fa
cing a tremendous resonance from the GSM 
markets and thus a real challange ahead. 

Contact: GPRS SW Suppfy&Support: Klaus Sch
neider, eedkls@eed.ericsson.se +49 2407 575 
156 Human Resources: Simon Seebass, eed-
sims@eed.ericsson.se +49 2407 575 163 

ERICSSON GMBH, GERMANY 

INTO THE IP SPACE! The German IP market is 
booming. Wanna join the ride? 

The German IP market is already Europe's 
largest and it is estimated to grow enormously. 
In Germany, Ericsson has established a Custo
mer Unit focused on ISP's and IP Carriers. The 
unit has three teams for Sales, Marketing and 
Product Management We need highly skilled 
enforcement to attack the market Face the 
challenge and get into the IP space. 

New Account Manager 
• The New Account Manager has the responsi
bility to : Hunt for new customers and busi
ness, establish business with the new custo
mers. Be the commercial interface to new 
customers. Plan short and long tenn business 
with new customers. 

You have a background from account mana
gement business management or have the ex
perience of working in an ISP/IP carrier organi
zation. The persons applying have a broad 
knowledge of telecom and/or datacom solu
tions and a good understanding of how the 
customers generate their business. Furthermo
re the persons should have the high motiva
tion level to position Ericsson solution in a very 
challanging market You have a team oriented 
personality and very good communication 
skills. German language skills is an advantage. 

Key Account Manager 
• The key account manager has the responsi
bility to: Handle all the business with the 
customers, generate new business with exis
ting customers. Be the commercial interface to 
the customers. Optimize the margin on the bu
siness with the customers. Plan the short and 
long term business with the customers. 

A key account manager has the responsibility 
of 3-4 accounts. You have a background from 
account management business management 
or have the experience of working in an ISP/IP 
carrier organization.You have a broad knowled
ge of telecom and/or datacom solutions and a 
good understanding of how the customers ge
nerate their business. You have a team ori
ented personality and very good communica
tion skills. German language skills is an advan
tage. 

Customer Solution Manager 
• The Customer Solutions Manager has the re
sponsibility to: Define solutions together with 
the customers optimizing their business. Secu
re optimized profits for Ericssontogether with 
the Account Managers. Be the link to different 
product management organizations in Germa
ny and abroad. 

A Customer Solutions Manager works closely 
on 4-6 customers. You have a background 
from customer solutions management busi
ness management or product management in 
the datacom/telecom areas. The solutions nor
mally consist of backbone (e.g. ATM, WDM), 
voice/multimedia over IP, management custo
mer care, interconnect and customer service 
solutions combined with total customer solu
tions. You have a team oriented personality 
and very good communication skills. 

Marketing Manager 
• The marketing manager has the overall re
sponsibility for all marketing activities adres-
sing the IP market in Germany: Positioning and 
strategy. Establishment of scenario work mo
dels. Set up and management of indirect sales 
channels. Partnership handling. Indirect mar

keting towards trade show organisers, media 
and consultants. External Communication 
(congresses, conferences, fairs, launches, arti-
cel placement pressreleases, white paper). In
ternet, intranet and extranet precence. 

You will be working in cooperation with ot
her managers in the Ericsson organisation and 
will have a close cooperation with the marke
ting assistant who has the responsibility for the 
implementation of external communication ac
tivities. Needless to say, you will of course have 
a lot of external contacts so you need to be an 
excellent negotiator and representative for 
Ericsson. 

You have a background in sales, channel 
marketing or marketing management You ha
ve a team oriented personality and very good 
communication skills. German language skills 
is an advantage. 

Contact: Stephan Reuter Stephan.Reuter@ 
ericsson.com +49 211 534 4770 or Hans-Jur-
gen Vratz + 49 211 534 1441 Ericsson GmbH 
Fritz Vbmfelde Str. 26 40547 Dusseldorf Ger
many 

ERICSSON EUROLAB (EED) AACHEN. 
GERMANY 

Product Introduction 
Manager CSS R9 and UMTS 
• The CSS International Supply within CSS 
Operations at EED are looking for a project 
manager for the combined CSS R9 and UMTS 
project. 

Product introduction responsibilities invol
ves: to drive the selection of a suitable FOA 
customer for PU CSS considering all PUs' deli
vering parts in the UMTS system and commer
cial aspects, to plan, assign, execute, control 
and report all CSS FOA customer activities 
within the project FOA activities are: MAS veri
fication, acceptance, site implementation and 
support executed within the product line and 
FOA customer owning ASO. to coordinate with 
other PUs' part of UMTS and find best practices 
between the PUs how to deploy the R9/UMTS 
products as a system to the FOA customer and 
possibly a number of "first wave" customers, 
the PI role is a part of the main CSS Indus pro
ject having responsibility for all post system ve
rification activities up to GA. the PI works clo
sely with the Indus project manager, main pro
ject manager, other product units Pis and FOA 
ASOs. 

We are looking for a candidate with experi
ence from AXE development projects and who 
has worked with customers regarding SW sup
ply, within mobile systems and MSC applica
tion in particular would be a merit The candi
date shall have project management experien
ce on a high level. Travelling is a natural part of 
the job. 

Contact: EED/X/YTC Gustaf Oscarsson 
+49.2407.575-203 Memo EED.EEDGOS or Hu
man Resources Simon Seebass +49.2407.575-
163 simon.seebass@eed.ericsson.se 

ERICSSON GMBH, GERMANY 

Product Manager 
(Base Station Systems) 
• In this role you will provide the vital link 
between the customers product organization 
on the one hand and our mother companies 
product organization in Sweden on the other. 
This role offers a challenging opportunity for 
somebody with a good technical background, 
who may wish to enhance their business skills 
through having direct contact with the custo
mer. 

Your responsibilities will be broad and vari
ed. The product management task is not only 
limited to the support of existing customers for 
existing products, it also includes the introduc
tion of new products as well as the competiti
ve field of acquiring new customers primarily 
by means of supporting tender activities. 

For this position the applicant can initially ex
pect to manage products associated with the 
Base Station controller (BSC) part of our pro
duct portfolio. This could include future deve
lopments in our BSC Product Portfolio for ex
ample in the areas of new feature develop
ment like GPRS, EDGE to mention some of the 
interesting issues to be dealt with. 

The current BSS Product Area consists of a 
young team. Travelling will be required from ti
me to time, on average one can expect to be 
away about once a month. You are an ideal 
candidate for this position if you have an engi
neering degree in telecommunications with 
four years experience in the Mobile Telecom
munications field. Fluency in English is a requi-
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rement and a command of German is desirab
le. 

Contact: BSS Area Responsible, Jörg Hesse, tel. 
+49.211.5341337 eMail:joerg.hesse@erics-
son.com or the HR Manager Hans-Jurgen Vratz 
tel:+49.211.534.1441 

Product Manager (Radio) 
• In this role you will provide the vital link 
between the customers product organization 
on the one hand and our mother companies 
product organization in Sweden on the other. 
This role offers a challenging opportunity for 
somebody with a good technical background, 
who may wish to enhance their business skills 
through having direct contact with the custo
mer. 

Your responsibilities will be broad and vari
ed. The product management task is not only 
limited to the support of existing customers for 
existing products, it also includes the introduc
tion of new products as well as the competiti
ve field of acquiring new customers primarily 
by means of supporting tender activities. 

For this position the applicant can initially ex
pect to manage products associated with the 
radio part of our product portfolio. This could 
include future developments in our BTS Pro
duct Portfolio for example in the areas of Acti
ve and Adaptive antennas to mention but a 
few of the interesting projects to be dealt with. 

The current BSS Product Area consists of a 
young team. Travelling will be required from ti
me to time, on average one can expect to be 
away about once a month. You are an ideal 
candidate for this position if you have an engi
neering degree in telecommunications with 
four years experience in the Mobile Telecom
munications field. Fluency in English is a requi
rement and a command of German is desirab
le. 

Contact: BSS Area Responsible, Jörg Hesse, tel. 
+49.211.5341337 eMail:joerg.hesse@erics-
son.com or the HR Manager Hans-Jurgen Vratz 
tel: +49.211.534.1441 Application: ERICSSON 
GmbH Att. (EDD/D) Joerg Hesse Tel: +49 211 
534 1337 Fritz-Vomfelde-Strasse 26 Fax: +49 
211 534 1248 40547 Duesseldorf Mobile: +49 
172 2402393 GERMANY E-Mail: Joerg.Hes-
se@ericsson.com 

NIPPON ERICSSON K.K, MOBILE PHONES & 
TERMINALS 

DoCoMo WCDMA Core 3 
Program Manager, Japan 
"Ericsson has been selected by NTT DoCoMo, 
the world's largest cellular operator to deliver 
both WCDMA phones and base station 
systems" 

Japan is in the frontline of WCDMA, and 
Ericsson is committed to be a key-player in Ja
pan and around the world. Nippon Ericsson, 
Mobile Phones and Terminals is looking for a 
key-player, willing to work for that SC Japan 
will have success in the Next Generation Mobi
le Phones and Terminals. 

Join us for a great and exciting career op
portunity! 

• We are looking for a person that will be one 
of the main contributors that will enable SC Ja
pan to become a major supplier of WCDMA 
commercial terminals to NTT DoCoMo. 

You will responsible for leading the Core 3 
work according to NTT DoCoMo's Track III pro
cess and the internally agreed objectives. 

Main responsibilities: To lead and drive all 
activities within the scope of the cooperation 
with NTT DoCoMo. To act as the coordinator 
internally and externally within the NTT DoCo
Mo WCDMA project. To secure necessary re
sources of this work. To come to a mutual un
derstanding of these activities and communi
cate those regularly to all parties involved, i.e. 
both NRJA and SC globally and SO. To propo
se promoting (product and marketing) activiti
es towards NTT DoCoMo and see to that these 
are being implemented with the help of the 
Core 3 team members. To build a network 
with NRJ/SO WCDMA Radio side for sharing of 
activities and objectives within the Track III 
process 

You shall have experience from WCDMA 
system or terminals. This work requires a lot of 
networking and relation building. It is an ad
vantage if you already have a very good 
network within terminal or system side. The 
work also requires very good communication-
as well as organizing skills. Previous experien
ce of working with NTT DoCoMo is highly valu
ed. You will report direct to head of SC Japan. 

Contact: Kary Warnerman (Head of SC Japan) 
Phone: +46 8 757 27 14 Mobile: +46 70 572 
54 90 Karin Enberg (HR Manager) Phone: + 81 
3 3222 4710 Mobile: +81 90 481 48 291 Ap
plication: C/o Hiromi Hiraide: hiromi.hirai-
de@ericsson.co.jp 

ERICSSON AG, SWITZERLAND 

Support Engineer for 
Network Managament 
Systems 
Ericsson AC, Switzerland, Business Unit Fixed & 
Datacom Networks, is supplying and suppor
ting AXE10 systems and Network Management 
systems to the main Swiss operator. 

• We are looking for experienced persons to 
upgrade and install network management 
systems (XM, NTM, SMAS) for our customer 
and support the operator in case of problems. 

Job Description: Give 1st and 2nd level sup
port to the customer on network management 
systems (XM, NetTuner, SMAS), perform upgra
des and introduce new functionality on these 
systems on customers site in Switzerland 
(from installation to acceptance and follow 
up), develop and introduce market adapta
tions, maintain the local FSC systems. Workpla
ce is in Berne, Switzerland. 

Job requirements: Good knowledge in UNIX 
system administration (HP-UX), SQL server ad
ministration (Sybase 11 .x), TMOS platform ad
ministration, XM applications on HP (XM2.3, 
FMA, AXS/OPS). Knowledge in X.25 data swit
ching. Languages: English (German is of ad
vantage). 

Contact: Mrs E. Ledermulier Ericsson AG Ruch-
stuckstrasse 21 CH-8306 Bruttisellen E-Mail: 
elisabetha.ledermueller@eas.ericsson.se 

ERICSSON EUROLAB, THE YOUNG RESEARCH 
AND DEVELOPMENT CENTER IN 
HERZOGENRATH (AACHENj/GERMANY IS 
STILL LOOKING FOR NEW PEOPLE WHO LIKE 
TO GO THE WAY TOWARDS GSM, GPRS AND 
UMTS. THE GSM SUPPLY AND SUPPORT 
DEPARTMENT IS LOOKING FOR 

WWW Master, CME User Croup 
Test Sub Group Switching System 
Tornado Project 
The CME User Croup has started up an inten
se co-operation with Ericsson in order to per
form Feature Test and System Test together 
with following customers: Mannesmann Mo-
bilfunk, Vodafone, Swisscom, Telecom Italia, 
Telia, Libertel and Telenor. The goal is to ob
tain such a confidence and such feed-back 
from these customers that Ericsson will be 
enabled to reduce the cost of sales by redu
cing considerably the customer's Type Accep
tance lead-time. 

The TSC internet pages are the visit card of 
Ericsson to the customers. The way we mana
ge and maintain the internet information will 
contribute to a great extend on the perception 
our customers have from Ericsson. 

• You will be responsible to design the TSG 
WWW pages and make sure the content is up 
to date according to the customer require
ments and the Delivery Specification for the 
Tornado project. Your work goes beyond 
simple Web Administration. You are responsib
le to get that right content into the Web in co
operation with the Project Manager and the 
Test Leader of the Tornado Project. You will 
document all experiences and establish the 
processes for the future in this area together 
with the Project Manager of the Tornado Pro
ject. You will co-operate with other Product 
Units in this area, such as BSS, PSS and BSS. 

You have profound competence Web design. 
You are aquatinted with security aspects such 
as password administration. You are a creative 
person who takes initiative and is keen to keep 
a top level standard. Communication abilities 
belong to your outstanding skills. You have a 
special sense to identify who needs to be in
formed in your surrounding in order to per
form well. 

You like having customer contacts are eager 
to keep what you promise and are not afraid 
of working under customer pressure in peek 
periods. You have a positive view and you can 
provide leadership and guidance. 

For details on the Tornado project, please 
check: 
http://www.eed.ericsson.se/services/eed-x-
y/X-YT/TSG/index.html 

Contact: EED/X/YP Jose Pons Dial: +49 2407 
575 171 7828 Memo: EED.EEDJFP EED/X/YTC 
Gustaf Oscarsson Dial: +49 2407 575 203 Me
mo: EED.EEDOSCE EED/H/R Thomas Kommer 
Dial: +49 2407 575 Memo: EED.EEDTKO 

In the EED/X/YO group we have an open 
vacancy for two 

IN Service Project Manager 
• The main activities are: General - Manage 
support projects. Set up GAS structure. Atten
dance on CN-I board. Follow-up design pro
jects and GAS verification project in order to 
ensure maintainability of the release and to es
timate the maintenance cost Quality and cost 
benchmarking between the contractors 

The position reports directly to EED/X/YOC. 
As a suitable candidate you should have at 

least four years of Ericsson experience with 
good competence in the area of maintenance 
at ESO's or FSC's and/or product line. Experi
ence in AXE structures and product defintion 
as well as configuration management are also 
requested. Previous experience as project ma
nager is a clear advantage. 

In this position you will need good planning, 
organization, communication and cooperation 
skills. You should have a clear focus on custo
mer satisfaction. You will have to be flexible 
and have the ability to work under time pres
sure. 

Contact: Human Resources Simon Seebass Di
al: +49-2407-575-163 Memo: EED.EEDSIMS 
EED/H/RC CSS SW Support, Sylvain Gendron 
Dial: +49-2407-575-221 Memo: EED.EEDSYGE 
EED/X/YOC 

7he EED/X/SO section within our CSS system 
house is responsible for Product Line Configu-
raition Management for CME20 Switching 
Systems. We provide test configuration mana
gement for CME20 design projects from feasi
bility through GA Additionally, the section is 
responsible for support of testing in the simu
lated environment for CME20 test and design 
maintenance activities. To support our actv'ities 
we are looking for a 

TCM Tester/ 
Senior TCM Tester 
The Test Bed Integration group is responsible 
for the assemblydocumentation and delivery 
of target machine and emulator testbeds for 
Product Area Switching (PAX) and AXE Mobile 
Core (AMC) development projects between 
start of function test execution (MS7)and Ge
neral Availability (GA) of the CME20 Switching 
System Product Line. TCM test is integral to 
these projects to ensure reference and wor
king dumps are available for projects under 
test with the correct software configuration. 

• The tasks will center on assembling referen
ce dumps and function change of working 
dumps for CME20 test projects. Loading and 
documentation of CM's during INDUS and type 
acceptance phases is required, and CME20 
operations and maintenance tasks are inclu
ded in the duties related to support of the 
local test plant at EED.Trouble shooting of 
faults detected during dump assembly or func
tion change is often necessary. 

We are looking for someone with AXE testing 
experience. You should have the ability to 
work well on a highly motivated team and to 
work well under strict time pressure. 

Contact: Human Resources Thomas Kommer 
Dial: +49-2407-575-7828 Memo: EED.EEDTKO 
Group Manager, EED/X/SOT Stefan Posch Dial: 
+49-2407-575-347 Memo: EED.EEDSTP 

Our Test & Support Department is seeking a 
well motivated candidate for the position 

STE Methods 
and Tools Engineer 
The STE Support Croup is responsible for all 
STE activities within CSS in the area of Func
tion Test, design maintenance and longer term 
Methods & Tools issues affecting testing. This 
central group will not only cover EED needs, 
but also other LDCs that perform CME20 and 
related testing activities. The group also provi
des local support to CAPC in STE issues. The 
focus is on STE (Simulated Test Environment) 
but also extends towards tools used in both 
STE and target (ex. MCTS, TSS 2000, etc.). 

• As a suitable candidate, you are an Ericsson 
employee and should have experience in AXE 
function testing or design maintenance. You 

should be able to work well on a highly moti
vated team and under strict time pressure. You 
also have to be service minded, be willing to 
travel and be prepared to quickly take new as
signments. You have to be critical and always 
want to have the urge to improve the simula
ted testing environment. 

Your responsibilities will include: Gather re
quirements from the customer. Involved in wri
ting and coordinating new requirements for 
STE tools. Define methods for how to test new 
features. Write work instructions/guidelines for 
how to use STE tools. Acceptance testing of 
new tools to be used in STE. Trouble shooting 
in the simulated environment Support testing 
activities 

More information on the group can be found 
on the web, http://www.eed.ericsson.se/servi-
ces/eed-x-s/o/soz/Welcome.html. 

Contact: EED/H/R Thomas Kommer Dial +49 
2407 575 7828 Memo: EED.EEDTKO 
EED/X/SOZC Raymond Meertens Dial: +49 
2407 575 470 Memo: EED.EEDRAMO 
7he Test & Support Department is looking for 

Subproject Manager at 
EED/X/S for the CSS/GSM 
Y2K Task Force Team 
In preparation for the millenium shift, BMOC 
has initiated the setup of a world-wide task 
force team to work out a BCP (Business Conti
nuity Plan) for the Y2K millenium shift All our 
products have been tested and verified for it's 
Y2K compliance. Now we are establishing 
team with the objective to secure worldwide 
operability of our CSS/GSM products during 
die millenium shift This team will secure that 
any Y2K related system problems are acted 
upon and resolved in the shortest possible ti
me frame to secure the operation of our custo
mers network. EED/X/S with it's responsibility 
for the CME20 SS node maintenance, will con
tribute significantly to this overall objective. 

Coal of the project is to set up a professional 
support at EED/X/S to secure seamless opera
tion of our CSS/GSM products around the criti
cal dates of the shift It includes cross-functio
nal activities from securing local power supply 
to organisation of a trouble shooter team for 
worldwide support of the switching products in 
our customers CSM networks. 

• We want YOU to lead the X/S Y2K activities 
because YOU: have experiences in the area of 
test or support, have sound product knowled
ge of the SS node, enjoy working towards a 
clear goal with a fixed deadline, can motivate 
the people in your local support team, are well 
known for your creativity in difficult situations, 
can handle stress in a professional manner. 

You will define, implement and coordinate 
this Y2K supprot in close cooperation with the 
ASOs in Helsinki, Dallas, Melbourne and 
Madrid. You will report directly to the depart
ment manager. Start date of your assignment 
will be end of June, activities will be concluded 
around March 2000, including a thorough fol
low up. 

Contact: Human Resources Simon Seebass Di
al: 02407 / 575 163 Memo: EED.EEDSIMS Ma
nager Test & Support Jan-Peter Meyer-Kahlen 
Dial: 02407 / 575 315 Memo: EED.EEDJPM 

ERICSSON COMMUNICATIONS PVT LTD, INDIA 

Ericsson is supplying GSM,, Wireline and Data 
Network products to the Indian market ECI 
currently works with 8 GSM operators and 2 
Public Network operators. 

Support Manager 
• The System Support function is responsible 
for support of all sold and installed products in 
the region (currently India, Bangladesh and 
Seychelles). 

This position shall be heading the System 
Support unit and shall report to head of Ope
rations. 

Responsibilities : The key responsibilities co
vers the standard product portfolio for System 
maintenance services (CSR/TR handling, emer
gency support and software updates) and sup
ply related issues. Under the supply area the 
responsibility covers all SW supply activities as 
well as participation and acceptance of all new 
products and releases brought into the market. 
OD 

A System Test plant is under the responsibili
ty of this function and contains 4 types of APZ, 
3 types of switches, MXE, AUC/EIR, OSS, Mini-
link and BTS's (RBS 200 and 2000). Also under 
this group are responsibilities of all UNIX and 

http://son.com
http://son.com
mailto:se@ericsson.com
mailto:de@ericsson.co.jp
mailto:elisabetha.ledermueller@eas.ericsson.se
http://www.eed.ericsson.se/services/eed-x-
http://www.eed.ericsson.se/servi-
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VMS based nodes (e.g. OSS, SMAS, MXE PPAS, 
IVR, IWU etc). 

Qualification and Work Experience : Our clo
se and successful relationship with our custo
mers has proven that excellent support in all 
phases of business is the key to partnership 
and future sales. 

We therefore have the following expecta
tions of you.: Candidate should have at least 
10 years experience in Telecommunications, 
preferably from both GSM and Wireline. 
Should have broad technical experience, pro
duct knowledge, documented leadership skills 
and ability to provide a good working environ
ment Thorough understanding of the support 
and supply process is vital. Ought to have 
sound analytical capability in order to contribu
te towards build up of local competence. Pre
fers a challenging environment where speed 
and excellence rules. Good communication 
and presentation skills required. 

System Expert 
• Responsibilities : This position will report to 
the Head of System Support in ECI and play an 
important role in the continuous improvement 
processes already in place as well as to identify 
new improvement areas. 

The key responsibilities for this position shall 
be: To manage and co-ordinate network inve
stigations and problems at highest technical le
vel and to customers expectations. To provide 
technical competence for resolving complex 
problems at highest technical level and to 
customers expectations and provide technical 
advice and assistance to support Engineers 
and Managers. To transfer trouble shooting 
skills and competence to system support staff. 

Qualification and Work Experience : Experi
ence/ expertise in working on AXE 10 Digital 
switching application Systems for atleast 5-8 
years is desires of which at least 4-5 years ex
perience on GSM CME 20 Systems in design, 
verification and/or support environment. Expe
rience on IN is highly desirable. Good unders
tanding of organisation structure, working met
hods and procedures are of high importance 
as well as a strong focus on customer relations 
and customer satisfaction. 

Candidate preferably should have Masters or 
BSc. Degree in Computer Science or Electro
nics Engineering with atleast 8 years experien
ce in the telecommunications field desired. So
me travelling will be required within the region 
which currently consists of India, Bangladesh 
and Seychelles. 

Technical Manager 
• Two new GSM licenses will be awarded this 
year to state monopolies in India. This would 
imply a potential to double the installed 
network base for GSM vendors in India. With 
ISP licenses being issued in India, there is a 
good potential in the near term to position Wi
reless Data in the market as well. 

Responsibilities : The candidate shall be re
sponsible for providing Technical Management 
support which includes the following: Working 
within the Core 3 for specific Accounts to pro
vide the most effective solutions and support 
for customers. Positioning products and solu
tions that meet the customer requirements. 
Guiding the customer in leveraging the 
deployed network to maximise its utilisation of 
the same. Working on co-ordinating technical 
content for tenders. Ensuring that technical 
queries from customers are addressed in a ti
mely manner. Participating in technical discus
sions and co-ordinating technical presenta
tions to specific customers. 

Qualification and Work Experience : The in
cumbent should be degree/diploma holder 
with minimum four years of experience, out of 
which at least 2 years experience should be in 
Technical Sales Support, Systems/Network De
sign, Product Management or Field Support 

Competence in one or more of the following 
areas is desirable: GSM - SS/BSS/OSS. Wireline 
Systems. Network Design and Dimensioning. 
Value Added Services - especially IN/Prepaid, 
Wireless Data. 

Contact ECI/HRM Samir Prakash Human Re
sources Department Ericsson Communications 
Pvt. Ltd. P.O.Box 10912 New Delhi - 110 066 
Phone + 9111 6180808 Fax -I- 91 11 6187878 
E-mail: eci.ecisamp@mesmtpse.ericsson.se 

ERICSSON ESPANA SA. 

OSS Customer Support 
Engineer 
The FSC for Telefonica located in Madrid is 
looking for an experienced OSS Support engi
neer. 

• Tasks: To perform first line support towards 
our customer including troubleshooting, rol
lout of SW, trouble ticket writing and tracking 
and to have the responsibility for software con
figuration of customer systems. 

Required Competence: Minimum of 3 years 
experience with OSS/UNIX/X25 Customer 
Support Excellent technical ability and good 
communication skills. Good command of eng-
lish and customer relation is a must Ability to 
work under pressure. The contract duration is 
initially for one year. 

Contact: Juan M. Palmier (REE.REEJMPP) 
ERICSSON ESPANA SA Retama, 1 28045 
Madrid Spain 

ERICSSON AUSTRALIA LTD 

Be part of our Dynamic Team! 

Are you an experienced Engineer with your 
main competence set in the area of OPS/OTN? 
Looking for a change of environment? Are you 
keen to develop your skills in a fast paced, dy
namic environment? Then the Global Respon
se Centre (CRC) in Australia is looking for you! 

• This support engineer role will see you wor
king within one of the 3 GRC Hubs responding 
to problems and requests globally for a variety 
of systems. Your main task will be to conduct 
trouble shooting in the OPS/OTN area upon 
receipt of customer service requests. You will 
also utilise your trouble shooting skills in at 
least one or more areas (e.g. IN, C7 or ISDN) 

You will have a good understanding of the 
various OPS services and functions together 
with knowledge of traffic handling within OPS 
in particular, and AXE in general, in order to ex
tract relevant data for further analysis. You will 
be familiar with the OTN and the IBM Token 
Ring Network in order to assist customers with 
service affecting problems. Experience of OTN 
installation and start-up is a bonus. Establi
shing good contacts with OPS/OTN design or
ganisations in order to follow the development 
and identify future needs for support is also 
part of this task. You will provide Help Desk as
sistance to end and internal customers and 
provide On line support when needed. Travel 
within the Asia-Pacific region may be required. 

You will have at least 5 years experience in 
an AXE environment in either testing or sup
port but also in a role including: Handling of 
OPS services and functions. Outage recovery 
handling. Trouble shooting. Demonstrated ex
perience in dealing with customers. 

It is desirable that you have the following: 
Overall understanding of technology issues 
and trends. Service oriented. Strong communi
cation skills. Good command of both written 
and spoken English. Focus on quality and deli
very precision. Flexibility to work in a team and 
under pressure. Willingness to travel within the 
Asia Pacific Region. 

GRC Technical Support 
Engineers Wanted! 
77ie Global Response Centre (GRC) is located 
in three different timelines throughout the 
world (Australia, Netherlands and the United 
States) The GRC is responsible for second line 
support towards Ericsson's first line organisa
tions. CSR's and other service requests are 
handled by the GRC or passed on to marke
ting or design. To deliver the technical services 
requested, we are looking for 4 additional 
engineers to Join our team in Melbourne, Au
stralia. These positions are open to both local 
and expatriate long-tenn contracts. 

• Job description: Provide Help Desk assistan
ce to end and internal customers. Technical 
support on fixed network elements. On line 
support Provide technical advice/solutions to 
customer. Perform correction handling activiti
es. Impart knowledge and experience to team 
members. 

Previous experience: Minimum 5 years expe
rience in an AXE environment in either testing 
or support including: Outage recovery hand
ling. Trouble shooting (e.g. DT, SW-faufts, Res
tarts, hangings). Creation of patches in blocks 
(With help of Plexview). Previous experience in 
customer service. 

Key attributes: Overall understanding of 
Ericsson technology issues and trends. Service 
orientation. Strong communication skills. Good 
command of both written and spoken English. 
Focus on quality and delivery precision. Flexibi
lity to work in a team and under pressure. 
Team orientation. Willingness to travel within 
the region. 

The successful applicants can expect chal
lenging positions towards Ericsson's growing 
Global Market All positions are based in Bro-
admeadows, Melbourne. 

Contact: Mikael Ekholm 
(Mikael.Ekholm@ericsson.com.au) Web add
ress: http://www.epa.ericsson.se/public/ho-
me/grcau/ Application: Sue Holman 
(Susan.Holman@ericsson.com.au) latest 
990626. 

ERICSSON IRELAND LTD 

System Engineer 
Ericsson in Athlone is a major player in 
Network Operator Solutions, with global re
sponsibility for R&D and Product Development 

This leading edge and highly regarded Sof
tware Centre develops and delivers products 
in the Access, Mobile and Internet application 
domains. 

• We have exciting opportunities for systems 
engineers who have worked in data communi
cations with experience in some or all of the 
following areas: Network Performance Mana
gement OOD (Casetools). GUI building. SNMP. 
TCP/IP. ATM. LAN/WAN Configuration. SDH. 
2nd and 3rd generation mobile systems. 

If you have the experience and necessary dri
ve to work in the fast paced environment in 
Ericsson then we would like to hear from you: 

Contact: Michael McGann Human Resources 
Manager, Ericsson Systems Expertise Ltd., Erics
son Software Campus, Athlone, Co. West-
meath, Ireland. Email: Michael.McGann@erics-
son.com 

ERICSSON US 

Technical Solutions 
Manager 
• This critical role to Ericsson will work with 
our existing local customers to develop, imple
ment and sell technical, network integration 
and applications solutions. These solutions will 
span across traditional telecommunications 
and data (internet) network boundaries. The 
individual must be have strong background in 
wireless networks in order to work closely with 
customers to develop the next generation of 
network applications and solutions. 

A B.S. (Master's preferred) in Electrical Engi
neering, Computer Science or related discipli
ne is required. As well as five to ten years of 
experience in Switching/Transmission, 
Network Planning and Engineering, Product 
and Project Management and Operations. Ex
perience with Ericsson products preferred. Sa
les experience Preferred. 

We are looking for a mature, seasoned tele
communications Solutions Manager. You must 
be very persistant and highly motivated. If you 
have the technical expertise, along with the 
drive to exceed the customers expectations, 
please submit your resume along with salary 
requirements. Position location is Atlanta, Ga, 
USA 

Application: Julie Williams, in the Ericsson 
staffing office in Lynchburg Va, USA e-mail Ju
lie. Williams@ericsson.com 

ERICSSON TELECOMMUNICATIONS BV 

Innovation Manager 
Today's telecom networks outputs a lot of in
formation. The nonnal usage is for billing pur
poses. By using this vast source ofinformation 
Ericsson is now providing a Datawarehouse 
solution that can boost the operators unders
tanding of their networks, service usage and 
marketing effectiveness. This area is expected 
to grow substantially next coming years. The 
usage of available database technology com
bined with our expertise in networks will make 
us the market leader in this field. 

• Tasks & Responsibility: You as the Innovation 
Manager is responsible for the managing the 
growth, sales and successful implementation 
of the Sub-Product Unit's innovation. 

You have the responsibilities of managing 
the overall team, developing the business 
through fostering innovative processes and to 
support the Business Manager, Product Mana
ger, System Manager and Project Manager in 
achieving their maximum performance. This in
cludes recruitment of new staff, we are today 
10 persons and are growing to 20. 

You enjoy a far more responsibility than any 
traditional line management job in Ericsson 
and enjoy being involved in sales and develop
ments and deliveries alike. 

You actively participates in developing and 
improving operations of the Sub-Product Unit 

as a whole and as a member of the Manage
ment Team, making a significant contribution 
to the overall strategy, objectives and imple
mentation of the same. 

Manage organisational issues that effect the 
innovations and represent the innovations at 
related Ericsson organisations is also an inte
gral part of your job. 

Required competence: Experience in product 
life cycle management, managing a small 
team, leadership qualities, experience with 
competence development, management issu
es i.e. organisational change and budget di
scussions, financial awareness i.e. profit & loss 
calculations and Net Present Value. 

We are looking for someone who can empo
wer others to achieve their best in a fast mo
ving insecure environment The person needs 
to be able to motivate, handle change, chal
lenge others, manage many different aspects 
of the business - from marketing through to 
maintenance issues. You will be based in the 
Netherlands. 

Contact: Brian Kilkeily 31 161 242510 (email: 
brian.kilkelfy@etm.ericsson.se) or Per-lvan Se-
linder 31 161 2964 (email: per-h/an.selin-
der@etm.ericsson.se) Ericsson Telecommuni
cations BV, P.O.Box 8, 5121 AA Rijen 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Professional Services within the segment 
Network Operator and Service Providers - For 
a successful Partnership 

Professional Services (BOPS) is an Ericsson 
Business Unit that delivers business solutions 
and consultancy services to network operators 
and service providers around the world. 

Professional Services offers: Business Con
sulting. Telecom Management & Systems In
tegration (Billing & Customer Care, Service Ac
tivation, Network Management, Frauds Secu
rity). Managed Services (Operation of custo
mer network, support systems and IT environ
ment). Quality Improvement Solutions. Solu
tions for Internet Service Providers. 

The Professional Services Marketing Depart
ment is responsible for Business Management 
within two of our direct markets, China and Ja
pan and therefore we need a: 

Service Marketing Manager, 
China & Japan 
• The Service Marketing Manager will ensure 
that the selected Market Unit (China & Japan) 
works in a focused way to sell and deliver Pro
fessional Services (PS) in order to generate 
highly profitable business with high customer 
satisfaction. 

This entails supporting Product Units and 
Market Units in their efforts to be successful in 
their competence areas within the selected 
market with the goal to increase business (and 
market share) in a profitable way. You will also 
be responsible for following up Market Unit 
progress and reporting back to Professional 
Services management 

Important activities include: Ensuring that 
the Market Units create a business plan for 
Professional Services and that they allocate re
sources to execute the business plan with help 
(if needed) from the different Product Units. 
Increase knowledge of PS Service & Product 
portfolio at the Market Units at different orga
nizational levels. Organization of Marketing Se
minars and other Marketing Activities. Co-ordi
nating cross Product Unit offerings and solu
tions towards the Market Unit and the end 
customer when needed. Follow up of the busi
ness plan, service sales and service delivery to
gether with the Market Units and the Product 
Units. Creation of a good atmosphere and coo
peration between the Market Unit and PS (re
lationship building). 

Your profile: We believe that you have good 
knowledge of the business framework of Erics
son, preferably also from the cultures of China 
and/or Japan. We also believe that you unders
tand the difference between consulting servi
ces and products and are able to communicate 
this. You are perceived as a senior person 
within marketing and sales. And we know that 
you are prepared to travel extensively. 

What's in it for you? Opportunities for advan
cement Responsibility - personal develop
ment New, service-minded organization. Dy
namic working environment. International con
tacts with management and specialists at all 
levels. 

Contact: Stefan Johansson Phone +46 8 
4043619 stefan.m.johansson@era.ericsson.se 
Application: Ericsson Radio Systems AB NH 
Towa Raak 164 80 STOCKHOLM 
towa.raak@era.ericsson.se 

mailto:eci.ecisamp@mesmtpse.ericsson.se
mailto:Mikael.Ekholm@ericsson.com.au
http://www.epa.ericsson.se/public/ho-
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mailto:Williams@ericsson.com
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Viktig information om 
annonsering i JobbNytt 

Sedan den 1 juni ska annonsunderlag inte längre sändas till 
JobbNytt med hjälp av Memo-systemet. Därför har memobrevlådan 
LME.LMEJOB upphört att fungera. Nya rutiner har nu införs för 
införandet av rubricerade JobbNytt-annonser: 

För svenska annonsörer gäller: 

Alla annonser ska från den 1 juni skickas till den lokala personalav
delningen. De ombesörjer att annonserna införs i Rekryt-systemet 
på intranätet, http://rekryt.ericsson.se. 

De annonser som införs i Rekryt kommer också att återfinnas i 
JobbNytt med Kontakten. Redaktionen hämtar själv annonser från 
Rekryt för publicering i Kontakten och Contact (i det senare fallet 
främst internationella befattningar). 

För orubricerade annonser gäller: 

Dessa annonser, som införs mot betalning enligt gällande annons
prislista, bokas som tidigare via Suvi Nurmi på koncernredaktionen, 
tel 08-719 10 58. Annonser skall så långt möjligt utformas enligt 
gällande regler för platsannonsering och levereras som färdiga mate
rial, på papper eller film; alternativt som elektroniskt dokument. 
För annonser som iordningsställs av redaktionen debiteras timkost
nad. 

http://rekryt.ericsson.se


Projektledare Java 
För drygt 120 är sedan öppnade en ung värmlänning vid 

namn Lars Magnus Ericsson sin egen verkstad pä Drott

ninggatan i Stockholm. 

Dä var det väl ingen som trodde att hans ambitioner att 

förbättra en märklig uppfinning, kallad telefon, skulle leda 

till ett företag som idag är världsledande pä telekommunika

tion. Men sagan är sann. Företaget som fortfarande bär den 

unge värmlänningens namn sysselsätter över 100 000 per

soner i 140 länder. 

Var m e d s o m ledare för e n de l av 
Ericssons satsning på nästa generat ions 
mobiltelefonsystem! 
På Ericsson Radio Systems håller vi på att starta 
ett projekt med 20-25 konstruktörer i Kista 
och på Irland. Projektet skall konstruera, testa 
och leverera två stora programvarupaket skrivna 
i Java, med Corba som distributionsmekanism. 
Programvarupaketen ingår i en driftstödsnod 
som ingår i tredje generationens mobiltelefoni-
system, baserat på WCDMA, Wideband Code 

Ericsson Radio Systems AB 
Inger Holmgren, R/HS 
164 80 STOCKHOLM 
e-post: ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se 

Division Multiple Access, som troligtvis blir Sänd din ansökan till: 
nästa världsstandard för mobiltelefoni. Vi tilläm
par inkrementell utveckling och projektdriv
ning. 

Detta projekt kommer att ingå i ett annat 
projekt med målet att ta fram hela Ericssons 
kommersiella WCDMA-system. 

Vi letar efter dig som har 2-3 års erfarenhet av 
att leda programvaruprojekt. Du bör ha en 
högskoleutbildning i botten och helst egen 
erfarenhet av programvaruutveckling. Det är 
en fördel om du har erfarenhet av driftstöd-
system, Java och Corba, men det är inget krav. 
Din engelska måste var mycket god eftersom vi 
arbetar på engelska och allt skrivet material 
skall vara på engelska. Arbetsplatsen är i Kista, 
men resor till Irland kan bli aktuella. 

Kontaktperson: 
Martin Rolf, tfn 08-585 314 18 
e-post: martin.rolf@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 

CompactPa 
för tuffa miljöer m 

WindowsNT för maximalt 
applikations-utbud är en vinnande 

kombination. Motor 

CompadPÖ-' 

kan bidra nil 

M) MOTOROLA 
Computer Group 
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Till hösten startar den första utbildningen i WAP-teknik. Det är en påbyggnadsutbildning för 
dataingenjörer. Ericsson Software Technology har deltagit i framtagningen av kursen. 

Högskoleutbildning i WAP 
D et är en unik utbildning. Jag känner 

inte till någon liknande, säger Ulf 
Seijsing, Ericsson Software Technology. 

Han är en idégivare till utbildningen och har 
deltagit i planering av kursinnehållet. Ericsson 
Software Technology provar WAP-konceptets 
(Wireless Application Protocol) gateway. De 
utvecklar också WAP-protokollet, en nyckel
komponent i lösningar för Telematik. 

Enligt Ulf Seijsing kommer det att krävas 
personal som kan WAP-tekniken. 

- Jag tror att det finns ett stort behov av 
den här typen av kompetens inom industrin. 
Behovet kommer att öka när WAP-termina-
lerna lanseras senare i år, säger han. 

- Detta är en påbyggnadskurs för data
ingenjörer. De ska lära sig hur man utvecklar 
och implementerar tjänster med hjälp av 
WAP-teknik, förklarar Ulf Seijsing. 

Coda anställningsmöjligheter 

Kursen startar i augusti och pågår i 20 veckor. 
Deltagare är dataingenjörer från Högskolan i 
Kalmar. De 15 studenterna sponsras med 
5 000 kronor per månad av IT-företag i Kalmar 
och efter utbildningen har de möjlighet att få 
anställning på företagen. Utbildningen inne
håller: projektledning, teknik, design och 
teamarbete. Kursen går igenom WAP från 
grunden, vad som skiljer tekniken från Inter
net och webbdesign. Kursen tar också upp de 
tekniska förutsättningarna för WAP-tjänster, 

Ericsson har 
varit med och 
utvecklat 
WAP-protokollet 
Den nya 
telefonen R380, 
som visades 
i våras, är 
förberedd 
för WAP. 

hur mobilnätet är uppbyggt och på vilket sätt 
detta påverkar transporten av information. 

- Hittills har överföringshastigheten i det 
mobila nätet varit låg. Men när nätet förbätt
ras blir det möjligt att använda sig av interakti
va tjänster och bildtjänster, säger Ulf Seijsing. 

En viktig del av kursen är WML, Wireless 
Markup Language, ett programspråk för att 
utveckla WAP-tjänster och motsvarigheten 
till HTML på Internet. 

- Det är viktigt att man lär sig förutsättning
arna för WAP-tjänsterna. Att skapa WML-
tjänster är inte samma sak som att skapa 
HTML-sidor för Internet, säger Ulf Seijsing. 

Användarvänlighet avgörande 

Användarvänlighet kommer att vara en av
görande fråga när det gäller att utveckla 
WAP-tjänster. Kursen ska även ge kursdelta
garna den typen av kompetens. 

- En typ av WAP-tjänst gör det möjligt för 
användaren att hantera banktjänster med 
hjälp av en mobiltelefon som stöder WAP. 
För att detta ska fungera måste banken, som 
troligen redan har en Internetbank, utveckla 
en separat WAP-tjänst, säger Ulf Seijsing. 

- Det är viktigt att användarna känner 
igen sig när de utnyttjar WAP-tjänsten, den 
bör efterlikna den vanliga Internetbanken så 
mycket som möjligt. Ett annat exempel på 
WAP-tjänster är positionsberoende tjänster, 
som att kunna hitta närmaste bilverkstad om 
biler går sönder eller närmaste McDonald's 
när barnen är hungriga. Positionsberoende 
tjänster är extra intressant för Ericsson Soft
ware Technology, eftersom vi utvecklar 
Ericssons lösningar för positionering av mo
biltelefoner - MPS, säger Ulf Seijsing som 
tror att WAP-kursen så småningom integre
ras i grundutbildningen för dataingenjörer. 

Ulla-Karin Höynä 

Ericssons 
"WiliY-sajt 
surfares val 
På den andra årliga "Streamers Awards" 
den 7 maj, mottog Ericsson förstaplatsen 
"Surfer's Choice" för sin webbcast av 
valen Keikos återkomst till Island. 

Eftersom det är allmänheten som gjort sitt val, 
är belöningen ett starkt erkännande av Erics
sons kompetens inom "streaming media" och 
detta markerar ytterligare hur innehållsrik 
Ericssons kommunikationsportfölj är. 

Genom att involvera personal från Erics
sonbolag i USA och Kanada blev denna webb
cast ett fantastiskt lagarbete. Förutom hel
hetsansvar för kunden och projektet hade 
USA:s webbcast-team också ansvar för de
sign och implementering av nätverksarkitek
tur samt grafik och gränssnittsdesign för 
webbplatsen. Det kanadensiska webbcast-tea-
met stod för förstklassiga konsulttjänster, tek
nisk spetskompetens samt nödvändiga resur-

Keiko - mer känd som filmstjärnan "Willy" i Disneyfilmen "Rädda Willy" - är huvudrolls
innehavare i Ericssons prisbelönta webbcast Foto: Kaiser Robert/Scanpix 

ser för utveckling av webbplatsapplikationer 
som behövdes för att kunna leverera den di
rektsända webbcasten med mycket kort varsel. 

Genom sitt arbete direkt på plats i Oregon, 
Texas och på Island såg man till att webbcasten 
blev en dundersuccé. "Streamers Awards" hed
rar kompetens inom streaming multimedia 
och ger ett erkännande till innovativ använd
ning av nya tekniker. När företag bygger ut si
na kommunikationssystem, väljer ett allt stör
re antal denna teknik för att överföra video i 
realtid. Ericsson är där och fixar lösningen vid 

direktsändning av bolagsstämmor, internut
bildning, produktlanseringar och så vidare. 

Helen Simpson 
Louise Widmark 

Ba http://www.oceanfutures.com för mer 
information om späckhuggaren Keiko känd 
från filmen Free Willy. 

O http://realnetworks.com för mer infor
mation om webbcast-priset. 

I N N E H A L L 

Tre delar 
på Ericapriset 
Nu har vinnarna i Ericssons webb-
tävling för ideella organisationer 
utsetts. Tre organisationer delar på 
priset och får hjälp med pengar och 
tjänster för att utveckla sina webb-
visioner. Erica blev en större fram
gång än vad arrangörerna vågat 
räkna med. Därför kommer tävlingen 
att hållas även nästa år. 3 

Magnus Leonhardt och Roel Ottink 
med komponenterna som behövs för 
att ta webbservem i bruk. 

Foto: Peter Nordahl 

Styr samtal 
från webben 
Nu kan du med hjälp av Ericssons 
Mobility server styra samtal mellan 
mobiltelefonen och kontorets 
trådlösa Dect-telefon. Med hjälp av 
webben kan du själv styra din profil 
över hur samtalen ska kopplas. Med 
Ericssons TH 688-telefon kan du nu 
gå ytterligare ett steg och ha både 
Dect och GSM i samma telefon. 5 

Howard ser ljust 
på framtiden 
Affärsenheten Datanät och IP-tjänster 
växer så att det knakar. Kontakten 
it/ip har träffat Laura Howard som 
har övergripande ansvar för affärs
enhetens marknadsföring. Hon ser 
ljust på framtiden. 6-7 

Virtuellt kontor 
för folk i farten 
Ericssons lösning Ericsson Virtual 
Office (EVO) är ett utmärkt hjälp
medel för företag med många 
som reser och behöver koppla 
upp sig mot företagsnätet på ett 
enkelt sätt. 11 

Tidningsdjungel 
om nätet 
Trots att det borde vara en motsägelse 
så vimlar det av tidningar om Internet 
och den digitala revolutionen. Kontakt
en it/ip hjälper dig att hålla ordning 
på vem som skriver om vad. 9 

SEKTION II AV KONTAKTEN - TIDNING FOR PERSONAL INOM ERICSSONKONCERNEN ERICSSON g 
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PowerSpan for 
Power Quicc n 

The PowerSpan bridges PCI to the MPC8260 and the PowerPC 750 and 603e 
processors. Available as either a single-PCI or dual-PCI variant. 

CA91L8200 / CA91L8260 
PCI Support 
• Single PCI variant (64-bit/66MHz) 
• Dual PCI variant 

(32-bit/66MHz and 64-bit/66MHz) 
• Integrated non-transparent PCI-to-

PCI bridge in dual-PCI PowerSpan 
• PCI Arbiters on each PCI interface 
• CompactPCI Hot Swap Friendly 
• PCI revision 2.2 compliant 

Processor Support 
• Direct connect interface for 

embedded PowerPC processors 
MPC8260, PowerPC 603e and 
740/750 

• 40 to 83 MHz bus frequency 
• I20 messaging unit 

Processor Data Bus 

Processor Address Bus 

Processor Control Bus 

'rocessor I/F 
Parity Arbiter 

Switching 
Fabric 

Mailbox 
Register 

Doorbell | 
Registers j 

PCII/F-64bit 

PCUF 

DMAx4 

cPCI 
Hot Swap 

1,0 

Interrupter 

p a 
Arbuer I 

PCI Address/Data 

PCI Control 

<^° 
Din kunskapsleverantör. 

Vi tar oss tid med just Dina idéer. 

0TUSDRA 
http:www.tundra.com 

IE KOMPONENTER AB 
Box 11113,161 11 Bromma 

Tel. 08-634 66 00 Fax. 08-262286 
e-mail: info@iekomp.se http:www.iekomp.se 

Rimaster är en tekniskt kvalificerad leverantör av kablage och tillhö
rande system för signalöverföring samt mekatronik. Rimaster har ett 
verksamhetsledningssystem innefattande kvalitet, miljö och intern
kontroll och är certifierat enligt ISO 9002 och ISO 14001. 

Kunderna återfinns inom både den civila och militära sektorn bland 
expansiva snabbväxande teknikinriktade företag inom tele- och data
kommunikation, materialhantering mm. De utmärks av att de ställer 
höga krav på bl a: 

• Kvalitet och funktion 

• Leveranssäkerhet och servicegrad 

• Flexibilitet 

• Miljöomsorg 

0 RIMASTER 
Industrivägen I4.SE-590 4I RIMFORSA 

Tel. 0494-795 00 Fax. 0494-795 95 
e-mail: infb@rimaster.se www.rimaster.se 

Högre drift sä I 
längre livslängd för elektronik 
KYLAGGREGAT • VÄRMEVÄXLARE 
FILTERFLÄKTAR • VÄRMEELEMENT. 

Ko* twice » 

a t l e a s t twi C ö 
W i c e weekly, 

http:// 
me. 

encsson.s 

r.rhtal.se Gä över till det perfekta \*ITTRl\ 
262 71 Ängelholm. Tel. 0431-44 26 00. Fax 0431-44 26 35 

Ängelholm • Göteborg • Stockholm • Gävle 

http:www.tundra.com
mailto:info@iekomp.se
http:www.iekomp.se
mailto:infb@rimaster.se
http://www.rimaster.se
http://
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Tre vinnare delar på Ericapriset 

Ericsson meddelade 1999 års Ericapristagare. Från vänster star Ramon Bergguer från 
Medical Training Worldwide, Donna Cambell från Ericsson CyberLab, New York, Peter Cager 
från Kids HealthLINK, Margaret Bennet från National Library for the Blind, Mats Renée från 
Ericsson och Lise Donnez från Oracle. 

I torsdags stod det klart att det blir tre 
vinnare som får dela på Ericapriset, 
Ericssons pris för att stödja kreativa 
webblösningar. 

Det var brittiska National Library for 
the Blind, Medical Training Worldwide 
från Kalifornien och Kids HealthLINK 
också från Kalifornien. 

Priset som de tre delar på är webb-
utvecklingstjänster och pengar till ett 
värde av 250 000 US-dollar. 

- Vi har fått ett så fantastiskt gensvar från al
la inblandade: från ideella organisationer, 
domare och även från webbutvecklare. Så vi 
har bestämt oss för att arrangera Erica även 
nästa år. Förhoppningsvis kan vi i framtiden 
ha ett Ericapris varje år, säger Donna Cam
bell, chef för Ericssons CyberLab i New York 
och arrangör av Ericapriset. 

Många ansökningar 

Totalt kom det in 1 400 ansökningar till täv
lingen, vilket var långt mer än vad arrangö
rerna vågat hoppas på. 

Pristagarna har olika inriktningar på sina 
ansökningar. 

National Library for the Blind från bittiska 
Stockport är en organisation som arbetar med 
att göra biblioteken åtkomliga för synskadade. 
De har en ambition att utveckla sin webbplats 

Ericapriset har delats ut under högtidliga 
former och de vinnande förslagen kommer 
att förverkligas om några månader. Priset är 
ett sätt för Ericsson att göra sig hörd bland 
ideella organisationer i hela världen. 

Det var i januari som Ericssons affärsenhet 
för Fasta System initierade priset Erica 
(Ericsson Internet Community Awards). Det 
togs mycket väl emot av organisationer i hela 
världen. 

Stor efterfrågan på Internetexpertis 

Med över 1 400 ansökningar från ideella 
organisationer har behovet av Internet-
relaterad expertis och enkel tillgång till kom
petens blivit tydligare. Men vad har Ericsson 
vunnit genom att arbeta med Internetpion-
järerna i den ideella världen? 

- Vi ville visa vårt engagemang inom In
ternet, förklarar Mats Renée. Ericsson är för
modligen mest känt för mobiltelefoni, men 
vi är också ledande inom många andra pro
dukter och tjänster inom kommunika
tionsteknik. Ericapriset är ett sätt att marke
ra vår närvaro i Internetvärlden. 

Ericsson ville också lära sig mer om virtu
ella organisationer. För att koordinera täv
lingen, erbjuda on line-seminarier samt er
bjuda och sprida uppdaterad information 
var det nödvändigt att skapa en virtuell 
Ericaorganisation. Pressmeddelanden, mun
till-mun-information, sändlistor och konfe
renser var väsentliga delar för att skapa in
tresse kring Erica i inledningsfasen. 

Duktiga föreläsare 

Välkända namn och duktiga föreläsare kun
de knytas till projektet, eftersom det handla
de om att stärka de ekonomiska möjligheter
na för ideella organisationer. Ericssons lokal
bolag i Mexiko är mycket engagerade i Erica
projektet och skapade och sände en radiore
klam om Erica. 

Donna Cambell på Ericssons Cyber Lab 

med en databas som ska utformas på ett sätt 
så att synskadade lättare kan ta del av infor-

East i New York är med i Erica- I 
projektet. 

-Tekniken är inte det vikti- I 
gaste. Det viktiga är de relä- I 
tioner som skapas mellan I 
dem som arbetar med tekni- I 
ken och de som skapar den. | 
Det intressanta med Erica är Erica-
att det inte handlar om det logotypen 
som redan gjorts utan det 
som kan göras, säger Donna Cambell. 

Vinnarna kommer att få hjälp att förverk
liga sina tankar om nätet av designbyråer för 
interaktiv media i New York, Amsterdam, 
Hongkong, Stockholm och London. 

Lärdomar av Erica 

Så vad har då teamet bakom Erica lärt sig om 
virtuella organisationer? 

Att etablera webbplatsen var en utmaning, 
men den sociala aspekten var svårare. Att få 
folk att skicka in frågor och bli aktiva delta
gare. Nätseminarierna krävde ständig över
vakning för att hålla temat levande och på en 
hög och bra nivå. En viktig lärdom var vikten 
av att alltid hålla webbplatsen igång för att få 
ett rykte om sig att vara en pålitlig webbplats. 
Snabba uppdateringar måste vara högt prio
riterat för att anses som en seriös webbtjänst. 

För att hålla en virtuell nätorganisation le
vande krävs en hel del arbete i bakgrunden 
av dem som verkligen förstår sig på Internet 
och vet vad projektet vill uppnå. Det var på 
detta område som många av de välrenom
merade experterna bidrog med sin kunskap 
för att hålla uppe nivån, för att Erica skulle 
bli så bra som arrangörerna avsåg. 

Debattforum 

En av de virtuella seminariedeltagarna skrev 
att han hoppades att ideella organisationer 
skulle göra sig själva överflödiga genom 
Internet, eftersom folk där själva kan lära sig 
hur man kan ta hand om samhällsproblem. 

mationen. Det ska ge synskadade större möj
ligheter att kunna tillgodogöra sig litteratur. 

Mats Renée har varit med och initierat Erica 
och har även varit projektledare. Han är po
sitivt överraskad att gensvaret blev så stort 
och tycker att Ericsson lärt sig mycket un
der arbetets gång. 

En annan menade att många ideella orgnisa-
tioner kan försvinna genom den konkurrens 
som Internet skapar. Många organisationer 
måste förmodligen fundera över sina mål 
och syften och kanske omformulera dessa. 

Detta utbyte av erfarenheter, åsikter och 
kunskap skapade en god grund för diskus
sioner och idéer och gav många något att 
tänka på och kanske idéer för sitt eget webb-
projekt. 

Stor kunskap 

Arrangörerna förvånades i början av den 
kunskap som fanns i de ansökningar som 
kom in. 

- V i gjorde några felaktiga antaganden i 
början, men vi anpassade oss snabbt, säger 
Mats Renée. 

- Först trodde vi att det skulle vara lätt att 
sortera ansökningarna i intressanta och 
ointressanta. Men, det visade sig att det kräv
des en mer omfattande bedömning. 

Medical Training Worldwide från Kalifor
nien i USA är en organisation som vill un
derlätta utbildningen av läkare, kirurger och 
annan sjukvårdspersonal i utvecklingsländer 
med hjälp av webbteknik. 

Man vill också skapa en databas för att 
bättre kunna distribuera donerad sjukvårds-
materiel. 

Arbetar för sjuka barn 

Kids HealthLINK från San Fransisco, USA, 
arbetar för att förbättra livskvaliteten för 
svårt sjuka barn från familjer med låg in
komst. Det kan till exempel gälla sjukdomar 
som cancer eller HIV. 

När barnen kommer hem från sjukhuset 
vill organisationen hjälpa till med möjlighe
ter för barnen att kunna hålla kontakt med 
läkare, skolan och kamrater med hjälp av 
webbteknik och e-post. 

Patrik Linden 

patrik.linden@lme.ericsson.se 

Ca http://www.ericsson.com/erica 

Besök även vinnarnas webbplatser: 

O http://www.nlbuk.org 

Eä http://www.med-training-worldwide.org 

Vad är syftet med ett projekt? Vad finns det 
för potential? Vad finns det för strategier och 
vad är nyskapande för de projekt som andra 
kan dra nytta av? Hur troligt är det att projek
tet kan genomföras med hänsyn till nyckel
personernas kunskap och ambitioner? Hur 
ska webbprojekten underhållas? Hur stort 
samhällsengagemang finns det? Detta var ba
ra några av de kriterier som juryn tittade på 
när projekten bedömdes. Att värdera de olika 
organisationernas syften var minst lika svårt. 

Ansökningar av olika slag 

Ansökningar kom inte bara från traditionel
la ideella organisationer inom områden som 
mänskliga rättigheter, miljö, utbildning och 
bistånd. Det kom också ansökningar från 
The Civilian Astronauts Corp. Expedition 
"Mayflower" som syftar till att skicka ut 
2 000 personer i rymden, i grupper om sex, i 
ett återanvändbart rymdskepp. 

Den italienska organisationen Onlus Rosa 
dei Venti Scarl föreslog att man ska placera ut 
stora TV-skärmar på offentliga platser för att 
informera förbipasserande om vad de ideella 
organisationerna gör. 

En annan organisation, The Pet FBI, hade 
ett mer modest förslag. Att sponsra en webb
plats om försvunna husdjur i regionen 
Franklin County i delstaten Ohio, USA. Lis
tan över ansökarorganisationer var lång; 
mexikansk ungdomsutveckling, rädda hästar 
i nöd, en kroatisk kvinnoorganisation, Folk
partiet, billigare bostäder, stoppa spridning 
av kärnavfall. 

Får tillbaka genom att ge 

- Genom att visa andra hur modern teknik 
kan användas får Ericsson mycket tillbaka, 
förklarar Donna Cambell. 

- De ideella organisationerna lär sig hur 
de kan använda den nya tekniken för sina 
syften samtidigt som Ericsson kan lära sig 
mycket av de idéer som de ideella organisa
tionerna har. Nöden är uppfinnarnas moder, 
säger hon. 

Maggie Curran 

Internetpris stärker ideella organisationer 
Den första prisutdelningen av Erica-priset hölls i början av juni i New York. Ericsson 
är värd för Ericapriset som är 250 000 dollar i prispengar och webbutvecklings-
tjänster. Priset delas ut till ideella organisationer för kreativa Internetlösningar. 

mailto:patrik.linden@lme.ericsson.se
http://www.ericsson.com/erica
http://www.nlbuk.org
http://www.med-training-worldwide.org


FALC makes your system fly! 
I Infineon Technologies FALC-familj finner du en E1/T1/J1-transceiver 
som, med mycket stor sannolikhet, fyller kraven i just din applikation. 

Sedan den första FALC-kretsen lämnade fabriken för ett antal år sedan 
har vi successivt implementerat fler funktioner, samtidigt som floran av 
kretsvarianter ökat. FALC54 och FALC-LH kom först och utgör nu en 
mycket väletablerad E1/T1 -lösning världen över. FALC-E1 har mindre 
funktionalitet, men medför i gengäld en kostnadseffektivare lösning för 
den som enbart använder E1. 

I de senaste tillskotten till FALC-familjen, FALC56 och QuadFALC, finns 
allt du kan förvänta dig av en E1/T1/J1 -transceiver på 2000-talet. Därut
över finns ett antal nya unika funktioner som t ex : 

• Fyra E1/T1/J1 -kanaler integrerade i en och samma krets (QuadFALC) 

• Flexibel referensklocka (1-20MHz, crystalless) 

• System interface som stöder datahastigheter upp till 16 Mbit/s 

• Multiplexat systeminterface (QuadFALC) 

• Utökade test funktioner, t.ex. PRBS 

• Utökat support och hantering av Signal System #7 

• Tre HDLC-controllers per E1/T1/J1 -kanal (FALC56) 

Mjukvaruhjälpmedel för att underlätta ditt designarbete: 

• QuadFALC Application Wizard, som hjälper till med 
registerkonfigurering samt generering av C-kod för drivrutiner 

• EASY utvärderingsplattform, som är ett testsystem med både 
hård- och mjuk-vara. 

FALC54 
PEB2254 

FALC-E1 
PEB2252 

P-MQFP-80 P 

FALC-LH 
PEB2255 

P-MQFP-80 
E1/T1/J1 

Antal kanalei 
Long Short haul 

FALC-familjen utvecklas av Infineon Technologies (f d Siemens 
Semiconductor Group) som i Skandinavien representeras av Siemens 
Components Scandinavia. 

Siemens Components 
Scandinavia 
www.siemens.com/scandinavia/components 
Sverige: Kista: +46 8 703 35 00 
Norge: Oslo: +47 22 63 30 00 
Finland: Espoo: + 358 10 511 5151 

http://www.siemens.com/scandinavia/components
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Magnus Leonhardt produktansvarig för Mobility Server och Roel Ottink, marknadsansvarig, med den CD-rom som tillsammans med ett 
kretskort utgör den nödvändiga komponenten för att webbservem ska kunna tas i bruk. Foto: Peter Nordan! 

Samtal styrs på webben 
Nu behövs inga fler försök att nå folk på diverse olika nummer. Ett enda telefon
nummer räcker. Samtalen leds automatiskt till en integrerad trådlös telefon för 
både DECT och GSM. 

Snart kan företagen köpa denna avancerade mobilitetstjänst från sin teleoperatör, 
tack vare den nya generationen Mobility Server från Ericsson. 

Den nya tjänsten bygger på en programvara 
som användaren kan styra med hjälp av web
ben. 

Företagskunderna är attraktiva och kon
kurrensen om dem är hård. De står för en be
tydande trafikmängd i både fasta och mobila 
nät De är också öppna för ny teknik och be
redda att betala för nyttan av den. Att erbju
da attraktiva tjänster är därför ett sätt för 
operatörerna att binda sina företagskunder 
hårdare till sig, och att vinna nya. 

Företagen efterfrågar tjänst 

Ericsson erbjuder nu operatörerna en paket
lösning med den nya generationen Mobility 
Server i botten. Affärsenheten Wireless Office 
inom segmentet Företagslösningar har hand 

om nyheten, som utvecklats utifrån slutan
vändarens - företagskundens - behov. 

- Det företag som vill ha mobilitet kan väl
ja mellan att köpa utrustning och att köpa en 
tjänst. Vi ser tydligt att fler och fler väljer att 
köpa en tjänst, om de har ett sådant val, säger 
Magnus Leonhardt, produktansvarig för 
Mobility Server. 

Fördelarna är flera. En köpt tjänst är un-
derhållsfri och driftsäker. Det är enkelt att 
överblicka kostnaderna. Ericssons nya lös
ning utnyttjar befintlig infrastruktur, och 
kan tillföra ny funktionalitet utan dyra inve
steringar. Det vinner både operatörerna och 
deras kunder på. 

Den brittiska teleoperatören BT är först ut 
att sätta nyheten i kommersiell drift. Deras 

tjänst "BT Onephone" har utvecklats och 
finslipats i samverkan mellan Ericsson och 
BT, och erbjuds i två varianter, en för privat
personer och en för företag. Privattillämp
ningen, Consumer Onephone, har redan 
nått marknaden och mottagits väl; före
tagstillämpningen, Corporate Onephone, 
släpps inom kort. 

Säljs in på nyckelmarknader 

- Vårt mål är att under innevarande år sälja 
in vår lösning baserad på nya Mobility Server 
på ytterligare ett antal nyckelmarknader, bå
de inom och utom Europa, säger Roel Ottink, 
marknadsansvarig för företagstillämpningen. 

Primär målgrupp för den nya lösningen är 
de operatörer som har både ett fast och ett 
mobilt nät, som BT med Cellnet i Storbritan
nien. Men även rena mobiloperatörer kan 
med den här tjänsten på allvar ge sig in i kon
kurrensen om företagskunderna. 

Kari Malmström 

Kort och CD 
- det är allt 
Den nya Mobility Server består i allt 
väsentligt av programvara. Ett kretskort 
(Switchboard) och en CD-rom - det är 
det hela. Innehållet på skivan förs 
över till en NT-server, som ansluts till 
kundernas företagsväxlar samt LAN. 
Därefter kan servern tas i bruk. 

Ett Switchboard hanterar flera hundra tråd
lösa anknytningar, och en enda Mobility Ser
ver kan hantera upp till 100 olika företag. 
Mobility Server stödjer ett flertal radioac-
cesstandarder: DECT, PWT och D-AMPS. 

Utöver Mobility Server, som utgör syste
mets fundament, omfattar helhetskonceptet 
ett flertal andra produkter och lösningar, 
såsom DECT radioinfrastruktur, OneBox 
för enhetlig meddelandehantering, trådlösa 
telefoner samt Ericssons dualmode-telefon 
för DECT/GSM, TH688. 

Lösningen ger mobilitet dels inom enskil
da arbetsplatser, dels mellan flera geografiskt 
skilda platser inom ett företagsnät, tack vare 
möjlighet till roaming mellan olika DECT-
miljöer. Bortom företagsnätets räckvidd tar 
GSM över. 

Användaren har långtgåen
de möjligheter att skräddarsy 
användarprofiler för önskad 
grad av tillgänglighet Vissa 
inkommande nummer kan 
lotsas till röstbrevlåda, 
andra släppas igenom. All 
programmering av profi
lerna kan ske antingen 
från webben eller med 
tonval från telefonen. 

IP-världen ligger ba
ra ett snäpp bort. Drift 
och underhåll av syste
met sköts via webben. 
Uppgraderingar kan 
sändas som e-post 
Allt är byggt på öppna 
gränssnitt, i princip Användaren kan 

skräddarsy sin 
användarprofil 
och graden av 
tillgänglighet 

vilken företagväxel 
och vilken slutanvän
darutrustning som 
helst går att använda. 

Den operatör som 
ska bygga upp tjäns
ten köper ett baspaket samt önskat antal an-
vändarlicenser. Sedan är det bara att bygga på. 

Kari Malmström 

KRÖNIKA 

Torrents router kompletterar Ericssons portfölj 
N är jag år 1996 lämnade AT&T Bell Laboratories för 

att starta eget ville ingen höra talas om någon ny 
router. Routrar var Ciscos marknad och de var dess

utom gammalmodiga medan växlarna stod för framti
den. Trots det lyckades jag på något sätt få ihop riskkapi
tal och bilda ett team, som byggde en ny typ av router, 
som skulle komma att bli en viktig del i utvecklandet av 
IP-näten. 

Det första som gjordes var att ingenjörerna tog fram en 
produktplan som byggde på ett fåtal enkla idéer: 

Vi förutsåg att allt fler i sitt arbete skulle använda Internet. 
Vi behövde alltså en plattform som skulle kunna skicka tio
tals miljoner datapaket per sekund och stödja tusentals an-
vändargränssnitt 

Vi förstod att "true routing" skulle vara en avgörande del i 
storskaliga IP-nät och att tekniker som Ipsilon's IP Switching 
eller cache-based Layer 3 Switching inte skulle gå att skala 
upp. 

Detta fick oss att utveckla nya algoritmtekniker för router-
sökning som vi till slut fick patent på. 

Vi trodde att nya Internetapplikationer skulle kräva hög 

kvalitet på tjänsterna och att det där inte bara skulle räcka 
med större bandbredd. En nyckelkomponent i samman
hanget var valet av kisellösning som blev ett avancerat chips 

TORRENT NETWORKING TECHNOLOGIES 

Torrent Technologies är mycket mer än bara en ny produkt för 
Ericsson. De drygt 80 anställda på Torrent besitter en avgö
rande bakgrundskunskap när det gäller utveckling, tillverk
ning, marknadsföring och försäljning av IP nätprodukter. 

Torrents VD och president Jean-Luc Abaziou kom till Torrent 
i januari 1999 efter 18 år på Alcatel. Han kommer att fortsätta 
leda produktgruppen från kontoret i Silver Spring, Maryland. 

Torrents ledningsgrupp tar med sig bred erfarenhet inom 
datanätområdet med tidigare ledande befattningar på data-
komföretag. 

Torrent har mer än 50 ingenjörer, där många gjort väsent
liga bidrag till utvecklingen av IP-teknik. 

I informationsåldern är det människor, inte produkter, som 
är den yttersta tillgången för varje organisation. Torrents team 
kan bli en stor tillgång för Ericsson i den nya telekomvärlden. 

byggt för ATM-tillämpningar med den senaste kö- och 
"scheduling"-tekniken inbyggd. 

Slutligen insåg vi att produkten måste fungera tillsam
mans med till exempel Ciscos produkter. Vi arbetar natur
ligtvis också med att verifiera att vår produkt kan samverka 
med Ericssons AXI520, AXD 301, Tigris och andra plattfor
mar som tillsammans bildar en totallösning för carrier-class 
IP-nät. 

Tillsammans med resten av Torrents ledningsgrupp ser 
jag fram emot att realisera de möjligheter som öppnats med 
Ericssons köp. Samtidigt som vi alla på Torrent är stolta över 
den produkt och det bolag vi byggt upp tillsammans, tror vi 
att Ericssons globala närvaro och dess bredd när det gäller 
lösningar kommer att ge oss en snabbare tillväxt och fram
gång. Och det var det som en gång förde oss samman på Tor-
rent - att se vår verksamhet växa och att påverka utveckling
en av Internet. 

Dr Hemant Kanakia grundade Torrent Networking 
Technologies i Maryland, USA, som Ericsson köpte i våras. 
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Laura Howard kom till Ericsson i början av 1999 som marknadsföringsansvarig för 
affärsenheten Datanät och IP-tjänster i Boston. Hon rekryterades från det amerikanska 
datakomföretaget 3Com. 

Det är Laura som ska leda marknadsföringen kring Ericssons övergång till paketförmedlad 
trafik i multitjänstnät. 

"Ericsson ska vara på plats 
när multitjänstnäten byggs" 

Kontakten IT/IP: Nu efter sex månader på 
Ericsson är smekmånaden över, om det nu fanns 
någon. Vad tror du? Kommer Datakom och IP-
tjänster att klara uppgiften att vända det väldiga 
Ericsson till att ligga i täten inom konvergens? 
Laura Howard: Jag det tror jag absolut. Snart 
har affärsenhetens chef Mike Thurk varit här i 
ett år. Det har skett otroligt mycket under det 
året. Ericsson har skaffat en av de mest kon
kurrenskraftiga IP-produktportföljerna för 
realtidstjänster: allt från längst ut hos använda
ren till infrastrukturen. Det finns flera mycket 
intressanta produkter och tillämpningar inom 
IP-tjänster, som till exempel iPulse och Erics
sons IP-telefoniprodukter. Det finns också fle
ra intressanta tekniker för annonsöret på In
ternet, så kallad pull technology. Dessa kom
mer att bli eggen på den rakhyvel som Erics
sons infrastruktur bygger upp. 

Egg och rakhyvlar? 
Det är marknadsföringstermer för att identifi
era viktiga delar i en offert, att hålla isär delar 
som lockar användare och delar som genererar 
intäkter. Rakhyvlar är det som drar till sig kun
der, medan rakbladen, eggen, är det som gör 
att kunder återkommer. Exempel på det är ro-
utrar och växlar samt programvara för nätö
vervakningssystem. 

Vilka produkter koncentrerar ni er mest på? 
Vi har ett antal flaggskeppsprodukter. Inom 
enheten för Access-produkter har vi plattfor
men Tigris för distans-access. Vi är mycket gla
da över att den blivit omnämnd som årets mest 
prisvärda produkt av Network Computing. 
Det är extra roligt att det skett i USA, där kon

kurrensen är mycket hård. Det var till och med 
med god marginal vi fick priset. Vår lösning 
var hälften så dyr som den närmaste konkur
renten. 

Vi köpte nyligen företaget ACC, i november 
förra året, och vi är mycket nöjda med hur 
snabbt de lyckats få Tigris-lösningen att bli en 
stor sak i hela branschen från att ha varit en 
periferiprodukt från ett litet företag. 

Inom produktenheten för infrastruktur 
meddelade vi nyligen att vi ska lansera delar av 
Junipers produkter. Det handlar om AXI 520. 
Jag hoppas att 
vi kan fä ut den 
i ett testnät 
mycket snart. 
P r o d u k t e r n a 
från Torrent 
Technologies 
som Ericsson 
nyligen köpte 
har fått mycket 
fin kritik. 

Branschtid
ningar har sagt 
saker som att Ericssons köp av Torrent skapar 
möjligheter att konkurrera med Cisco på lika 
villkor på routerområdet. Det är precis det vi 
ville uppnå. Genom Torrent-affären fick vi en 
organisation i världsklass, både när det gäller 
personalen och produkterna som passade 
mycket väl in i Ericssons produktportfölj. De 
passar bra in mellan Tigris på nätaccess-sidan 
eller access-produkter, till exempel vår mobila 
basstation eller vår teknik för det fasta nätet in
om ADSL och ATM-växeln AXD 301 samt IP-
routern AXI 520 på stamnätssidan. 

Du talar en hel del om IP-tjänster. 
Ja, där händer det mycket. På Interop-mässan i 
maj lanserade vi iPulse, en intelligent kommu
nikationsportal som vi utvecklat tillsammans 
med Oz.com. Vi börjar nu också att göra oss 
beredda på en stor lansering av Ericssons 
IPT 1.6. Det är en plattform för röst över IP. Vi 
ser fram emot att förbättra vår röst över IP-
strategi genom att fa med den tekniken i Tigris-
plattformen. Det skapar ett antal nya tjänster 
som låter Tigris bli mycket mer än en server för 
distans-access. Det blir då ett riktigt nav för fle

ra access-tjänster 

Det är för tidigt att 
dunka oss själva i 

ryggen och känna oss 
nöjda 

,som att integre
ra DSL, röst, 
modem-access 
och ISDN. 

Mike Thurk sa 
för några måna
der sedan, att det 
skulle finnas 
hundra personer 
i Boston på hu
vudkontoret för 

Datakom och IP-tjänster. Hur långt har ni kom
mit? 
Jag kan lugnt säga att marknadsföringsavdel
ningen har dragit sitt strå till stacken. Vi har 
fyrdubblats i antal under det senaste halvåret. 
Vi är cirka 40 personer i Boston nu, många av 
dem inom marknadsföring. Mike Thurk har 
nu tillsatt alla chefsposter. Tom Reynolds har 
fått ansvar för försäljning, Jeff Lowe har ansvar 
för strategisk planering, Gus Hough har varit 
chef för Operations sedan en tid. Dennis Fitz
gerald är personalchef. Mark Brahms ansvarar 

för ekonomi och IT och själv ansvarar jag för 
marknadsföringen. 

Att bygga upp en ny organisation så fort skapar 
lätt en del problem. Tycker du att ni börjat dra åt 
samma håll än? 
Det är alldeles sant. Och, vi har inte bara snabb 
tillväxt, vi har också ett geografiskt problem. 
Vi har produktenheten för Access-produkter i 
Santa Barbara, delar av infrastrukturenheten 
finns i Menlo Park i Kalifornien, och vi har vis
sa delar i Silver Springs i Maryland. Dessutom 
finns det folk i Stockholm, Norge och Frankri
ke. Vi är ordentligt spridda. 

Det som får det att fungera är att marknaden 
för våra produkter utvecklas så snabbt. Hastig
heten gör att vi måste hålla igång och vara aler
ta. Det gör att vi är beroende av varandra och 
att lagarbetet måste fungera. Det finns helt en
kelt inga alternativ. Enligt strategin för Data
kom och IP-tjänster ska vi vara en av de tre 
största leverantörerna för paketdatalösningår 
för nya multitjänstnät. Det innebär en mark
nadsandel på cirka 15 procent år 2002. Det be
tyder att vi måste visa de stora spelarna, Cisco, 
Lucent och Nortel vad vi går för. Visst växer vi 
snabbt, men jag anser att vi inte växer tillräck
ligt snabbt. Vi har inte tid att bekymra oss för 
mycket över problemen med tillväxt. 

OK. Så Datakom och IP-tjänster är på rätt väg. 
Men hur går det med hela Ericsson, är föränd
ringen tillräckligt snabb där? 
Jag har noterat en stor förändring på Ericsson 
under det senaste halvåret. De olika affärsen
heterna samarbetar om en strategi för paket
data. Tidigare fanns det många förespråkare 

för så kallade vertikala lösningar. Ta GPRS till 
exempel. Det är en mycket hårt integrerad lös
ning hela vägen från uppkoppling till de 
tillämpningar som utnyttjar tekniken. Det gick 
inte att ta en viss del och använda den i ett an
nat GPRS-nät eller i en annan GPRS-lösning. 
Det gjorde att produkterna blev fragmenterade 
i hur de skulle positioneras på marknaden. 

Med strategisk planering och den tydliga 
ledning som vi nu ser kan vi med viss stolthet 
säga att det finns en plan för hur övergången 
ska gå till. Nu rör sig alla affärsenheter i samma 
riktning. Det är en stor förändring. Vi arbetar 
med att komma bort från vertikala lösningar 

ÄUtan istället tänka mer horisontellt. Då kan vå-
|ra lösningar blir modulära och kan användas 
inom olika nätarkitekturer som kan komma 
senare. 

^ Det är för tidigt att dunka oss själva i ryggen 
och känna oss nöjda. Men jag är mycket impo
neras över hur ett företag på 130 000 personer 
har gått från vertikalt tänkande till horison
tellt. 

Är du nöjd med nivån på teknikanvändande in
om Ericsson? Använder vi själva effektivt den 
teknik som vi säljer? 
Nej, det gör vi inte. Det konstaterades på ett 
operatörsmöte i februari när vi diskuterade 
vad som krävdes för att komma in ordentligt 
på den här marknaden. En sak som kom upp 
är att vi borde ta mer av vår egen medicin. Det 
är svårt att gå ut och sälja den finaste IP-tekni
ken för realtidsnät samtidigt som vi själva fort
farande förlitar oss på det fasta telenätet. 

Detta har uppmärksammats från VD Sven-
Christer Nilsson och vidare ner i organisatio
nen. Vi måste ändra vår egen infrastruktur. Vi 
måste vara nyfikna på den nya telekomvärlden 
och ta för oss av den. Ericsson måste sluta att 
vara rädd för att ta risker och istället se möjlig
heter i förändringar. Nu är jag kanske inte den 
bästa bedömaren, eftersom jag bara varit här i 
sex månader, men det måste vara så att vi tyck
er att våra nya produkter är spännande och vill 
använda dem. 

På vår utvecklingsavdelning för IP-tjänster i 
Älvsjö fungerar det så. Där finns inga fasta tele
foner på hela kontoret. Till viss del tar vi vår 
egen medicin, i synnerhet inom radioområdet 
som Ericsson traditionellt är duktigt inom. 
Men vi måst våga satsa mer på de nya område
na så som datanät. 

Låt oss återgå till affärsenheten Datakom och IP-
tjänster. Vad kan vi förvänta oss inom den när
masteframtiden? 
Affärer, stora affärer och bekräftelse på att vi är 
på rätt väg. 

Många undrar vad Ericsson menar med 
pärlbandsstrategin för uppköp av företag när 
marknaden helst vill se ett stort uppköp. Stora 
uppköp är viktiga för att snabbt fä in den tek-

Det är svårt att gå ut och sälja den finaste IP-tekniken för realtidsnät, samtidigt som vi själva fortfarande förlitar oss på det fasta telenätet säger 
Laura Howard, som ska marknadsföra Datakom och IP-tjänster. 

nik vi behöver. Men det som är verkligt viktigt 
för affärsenheten är att göra Ericsson känt, att 
finnas på plats när kunderna lanserar sina 
multitjänstnät och fä höra dem säga att "Vi 
valde Ericsson, därför att det ger bäst valuta för 
pengarna och att Ericsson är pålitligt samt att 
de kringtjänster och kundstöd som Ericsson 

erbjuder när vi går in i nästa fas, var avgörande 
för vårt beslut". 

Ser du affärer på gång i framtiden? 
Definitivt. 

Är det något du kan berätta om redan nu? 

Man ska inte sälja skinnet förrän björnen är 
skjuten, som talesättet säger. Nu ska vi ut på jakt. 

Kevin Billinghurst 

Fotnot Vill du veta mer når du Laura Howard 
per e-post: Laura.Howard@ericsson.com 

ESOE garanterar mobilitet och effektivet för datoranvändare 
Din deadline är om två dagar. Ändringar från en i projektteamet i Rom har just kommit 
som e-post. Du ska ha ett lokalt projektmöte om fem minuter. Du försöker öppna bila
gan i e-posten, men du får inte upp dokumentet. Du har inte samma programversion 
som kollegan i Rom. Du tillbringar mer tid än du egentligen kan avvara för att försöka få 
tag på rätt programversion. Du hittar en äldre version, men den lyckas inte öppna bila
gan. Det betyder många telefonsamtal, faxar, förseningar och en hel del pinsamheter. 

Ericsson's lösning på problemet heter ESOE, Ericsson Standard Office Environment. 

Bjöm Ankerholt och Patrik Larsson arbetar med ESOE. Björn är kompetensmanager och Patrik 
jobbar med support. Foto: Patrik Linden 

Försenade projekt på grund av programvara 
som inte är kompatibel eller maskinvara som 
inte fungerar är allt för vanligt. Det blir ännu 
vanligare med ett projektteam som finns ut
spritt på olika kontinenter. 

För ett så stort och decentraliserat företag 
som Ericsson är det avsevärd tid som läggs ner 
på att försöka få ordning på IT-miljöer som in
te vill samarbeta. Det kostar pengar, tid och 
produktivitet. 

De flesta problem i PC-miljö uppstår på 
grund av att nätverkskort och datorer inte är 

helt kompatibla med programvaran. Det är 
svårt att exakt mäta kostnaden, men vi har alla 
en intuitiv känsla av att det finns stora pengar 
att spara, om dessa problem kan undanröjas. 

För stort resursslöseri 

Med personal som ständigt reser tyckte led
ningen att för mycket tid och resurser fick läg
gas på praktikaliteter kring kommunikationen 
för att få ordning på uppkopplingar och få oli
ka datorer och system att prata med varandra. 
Lösningen blev ESOE. 

Jj Nu kan alla anställda, oavsett var inom Erics
sonvärlden hon eller han loggar på, fä upp sam
ma PC-skrivbord med samma program och fi
ler som hemma på kontoret. Christian i Oslo 
kan skicka en fil till Yoko i Dallas och säkert ve
ta att det inte kommer att bli några problem att 
läsa filen. Idag kan 38 000 PC-användare på 
Ericsson utnyttja detta och 
antalet stiger hela tiden. 

-V i har labb i Stock
holm och i Dallas. De certi-
fierar och integrerar varje 
ny tillämpning och 
programuppdatering med 
olika operativsystem, olika 
maskinvaruplattformar 
och olika nätverkskort, 
säger Ronny Johnsson, produktchef för ESOE. 

- Vi garanterar att det fungerar med redan 
certifierad utrustning, innan vi låter nya 

Ronny Johnsson 

tillämpningar ingå i ESOE. Certifieringspro-
cessen är också ett sätt att förbättra samarbetet 
med partners utanför Ericsson. 

Ett antal förändringar har gjorts för att un
derlätta övergången till problemfri program-
och maskinvara. Istället för bara en server i 
Stockholm för alla världens Ericssonbolag har 
koncernen nu flera servernav i olika tidzoner: 
Kuala Lumpur, Dallas och Stockholm. E-post 
från Singapore till Malaysia behöver inte läng
re gå via Stockholm för att komma fram. 

Operativsystem för användare eller hela 
grupper av programvara kan automatiskt lad
das ner till en PC. På samma sätt kan uppdater
ingar av antivirusprogram enkelt spridas inom 
koncernen. Vissa program som hör ihop finns 
som programpaket. Till exempel Netscape Ex
plorer, Ericssons Office-paket och antiviruspro
gram. Uppdateringar kan enkelt hanteras från 
en central plats. Det gör det betydligt enklare att 

hantera en extern attack på Ericssons datanät. 
Till exempel kunde Melissaviruset relativt en
kelt hanteras på grund av ESOE. Tillvalspro
gram som vissa Ericssonbolag har kan också en
kelt skötas från ett lokalt supportkontor. 

Fyra supportnivåer 

Support inom ESOE finns på fyra olika nivåer. 
Inom bolaget, inom varje land, inom varje tid
zon och slutligen inom hela koncernen som 
övervakar all support. 

Det kan tyckas enkelt och uppenbart att 
sträva efter en standardiserad uppsättning da
tortyper och programvara. Men med ett 
enormt utbud av utrustning och kontor i hela 
världen, språkskillnader och flera lokala bolag 
med egna inköpsavdelningar är det ingen lätt 
sak att genomföra. 

- Många bolag har investerat stora pengar i 
existerande utrustning och är inte så intresse

rade av att byta ut allt igen, förklarar Ronny Jo
hnsson. Till exempel hade många bolag i Still-
havsregionen inlett en standardisering. Men 
det visade sig svårt på grund av språkskillnader 
i området. 

Ronny Johnson är övertygad om att ESOE 
inte bara kommer att slå igenom inom Erics
son, utan även kan vara en lösning för andra 
företag. 

- Vi håller redan på att förbereda oss för att 
kunna erbjuda ESOE till andra stora företag 
utanför Ericssonkoncernen. 

Den närmaste tiden kommer teamet bakom 
ESOE att koncentrera sig på att fortsätta ex
pansionen inom Ericsson och se till att se
kelskiftet inte ställer till några problem. Idag 
använder 50 procent av Ericssonmedarbetarna 
ESOE. 

Maggie Curran 

http://Oz.com
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CompactPCI* 
för tuffa miljöer med 

WindowsNT för maximalt 
applikations-utbud är en vinnande 

kombination. Motorola's erfarenhet av OEM-
kunders krav innebär att vi endast väljer 
Penttum*-teknologi med lång livstid. Allt för att 
erbjuda en långsiktig och hög leveranssäkerhet. 

Vårt breda utbud av CompactPCI-system är 
optiroerat för krävande telekom-miljö och 
inkluderar stöd för hög tillgänglighet och H.110 
telefoni-buss. 

Kontakta oss gärna för att se hur Motorola's 
CompactPCI-system med Pentium-processorer 
kan bidra till ett vinnande team. 

M ) MOTOROLA 
Computer Group 

Motorola Al? Computer Group, Dalvägen 2, S-169 v-,. SOI \ \ os ,4 88 so email: info-computers@motorola.se wnvw.mcg.mot.com 

Giving You More Time 
to Develop New Ideas 

Nolato Mobile Communication is an innovative expert on 

encasing systems for mobile telephones. We can take re

sponsibility for developing everything but the electronics. 

We solve problems, run projects concurrently with yours 

and help you create a design that optimizes both function 

and assembly. 

Our goals are to add value to your design, reduce costs, 

speed up production and optimize performance. 

Simply giving you more time for innovation. 

/ « Nolato 
* flU MobNa Communici Communication 

Giving You Time for Innovation 

For more information about how we can help you get more time for innovation, please phone 
+46 40410041, fax +46 40410048 or email th@nolato.se. In the U.S. please phone (817) 430 4744. 
Nolato AB, Mobile Communication business area, Box 6, SE-234 21 Lomma, Sweden, www.nolato.se Casings for the new T18. 

mailto:info-computers@motorola.se
http://wnvw.mcg.mot.com
mailto:th@nolato.se
http://www.nolato.se
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Du som tillbringar mycket tid på Internet och har 
ambitionen att hålla koll på den senaste utvecklingen har 
säkert sett det växande antalet on line-tidningar. Det räcker 
inte att prenumerera på pappersversionen. Många av de 
tidningar som har både en nät- och en pappersversion har 
olika innehåll och ibland helt skilda redaktioner. Vissa har 
helt olika innehåll i de bägge versionerna. Några tidningar 
använder nätversionen enbart som ett sätt att väcka intresse 
för den tryckta tidningen. 

Det är inte ovanligt att känna sig helt överlastad av den 
enorma mängd information som finns tillgänglig. Det är så 
mycket att det i princip är omöjligt att läsa allt. Men 
branschen förändras snabbt och det är nödvändigt att hålla 
sig informerad. 

Kontakten IT/IP presenterar här en kort sammanfattning 
av de fyra mest tongivande källorna till Internetrelaterade 
nyheter och information. 

Maggie Curran 

On line-tidningar för alla smaker 
Wired on line Red Herring on line Fast Company on line 
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Wired 
(www.wired.com) 
Tidningen Wired har en hacker-känsla men 
täcker ändå in de ekonomiska aspekterna av 
teknik och IT. Detta till trots har de senaste 
numren haft huvudartiklar om till exempel 
den nya Star Wars-filmen. Tidningen skriver 
också om musik på nätet, återvinning, 
rymdindustrin, dataspel med mera. Men du 
kan också hitta mycket intressant om affärs-
och tekniknyheter dock utan en strategivin
kel. Wired är förebild för många andra nät-
och papperstidningar. Tidningen förmedlar 
Internetnyheter från insidan utan allt för 
mycket fokus på aktier och affärssidan av 
branschen. De 425 000 nätiäsarna har till
gång till en del aktieinformation, men det är 
mer som ett tilltugg snarare än som hu
vudrätt. 

Upside Today on line 

Red Herring 
(www.redherring.com) 
Tidningen vänder sig till affärsmän och be
slutsfattare. Det är en månadstidning som 
har ett företagsfokus och följer tekniktren
derna och företagen bakom dessa. Nätversio
nen innehåller dagliga uppdateringar. Bland 
det bästa är rubriken Business execs and in
vestors. Här finns dagliga tekniknyheter och 
genomarbetade företagsanalyser. Upplagan 
ligger på cirka 100 000. 

ffLIEW. 
The Siar Wars speed orgy taeguw, 

Wired i tryckt form 

Fast Company 
(www.fastcompany.com) 

Tidningens programförklaring visar mycket 
väl vad det handlar om "Något händer och 
det påverkar oss alla". Fokus ligger på hög-
presterande människor men med "sunda 
mänskliga värderingar", som tidningen ut
trycker det. Den speglar förebilder och men-
torer och verktyg för den nya ekonomin och 
den moderna arbetsplatsen. På senare tid har 
man bland annat tagit upp återanvändning, 
växa i karriären, social rättvisa och personlig 
engagemang. De dagliga uppdateringarna på 
nätet är tänkta som ett komplement till den 
tryckta månadstidningen. 

Tidningen Fast Company tror på en ny ge
neration av snabbare företag som utmanar 
etablissemanget. Med tidningens namn utger 
man sig för att vara ett av dessa nya företag. 

ULTIMATE SUIDE TO INTERNET DEALS SS 

TOM 
PETERS 

You 
Your 

Projects 

PLUS 
PETER 

SENGE 
Beyorsd.trK 

HOW TO 
UverccmeYou! 

Snipa 
Be a Real Loader 

Write Your Money 
Autobiography 
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Upside Today 
(www.upsidetoday.com) 
Nättidningen Upside Today innehåller det 
som finns i papperstidningen Upside Maga
zine men med tillägg av dagliga notiser och 
en ambitiös täckning av teknik/IT-aktier. Fo
kus ligger helt klart på affärer som berör hög
teknologiska företag. Tidningen rapporterar 
om, och analyserar, vad som händer bakom 
scenen vid sammanslagningar, börsintro
duktioner och vad VD håller på med egentli
gen. Tidningen säger själv att man är ett 
oblygt alternativ, dödsseriös, betagen av 
aktiemarknaden, tekniskt sofistikerad, bril
jant och skvallrande. Tidningen uppger att 
man når 150 000 beslutsfattare inom högtek-
nologi/IT. 

IBM SPECIAL: CAN BIG BE SMALL? 

UPSIDE 
BAN 

ITERNE 
[WELFARE! 
ÎNTERNET! 2 THE ?*&&. J 

Red Herring i tryckt form Fast Company i tryckt form Upside Today i tryckt form 

Det finns oerhört många läsvärda nättid
ningar som riktar sig till de flesta intressen. 
Är du intresserad av elektronisk marknads
föring kan det vara värt att titta på 
www.channelseven.com eller www.emarke-
ter.com. Är du ute efter webbplatser, mark-

och här är några till 
nadsföringstrender, forskning och taktik för 
elektronisk handel finns www.wdfm.com, 

www.wbs.net eller www.interactivhq.org. Är 
du ute efter det absolut senaste bakom kulis

serna, häftigaste tekniknyheterna finns nä
tets pratshow-veckotidning på adressen 
www.biztechtv.com. Den leds av Jason Ca-
lacanis. Han är redaktör och utgivare av Sili
con Alley reporter (www.siliconalleyrepor-
ter.com). 

http://www.wired.com
http://www.redherring.com
http://www.fastcompany.com
http://www.upsidetoday.com
http://www.channelseven.com
http://www.emarke-
http://ter.com
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http://www.interactivhq.org
http://www.biztechtv.com
http://www.siliconalleyrepor-
http://ter.com


FOR INGENJÖREN HANDLAR DET OFTA OM ATT TA SIG ÖVER SMA HINDER, BARA 

FÖR ATT NÄSTA MINUT UPPTÄCKA STÖRRE HINDER RUNT HÖRNET. ALLA MED 

SAMMA UTMANING: "HUR LÖSER DU NU DET HÄR?" ONEKLIGEN KAN PROBLEM 

UPPSTÅ NÄR DU SAMTIDIGT SKA KLARA AV DIN DEADLINE. I SÅDANA LÄGEN 

GÄLLER DET ATT HELA TIDEN KUNNA LIGGA STEGET FÖRE. 

DA ÄR DET PRAKTISKT ATT HA TILLGÄNG TILL RIKTIGT SKAPLIGA VERKTYG^ 

PROBLEMLÖSNING. SOM HPS DIGITALA FELSÖKNINGSHJÄLPMEDEL DIGITAL 

DEBUG SOLUTIONS - DET BREDA URVALET AV VERKTYG 

SOM FÖRENKLAR HÄRDVARUFELSÖKNING OCH INTEGRATION AV S 

NU MED HELT NYA MÖJLIGHETER. 

HP 16600A/700A-SERIENS LOGIKANALYSSYSTEM 

För en heltäckande syn på hårdvarufelsökning 

och hårdvaru/mjukvaru-samverkan. 

• Fjärrstyrd via webben 

• Direktimportering av data t i l l Microso 

• Data från BenchLink XL™ t i l l Excel 

• Fjärrprogrammering 

• Enkel filhantering för flera användare 

• 8k, 32k, 128k, 2M, 40M minnesdjup 

LOGIKANALYSATORER, BORDSMODELLER 

Bra pris, hög kapacitet, flera olika modeller. 

• LCD färgskärm 

• Inbyggt 500 MHz oscilloskop (HP 1660ES-serien) 

• Inbyggd mönstergenerator (HP 1660EP-serien) 

• 1 megasample minnesdjup (HP 1670E-serien) 

DET FINNS ALLTID HINDER PÄ VÄGEN, SOM DU FÖRVÄNTAS KLARA AV 

UTAN ATT RUCKA PA DIN DEADLINE. MEN DET ÄR INGA PROBLEM. 

MED HPS DIGITAL DEBUG SOLUTIONS BLIR INGA HINDER FÖR STORA 

VI HJÄLPER DIG FINNA DEN LOGIKANALYSATOR SOM BÄST PASSAR DINA BEHOV. 

Vi SKICKAR DIG GÄRNA BROSCHYREN DIGITAL DESIGN & DEBUG TOOLS CATALOG. 

KONTAKTA HP TEST- & MÄTSYSTEMS KUNDCENTER: TEL 08-444 22 77, 

FAX 08-444 25 25, E-POST test-measurement@sweden.hp.com 

MER TEKNISK INFORMATION HITTAR DU PÄ 

www.hp.com/go/logicanalyzer 

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA TEST- & MÄTSYSTEMS HEMSIDOR: www.tm.hp.se 

HINDER AR 
APLIGA VERKTYG FÖR 

IPMEDEL DIGITAL , . 

TILL FOR ATT 
SYSTEM, 

VERVIKNA 

I GER DIG 
ÅTTA 

ERKTYG>d 

C1999 H™t«-P*A«<i Co. TMCCH.906/XXXX 

tÅfff H E W L E T T 
mSCM PACKARD 
( Expanding Possibilities ] 

mailto:test-measurement@sweden.hp.com
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Nätverk på resande fot 
Ericssons virtuella kontor, Ericsson Virtual Office, har uppgraderats med stöd för en -
gångslösenord och en Windows CE-klient. 

Förr var en trådlös tillgång till ett lokalt nät
verk i bästa fall en frustrerande och långsam 
upplevelse - om det överhuvudtaget var 
möjligt att komma igenom brandväggen. 
Men nu kan företag som använder lösningen 
EVO, Ericsson Virtual Office, tillgodose 
medarbetarnas behov av tillgång till intern 
e-post, servrar och intränat även på resande 
fot. EVO gör den mobila arbetsplatsen till 
verklighet och det fungerar tillräckligt 
snabbt för att vara praktiskt och säkert nog 
enligt gällande normer för informationshan
tering. 

Gränsen tänjs 

Man ansåg allmänt att hastigheterna för 
trådlös kommunikation hade nått sin gräns 
tills den tredje generationens nätverk, 3G, 
skulle utvecklas i framtiden. Men redan nu 
ger EVO-lösningen högre hastigheter, efter
som den begränsar mängden data som pas
serar mellan utrustningar. 

EVO lägger till en agent till PC:n och en på 
företagets server. MAPI-kommandon mel
lan klient och server rensas ut, så att endast 
data sänds i den trådlösa förbindelsen. Innan 
informationen skickas komprimeras den för 
att uppnå högre hastighet och krypteras som 
en säkerhetsåtgärd. Samma optimeringstek
niker används för åtkomst till såväl webben 
som intränat och vid filöverföringar. 

- EVO riktar sig till företagsledare, försäl
jare och alla andra som behöver få en säker 
tillgång till företagsinformationen genom en 
brandvägg och med trådlös anslutning, säger 
Phil Sheehy, försäljningschef för EVO vid 
Ericsson Inc. i New Jersey. 

- Och eftersom EVO kan uppvisa samma 
användargränssnitt och låter dig använda 
samma kontorsprogram som de flesta av oss 
redan har i vår PC, till exempel Microsoft 
Word, Outlook, Explorer med mera, så är 
behovet av utbildning minimalt. 

Visar de senaste förbättringarna 

I sommar är Phil ute på mässor och demon
strerar de allra senaste förbättringarna i 
EVO. Genom att ange säkerhetsaspekter för 
tilldelning av individuella adresser för infor-
mationslämnare (IP) till trådlösa utrust

ningar, kan EVO nu tillåta att företaget pla
cerar en server utanför brandväggen för han
tering av IP-adresser. Och för att säkerställa 
bredast möjliga bas för användarna, har 
EVO-teamet utvecklat en Windows CE-kli
ent. 

- EVO arbetar lika bra med de flesta nät
verkstyper, med alltifrån det vanliga telenä
tet och ISDN till GSM, D-AMPS och till och 
med mobildatatekniken Mobitex. Det är allt
så möjligt att välja den bästa transportvägen 
vid ett visst tillfälle, med tanke på täckning, 
hastighet och kostnad, säger Phil. 

- Det innebär också att du kan använda en 
bärbar dator som utrustats med EVO i prak
tiskt taget hela världen. 

I användarfunktionerna ingår möjligheten 
att använda den bärbara datorn eller den di
gitala anteckningsboken som en "fjärrkon
troll" till den vanliga fasta datorn och konto
rets lokala nätverk. Det här innebär att du 

kan skicka stora filer och bilagor till alla 
överallt utan att först behöva gå via den tråd
lösa förbindelsen. Och användarna kan läsa 
enbart rubrikerna på sin e-post och sedan 
bestämma om e-posten måste besvaras di
rekt eller ej. Systemet innehåller till och med 
en uppskattning på hur lång tid nedladd-
ningen tar. 

SAMMANFATTNING AV EVO 

Passar de flesta IT-miljöer inom företagen. 
Placerad mellan en Windows Exchange-

server och en trådlös tjänst, eller en trådför
bindelse, stödjer EVO till exempel produk
terna Microsoft Outlook, Microsoft Ex
change, Internet Explorer och Netscape Na
vigator. 

EVO:s klient- och serveragenter pressar 
ner mängden data som skickas i ett nätverk 
till ett minimum och gör nätverk med be
gränsad bandbredd så effektiva som möj
ligt. 

En praktiskt taget ointaglig DES-krypter-
ing, unika tangenter, stöd för engångslösen-

Access network 
Mobitex, GSM, PCS, 
AMPS, PSTN, CDPD 

Flexibla inställningar gör att användarna 
kan bläddra snabbare i webben genom att 
använda enkla färger och ignorera den onö
diga information som ofta döljs i HTML-ko-
den, till exempel kommentarer från pro
grammerare, så kallade taggar med mera. 

Kevin Billinghurst 

ord och servrar för kraftfull autenticitet säk
rar all information som överförs mellan EVO-
klienten och -servern. 

Med EVO är det lätt att skapa trådlösa vir
tuella privata nätverk (Virtual Private 
Networks) med hög säkerhet 

EVO fungerar med nästan alla klienter 
(bärbara datorer, handdatorer, fickdatorer) 
som använder Microsoft Windows 95/98, 
Windows NT 4.0, Windows CE 2.0 eller 
EPOC och som utrustats med Microsoft Out
look, Microsoft Internet Explorer eller Net
scape Navigator (behövs ej om Windows CE 
körs) samt ett modem. 

EVO Server 
(Windows NT) 

Exchange Server 

•—IQ 
Mobile clients 

Windows 95, Windows 98, 
Windows CE, Windows NT 

(EPOC) 

Web/Intranet 
LAN File Server 

Qr-iD 
Enterprise 

Servers 

iPulse samlar allt i en korg 
Carol är en Supermamma som delar sin t id mel lan karriär, man och barn. Jack är en 
aktiv äldre man som reser mycket och vill kunna hålla kontakt med sin famil j och 
sina läkare. Paul har inte fyllt 30 än, men är en framgångsrik programmerare som 
har en växande aktieportföl j att ta hand o m . 

Detta är några av användarna som iPulse intell igenta kommunikat ionsporta l vän
der sig till när den lanserades i maj . 

Alla behöver kunna ta emot meddelanden på 
ett enkelt sätt - oavsett om de kommer hem
ifrån, från kontoret eller från en mobiltele
fon - tillsammans med e-post och den 
mängd elektroniska tjänster som återförsäl
jarna, underhållningsbranschen och före
tagsmiljön nu erbjuder. 

Gemensamt utvecklad 

iPulse har utvecklats gemensamt med 
OZ.com och är nu ett av Ericssons främsta 
kort i striden om att möta marknadens efter
frågan på en enda gränssnittshanterare för 
alla slags kommunikationer mellan männi
skor eller on line-tjänster. Nu blir det äntli
gen enkelt och självklart för användarna att 

hantera röstmeddelanden, chatta via text, 
konferera via webben och betala via on line-
system. 

Den nya konstruktionen ger operatörer 
och internationella försäljare möjligheter att 
skilja sig från mängden i konkurrensen om 
nya tilläggstjänster. 

Enkel fi losofi 

Filosofin bakom iPulse är enkel. Slutanvän
darna vill egentligen bara kunna kommuni
cera. De ska inte tvingas tänka på hur nät
verken fungerar. 

Strukturen i iPulse gör att användarna kan 
inleda en säker kommunikation mellan sina 
olika maskiner och få tillgång till den mängd 

specialtjänster som växer med rasande fart 
varje månad. 

- Idag är de flesta lösningarna i realtid be
gränsade till användning i ett nätverk, till ex
empel e-post och chat via Internet, eller ock
så är de meddelanden av typen Följa John, 
säger Staffan Lindholm, chef för produkten
heten IP Services vid Ericssons Datanät och 
IP-tjänster. 

- iPulse tar ett jättesprång genom att byg
ga broar mellan flera tjänster och meddelan
detyper tvärs över olika nätverk och på så 
sätt dramatiskt vidga utbudet av tjänster, 
oberoende av kommunikationsutrustning. 

Gränssnittet för iPulse ser i stängd form ut 
som en liten boll på bildskärmen. 

När användaren vill använda systemet, 
skriver han eller hon in sin användaridentitet 
och skapar på så sätt en säker uppkoppling. 
Bollen öppnar sig och visar en rad funktio
ner och individuella kontaktlistor. Den som 

iPulse har utvecklats med en mjuk över
gång till befintlig infrastruktur inom tele
kommunikation och överbryggar klyftan 
mellan pålitliga, robusta telefonnätverk och 
IP:s högpresterande värld. IPulse ägs av ope
ratörerna och ger dem verktyg för att utveck
la tjänster som vi ännu inte kan föreställa oss. 
Strukturen stärker kundlojaliteten, ger kon
sekventa varumärken och skapar helt nya in
komstmöjligheter på lika villkor för de stora 
elefanterna och för dem som är nya på mark
naden. 

Kevin Billinghurst 

söker kontakt kan med 
ett enkelt klick markera 
den person man vill 
komma i kontakt med. 
Mottagaren kan å sin si
da styra hur han eller 
hon kan, eller vill, nås. 

• 
i 
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Kontakten IT/IP vill bidra till att förbättra IT-kommunikationen på alla nivåer i koncernen och presenterar därför en 
ordlista för Internet-terminologi. Med denna i bagaget kan du imponera på vilket sammanträde som helst. Uttrycken kan 
också med fördel användas i PM och liknande för att skänka dig lite IT-glans. Det är engelska som är det stora språket på 
Internet. Därför är även de initierades uttryck engelska. 

Nätjargong 
ger IT-glans 

fcwf/ 

Angry Fruit Salad - Så kallas en missriktat 
trendig design på en webbplats. För många 
detaljer och för mycket färger. 

Arrow Shooters - Så kallas visionärerna in
om en organisation. 

Bogon - Kommer från uttrycket "bogus" allt 
som inte fungerar, allt som är fel, oan
vändbart eller helt enkelt tramsigt. 

Casting the Runes- Att arbeta med program-
eller maskinvara som bara en person för
står sig på, "He's casting the runes." 

Cluon - Kommer från "clue" (ledtråd) mot
satsen till Bogon, se ovan. 

Crapplet- En dåligt gjord Java-tillämpning. 

Digerati - De hippa kunniga förgrundsfigu
rerna inom den digitala revolutionen. 

Dog Collar Labor - Uppseendeväckande 
konstnärliga typer med häftiga kläder som 
anställs för att få multimediaföretag att 
framstå som hippa arbetsplatser. 

K R Ö N I K A 

Dot.not - En webbplats som du önskar att 
du aldrig ödslade tid på, och som du 
aldrig kommer att återkomma till. 

Hose and Close - Help desk-perso-
nalens teknik. De använder en jar
gong du inte förstår och slänger åt 
dig en rad instruktioner som du 
inte kan följa och lägger sedan på. 

JayDees or J.D.S - Term för dem som varit 
överallt, sett allt. Gäsp. 

Kodak Courage - Tendensen att säga sig 
kunna mer än man kan när man hamnar i 
rampljuset. 

Mongolian Hordes Technique - Ett sätt att 
lösa ett problem eller skapa en ny produkt 
genom att sammanföra en hord oerfarna 
personer och hoppas att något händer. 

Neo-leisure - Ta hand om privata saker på 
arbetstid eller samtala med kolleger om ar
betet och sedan snabbt övergå till småprat. 

inte behöver någon inlärning eller utbild
ning. 

Send Storm - För många privata chat-med-
delanden medan man försöker göra något 
annat på nätet. 

Toy Value - Onödiga tillägg i program eller 
produkter som ingen behöver. 
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taoistiskt sätt att säga att detta är något 
långt bortom vad jag klarar av. 

Wave a Dead Chicken - Utföra en menings
lös ritual när datorn slutat fungera så att din 
chef tror att du försöker att reparera den. 

Word of Mouse 
tält. 

Skvaller som sprids digi-

Plug-and-Play - En ny medarbetare som The X that can be Y is not the true X - Ett Maggie Curran 

Sköna nya telekomvärld 
I den nya telekomvärlden räcker det inte att bara kunna sitt 

jobb. Alla måste också veta hur man passar in och kan bi
dra till den nya affärsverkligheten för high tech-företag. 

När vi nu närmar oss nästa sekel frågar kunderna efter 
höghastighetsnät för paketdata. Det är inget att vara orolig 
över. Det är egentligen ingen ny utmaning för Ericsson som 
har en oöverträffad historia när det gäller att leverera de nät
lösningar som kunden vill ha. 

Ericsson har genomgått liknande omställningar tre gånger 
under detta sekel. Första gången var när den sinnrika kors-
kopplingstekniken togs fram för automatisk analog telekom
munikation. Andra gången var det mycket framgångsrika di
gitala växelsystemet med AXE-plattformen. Den senaste gång
en var när Ericsson blev ledande inom infrastruktur för nästa 
generations mobilsystem. I det senaste exemplet är det värt att 
notera att Ericsson startade sent men ändå tog ledningen. 

Den här gången är utmaningen lite mer komplex. Det hand
lar inte bara om att konstruera höghastighetsnät för paket
data utan också om att lyckas på en ny sorts marknad. En 
marknad med mycket hård konkurrens och som bygger på 
en helt nytt sätt att göra affärer som har blivit grunden för 
den teknik-boom som råder i USA. 

Denna nya marknad ställer helt andra krav. Den kräver att 
alla i företaget måste se vilken inverkan han eller hon har på 
företagets affärer. Den förståelsen blir direkt synlig i hur bra 
företaget går. Med andra ord kan det mätas i hur stor avkast
ning företaget ger till aktieägarna. 

Vi är inte bara i telekombranschen. Vi har också en upp
gift att skapa avkastning till ägarna. När vi ser på företaget 
kan vi fråga oss hur var och en är delaktig i detta. 

En säljorganisations prognoser är inte bara grund för 
hur mycket fabrikerna ska tillverka. Prognoserna ger också 
grundläggande information till finansmarknaden. Korrekt 
och konsekvent information gör att investerarna får för
troende för företagets ledning och dess förmåga att förutse 
framtiden. Om prognoserna pekar uppåt ger det direkt en 
effekt på aktievärdet. Om informationen är överraskande 
skapar det nervositet på marknaden som tappar förtroen
de. 

Det är inte ovanligt i high tech-företag att försäljningschefer 
får kritik även om de överträffar sin prognos, eftersom pro
gnoser från flera håll gemensamt skapar en bild av bran
schen. Om den sammantagna bilden stämmer dåligt över
ens med verkligheten är det fel, även om de kortsiktiga in
täkterna ökar. 

En utvecklingsenhets problem med att leverera en kvali
tetsprodukt i tid har också direkt inverkan på ett företags 
ekonomiska välmående. Sena produkter brukar innebära 
att försäljningsprognoserna måste skrivas ner och därmed 
minskar förväntningarna. Kundtillfredsställelse och hur 
dyra kampanjer ett företag gör är också en del av den infor
mation som finansmarknaden använder för att skapa en 
samlad bild. 

Alltså har även marknadsorganisationen en viktig roll för 
att ett företag ska kunna lämna god information. Förmågan 
att väl förutse hur stor en ny produkt kommer att bli på 
marknaden har en inverkan på hela företagets framgång. 
Det slår an tonen för hur ett företag positioneras inom såväl 
teknik som på finansmarknaden. Det är intressant hur No
kia 1998 i hög grad värderades efter hur bra det gick på 
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mobiltelefonsidan, när även infrastruktursidan är en viktig 
faktor för långsiktig tillväxt. 

Näst efter konsekvent ekonomisk information är det tek
nikhistorien som finansmarknaden studerar när den bedö
mer ett företag. Många Internetföretag med högt uppskru
vade värderingar har förmågan att förmedla tekniktankarna 
mer än de förväntade intäkterna. 

Med detta sätt att se har varje enskild medarbetare inverkan 
på hur bra företaget går. Ett viktigt sätt är att ha kontroll på 
utgifterna. Med Ericssons nya organisation med affärs- och 
marknadsenheter blir detta ännu tydligare. Tanken att utöva 
chefsskap i förhållande till en budget hör till den gamla sko
lan. Idag handlar det om att ha kontroll på utgifterna efter 
vissa budgetprinciper. 

Nu har varje affärs- och marknadsenhet eget vinst/för
lust-ansvar. Då blir behovet av intäkter och kontrollerade 
utgifter tydligt. Att dra över budgeten är ett minne blott. 

Så vi ska applådera Ericssons aggressiva arbete med att be
härska verktygen och kunskapen för nästa generations nät. 
Vi ska dock komma ihåg att det bara kan lyckas, om man 
också förstått den affärsmodell som gäller på denna nya 
marknad. Det kräver att alla frågar sig själva hur de bäst kan 
bidra till företagets utveckling. 

Bert Whyte var tills helt nyligen chef för produktenheten 
för Accessprodukter inom Datakom och IP-tjänster. 

Han var tidigare VD för ACC (Advanced Computer 
Communications) i Santa Barbara, Kalifornien, 

som Ericsson köpte i november 1998. 
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