POSTTIDNING A

5.90

_

"'

C5S0W

*

,

—

TIDNINGEN FOR OSS INOM AFFÄRSOMRÅDE RADIOKOMMUN1KATION ISS-90 SPECIAL

t?

KOMMENTAREN

SA KLARAR VI EXPANSIONEN
D

et går bra för Ericssonkoncernen och speciellt bra går det för
vårt affärsområde Radiokommunikation. För att kunna fortsätta vår expansion måste vi här i Sverige under det
närmaste året rekrytera 300 nya
medarbetare. Någon svårighet att hitta
dessa personer har vi inte. Att Ericsson är en attraktiv arbetsgivare märks
av alla svar som vi får på våra platsannonser. Många tekniker lockas av
möjligheten att få arbeta med och
utveckla morgondagens produkter.
När det gäller expansionen här i
Kista är inte personalrekryteringen
något problem. Svårigheten för oss är
att i takt med expansionen hitta för vår
verksamhet lämpliga lokaler. Vi har
länge varit trångbodda och det kommer vi att vara fram till 1993. Då ska
förhoppningsvis våra nya lokaler på
den tomma tomten intill verkstaden
vara klara. Tillsammans med övriga
Ericssonenheter här i Kista börjar vi
nu planera för lokalerna och den övriga serviceverksamheten.

U

nder våren har personalen i
Mjärdevi, Linköping, börjat flytta in i sitt nya hus och om några veckor
blir det invigning. Under nästa år kommer gruppen att bestå av närmare 300
medarbetare. De nya lokalerna har
170 arbetsplatser så även här är man
trångbodda. En tillbyggnad har också
redan påbörjats.
Även utanför Sveriges gränser sker
en snabb expansion. I Twente, Holland, håller vi nu på att skapa en enhet
för utveckling av den trådlösa kontorstelefonen. Grundstommen i denna
utvecklingsgrupp är det gäng holländare som under några år arbetat på Cdivisionen i Lund. Jag vill önska dessa
medarbetare lycka till när de nu flyttar
hem till Holland för att fortsätta sitt
utvecklingsarbete i Twente.

D

en snabba expansionen som vi
befinner oss i innebär ökad
produktion och hårt tryck på våra
fabriker. Viss tillverkning flyttas till
Lynchburg, USA men den största

delen av den ökade produktionen ska
ske genom automatisering i våra
fabriker. Antalet medarbetare i
fabrikerna kommer därför inte att
öka. Ett undantag är fabriken i
Emmen, Holland. Under semestern
flyttar man in i den nybyggda
fabriken, som invigs i september av
Sveriges kung. Tillverkningen av den
trådlösa kontorstelefonen ska ske i
denna fabrik och här kommer en
personalökning att ske.

D

et viktiga och stora GSM-avtalet
med Mannesmann har till följd
att vi nu rekryterar medarbetare i
Västtyskland. En del svenskar kommer också att stationeras där nere
under längre eller kortare tider. Alla
personalchefer från BRs olika enheter runt om i världen träffades nyligen
och gjorde upp ett program för hur vi
ska klara expansionen internationellt.
Utbildning med tonvikt på introduktionsutbildning är speciellt viktigt
för ett företag som expanderar. Det

TACS-system till Italien
I god tid före starten av
fotbolls-VM driftsattes
Ericssons mobiltelefonsystem i Italien. Nätet är
av TACS-typ och täcker
de tolv platser där VM
arrangeras och de största
motorvägarna.

implementeringen,
berättar
Christer Svanfelt, B-divisionens
projekt- och marknadsansvarige
för Italien.
Systemet har idag sex växlar,
som levererats från Fatme och
131 basstationsplatser, det är
alltså ett mycket stort system. I
slutet av 1990 beräknas systemet
ha ca 100.000 abonnenter.
Den
basstationsutrustning
som ingår har delvis tillverkats
lokalt i Italien. I augusti -88 slöts
ett licensavtal mellan B-divisionen och Italiens största telekommunikationsföretag, Italtel. Sedan början av -89 finns också ett
liknande avtal med det Fiatägda företaget Telettra.

- Italien hade redan tidigare ett
mobiltelefonsystem men det
nätet går inte att bygga ut mer
och därför var det viktigt att få
igång ett system till fotbolls-VM
i avvaktan på att GSM kommer.
Med tanke på systemets stora
kapacitet redan från starten, har
man haft en mycket kort tid för

Tre förslag till
utbyggnad i Kista

Vårens sista ERA Nyheter är ett specialnummer om det stora tekniska symposiet ISS 90, XIII International Switching Symposium,
som hölls i Stockholm 27 maj-1 juni. Alla Ericssons affärsområdestidningar innehåller den här gången samma artiklar, som också
kommer att översättas till engelska.
Nästa nummer, som utkommer efter semestern i samband med
halvårsresultatet, blir en "vanlig" ERA Nyheter. Till dess önskar vi
alla läsare en riktig skön sommar!
Redaktionen

I slutet av september kommer
tre arkitektfirmor att presentera
var sitt förslag till utbyggnad av
ERA/HK i Kista. I händelse av
godkännande i LMEs styrelse
kan byggstart ske under slutet
av 1991. Full utbyggnad kan
vara genomförd 1993-94.
Nuvarande investeringsavgifter och byggstopp i Stockholmsområdet hindrar projektet.

Chefredaktör Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Redaktion Kista: Gunilla Tamm, Lars Cederquist
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin

gäller att ta hand om de man anställer
på rätt sätt. För alla tekniker finns nu
en speciell introduktionskurs på tre
veckor. Chefsförsörjning och chefsutbildning är också viktigt. Den obligatoriska tre veckor långa chefsutbildningen som finns har vi goda erfarenheter av och den har gett ett bra gensvar.

D

et är roligt och stimulerande att
arbeta i ett framgångsrikt företag men det är också krävande. För
många har det varit en jobbig vinter
och vår med övertid och högt arbetstempo. Allt tyder på att vi också får en
arbetsam höst eftersom den positiva
resultattrenden håller i sig. För att
klara höstens utmaningar behöver vi
alla "glömma" jobbet under några
veckor för att njuta av lata sommardagar och koppla av med familj och vänner. Tack för fina arbetsinsatser och
skön sommar!
Göran Kristoffersson
Personaldirektör

Ny försäkringsförmån
för Ericsson-anställda
Ericssons gruppförsäkringsavtal med SPP har förbättrats ytterligare genom att det nu kompletterats med ett
nytt flexibelt skydd för den anställdes familj. Den nya
försäkringen heter PLUSfamilj och är en grupp-pensionslösning som ger ett bra efterlevandeskydd till lågt
pris.
Änkepensionen i ATP och folkpensionen har starkt reducerats,
i syfte att på sikt helt försvinna.
Det ökar behovet av andra försäkringslösningar för att skapa
trygghet för efterlevande. Det
gruppavtal som nu tecknats för
Ericssons anställda innebär en
enkel och billig lösning för
familjeskyddet.
Försäkringen består av två
delar - en månatlig familjepension och ett frivilligt komplement i form av ett engångsbelopp.
Familjepensionen betalas ut i
10 års tid till make/sambo eller
barn under 20 år. Unikt för den
här försäkringen är att pensionen alltid utbetalas till dess
yngsta barnet fyller 20 år. Utbetalningstiden kan därför teoretiskt bli hela 20 år! Storleken på
den årliga pensionen väljer man
själv, den kan vara 1, 2 eller 3
basbelopp (8 år mellan 29.70089.100 kr).
I försäkringen ingår också en
rätt för den
efterlevande
maken/sambon att omdisponera
pensionen efter eget önskemål.

Billigt
För endast 40 kr i månaden kan
en 30-årig anställd försäkra sig
om ett efterlevandeskydd N H f e '
29.700 kr. Motsvarande kostnad
för den som är 40 år blir ca 60 kr.
Premien är - än så länge avdragsgill i deklarationen, så
den verkliga kostnaden blir
ännu lägre!
Den som också vill ha ett
extra engångsbelopp på fyra
basbelopp (118.800 kr) får betala 27 kr ytterligare per månad.
Alla premier betalas månadsvis
via bank- eller personkonto.
För det egna pensionsskyddet
finns sedan tidigare PLUSpension - också en gruppförsäkring
med låga premier. Efterlevandeskydd finns också i den pensionen, men det byggs upp succesivt i takt med premieinbetalningarna.
Sparbeloppet i PLUSpension
är valfritt, med ett lägsta belopp
på 200 kr för varje insättning.
Man kan spara månadsvis men
också göra engångsinbetalningar.
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Världens teleexpertis
samlades i Stockholm
Under sista veckan i maj
invaderades Stockholm
av experter på telekommunikation. Då arrangerades ISS-90, ett veckolångt symposium om
teleteknik. Bakom arrangemanget stod Ericsson och Televerket som
också bidrog med en god
andel av de 3.500 delegater från 86 länder som
samlats på Svenska
Mässan i Älvsjö.

Hans Kungliga Höghet Prins Bertil öppnade ISS-90 med ett
personligt präglat tal om sina egna erfarenheter av telefoner, allt
från de första apparaterna på kungliga slottet fram till våra dagar.

ISS-90 var det trettonde internationella teleteknik-symposiet
sedan starten 1957. ISS, som numera återkommer med två och ett
halvt års mel lanrum, är inom teleindustrin den mest tekniskt inriktade internationella sammankomsten, till skillnad från ett antal utställningar runt om i världen av
mera kommersiell natur.
"ISS" står för "International
Switching Symposium". Som
namnet anger handlar symposiet
om telestationteknik. Bidragen
som presenterades fokuserades på
de, delvis nya, teknologier som
nu börjar växa fram inom industrin för att möta krav på nya typer
av tjänster i telenäten.
Bredbandsnät
och bredbandsswitching behandlades i ett

stort antal föredrag. Uppkoppling
av bredbandsförbindelser krävs
för att kunna länka lokala datanät,
s k LAN (Local Area Networks)
mellan olika kontor, för överföring av höghastighetsdata. På
något längre sikt ser vi bredbandstekniken också som en möjlighet att etablera video-förbindelser för t ex telekonferenser. En
annan tillämpning, som debatteras mycket idag, är distribution av
video, d v s video i olika former.
Flera bidrag diskuterade teknik
för utveckling av nuvarande nät
mot den nya tidens nät, d v s den
önskade utveckling som utnyttjar
redan existerande infrastruktur i
form av telnät, växlar, m m, som
bas för framtidens telenät. Tanken att bygga upp helt nya nät från
"noll" är omöjlig.
Tekniskthandlade bidragen om
s k ATM-switching (Asynchronous Transfer Mode) och även
om optisk switching.
Även om symposiet hade en
klar teknisk inriktning, är det idag
uppenbart att teknologin i hög
grad speglar marknadens trender.
Det är inte längre fråga om att
diskutera teknologi som söker en
tillämpning, utan nu är det fråga
om marknadsbehov som söker en
teknologi.
Viktiga avsnitt behandlade In-

Kylslagen buffé
med varm stämning
Förväntningarna lag som en tät
dimma över Stockholms stadshus på måndagskvällen. Alla de
nyanlända delegaterna funderade över vad ISS-90 veckan
skulle komma att innebära för
just dem. Det syntes i ansiktena.
Ny teknik, men också nya kontakter att knyta.
Vädret, nog så viktigt med tanke på alla
utomhusarrangemang under veckan, var
nådigt men inte översvallande.
De som hoppats på regn, vilket väl ändå
inte kan ha varit många, blev besvikna,
men varmt var det inte.
Stockholm i maj kan i lyckliga stunder
lura oss att tro att vi bor på sydligare
breddgrader, men så var inte fallet den här
kvällen.
Blåfrusna i tunna innekläder vandrade
delegaterna runt och tittade på varandra.
Tyvärr hade många fått uppgiften att mottagningen skulle hållas inomhus.
Men det var ändå början av ISS -90 och
för flera var det här första gången som
tyngden i arrangemanget kändes ordentligt.
Så många människor samlade på ett ställe.
Stockholms stad bjöd på buffé under guloch vitrandiga tält på stadshusets kaj.
Uppslutningen var total, vilket innebar
att inte alla kunde äta sig riktigt mätta. En
besvikelse naturligtvis, men det skulle visa
sig under veckans gång att det fanns många
tillfällen att äta sig mätt under resten av

När de sista solstrålarna fortfarande
värmde samlades delegaterna på
borggården vid Stockholms stadshus.
Stockholms stad hade mottagning.

veckan, så förmodligen mildrades missnöjet senare.
Många glada återseenden var det under
kvällen. Människor som arbetat i olika
länder, eller deltagit i seminarier, träffade
gamla kollegor igen. Det verkade som om
alla i telekommunikationsbranschen samlats på några tiotal kvadratmeter. Imponerande!
Det var en lovande, men något kylig
inledning på ISS-90 veckan.
Text: Helena Liden
Foto: Kurt Johansson

Muren ned mot vattnet
var en perfekt plats att
ställa den vingliga tallriken på. Det är inte lätt
att hålla en papperstallrik
i ena handen och skära
sönder en köttbulle med
den andra.

En del hade turen att hitta en solfläck att värma
sig under samtalen med
kollegor och vänner.

telligenta Nät och administration
av nät och tjänster, privata nät och
mobiltelefon-nät. Televerket och
Ericsson, som arrangerade ISS90, stod för ett flertag bidrag också
i den vetenskapliga delen av symposiet, tillsammans med det gemensamt ägda Ellemtel.
Under onsdagens tekniska besök visade Ellemtel ATM-switching och Ericsson visade TMOS
och trådlös företagskommunikation, bl a.
Under avslutnings-sessionen
presenterade en grupp internationella experter en summering av
symposiet och sina slutsatser om
de viktigaste resultaten. Två aspekter framstår som överodnade:
Sökandet efter nya sätt att hantera
programvara för att öka produktivitet och kvalitet och, understruket av samtliga experter, vikten
av att etablera internationella standards för telenät och det långtgående kravet på samverkan inom
teleindustrin för att göra standardiseringsprocessen effektiv.
Som sista inslag överlämnade
konferensens ordförande, Torsten
Larsson, budkavlen från ISS-90
till ISS-92. Det symposiet äger
rum i oktober 1992 i Yokohama,
Japan.
John Meurling
Foto: Kurt Johansson
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På framtidens
elektroniska motorväg
- Flödet av nya idéer och nyskapade möjligheter ger
oss all anledning att vara optimistiska inför framtidens telekommunikationer, sa EG-kommisionens
generaldirektör Michael Carpentier på ISS-90. Telekommunikationen och Informationsteknologien
kompletterar varandra och en rad korsbefruktningar kommer att inträffa i framtiden.
Ett av de allra hetaste ämnena på
ISS-90 symposierna var utvecklingen av B-ISDN, som står för
Broadband-Integrated Services
Digital Network. Med den nya
tekniken på frammarsch, optoteknik, byggs en framtid med ett enda
nät som klarar flera tjänster samtidigt, tal, text, data och video.
Till våra hem kommer vi att kunna ta emot alla dessa tjänster via
ett och samma väggurttag.
Ett integrerat bredbandsnät, baserat på optofiber med hög kapacitet, gör detta möjligt. I samma
nät förenas informationsteknologien och telekommunikationen.

Infrastruktur
Över världen pågår en kapplöpning om vem som ska vara först
och bäst i utvecklingen av BISDN. Det är den utvecklingen
som ska ge världen den nya infrastrukturen. Idag har vi en djungel
av komplexa nätverk, men vad vi
vill ha är en fullt utvecklad bredbandskommunikation, elektroniska motorvägar, som dramatiskt
kommer att utveckla kommunikationsmöjligheterna och föra
världen närmare oss.
Från EG-håll driver man på utvecklingen av ett digitalt nät för
datakommunikation och telefoni
för Europa. Då den inre EG-marknaden blir en realitet 1992 ska en
gemensam ömsesidigt godkänd
europeisk standard för telekommunikation, European Telecommunications Standard, ligga
färdig. RACE, Research and De-

Den nya
optotekniken
visar vägen
mot ett nytt
samhälle
velopment in Advanced Communication in Europe, är ett forskningsprogram som syftar till en
teknisk upprustning av Europas
telekommunikationer.
En broms i utvecklingen är och
har varit den flora av nationella
standards som finns i Västeuropa.
- Standard är viktigare än någonsin, som Michel Carpentier,
generaldirektör i EG-kommissionen, uttryckte det under plenarsession på ISS. Överflödet och
variationen av allt framåtskridande i teknologierna gör det nödvändigt att göra spelreglerna striktare. Vi behöver en intelligent
harmoni och standardisering för
att undvika en total kakafoni och
för att användaren ska slippa få
nervsammanbrott.

Framtidsvision
Ellemtel, Ericsson och Televerkets gemensamma utvecklingsbolag hade under ISS-dagarnas
tekniska besök en uppvisning i
den bredbandskunskap Ericsson
och Televerket utvecklat tillsam-

Bengt Feldtreich, välkänd också för den internationella publiken,
intervjuade tekniker med hjälp av video och storbildsskärm.

mans. Vi fick oss demonstrerade
ett servicenät, International Switched 2 Mbit/s Service, utarbetat
tillsammans med Danmark, Finland, Sverige och Schweiz och
fick delta i en videokonferens med
Finland och Schweiz via en storbildsteve.

Världen hemma
En svindlande vision fick vi i framtidsrummet, en hemma/kontorsmiljö packad med elektronisk
service. Vi såg en framtid där du
kan beställa din favoritmusik från
privata distributionsföretag direkt

till ditt hem genom hifi audio,
högkvalitativt ljud. Din favoritvideo beställer du hem till din
högupplösande bildskärm i jätteformat, där du också kan hålla
videokonferens.
Du väljer din mat, dina kläder
på en vandring genom affären med
hjälp av bildskärmen, zoomar in
och granskar. Genom höghastighetsdatakommunikation suddas
världens gränser ut. En ny värld
öppnar sig för oss genom optotekniken.
Foto: Inger Bengtsson
Foto: Thord Andersson

Det blev direkt trängsel längst
bak på båtarna. En strålande sol
inbjöd till att se Stockholm sittande på däck.
Kamerorna smattrade ikapp.
Stockholm har mycket att bjuda
på.

Stockholm ur
vattenperspektiv
Stockholm kallas inte för
inte Nordens Venedig,
med allt detta vatten, och
därför tog många chansen att delta i en sightseeingtur med båt under
Stockholms broar.
Till Stockholm kom förvisso inte
bara delegater för att delta i ISS90. De hade även möjlighet att till
ett reducerat pris ta med sig en
eller flera personer, så kallade
accompanying persons.
För dessa hade ISS-90 anordnat ett helt program under veckan, så att de, när delegaterna satt i
mörka lokaler på Älvsjömässan,
istället skulle få se så mycket som
möjligt av Stockholm. Ett arrangemang som verkligen uppskattades.

Redan på måndagseftermiddagen satte rundturerna igång med
ett besök på Drottningholms slott.
Tisdagsförmiddagen veks åt en
rundtur med buss i Stockholm,
med besök på bland annat slottet
och gamla Stan, samt eftermiddagens båttur.
Onsdagens besök var en heldagsexkursion till Gripsholms
slott, Uppsala och Sigtuna och på
torsdagen fanns det möjlighet att
besöka olika konstmuseer i Stockholm.

Även delegater
Vi följde med på tisdagseftermiddagens utflykt under broarna.
På kajen nedanför Grand Hotel
samlades alla och det visade sig
snabbt att det här var en tur som
var attraktiv inte bara för medföl-

Teleerket hade flyttat en
utställning från Farsta till
Frescati.

Yra i mössan

Sightseeing-turen vände sig till medföljande personer, men även
mänga delegater tog sig ut från mässan i Älvsjö för att vara med.

jande personer utan även för
många delegater.
Utrustade med kameror, massor med film och vindtäta jackor

myllrade flera hundra personer
ned i Stockholm Sightseeings
båtar, ordnade efter vilket språk
deltagarna talade.

Från båt ser Stockholm helt annorlunda ut än man är van vid.
Nya miljöer dyker upp hela tiden,
och ibland är det svårt att veta
riktigt var man är, även om man
känner Stockholm ganska väl.
Med tanke på den irrfärd som
båtarna gjorde, mellan alla öar,
under broar och genom mindre
kanaler, var det inte konstigt att
många blev lite yra i mössan. Det
gällde att följa med på kartan hela
tiden. Ändå fanns förvåningen där
när båten efter två timmars tur
slussades en andra gång och
svängde in mot kajplatsen nedanför Grand Hotell.
Text: Helena Liden
Foto: Maria Petersson
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Lars Ramqvist mötte
världspressen
- Vi skulle kunna expandera mycket mera i
Stockholm om de lokala
politikerna inte satte
stopp för expansionen.
Den 30 procentiga investeringsskatten gör det
omöjligt för oss, sa Lars
Ramqvist, Ericssonkoncernens VD vid en
presskonferens i anslutning till ISS'90. Koncernens stora framtidssatsningar gäller bland
annat mobilteknik och
bredbandsväxlar.
På Star hotel i Älvsjö i svalkande
skugga av ett bländande ISS'90
oils konferens med världspressen och Ericssons VD Lars Ramqvist. Dit hade han kommit för att
i "allmänna ordalag" besvara frågor om Ericsson. Men det blev
er än så - ett öppet samtal om
ricsson i Sverige och Ericsson i
världen.

Full fart
- Vi säljer nu för mer än 200
miljoner kronor per dag och i
dagspressen finns dagligen nyheter om Ericsson. Marknadsläget
är stabilt. Vi kör för full fart och
vår vinst kommer att öka drygt
25% under 1990, inledde Lars
Ramqvist.
Satsningen på telekommarknaden har för koncernen inneburit
större positiva effekter än man
förutspått. Plattformen, baserad
på Ericssons klassiska kunskap

" Vi kan
expandera
mycket mer"
kring publika marknader, publika
telefonisystem, växelsystem för
privata marknader i kombination
med mobiltelefoni - "core business concept" växer sig starkare
för var dag. Med den stadfästa
bakgrunden släppte Lars Ramqvist lös frågorna.

Drömmarknaden?
Vad kommer att vara viktigast för
Ericsson under 90-talet? Det
kommer att vara att bygga system
och ta vara på intressena i Europa,
USA och Asien inklusive Australien. På frågan om vilken av dessa
marknader Lars Ramqvist ansåg
vara drömmarknaden, blev svaret, att Ericsson inte föredrar
någon marknad framför den andra. Drömmen är att få finnas kvar
på alla.
Ericsson tog steget in i Östeuropa tidigare i år och var den
förste att teckna order i Budapest.
Mannesmann blev genombrottet
på den tyska mobiltelefonimarknaden. Kommer det att innebära
även en öppning för telekommunikationen i Tyskland?
- Det är oerhört viktigt att vi
fortsätter vårt intåg på den tyska
marknaden och jag kan bara hoppas och tro att vi kommer att vara
en del av tyska telekommmarknaden. Av det finns ännu ingen-

- Europa kommer också under 90-talet att vara vår viktigaste marknad, säger Lars Ramqvist

ting i orderboken, men starka
indikationer kommer från människor, som ser mycket optimistisk
på situationen.
Det största marknadsblocket
kommer under 90-talet fortfarande att vara Europa, tror Ramqvist.

R&D
Bland telekommunikationsleverantörer i världen, bland annat
AT&T, finns en tendens att minska forskningsanslagen för Research and Development, R&D.
Vad kommer Ericsson att göra?
- Vi har inga möjligheter att
minska våra R&D-kostnader.
Tvärtom satsar vi ännu mer. Idag
har vi 10 000 människor som
arbetar med R&D.
För radiosystem har Ericsson
idag flera forskningscentra, bl a i
Montreal, i Mexico City, på Irland och i Helsingfors. Alla följer
samma spelregler, med kontroll

från Stockholm. Fortfarande fattas mycket folk inom R&D i
Stockholm.
- Vi har försökt bygga ett forskningscenter i Kista, säger Ramqvist, men det har den lokala politiken satt stopp för. Den 30-procentiga investeringsskatten gör
det omöjligt för oss att bygga i
Stockholm, där vi skulle kunna
expandera myckel mera. Alternativet blir istället att bygga i Richardson, Torontoeller Mexico City.
På frågan om var Ericssons huvukontor kommer att ligga i
framtiden, svarar Ramqvist att han
inte kan garantera vad framtiden
kommer att innebära. Huvudkontoret bör finnas där affärerna finns,
anser Ramqvist, men idag finns
inte några sådana planer.
- Vi kan inte bara säga adjö, vi
är födda här, men jag anser inte att
vi sitterfast härföralltid. Vi måste
vara flexibla.

Men Ericsson är och förblir
svenskt. Aktiestocken förblir
huvudsakligen svensk, även om
en fjärdedel av aktierna är utlandsägda.
För framtiden satsar koncernen
på mobiltelefoni och bredbandsteknik.
Vad gör Ericsson för att den
goda utvecklingen ska kunna
fortsätta?
På det svarade Lars Ramqvist
att han inte vill lämna presskonferensen med en överdrivet optimistisk bild av framtiden. Tvärtom är han bekymrad över den
snabba tillväxten, som kräver en
stor försiktighet och lyhördhet.
Det gäller att inte växa för fort.
Hotet från politikerna gör inte
expansionen lätt, vilket i sig är ett
större hot än elektronikindustrins
dagsläge med bristen på komponenter och kompetent personal.
Inger Bengtsson

«>1
Med kartan i
ett stadigt
grepp beskådade den här
eleganta damen broar,
hus och
slussar i
Stockholm,
under den två
timmar länga
turen.

Det gällde att följa med noga på kartan och det gjorde
de flesta. Ändå var det svårt att hänga med runt alla
öar.
*S,Ä?*

•.•v
•

Från en liten turistbåt ser Finlandsfärjorna enorma ut.
Ett kryssningsfartyg låg också inne i hamnen när båten
åkte förbi på väg mot Hammarbyhamnen.

Flera hundra personer samlades på kajen nedanför Grand
Hotel för att följa med på sighetseeing under Stockholms
broar.

Vad var nu
det där då?
Huvuden
vreds åt alla
möjliga håll.
Det fanns så
mycket att se
och guiderna
berättade
flitigt om
historik och
anekdoter.
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Många i
arbete under
ISS -90
Det började i liten skala, men blev mer och mer
viktigt ju närmare ISS -90 kom. Många av delegaterna som besökte ISS var betydelsfulla för Ericsson och
på något sätt ville man ta hand om dem och ge dem
något extra. 120 värdar och värdinnor arbetade med
de mest skiftande saker under veckan.
Värdamas och värdinnnornas
arbete satte igång redan fredagen
före ISS -90-veckan på Arlanda.
Ericsson hade en egen mottagningsdisk och tog hand om delegaterna när de kom.
- Klockan kvart över fem på
fredag morgon körde vi igång och
sedan var disken bemannad under hela helgen, berättar Monica
Nyström, ansvarig för värdarna
och värdinnorna.
- Vi hade även värdar och värdinnor på flera av hotellen där
delegaterna bodde, fortsätter
Monica. Det blev mycket uppskattat.

- VSrdarna och värdinnorna har
verkligen gjort ett hästjobb,
säger en mycket nöjd ansvarig
Monica Nyström.

Arbetet bestod till stor del av
praktiska saker, som att se till att
delegaterna kom iväg med bussar
till olika evenamang på kvällarna, fixa träffar mellan olika delegater, boka om biljetter och mycket annat.
Värdarnaoch värdinnorna fanns
också med på de tekniska besöken under onsdagen.

Utbildades
- De som deltog där fick specialutbildning, och alla fick dessutom se filmer om Ericsson från
utbildningsavdelningen och information om olika kulturer. Alla
fick också lära sig att använda
mobiltelefoner.
Problemet före veckan var informationen om vad som skulle
komma att hända under veckan.
- Vi ville så gäran informera
alla värdar och värdinnor om vad
de skulle göra exakt. Samtidigt
visste vi inte vad som skulle dyka
upp. Det var inte så lätt.
Många saker avgjordes i sista
minuten och värdarna och värdinnornafickarbeta mycket självständigt och fatta snabba beslut.

Alla imponerade
- De gjorde verk 1 igen ett hästjobb,
säger en mycket nöjd Monica. Vi

Ericssons mottagningsdisk på Arlanda var välbesökt. Värdarna och värdinnorna hade även ordnat med
bussar till de största hotellen, vilket var uppskattat. FOTO: TONI HOLPERS

har bara hört superlativer från
delegaterna. De fick ett mycket
professionellt intryck av Ericsson
och Sverige.
Till och med konkurrenterna
har talat om att de är imponerade.
Både Monica Nyström och
Arne Johnson från Ericssons ISSorganisationskommitté haren idé
om att använda värdarna och
värdinnorna från ISS även i fortsättningen.
- Om vi kontinuerligt höll en
grupp informerade och utbdildade, skulle det vara enkelt att använda dem i liknande sammanhang framöver, säger Arne Johnson. Det skulle spara mycket tid
och arbete.
Text: Helena Liden
Foto: Maria Petersson

Värdarna och värdinnorna såg till att delegaterna kom på rätt
bussar för kvällsevenemangen.

Viktigt ta hand om pressen
När det vankas mässa
kommer alltid journalister. Till ISS -90 kom
drygt 50 stycken.

Att serva journalister med information är viktigt. Här är det en
engelsk fackpress-journalist som samtalar med Lena Hyttsten.
FOTO: THORD ANDERSSON

För att bland annat ta hand om
pressen bildades en PR-grupp,
bestående av Lena Hyttsten och
Hampe Mobärg från Ericsson
Telecom, Gustaf Lagerberg från
Ericsson Business Communications och Lars Jonsteg, Ericsson
Radio Systems.
Det är viktigt att få ut information, det gäller såväl annonsering
som att få företaget omskrivet i
pressen. Men att ta hand om journalister innebär framförallt att ge
dem den service och den information de vill ha. På så sätt skapas ett
förtroende som alla tjänar på.
För Hampe Mobärg börade
arbetet med informationen om ISS
-90 tidigt.

Tillsammans med Arne Johnson satte han igång informationsarbetet redan i september 1989.
Det gällde nämligen att informera och engagera människor internt också.
Den externt inriktade PR-gruppen började sitt arbete cirka tre
månader innan ISS -90 startade.
-Vi ville att journalisterna skulle
ha tillgång till mycket material
under ISS -90, både releaser, artiklar och bilder, säger Hampe.
De skulle kunna välja och vraka.
På Royal Star Hotell, intill mässan i Älvsjö, inrättades ett VIP
och pressrum, som var bemannat
hela veckan. Där kunde journalister få information, men även låna
telefoner, datorer och telefax.
Flera aktiviteter ordnades under veckan, speciellt för journalister.
- Vi hade en båttur med middag

för press, på måndagskvällen,
berättar Hampe och på tisdags
morgonen anordnades en mycket
uppskattad presskonferens med
Ericssons VD Lars Ramqvist.
På tisdagseftermiddagen och
under onsdagen anordnades speciella tekniska besök för journalister. De fick ta del av bredbandsISDN showen och besöken på
Ericsson Radio Systems i Kista.
Ericssons pressgrupp var också
"allmänna fixare" förjoumalisterna. Bland annat ordnade de mer
informella möten med kunniga
människor inom Ericsson.
- Anledningen till att vi lägger
ned tid och pengar på att informera och serva journalister, säger
Hampe, är naturligtvis att de i sin
tur når ut till så många fler människor. Människor som kanske är
våra presumtiva kunder.
Helena Liden
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Renklämma och
nubbe på Skansen
Det fanns matställen i
varenda buske på Skansen den här torsdagskvällen. Undrande flanerande Stockholmare
frågade lite försynt vad
det var för några som
gick omkring i vita
jackor. Kårsdraget
kallade dem pingviner
vilket faktiskt var ganska
träffande.

*.

Torsdagskvällen under ISS-90 i
Stockholm var varm och skön,
perfekt för att vara utomhus i.
Tänk vilken tur de hade, Alcatel.
Vad skulle de ha gjort om det
regnat. Nu visade det sig att den
här kvällen blev varmast av alla
under veckan.
Jackorna kräver sin förklaring,
snart alla delegater kommit
upp för trappen på Skansen fick
de en vindjacka. Det kunde bli
kallare framåt kvällen. Samtidigt
var det säkert ett bra sätt att hålla
da på vilka som hörde till ISS och vilka som inte gjorde det.
Följden blev att närmare 90
procent av alla besökare på Skansen hade vita jackor. Inte undra på
att de övriga 10 procenten undrade.

Kvällen på Skansen avslutades med ett dundrande fyrverkeri med
Stockholms centrum i fonden.

Mat, mat, mat
Vid Sollidenscenen serverades lax
ochvinunderfestligtgulvitrandiga tält till brunnsmusik.
Den här kvällen fanns det inga
som helst restriktioner, ingen rätt
eller fel väg att gå,och inga tidsbegränsingar på varje ställe.
Många strosade runt och njöt
av den vackra utsikten. Djuren
drog naturligtvis också åt sig
pmärksamheten även om
ånga av dem gått och lagt sig
redan.
Något makaber var matstationen vid lappkåtan. På ena sidan
ärdsgården stod en ren och
• ^ umsade och på den andra stod
vi och mumsade renklämma. Men
det verkade inte bekymra delegaterna. De tänkte kanske inte på
sambandet.
Den stora buffén serverades vid
Högloftet och här var kön både
lång och sittplatserna få.
Som om inte den maten skulle
räcka gick det att få strömming på
hårt bröd, kaffe med kaka och
glass.

Network - modeord
på ISS-90?
Network betyder nätbyggnad och kan innebära flera olika saker.
Ordet har använts frekvent under ISS-90, och
trots att Ericssons
Affärsområde Kabel och
Nät (BN) varit sparsamt
representerat under konferensdagarna har dess
ande ändå svävat över
det mesta som har avhandlats. Utan fungerande nätteknologi kan inte
telekommunikationer
fungera.
Jahn Wennerholm arbetar bl a
med strategisk planering inom affärsområde BN och har följt ISS90. Vilka intryck har han fått?
- De viktigaste lärdomarna vi
kan dra av ISS-90 är att framtidens switching-teknologi kommer
att ställa större krav på näten. Man
har ju ingen nytta av de tjänster
som switching kan erbjuda, och
som marknaden också kräver, om
man inte har ett fungerande nät
för att få ut de här tjänsterna till
abonnenterna på ett kostnadseffektivt sätt.
Så utvärderar alltså Jahn Wennerholm ISS-90 och menar att de
nät vi skall bygga för framtiden
lätt skall kunna kompletteras till
att vara flertjänstnät där telefoni,
datatrafik, videokonferenser,
kabel-TV etc kan förmedlas över
samma nät i stället för flera separata.
- Det intressant att notera att
mycket stora resurser läggs ned
på utveckling av nya switchingsystem, medan relativt små resurser läggs ned på utveckling av
själva nätet mellan station och
abonnent. Här tror jag att vi
kommer att se stora förändringar
framöver.

Ändlös marknad

När Alcatel arrangerade torsdagskvällen på Skansen fick alla vita
jackor. Bra att ha när det blev kallare.

Kårens storband underhöll
senare under kvällen på Sollidenscenen. Kårsdraget, eller som de
översatte det till 'The Royal
Crossdraft", bjöd på mycket studentikosa skämt som sig bör och
mycket musik.

Runt hela Skansen hördes musik. Många
stannade till för att titta på nyckelharpsspelarna.

Mot en mörknande himmel med
utsikt över vackra Stockholm
avfyrades till sist ett sprakande
fyrverkeri.
Text: Helena Liden
Foto: Maria Petersson

När man strosat runt en stund var det skönt att
vila benen och titta pä utsikten.

Framtiden kommer att ställa
högre krav på näten, säger
Jahn Wennerholm.

en stor kabeltillverkare i Latinamerika. Sydostasien har stått i
fokus för nätbyggnad under
många år.
- Vi har en fantastisk expansion inom telekommunikationsområdet framför oss under 90talet. Man räknar med att antalet
telefonlinjer i världen kommer att
fördubblas mellan 1990 och år
2000, säger Jahn Wennerholm.
Flera länder i Sydostasien har
gjort stora investeringar i effektiva telekommunikationer på senare år. Kraven inom affärsvärlden
är stora - för att bygga upp en
stark ekonomi krävs fungerandet
telekommunikationer med välplanerade telenät. Ett av de tydligaste exemplen på en lyckad satsning på detta i denna del av världen är Singapore, som genom
investeringar i modern teleteknik
fått ett strålande uppsving i ekonomin. Det är också här från
Singapore som BN styr de pågående nätbyggnadsprojekten i
Thailand, Malaysia, Filippinerna
och nu senast även östaten Mauritius i Indiska Oceanen.
Minst lika viktigt som avancerat kunnande och moderna produkter, är att vi informerar marknaden om den teknik som finns att
få och hur man bäst kan använda
den. Detta gäller inte minst när
våra kunder ska planera för framtidens accessnät.

Framtidens telenät måste vara
flexibla och kunna hantera alla de
olika tjänster som ny switchingteknologi kan erbjuda. De måste
vara effektiva i drift och under- Samarbete
håll. Teleförvaltningar världen Genom effektivt samarbete melöver är nu sysselsatta med nyin- lan olika affärsområden kan tillvesteringar, ofta i konkurrens med växten bli ännu större. Där Kabel
privata intressen. Här möter Erics- och Nät (BN) tillverkar kabel och
son en närmast ändlös marknad - bygger näten, förser Ericsson
vi kan sälja vårt kunnande och Telecom (BX) med växlar och
våra produkter till såväl teleför- annan switching-teknik. Där BN
valtningar som företag och insti- bygger lokala digitala nät kan
tutioner.
Ericsson Radio (BR) komma in
BN har många järn i elden. Vi med den "felande" länken i kedeltar t ex i Televerkets utbygg- djan - trådlös kommunikation
nad av det digitala fiberoptiska sista biten fram till abonnent, en
nätet. Italienska Sielte, BNs stör- lösning som kommer att använsta bolag med fler än 4 000 an- das mycket i framtiden.
ställda, är involverade både i
På det sättet ställer vi vårt
byggandet av långdistansnät och
samlade kunnande till våra
lokala accessnät. Tillsammans kunders förfogande och utnyttjar
med BX genomför BN ett turn- våra resursereffektivast. Med förkey-projekt i Oman.
enat kunnande och gemensamma
Sedan några år arbetar B N också ansträngningar erbjuder vi kunåt British Telecom i Storbritan- derna kostnadseffektiva totallösnien. BN har stora nätprojekt i ningar, där var och en inom EricsTurkiet och etablerade sig nyli- son gör det den är bäst på. Samargen i Spanien både inom området bete över affärsområdesgränsei kabeltillverkningoch nätbyggnad. na är A och O för fortsatt framgång.
För bara några månader sedan
startade BN ett nätbyggnadsbolag i Mexico - sedan länge är BN
T h o r d Andersson
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En hejdundrande succé i Globen
1600-talsfest med kristallkronor, julgransplundring
med serpentiner och ballonger, ja idéerna var många
och mer eller mindre fantastiska för "A memorable
evening at the Globe". Men Arne Johnson och de
andra inblandade fastnade till sist för vikingar som
ett genomgående tema.
Kvällen blev verkligen minnesvärd, och Arne Johnson berättar
att han fått många spontana positiva kommentarer från människor
både inom och utom Ericsson.
Klart är att kvällen var en hejdundrande succé.
2 700 personer välkomnades på
onsdagskvällen med champagne
och grillspett, innan det var dags
för föreställning.
Inne i Globen hade halva arenan avgränsats med stora skynken och från läktarna på ena långsidan fick delegaterna vara med
om en resa i tiden, anförd av Hans
Josefsson.

Delegaterna
hälsades
välkomna med
champagne,
flygande
vikingaskepp
och underhållning

Vänskapligt samtal

placeringen, som fungerade utmärkt.
Ett fullkomligt formidabelt
välkomsttal inledde middagen.
Pekka Tarjanne, generalsekreterare i Internationella Teleunionen, lyckades förmedla innehållet i International Switching
Symposium i ord som alla började på just I, S, S.

Korta musiktema tog publiken
tillbaks till vikingatiden och Hans
Josefsson konstaterade att det nog
var vikingarna som var mästare i
kommunikation, med tanke på
deras plundringsräder runt hela
Europa: "De bildade juden första
EG-versionen".
Väl framme vid Vikingatiden
kördes Televerkets Generaldirektör Tony Hagströmoch Ericssons
VD Lars Ramqvist in på ett podium. De samtalade med Bengt
Feldreich om telekommunikation
på ett avslappnat och humoristiskt
sätt.
De fick bland annat svara på
frågan om varför just Sverige alltid varit så bra på telekommunikation.
- Det finns många teorier om
det. svarade Tony Hagström. Ett
är säkert. Svenskar har alltid varit
galna i telefoner. Det har säkert
spelat en stor roll.

Televerkets förtjänst
Lars Ramqvist menade att svenskarnas framgångar inom telekommunikation nog berodde på
att Televerket varit så framgångsrikt hemma i Sverige att Ericsson
tvingats söka sig ut i världen. De
har inte haft någon riktig hemmamarknad.
Bengt Feldreich konstaterade
att Televerket och Ericsson inte
alltid varit överens och samtalet
avslutades med att Tony Hagström
och Lars Ramqvist mycket symboliskt delade på räkningen för
Globen-kvällen, utan diskussioner.

Jätterestaurang
En stor överraskning väntade nu
alla gästerna. De stora skynkena
rämnade och avslöjade vikingarnas rike. Dukade bord för 2 700
personer fanns nere på planen.
Redan i entrén hade alla gäster
fått medaljer med olika symboler
på. Nu fick de sin förklaring.
Fyra miljöer fanns uppbyggda
under stora fanor med motsvarande tecken; Vikingaskeppet,
vikingajakten, vikingaboningen
och Tors hammare. Det var den
enkla, men ändamålsenliga bords-

Johnson har lyckats! Han
höll bland annat i trådarna för
Globen-kvällen och får bara
lovord för arrangemanget.

Ett års arbete
bakom festen
För Arne Johnson var
tiden innan ISS-90 hård
och arbetssam. Redan i
mars -89 satte han igång
med sitt arbete.
Det allra viktigaste
under ISS-veckan var de
tekniska besöken, men
Globen var ändå något
speciellt.

Kockar från taket
Under middagen bjöds gästerna
på underhållning från scener
uppbyggda i de fyra miljöerna.
Här medverkade kören 8 RÖSTER, Åsa Jinder med komp, Monica Svensson och Mats Bergström,
samt Diana Nunez, Hector Bingert och Finn Sjöberg.
En av de riktigt stora överraskningarna för kvällen, det var
många sådana, kom efter förrätten.
Två stora vikingaskepp firades
långsamt ned från taket. På dessa
stod kockar som över öppen eld
helstekte lamm. På riktigt alltså.
De hade funnits däruppe hela
kvällen, utan att avslöja sig.
Kvällen avslutades med Lill
Lindfors show, mycket uppskattad både av svenska och utländska gäster.

Rött, varmt ljus
Det röda varma ljuset, levande
ljus på borden och den informella
stämningen gjorde mycket för att
kvällen blev så avslappnad som
den blev. Det var inte tal om att
vara tvungen att sitta stilla på sin
stol, utan alla möjligheter fanns
att röra sig fritt i lokalen.
Samtidigt hände det hela tiden
något, någonstans. Ingen fick en
chans att ha tråkigt.
Kommentarer från delegater
senare under veckan visar att
kvällen var en dundersuccé.
Omdömen som; professionellt,
välorganiserat och mycket, mycket trevligt upprepades i det oändliga. Många menade att den här
kvällen var pärlan bland alla evenemang under veckan.
Text: Helena Liden
Foto: Maria Petersson
och Anders Anjou

Det var inte någon fuskhistoria. Kockarna lagade
verkligen mat på vikingaskeppen.

2 7 0 0 matgäster i Globen är verkligen en imponerande syn.

Värdar och värdinnor tog emot i entrén och
delade ut medaljer till alla gäster.

- Vi hade flera konsulter involverade som skulle komma med
idéer, men det var inte förrän
ganska sent som vi fastnade för
vikingatemat, berättar han. Då
fanns Globen Arena med bland
andra Peter Ström, managementkonsult och textförfattare, med i
bilden.
- Jag har säkert sett mellan 2030 olika arrangemang i Globen
sedan den invigdes, säger Arne,
för att se vilka möjligheter Globen har.

Bra samarbete

Maten kom från himlen! På två vikingaskepp som hissades
ned från taket, stod kockar och grillade lamm.

Samarbetet med Globen Arena
har hela tiden fungerat mycket
bra. För dem betydde det stora
arrangemanget en möjlighet att
även för andra visa vad Globen
går för.
- Under arbetets gång har det
varit många diskussioner om alla
detaljer. Vi ville skapa förväntningar på kvällen. Därför försökte vi hålla allt så hemligt som
möjligt. Men samtidigt krävdes
det av oss att kunna motsvara alla
de förväntningar som byggts upp.
Globen var det arrangemang
som blev fullbokat snabbast.

Ericsson Telecoms VD Jan Stenberg fanns med vid
e t t av de två honnörsborden.

Lill Lindfors framträdande uppskattades
mycket, både av de svenska och de
utländska gästerna. Vilken artist hon är!

Alla kom in

1
J

Gästerna serverades och under middagen fick de
njuta av underhållning på de fyra scener som fanns i
vart hörn av arenan.

Okej, vi delar den väl lika då, tyckte Tony Hagström och Lars Ramqvist när Bengt Feldreich bad
dem förhandla om räkningen för kvällen i Globen.

Lars Ramqvist fick efter sitt samtal med Tony
Hagström kliva ur rampljuset och njuta av middagen
i lugn och ro.

Globen inhyste på onsdagskvällen närmare 3 0 0 0 personer som fick njuta av både god mat
och trevlig underhållning, och inte minst massor med överraskningar.

- Tack och lov kunde alla de som
väntade utanför, som inte hade
biljett, ändå komma in, säger
Arne. Men många hade säkert inte
ens brytt sig om att åka ut till
Globen, eftersom de visste att det
var fullsatt. Missar vid registreringen och knepiga anmälningsblanketter gjorde också sitt till.
Det var lite tråkigt.
Arne Johnson kan vara nöjd
med sitt arbete. Alla reaktioner
har varit positiva och kvällen gav
Ericsson mycket goodwill.
- Det var verkligen hårt arbete,
men det gick ju bra, ler Arne.
- Men utan bra medarbetare
och mobiltelefoner hade det inte
gått, konstaterar han innan han
går på en välförtjänt semester.

/
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testades framtiden

Vid de tekniska besöken
i Kista fick delegaterna
själva uppleva mobil telekommunikation genom
att ringa GSM-samtal, se
hur Mobitex fungerar
och pröva den trådlösa
kontorstelefonen, DCT
900.

ISS-90 var
ficktelefonernas
symposium. Fattas bara
annat, när världens
teleexpertis samlats.

De tekniska besöken på Ericsson
i Kista blev en klar succé, över
330 delegater från 35 länder. Av
de olika arrangemang som deltagarna i ISS 90 kunde välja bland
värdet också de tekniska besöken
som först blev fulltecknade.
- Delegaterna kom i två grupper, en på förmiddagen och en på
eftermiddagen och allt fungerade
perfekt, berättar Lars Jonsteg,
informationschef på Ericsson
Radio Systems och ansvarig för
besöken i Kista. Ett 50-tal anställda har varit engagerade i arrangemanget, som man började arbeta
med hösten -89.
Förutom lSS-90-delegaterna
kunde Ericssonanställda vara med
vid demonstrationerna i Kista,
antingen på genrepet dagen innan
eller dagen efter då allt kördes i
repris. Totalt blev det 850 personer som var med de tre dagarna.

Raul Estrada från Mexico ringde hem i DCT 9 0 0 , den trådlösa
kontorstelefonen.

- Vi hade kopplat upp bussen
mot taxi i Västerås, som använder
Mobitex. Bussen spelade rollen
av en taxibil och på en dataskärm
kunde "taxiåkarna" se hur systemet fungerar, säger Marianne.
Mobitex är relativt nytt och
därför var det här ett bra sätt att
internt inom Ericsson sprida
kunskap om systemet till de anställda som var med om visningarna dagen innan eller efter ISS
90-besökarna.

GSM

i
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^» m » Sm Wolter Lemstra, AT&T, Nederländerna, ringde sitt första GSM-samtal från demonstrationsbussen.
Förtuom teknisk information om GSM och möjlighet att prova samtalskvaliteten genom att själva
ringa fick delegaterna under bussturen också en intressant guidning i Kista.
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Detta visades

De tekniska besöken arrangerades pä Electrum i Kista. Alla
delegater åt lunch på Harrys
bar, d v s ERAs matsal.

GSM är beteckningen på det
framtida pan-europeiska digitala mobiltelefonsystemet.
Det gemensamma system
som ska göra det möjligt för
en person att bilda genom
Europa och klara sig med en
och samma mobiltelefon oavsett i vilket land han befinner
sig. (Och längre fram behöver
man bara ha ett sk smart Card
som man stoppar in i en telefon, som man hyr på platsen!)
Ericsson har hittills valts som
leverantör till nio länder, däribland tunga länder som England, Framkrike och nu nyligen Västtyskland.
Mobitex är ett system för
mobil datakommunikation för
nationella och regionala nät.
Det är optimerat för data- och
textmeddelande men talfunktion finns också. Typiska användare är transportföretag,
räddningstjänst, polis, taxi och
serviceföretag. Mobitex finns
idag i Sverige, Finland, Norge, Kanada och USA samt
Storbritannien, där det tas i
bruk under 1 9 9 1 .
DCT 9 0 0 är den trädlösa kontorstelefonen som ska fungera i ett tredimensionellt kontorslandskap med omgivningar. Ericsson startar provverksamhet efter sommaren och
räknar med att börja försäljningen av systemen vid årsskiftet. Produktion startar i
höst i den nybyggda fabriken
i Holland, som i september invigs av svenske kungen. Han
ska också få ringa det första
samtalet.

Anneli Marttinen, sekreterare på ERA och värdinna vid de tekniska
besöken, visar delegaterna till den buss som under en kort tur
demonstrerade Mobitex.

Mer än 3 3 0 delegater från 3 5 länder fick tillfälle att lyssna på och
även praktiskt pröva mobil kommunikation.

För första gången fick Ericssonanställda och andra själva pröva
tal-kvaliteten på det framtida alleuropeiska digitala mobiltelefonsystemet, GSM. Det system som
inom några år kommer att sudda
ut gränserna när det gäller mobil
kommunikation inom Europa.
- Systemet fungerade klanderfritt, berättar en påtagligt nöjd
projektledare Stefan Kalländer. Vi
har jobbat med demosystemet sen
i februari. Det bygger på provsystemet som vi tidigare kört i Årstadal, men nu gällde det att göra
en telefonanslutning av systemet
så att det skulle gå att ringa i det.
Stefan erkänner att projektet i nte
gått smärtfritt, att det kostat
mycket blod, svett och glada
skratt. Och övertid.
Demoanläggningen bestod av
två separata små system med
varsin basstation och mobilstation. Mobilstationerna fanns i
specialbyggda bussar som körde
en slinga genom Kista. Basstationerna täckte gott och väl Kistaområdet, förmodligen ända bort
till Upplands Väsby.
Besökarna kunde både ringa ut
på allmänna nätet (Till exempel
hem till frun i västra USA, som då
väcktes på de sena nattimmarna,
vilket gav ett rätt kort samtal) och
lyssna på förinspelade band (från
provanläggningen i Årstadal)där
de samtidigt kunde följa variationen av fältstyrkan påen bildskärm
bredvid. En teknisk uppfinning
av ERISOFT, Skellefteå, som stått
för merparten av projektarbetet.
Stefan beräknar att bortåt 25
man arbetat med systemet. ERISOFT - har byggt utrustningen i
Skellefteå och Televerket har
svarat för inkopplingen mot telenätet. Företaget Visuell Design
har designat bussen och B-divi-

Bilder från
ISS-90

Kontorstelefonen
Mobitex visades i olika steg.
Per Ocklind, ERA pratade om
terminalerna.

sonens marknadskommunikationsavdelning stod för ett mycket
välordnat arrangemang.
Systemet monterades inte
omedelbart ner efter demonstrationen utan användes till några
specialvisningar. Bland delegaterna fanns till exempel en hög
chef från japanska televerket som
önskade en särskild visning.
- Vi fick en mängd frågor om
Mobitex och besökarna var mycket intresserade. Många ville fördjupa sig i tekniken och till dem
har vi nu skickat mer teknisk information som broschyrer och
faktablad. En del frågor besvarade vi också under den gemensamma lunchen för delegaterna. Det
berättar Marianne Eneheim, ansvarig för marknadsplanering för
Mobitexsystemet. Ett 10-tal tekniker och marknadsförare från
Ericsson Mobile Communications
såg till att allt fungerade enligt
planen. Mobitex visades i olika
steg med information om själva
systemet, terminaler och olika
applikationsmöjligheter.
En busstur på fem minuter i
Kista ingick också i demonstrationen. På det sättet fick delegaterna se hur Mobitex fungerar i
sin verkliga miljö.

Den tredje produkten var den trådlösa kontorstelefonen DCT 900,
som för första gången visades för
allmänheten.
Ett litet system med två basstationer i Electrum kopplat in mot
växeln och ut mot det publika
nätet gjorde lät delegaterna ringa
ut över hela världen.

Kontorstelefonen tilldrog sig
mycket stort intresse och många
var förvånade över att Ericsson
kommit så långt och att själva
terminalen var så liten.
- En grupp från Polen och Sovjet fascinerades av möjligheterna
som den trådlösa telefonen erbjöd, berättar Lennart Nilsson, VD
för det svenska Nira-bolaget.
Sämre tur hade den ingen amerikan som ringde hem till sig tvärs
över Atlanten och det tutade
upptaget!
Den trådlösa kontorstelefonen
är verkligen en framtidsprodukt
och inte minst svenska företag
har visat mycket stort intresse för
den typen av system.
- Det är det här vi väntat
säger man.

Ovan: Hur hittar vi
hem till hotellet om vi
inte orkar vänta på
bussen?

ISS-90s yngste
delegat tappade bort
mamma och pappa
vimlet på Älvsjömässan.

Lars Cederquist
Gunilla Tamm

Ovan:
Informationsdisken var hela
tiden flitigt
utnyttjad.

Gänget bakom GSM-provsystemet: Fr v Stefan Kalländer, ERA,
Nils Lindberg, Peter Lindström och Bo Lindfors, alla tre från
ERISOFT, Leif Bertholdson, ERA samt Rolf Olofsson, ERISOFT.

Taktiska
överläggningar
på mässgolvet,
inför kvällens
övningar.
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TMOS demonstrerades under
Den nya produktfamiljen
TMOS presenterades
under onsdagens tekniska besök på huvudkontoret vid Telefonplan. De
olika grupperna med
delegater, cirka 40 personer i varje grupp, fick
information om TMOS,
varvat med besök i den
nya informationshallen
och allman information
om Ericsson Telecom.
Programmet för det tekniska besöket pa Huvudfabriken inleddes
med information av VD Jan Stenberg om Ericsson Telecom.
Intressant just nu är den nya
produktf amiljen TMOS, som sålts
till flera länder, bland annat till
det amerikanska bolaget Ameritech och till Mannesman i Västtyskland. Dessutom har Italien och
Finland beställ! TMOS.
Fredrik Ljungblom och Bo
Hagengren berättade och demon-

TMOS
- en ny
generation
produkter
från

Ericsson

Stort
intresse för
Ericssons
nya produktfamilj under
visningarna
strerade under det tekniska besöket vad TMOS egentligen kan
göra. De berättade om fördelarna
med TMOS. som till exempel
snabbhet och smidighet.
Med TMOS kan operatörer
arbeta vid en bildskärm och genom att enkelt ge kommandon,
styra om trafik, eller utföra olika
operationer med nätet.
TMOS tillhör sedan en tid
kärnprodukterna för Ericsson
Telecom och intresset för systemet är stort. TMOS ger konkurTMOS, står för Telecommunications Management and
Operations Support och är en
helt ny produktfamilj som
tagits fram och lanserats av
Ericsson Telecom.
Tre trender dominerar
världsmarknaden inom telekommunikationer; telenätens
ökande komplexitet, ökade
krav på tjänster och dess
kvalité från kunderna och en
tilltagande konkurrens mellan
nätverksoperatörerna.
Detta innebär att det krävs
helt nya driftsstöd-system,

rensfördelar i och med att det
snabbt går att få in nya servicefunktioner i nätet.
Att intresset är så stort beror
bland annat på den genomtänkta
lansering som startade vid årskiftet -89. För första gången genomförde Ericsson Telecom en massiv lansering av en ny produkt och
alt döma av den uppsjö av artiklar
som funnits i pressen har det nya
systemet verkligen rönt stort
massmedialt intresse.
I lanseringen ingick förutom
pressreteaser. och artiklar, även
säljbroschyr, teknikbroschyr och
OH-paket.
Förutom det färdiga material
som skickades ut bjöds även journalister in till olika seminarierom
TMOS. Kundtidningen Connexion och den tekniska publikationen Ericsson Review, berättade
också om TMOS.
Lanseringen fortsatte ända fram
till 1SS -90-veekan.
Text: Helena Liden
Foto: Kurt Johansson

både för att klara av komplexiteten och för att de publika
telekommunikationsbolagen
ska kunna ge sina kunder mer
service snabbt, och därmed
hävda sig i konkurrensen.
TMOS är ett sådant system.
Det tillhör den nya generationen produkter, inte bara i och
med att den kan hjälpa teleförvaltningar att införa nya
servicefunktioner betydligt
snabbare utan inte minst för
att den bygger på internationell standard och alltså kan
lätt kompletteras.

ISS-90 SPECIAL

13

ISS-90
j *#«"»—

Dimitri Olofsson visar Technology CAD, som genom simulering av
processer, topologier och element (devices) tillåter att
konstruktionerna testas fullt ut innan de går till produktion.

Ericsson
Components
visade sin
kompetens

Fredrik Ljungblom berättade för delegaterna om TMOS, under det
tekniska besöket på Huvudfabriken.
TMOS kan även betjäna
icke-Ericssonprodukter.
TMOS är inte bara ett system. Just nu finns fem olika
applikationer av TMOS.
Dessa är: NMAS (Network
Management System). Ett system för att övervaka nätet
och trafiken som går igenom
det. Larm, meddelanden och
fakta från nätet presenteras
för operatören på ett lättförståeligt sätt och operatörens
kommandon bearbetas och
förs tillbaka ut i nätet.
SMAS (Service Manage-

ment System) är ett system
som tillåter nätverksoperatörer och kunder att definiera
och införa intelligenta nätverkstjänster. Tjänster som 0 2 0 nummer, personliga telefonnumer med mera, kan snabbt
definieras och introduceras.
SMAS har bland annat sålts
till Ameritech i USA, där det
kommer att tas i bruk under
1991.
Den tredje applikationen är
FMAS (Facility Management
System). FMAS arbetar med
ledning och kontroll av digital

Även en delegat
måste äta...
ISS-90 var inte bara en teknisk höjdpunkt utan
också en kulinarisk upplevelse av stora mått. Dele
gaterna fick smaka det mesta och det bästa ur det
svenska köket.

Från mässan till Skansen - fem kvällar med
god mat. Finska, svenska, tyska och franska
värdar - alla bjöd upp med massor av svenska
delikatesser. Åtgången var strykande, ja flera
gånger räckte inte ens maten till alla.

FOTO: Maria Pettersson
och Kurt Johansson

cross-connects, DCCs, och
multiplexorer i transportnätet.
FMAS ger nätverksoperatörer möjlighet att tillmötesgå de ökande kraven på bland
annat leasade linjer.
BMAS är den fjärde applikationen. Den är designad för
avancerade större företag.
Den ger kunden själv möjlighet att aktivera nya funktioner i nätet och att kontrollera
användningen av dessa.
Den femte och sista applikationen är CMAS (Cellular

Management System) som är
designat för att maximera
driftskvaliteten inom det
mobila telefonnätet. CMAS
gör att nätverksoperatörer
kontinuerligt kan mäta och
analysera nätverket och omfördela det i takt med att
det växer.
De olika applikationerna kan
användas var för sig, men eftersom de är byggda i moduler kan de också kombineras
med varandra och med annan
utrustning.
Helena Liden

Ericsson Components i
Kista visade upp sin
kompetens inom området integrerade kretsar
för telekomsystem.
Konstruktörer och utvecklare demonstrerade
de senaste teknikerna.

Fiberoptiken gör sitt intåg in i
själva växelsystemen. Gunter
Beckinger från Siemens och
Rickard Möller från Ericsson
Components byter tankar om
Optical Fiber Interconnect.

v
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De nya testsystemens, här en Teradyne A520, möjligheter till
effektiv testprogramkonstruktion demonstrerades.
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Skärgårdsflottan löper ut

Ängvisslorna tjuter,
vimplarna svajar, kolröken ligger tät på Skeppsbron strax intill Kungliga slottet i Stockholm.
Det svaga dunket av ångmaskiner hörs - 22 skärgårdsbåtar ligger uppradade bredvid varandra
intill Gustav den tredjes
staty färdiga för avgång.
Det var den största skärgårdsflottan som någonsin mobiliserats.
Nu börjar alla människor strömma till, närmare 2.500 ISS-90 delegater, för att stiga ombord och
deltaga i det första stora företagsarran-gerade sociala evenemanget under ISS-90-konferensen Siemens skärgårdsutflykt till Vaxholms kastell på tisdagskvällen
den 29 maj. Många fler hade önskat följa med, men biljetterna
var slut sedan länge.
På pricken 19.00 tjöt det i alla
ångvisslor och de första fem båtarna löpte ut med S/S Blidösund
i spetsen tätt följd av Rex Solaris,
Carl Mikael Bellman, Värmdöoch
Skärgården - alla prydda med
björkris som vore det midsommar. Med en kvarts mellanrum
startade ytterligare fem grupper
båtar fulla till sista plats. De engelskspråkiga guiderna liknade
Stockholm vid Nordens Venedig
och snart bar det iväg förbi fjärdar

och Fjäderholmar genom "världens vackraste skärgård". Man
kan bara tacka Siemens för detta
utomordentligt trevliga sätt att
sälja Sverige.

började inta den berömda fästningen. På borggården servera
des kaffe med punsch och snart
guppade tusentals vita mössor
bästa valborgsstil på planen.

Kaptensmössor till alla

Skrattar bäst...

Vädret var det bästa tänkbara med
strålande sol och en djupblå
himmel med den färgton som bara en Skandinavisk himmel kan
ha. Möjligen kunde det ha varit
något varmare i luften. Varmt
mottagande blev det i stället
ombord. Varje båt hade en Siemens-kapten respektive värdinna
som tog hand om gästerna på bästa
sätt. Alla passagerare fick en kaptensmössa och snart vimlade det
av vita mössor ombord på båtarna.

Uppe på kastellets högsta punkt
möter jag en äldre gentleman som
blickar ut över fjärden med fältherremin. Det visar sig vara Dr.
Ing. Heinrich Armbruster från
Siemens AG i Miinchen.
Jag frågar om han hört historien
om Graf Moltke - den berömde
tyske fältherren som besegrade
fransmännen i fransk-tyska kriget 1870-1871. Det hade inte
Dr. Armbruster. Historien lyder:
Det sägs att Graf Moltke skrattade endast två gånger i sitt liv, den
första gången när hans svärmor
dog, den andra när han såg kastellet i Vaxholm. Dr. Armbruster
vek sig dubbel av skratt åt denna
säkerligen från början svenska his
toria.
•

Trotjänare ledde
Själv åkte jag med flagg- och för
dagen även presskeppet S/S Blidösund - en upplevelse i sig. Det
är skärgårdsflottans enda kvarvarande koleldade ångbåt helt i originalskick från byggaret 1911, då
hon sjösattes på Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg.
Kapten för dagen var SvanteGeggen, en välkänd profil bland ångbåtsälskarna i Stockholm.
Visst är det lätt att bli kär i
gamla fina Blidösund! Det var
många klappande hjärtan bland
ISS-delegaterna när de gick runt

Lars Hanberg från Siemens, tv, demonstrerar nya NT 41-telefonen
för journalisterna Svante Nygren (Elteknik) och Kjell Ericsson
(INS).

Här talas all världens språk. Middagen inleddes med silltallrik av
bästa svenska märke.

och inspekterade den välputsade
ångaren, som var insvept av en
härlig doft av ångbåtsbiff blandad med kolrök. Man kunde ana
vad som väntade.
Siemens passade på tillfället att
demonstrera sin nya portabla
mobiltelefon förNMT450-systemet, NT 41. Ombord på varje båt
fanns två apparater med kunniga
instruktörer som erbjöd vem som
ville att ringa vart som helst i världen. Det var ett uppskattat initiativ och telefonerna var i elden
hela kvällen.

märke. Därefter följde den obligatoriska och klassiska ångbåtsbiffen - i Blidösunds fall stekt
direkt på spishällen.
- När är vi framme vid havet?
Den frågan fick jag av min
bordsgranne Darrel Bevan från
Vidicom Division i USA. När han
fick veta att det rörde sig om ytterligare tre timmars färd genom en
stor del av skärgårdens 40.000
öar fick Mr Bevan klart för sig
omfattningen av denna unika del
av Sverige.

Gott ombord
I de vackra matsalongerna bjöds
silltallrik av bästa svenska

Efter exakt en och en halv timme
nåddes kastellet i Vaxholm där ett
glödande solklot just höll på att gå
ned. Blåsorkestern Messingen
mötte upp med glad musik i sekelskiftesstil och delegaterna

ISS-delegaterna går ombord på
flaggskeppet S/S Blidösund.

Vaxholms fästning imponerade med sitt vackra läge, sina kanoner
och sin historia samt värmde med kaffe och punsch.

Mässing möter

Hälsning i eld
När alla båtar anlänt och strax
innan de första började hemfärden mot Stockholm någon gång.
vid halv tiotiden bjöds Siemens-"
namnet i pyroteknisk eldskrift på
fästningens tak. En pampig avslutning på ett lyckat program som
helt gick i svenskhetens tecken.
Thord Andersson
Foto: Thord Andersson och
Maria Pettersson
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Skärmutställning nytt grepp
Framtidens mobilkommunikation i form av
den trådlösa kontorstelefonen och den s k persontelefonen, utvecklad ur
dagens mobiltelefonsystem, var två intressanta
ämnen som presenterades under de s k "poster
sessions" en eftermiddag
på Älvsjömässan. Det
skedde under enkla
former och delegaterna
hade möjlighet att ställa
frågor och diskutera med
föredragshållarna.
Tisdagseftermiddagen under ISS
90-veckan ägnades åt 25 föredrag, s k poster sessions. Dessa
hölls i en av de stora utställningshallarna. Samtidigt på 25 olika
platser vid enkla skärmväggar.
esökarna cirkulerade mellan
tationerna. Två sessioner behandlade mobil kommunikation. En
rörde trådlösa kontorstelefonen (A
business cordless PABX telephone system on 800 MHz based on
e DECT technology) en persontelefonen (The future of cellular telephony).
Här hade delegaterna möjlighet att få bakgrundsfakta till onsdagens tekniska besök i Kista,
som skulle demonstrera just de
framtida systemen för mobil
kommunikation.
Alla presentationer och diskussioner fördes på engelska.

Trådlöst
Vid skärm 3 stod Ge Klein Wolterink (från Ericsson Paging Systems i Holland) och berättade
om den trådlösa kontors telefonen.
Som bygger på den s k DECT.standarden.

Ge Klein Wolterink från Ericsson i Holland fick svara på många frågor ont den trådlösa kontorstelefonen DCT 9 0 0 .

Vid skärm 23, tvärs över lokalen stod Jan Swerup (från Ericsson Radios division för mobiltelefonsystem) och berättade om
den möjliga utvecklingen av
mobiltelefonsystemen.
Två vägar att nå samma mål,
persontelefonen som ersätter alla
andra. Den telefon som inom en
inte alltföravlägsen framtid (några
år) kommer att fungera som både
hemtelefon, biltelefon, kontorstelefon, pocket etc.
På avstånd liknade det en grå
massa av kostymklädda män

(nästan uteslutande män) som
drog i klungor mellan stationerna. Men tog man sig tid och trängde sig in bland åhörarna märkte
man att intresset och engagemanget var stort.

Kompetent samling
Det var en kompetent samling
delegater med öppna sinnelag som
fördjupade sina kunskaper i:
• A Belgian broadband ATM experiment
• A Broadband optical multicast
switch (Bell i USA)

Bilder
från

• Erlang - an experimental telephony programming language (Ellemtel)
• Information protection in the
Swedish, ISDN (Televerket
och TeleData, Sverige)
• The architecture of a large capacity packet switch (Bell
Canada och Televerket, Sverige) o s v
Men lika många verkade stå
och diskutera med varandra. Det
knyts många personliga kontakter vid en sådan här mässa. Folk
från olika länder träffas och väx-

lar erfarenheter
Föredragen, s k proceedings,
fanns skrivna och samlade i tjocka
häften som samtliga delegater fick
i en väska redan första dagen.
Den som var väl förberedd kunde alltså ställa de rätta frågorna
och få svar direkt av experterna
som presenterade sina områden.
Att både kontorstelefonen och
framtidens mobiltelefoni väckte
uppmärksamhet och fick svara på
flera frågor kunde Ericsson representanter försäkra.
Lars Cederquist

r

ISS-90
Ett elektroniskt informationssystem stod till
delegaternas förfogande
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Delegater från 8 6 lånder fick hjälp att hålla reda på tiden därhemma.

f
Sverige stod högt i kurs under ISS-90-dagarna. Hela televärldens ögon riktades mot
oss.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB,
DMIS, 164 8 0 KISTA
Redaktion: Gunilla Tamm, Lars Cederquist, Helena Andersson.
Tel 08-757 05 72. Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin.
Foto: Nyhetstjänst AB - Maria Petersson, Kurt Johansson och
Anders Anjou. Layout och original: Anders Paues.
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Succé efter sju
års hårt arbete
När portarna stängdes
på Älvsjömässan efter de
sista delegaterna fredag
eftermiddag, kunde organisationskommittén
andas ut. Sju års intensivt arbete med ISS-90
var i det närmaste över.
- Det är med blandade känslor jag
lämnar ISS-90 bakom mig, säger
Georg Douglas, en av Ericssons
representater i organisationskommittén och den ursprunglige initiativtagaren till att symposiet
hamnade i Stockholm detta år.
Det var redan 1983 som en
svensk ansökan om att få arrangera ISS-90 lämnades in till ISS'
Ad Hoc-kommitté. Bakom ansökan fanns ett beslut hos Ericsson
och Televerket att gemensamt stå
som garanter för arrangemanget.
Ericsson satsade 100.000 kr för
att marknadsföra Stockholm som
plats för 1990 års symposium,
pengar som bl a användes till en
film om Stockholm och Svenska
Mässan. Kanske var det filmens
förtjänst att medtävlarna London
och Amsterdam fick se sig slagna.

1986 skrevs det definitiva avtalet mellan Televerket, Ericsson
och ISS, där svenskarna förband
sig att ta eventuella förluster av
symposiet. Vinsten, om det blev
någon, skulle användas till vetenskapliga ändamål.
- Glädjande nog, kan vi idag
konstatera att ISS-90 gett ett
överskott på flera miljoner - exakt
hur mycket vet vi i höst när räkenskaperna är klara, berättar Georg
Douglas. Pengarna kommer förmodligen att ställas till Ingenjörsvetenskaps Akademiens förfogande.

Drog in sponsorer
- Bakom det goda resultet ligger
det faktum att vi tidigt bestämde
oss för att dra in sponsorer i arrangemanget. Det är flera företag
som kommit med "mycket väsentliga bidrag", säger Georg utan att i detalj gå in på de enskilda insatserna.
- Dessutom har förstås både
Televerket och Ericsson lånat ut
massor av kvalificerat folk under
resans gång och inte minst under
ISS-90-veckan.
ISS-90 budgeterades för 2.500
delegater, men det kom väsentligt

fler. Slutresultatet blev 3.551 delegater och därtill 533 medföljande personer. Förra ISS, som arrangerades i Phoenix, USA, samlade 3.086 delegater - ett rekord
som nu distanserats rejält.
- Ännu större framgång noterar
vi i fråga om antalet deltagande
länder - där har vi ökat från 48
länder i Phoenix till 86 på ISS-90!

Blandade känslor
Nästa ISS hålls 1992 i Yokohama, Japan. Organisationskommittén för det arrangemanget hade
sänt en 17-manna delegation till
Stockholm för att lära av de svenske. Också ISS-95, som ska hållas i Tyskland, har haft kontakter
med den svenska organisationskommittén. Georg Douglas och
hans kollegor är stolta över intresset och glada över allt beröm
som de nära nog perfekta arrangemangen i Stockholm medfört.
- Men glädjen blandas förstås
med vemodet över att ett intensivt
arbete i ett väldigt trevligt gäng
nu är över, konstaterar Georg
Douglas. Organisationsarbete har
hela tiden, under alla dessa år,
präglats av en entusiasm som höll
i sig ända till slutet, försäkrar han.

Det är med visst vemod som Georg Douglas, en av Ericssons
representanter i organisationskommittén lämnar arbetet med ISS90 bakom sig. - Det har varit ett intensivt arbete i ett väldigt
trevligt gäng, säger han.

FYRA RÖSTER OM ISS-90
Karl-Ileinz Rosenbrock, delegat från Postoch telekommunikationsministeriet i Västtyskland.
- En mycket fascinerande vecka,
späckad med intressant information, säger Karl-Heinz Rosenbrock om ISS90.
På frågan vad han kommer att minnas
bäst, väl hemma i Västtyskland igen, svarar han:
- Seminarierna naturligtvis som höll hög
klass, men också den svenska gästfriheten.
Att det kom så många delegater till ISS90 tror han berodde på att Stockholm är så
attraktivt. Det är inte första gången han är
med på ett International Switching Symposium och han berättar att så många delegater som det varit under ISS -90 har det bara
varit tidigare i Phoenix, USA.
Han berömmer också ISS -90:s sociala
evenemang på kvällstid.
- Att olika företag på det här sättet sponsrar kvällsevcnemang tycker jag är mycket
berömvärt, säger han.
Matthew Doar, student, Cambridge,
England.
Matthew Doar är en av cirka 20 studenter
som inbjudits för att delta i ISS-90. Han
ångrar inte ett ögonblick att han åkte till
Stockholm.
- Jag har verkligen fått många nya kon-

takter tack vare ISS-90, säger han. För mig
har det varit oerhört nyttigt.
Matthew hade faktiskt sådan nytta av
veckan att han bestämde sig för att inställa
sin tvåveckors ledighet direkt efter ISS-90,
för att istället åka tillbaks till Cambridge.
- Några av dem jag träffat här kommer
till Cambridge just då och jag vill väldigt
gärna träffa dem igen, säger han.
För det fåtal studenter som inbjöds kostade själva seminarieveckan bara 1 800
kronor, att jämföras med 3 000, eller 4 000
för de vanliga delegaterna.
- Tyvärr kostar hotellrummet lika mycket per natt, skrattar Matthew, men det är det
värt.
Matthew läser till en så kallad PHD i data
med inriktning på telekommunikation vid
universitetet i Cambridge och seminarierna har lärt honom
mycket.
Att vara student
under ISS har sina
fördelar.
- Som student
kommer man in
överallt, trots att
man inte ska det
egentligen. Det
gällde de olika
kvällsarrangemangen. Dessutom rivs
många murar under en sådan här vecka.
- Tänk bara att som student prata avslappnat med alla höjdare i branschen, säger
han lite förundrat. De kommer fram, tittar
på namnbrickan och konstaterar att man är
student och så pratar de på, helt naturligt.
- Alla arrangemang under veckan har

imponerat på mig, så om jag får en inbjudan till Japan nästa gång kommer jag säkert
att åka.
Det enda Matthew var missnöjd med var
det utlovade systemet med att skicka post
per data. Det fungerade inte alls, utan han
fick ta till det gamla hederliga sättet; papper och penna.
Birgitta Sten, sekreterare på Koncernstab Marknad och under
ISS-90 "problemlösare".
Birgitta Sten arbetar i vardagslag som
sekreterare
på
Koncernstab Marknad. Hon hade en
nyckelroll under ISS-90, först på Arlanda
och sedan under veckan på Globe Hotell
och på Stockholmsmässan.
Vi träffade henne på mässan där hon
själv beskrev sig som alert problemlösare.
Hon tog hand om och hjälpte delegater som
saknade hotellrum, inte hittade varandra,
hade tappat bort saker eller förlorat sitt
bagage.
- Det var långa, tuffa dagar med många
improvisationer, säger Birgitta. Mycket
uppskattad var vår utlåningstelefon, typ
Hot Line som vi ställde till delegaternas
förfogande. Den gick varm mest hela tiden.
- Min Hot Line blev en internationell
träffpunkt under veckan. Jag fick verkligen
nytta av mina språkkunskaper i engelska,
tyska, franska och lite grekiska.

Walter J Gill, Network Equipment Technologies.
- Det har varit en mycket bra vecka. D
tyckte både delegaten Walter J Gill från
NET, Network Equipment Technologies
och hans fru, från USA, om ISS-90.
Walter J Gill framhöll föreläsningarna
och vikten av att känna till vad som händer
inom telekom-branschen
- Den internationella prägeln på hela
veckans seminarier har varit mycket positiv och väldigt nyttig.
Fru Jean Gill besökte Stockholm för första
gången och var mycket förtjust.
- Jag har tittat på
glas, och köpt en
hel del.
Hennes man inflikade hur lätt det
är att köpa glas.
"Bara att skriva på
ett papper och så
skickar de hem
det!"
Jean hade också
med en karta i handen utforskat lite mer annorlunda ställen i Stockholm, t ex Marionettmuseet och Hollogrammuseet.
Kvällsaktiviteterna underISS-90 var också uppskattade och Walter J Gill tyckte att
Ericsson gjort ett superjobb med kvällen i
Globen, även om det varit lite stökigt.
Den samlade bedömingen av Sverige
och Stockholm är mycket positiv .
- Människorna är så vänliga, och det är
så skönt att alla kan engelska, för jag kan
inte ett ord svenska, skrattar Jean, som gärna kommer tillbaka.

