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LÄS MER OM:

AACHEN
nytt centrum
för forskning
Nu har första delen av
Ericssons nya forskningsoch utvecklingscentrum i
tyska Aachen invigts. Ericsson Eurolab GmbH blir en
hörnsten i arbetet med att
ta fram morgondagens teleteknik för Europa.
Sid 6

Klättringar

TOPPEN
Ingen på Ericsson har varit
högre än Mats Holmgren,
programmerare på Radiosystem. I våras klättrade han
mottoppenav världens högsta berg, Mount Everest En
strapatsrik klättring som fkk
avbrytas på 7.850 meters
höjd.
Sid 10

Simulatorn
som kan hålla

TIDEN
UPSim är en succé bland
de tekniker som arbetar
med det nya mobiltelefonisystemet GSM. Tack vare
UPSim, som är en s k simulator, har man klarat de
snäva tidsramarna för installation av de första
GSM-systemen.
Sid 11
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Det är
framsynt att

SPARA

Foto: studio toivo steen ab

Stora framgångar i Sydostasien
Mobiltelefonin utvecklas idag mycket snabbt i de
sydostasiatiska länderna. Ericsson har under sommaren tecknat kontrakt för utbyggnad av mobiltelefon-nät med länderna Singapore, Malaysia och
Indonesien.

Den 8 augusti var det dessutom dags för invigning i
Singapore av det Ericsson-levererade mobiltelefonsystemet TACS. Med utbyggnaden ska nätet under
1992 klara att ge service till 80 000 abonnenter.
Sidan 9

Lågkonjunkturen sätter
sina spår också i Ericssons
resultat I det bistra ekonomiska klimatet är det på
kostnadssidan som vi alla
kan bidra till framtidssatsningarna. Det gäller med
andra ord att dra ner på
kostnader och bli effektivare.

Nytt jobb på Ericsson? • sid 2 0 - 2 1

V D-kommentar sid 4
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Största Mobitexkampanjen
Just nu pågår den största kampanjen någonsin för Ericssons
mobildatasystem Mobitex. Med
helsidesannonsering i press,
broschyrer, direct mail och
mycket annat ska marknaden
övertygas om fördelarna med att
skriva till bilarna istället för att
prata, under temat "Nu tystnar
trafiken".
- Det är i första hand Sverigemarknaden vi
vänder oss till men senare kommer vi att
utvidga kampanjen till Finland och eventuellt också Norge, berättar Stefan Moberg,
ansvarig för marknadskommunikation för
mobildata på ECS i Kista.
Målgruppen är i huvudsak transportnäringen men med snegling åt bredare
grupper. Åkerier, budföretag och trafikbolag kommer få direktadresserade utskick
med innehåll anpassat till de olika transportgrenarna. I rikstäckande press kommer
fyra olika fyrfärgsannonser täcka både helsidor och uppslag.
- Budskapet i annonserna är enkelt.
Mobitex-terminalen ska ses som en förfinadmobiltelefon.därskrivmöjlighetengör
den ännu mer intressant och där skräddarsydda lösningar kan erbj udas efter kundens
behov, berättar Stefan.

Enkelt koncept
Televerket började sälja abonnemang för
Mobitex 1986. Men det gick trögt i starten,
antagligen beroende på att man lade sig på
en alltför hög teknisk nivå och att det till en
början inte fanns tillräckligt utvecklade
programvaror. Men idag är situationen annorlunda. Samarbetet mellan landets mest
framgångsrika programvaruföretag och
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Med den här biltelefonen
vet du var du har dina bilar

Ericsson Mobile Communications AB har fått en order från
Metropolitan Police i London
("Met Police"). Ordern gäller ett
nytt mobilradiosystem, DACS,
som kommer att testas i Londons
West End.
Met Police kommer att använda
DACS, Digital Access Communications System, i det dagliga arbetet och försöksperioden inleds under hösten. Systemet består av en
basstation, tvåsatellitstationer och
500 handburna radiostationer.
DACS är ett digitalt trunkat radiosystem som har utvecklats speciellt för företag med höga krav på
säkerhet och snabbhet i kommunikationen. DACS har mycket kort
uppkopplingstid och man kan effektivt utnyttja de tilldelade frekvenserna eftersom systemet är
trunkat.
Trunkningen garanterar att en
kanal är tillgänglig för samtliga
radioanvändare i organisationen
så snart kanalen är ledig. Resultatet
blir fler användare som använder
färre antal kanaler.
Bengt Forssberg, ansvarig
Ericssons verksamhet inom möblT
kommunikation i Storbritannien,
säger att den här ordern är ett viktigt genombrott för DACS som introducerades på den europeisl^^
marknaden i mars detta år. Gena^P
denna order blir Met Police den
första poliskåren i Europa att använda ett digitalt trunkat system
för sin dagliga kommunikation.

Ericsson börjar bära frukt. Idag kan Mobitex säljas med en hel del kompletta
kommunikationslösningar för mobil
datakommunikation. Och lösningarna
ska säljas med ett enkelt koncept:
- Vi kallar i annonserna Mobitex-utrustningen för den skrivande mobiltelefonen. Alla vet vad en mobiltelefon är
och att den skriver gör den ännu mer
attraktiv. När transportföretagen insett
fördelarna med att skriva till bilarna är
det lättare för oss att ta nästa steg och
erbjuda mer komplexa lösningar för att
ytterligare effektivisera administrationenoch ökalönsamheten, menar Stefan.
Kampanjen pågår från mitten av septembertill långt fram på vårkanten 1992.
Helena Andersson

ERA
korta nyheter

Ericsson i CNN
För första gången går Ericssonkoncernen ut i en världsomspännande
kampanj i TV. Via CNN, den internationellt ledande nyhetskanalen,
sänds budskapen veckorna innan, under och efter den stora mässan
Telecom '91. Över 13 miljoner abonnenter tar in kanalen via kabel eller
parabol bara i Europa.
Den 30 september börjar filmerna i koncernens kampanj visas. De sex
filmerna är 30 sekunder långa och kommer att visas totalt 327 gånger.
Föruom i Europa kan man se dem i Sydamerika, Afrika och stora delar
av Asien.
Temat i filmerna är kommunikationens betydelse för människan igår,
idag och i morgon. Det handlar inte om speciella produktermen filmerna
är inriktade på publik-, mobil- och företagskommunikation.
Målgruppen är i första hand beslutsfattare och beslutspåverkare i
telekommunikationsfrågor hos nätoperatörer i fast, mobila och privata
nät. I andra hand är det slutanvändarna av telekommunikationstjänster.

Nyheter

NYTT OM FOCUS

Mats Eklundh, ERA har flyttat
till Australien.
Till Kina har Gert Stillborn,
ERA, flyttat.
Matz Andersson, Per Bengtsson, Erik Glimtoft, Per Jansson,
Lisa Olsson, och Gunnar Persson, alla från ERA är stationerade
i Tyskland.
I England arbetar Björn Larsson,
ERA.
Janne Lundquist och Anders
Moberg, ERA har flyttat till Hong
Kong.
1 Malaysia arbetar Björn Bernt sson, ERA.
BengtBrown, ERA är stationerad
i Saudi Arabien.
Till USA har Göte Åkerman,
ERA, Peter Holmqvist, ECS, Per
Tjernlund, ERA, Gunilla Rydberg, ECS och Mats Dahlin, ERA
flyttat.

PRESSKLIPP
Störst i Norden
Nu har mobiltelefonsystemet
NMT 900 gått om det äldre NMT
450 i Norden. NMT 900 har sju
gånger starkare tillväxt och i
Sverige är i princip all tillväxt på
900-sidan.
ur Televärlden

Chefredaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Redaktion Kista: Gunilla Tamm, Lars Cederquist,
tfn 08-757 05 72, Helena Andersson, tfn 08-757 05 21,
Fax: 08-752 08 09 Ericsson Radio Systems AB,
164 80 Stockholm
Lokalredaktörer:
Gävlefabriken: Barbro Albrektsson, tfn 026-15 60 89,
Kumlafabriken: Ivar Magnusson, tfn 019-842 59,
Linköpingsfabriken: Dick Barkehed, tfn 013-28 70 91,

Londonpolisen
testar nytt
radiosystem

Vi vill presentera två
system som byggs med
FOCUS i IBM stordatormiljö just nu. Båda
systemen, ett för debitering och ett för abonnemang på publikationer,
är av allmänt intresse.
Sedan våra datorkörningar lades
över till EDS maskiner är vi på
väg att skapa nya rutiner för
debitering av datorkostnader.
Det är bland annat fråga om
valideringsrutiner vid grunduppgifter, förbättrade möjligheter att
kontrollrera
grunduppgifterna
samt att erhålla en specifikation
av den utdebitering som verkställs av Z.
Nu är ett sådant system under
utveckling och kommer att testas
under hösten.Till en del har detta
redan märkts: sektionerna har
kunnat få ut listor över CICS-användare med namn på personer
för att kunna kontrollera uppgifter
om vilket ansvarsställe de finns
registrerade på.
Systemet kommer att underlätta uppföljningen av debiteringarna från EDS och det blir säkrare
registrering av uppgifter om an-

vändare och bättre debiteringsinformation.
Abonnemangssystemet ABSYST, som är under utveckling
och kommer att testas under hösten, är ett system avsett för administration av abonnemang på och
lagerhållning av publikationer.
Lagerdelen av systemet skall P r ^ f c
ducera lagerlistor för inventering
och beställning samt prislistor.
Abonnemangsdelen skall lämna etiketter för distribution av publikationer. Antalet etiketter t i ^ ^ _
en viss adress och fören visspubl^^L
kation kan styras så att man får
lämpligt antal etiketter för tyngre
publikationer som skall sändas ut
i flera exemplar.
Färdiga program skall finnas
förvissa frekventa frågor. Detgäller t ex uppgift om vilka publikationer en viss person eller sektion
har. För frågor som inte är förutsedda, utan ställer krav på möjlighet att spontant göra ett uttag utnyttjas funktionen TABLETALK
i FOCUS.
Det har funnits tidigare system
för denna funktion och de erfarenheter som samlats har tagits till
vara vid konstruktion av det nya
systemet.
Anita Dagmarsdotter

Linköping.Mjärdevi: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11,
Lund: Elsebeth Wikström, tfn 046-18 13 91,
Radiosystem: Marie Fredin, tfn 08-757 17 49,
Magnetic AB: Lieselotte Claydon, tfn 08-29 04 60,
Ericsson Radio Systems Sverige AB: Anita Lee-Hunter, tfn: 08-764 14 08,
HotLine Region Norden: Anders Larsson, tfn 08-764 14 95
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1991
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- E n mobiltelefon ska tillverkas
på mimtre an halva tiden jam
fort med idag och vi satsar hårt
på att ersätta sä mycket som
möjligt av manuell montering
och lödning med robotar, säger
Bengt Undén, chef för Kumlafabrikerna.

"Automatiseringen är nödvändig"
•i

Vi satsar hårt på teknikutveckling och ersätter
så mycket som möjligt av
manuell montering och
lödning med robotar,
. säger Bengt Undén, chef
för Kumlafabrikerna där
man tillverkar mobiltelefoner, mobilradio och
mönsterkort
- Automatiserar vi inte
nu kommer vi inte att
kunna konkurrera i "högsta serien" i framtiden.
Det kom kanske som en chock för
många av de anställda på Kumlafabrikerna när Ericsson varslade
om uppsägning av cirka 200 kol-

lektivanställda och 30 tjänstemän.
230 personer av totalt 1000 på de
båda fabrikerna i en ort där det inte
finns så många andra arbeten att
hoppas på.
Förhandlingar har inletts och
enligtlagenharallagaranteradanställning sex månader från varslet, dvs till 22 februari 1992.

Saudi avgjorde
- Vi hade ett fantastiskt tryck
förstahal våret i år och vi hade hoppats att det skulle fortsätta under
hösten, men när Saudiarabien
backade ur en stor order inom
landmobilradio och den verksamheten i stort viker mycket snabbare än vi trott blev det ohållbart,
förklarar Bengt Undén.
Produktionen av mobilradio-

genom teknikutveckling
säger Bengt Undén, bättring
på mobiltelefonsidan.
chef förfabriken i Högteknologi
K nm la där Ericsson Konkurrensen på mobiltelefonsidan är hård. Utvecklingen går
varslat 230 anställda mot högteknologi och färre komterminaler ska successivt flyttas
över till vår fabrik i Lynchburg,
USA och vi ska satsa helt på
mobiltelefoner. 700 - 750 personer verkar vara en lagom arbetsstyrka på två-tre års sikt.
Sedan ett år tillbaka har Ericsson i Kumla bara anställt personal
när man inte kunnat internrekrytera. Detta på grund av den förväntade minskningen på mobilradiosidan men också för att man
väntat sig en produktivitetsför-

ponenter. Därför satsar man hårt på
att automatisera processerna.
Robotar kommer in och utför
montering och lödning snabbare
och med bättre kvalitet. Endast på
det sättet ska man kunna öka produktionen samtidigt som man
minskar antalet anställda. När robotarna tar över mekaniska och
slitsamma arbetsuppgifter skapas i stället nya jobb, mer av
provnings- och övervakningskaraktär.
Lars Cederquist

De utvecklade en
egen lödrobot-hand
I Kumlafabriken finns
sen ett par år en speciell
avdelning på fyra man
som sysslar med automatisering. För två år sen
fick de i uppdrag att
automatisera en viss
lödprocess på mobiltelefonerna, som var besvärlig att utföra manuellt.
Ett halvår senare var
problemet löst, efter att
man bl a konstruerat en
helt ny lödhand.
Kvartetten på automatiseringsavdelningen jobbar ihop som ett
lag. Mats Helmfridsson och Kåre
Karlsson är experter på den mekaniska biten, Örjan Lenzflor och
Bo Rönnbäck på elektronik och
styrsystem.
En bra kombination av kunnande och de beskriver sig själva
som "idésprutor som kritiskt
granskar varandra".

Upptäckt
Redan i början av lödrobot-under-

sökningen gjordes en överraskande upptäckt. När de manuella
montörerna tryckt diten viss komponent hårde varje gång använt en
kraft motsvarande fem kilo!
Den egentliga svårigheten med
att hitta en bra lödrobot låg dock i
att hitta en bra lödrobothand.
Först köptes en prototyp, som
emellertid inte dög. Man började
testa egna lösningar i samarbete
med Tord Öhman, som svarar för
programmering av robotar. Tord
fick specificera sina krav, vilket
rörelseschema lödpennan skulle
kunna utföra, vilka kommunikationer som krävs etc.

Sex månader
Det tog ungefär sex månader från
första idén till den slutliga konstruktionen. Problemet var,
mycket förenklat, att kunna justera lödspetsens inriktning (både
mekaniskt och styrmässigt) och
tennet som matas igenom med
stor precision.
Det är trångt mellan komponenterna, men tack vare en konstruktion med fjädrar i höjd- och
sidled (nödvändigt bl a eftersom

Örjan Lenzflor, Bo Rönnbäck och Mats Helmfridsson arbetar med
automatisering och har konstruerat en ny lödrobot-hand.

alla mönsterkort är lite olika varandra) gavs toleranser och lödpennans spets kunde läggas direkt
mot benen på komponenterna.
- Det som verkligen satte fart på
vårt jobb var att vi (av en slump, på
en utställning!) snubblade över en
perfekt lödpenna, som användes i
ett annat sammanhang, men som
vi överförde till vår robot, berättar
Bo Rönnbäck. Den hade bl a en
konstruktion som gav en jämnare
temperatur på lödmaterialet.

Högre kvalitet
Roboten, med ny skåpdesign, ny
lödhand och ny tt styrprogram, har
nu prövats sen förra hösten och
resultatet är en drastisk förbättring av felsiffrorna. Lödkvali-

teten är betydligt bättre och ett
mycket svårjobbat moment har
fått en lösning.
Uppfinningen av lödhanden
har kommit till användning. Robotarna ska också finnas på
Ericssons fabriker i Gävle, Linköping och i Lynchburg, USA. Rätten till uppfinningen har sålts till
Mecatronic, ett systemvaruhus
som för Seikorobotar.
- Vi skulle säkert kunna förenkla konstruktionen ytterligare
och göra den billigare, säger man
på automatiseringsavdelningen.
Men frågan är om det är värt tiden
och pengarna. Vi har nya uppgifter som väntar på oss avslutar Bo
Rönnbäck.
Lars Cederquist

Göran Kristoffersson,
VD för Ericssons Norra
Fastighetsförvaltning.
Bra. Jag ser det här som ett oerhört
intressant jobb. Jag trivs med ett
mer operativt arbete, att få svara
för en egen enhet.
Tidigare var du personaldirekör?
Stämmer. Jag kom till dåvarande
SR A 1977. Som produktionsdirektör efter att ha arbetat som
konsult i 13 år. Vid bolagsdelningen ERA-ERE 1987 blev
jag tillfrågad omjag ville taansvar
för personal och organisation.
Första juli i år erbjöds jag jobbet
som VD för Norra Fastighetsförvaltningsbolaget, RRN.
Vad omfattar RRN?
Ericssons Fastighetssida är sedan
årsskiftet uppdelad på två förvaltningsbolag, som lyder under ett
moderbolag. Ett söder RRS och
ett norr, RRN. RRN svarar för all
Ericssonverksamhet i Kista (de
tidigare tvåbolageni Kistaharslagits ihop) plus de enheter i landet
som hör till verksamheten här.
Dvs Gävlefabriken etc. I Kista
svarar vi för totalt 151 000 kvadratmeter, vi är40anställda i bolaget och vår filosofi äratt till stor del
hyra in entreprenörer och underkonsulter. Allt känns bra, vi har
"go" i bolaget och vi har fått ett
positivt gensvar.
Hurgårdetmednybygget i Kista ?
Enligt planerna. I oktober bör det
vara klart vem som ska sitta var
även om själva inflyttningen inte
ska ske förrän om två år.
Vad vet du om fastighetsverksamhet?
Det är inget nytt område för mig.
Både som produktionsdirektör
och som chef för personal och organisation har jag jobbat mycket
med fastighetsfrågor. Som konsult, innan jag kom till Ericsson,
sy ssladejag också med projekt där
det handlade om husfabrikation.
Jag kan också nämna att jag
1971 stod som ansvarig byggmästare för mitteget hus i Trollbäcken
i Tyresö där jag nu bor. Dessutom
har vi nu köpt en sommarstuga i
Gryts skärgård och den kåken har
jag ritat om en hel del.
Det är alltså ett gammalt intresse...
Lars Cederquist
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Nu behövs vår
professionalism,
medmänsklighet
och uthållighet!
När vi nu är mitt uppe i den andra
halvan av 1991, kan vi konstatera, att
lågkonjunkturen denna gång också
slagit kraftigt mot vår bransch. Tidigare har investeringar på telesystemsidan inte varit direkt kopplade till
industrikonjunkturen, men nu när
telemarknaden avreglerats har den inte
bara efterliknat utan också överträffat
andra branscher i konjunkturkänslighet.
Faktum är, att lågkonjunkturen slagit mycket kraftigt på 8 av våra 10
största marknader. Detta kan vi avläsa
i en betydande svikt i orderingången.
Denna lågkonjunktur är särskilt allvarlig för oss, eftersom den i tid sammanfaller med den mycket kraftfulla
satsning vi gör på system- och produktutveckling. Under 1991 räknar
vi med att öka den satsningen med
hela 2 miljarder kronor jämfört med
fjolåret. Våra totala teknikutvecklingskostnader kommer därmed att
ligga i storleksordningen 10 miljarder kronor. Det är en stor summa
pengar som innebär att vi satsar mer
på utveckling än de flesta inom vår
bransch. Vi inser alla att det är just
denna satsning som är garantin för att
vi skall upprätthålla och stärka vår
position som den ledande internationella leverantören av telesystem.
Vi är just nu fullt inbegripna med
det viktiga budgetarbetet inför 1992.
Denna gång är det viktigt att arbetet i
hög grad präglas av kostnads- och
effektivitetsmedvetande. Tyvärr kan
vi inte påverka lågkonjunkturens djup
och längd, utan vi måste vara beredda
att balansera lägre inkomster med
kostnadsbesparingar. Detta aren svår
uppgift som kräver att var och en
verkligen tar sin del av ansvaret, i alla
sammanhang, i stora såväl som små
aktiviteter.
Det finns alltid besparingsmöjligheter som vi kan ta vara på, men vi ska
göra det i en positiv anda. Vi ska inte se
besparingar som enbart defensiva åtgärder, utan som offensiva. Att ständigt trimma och effektivisera vår organisation är en viktig offensiv åtgärd.
Ni vet att lågkonjunkturen redan
tvingat oss att varsla om neddragningar och att säga upp medarbetare,
i huvudsak inom produktion och administration. Jag är den förste att beklaga detta, men det är nödvändigt för
att kostnaderna ska kunna hållas under kontroll. Arbetsinnehållet i våra
produkter minskar hela tiden som en
följd av teknikutvecklingen. Produktionen har också kontinuerligt anpassats till det verkliga behovet. Om
konjunkturen försämras ytterligare,
kan vi också tvingas att varsla och
säga upp medarbetare som arbetar
med utvecklingsprojekt.
Vi går mot tuffare tider. Jag räknar
med din fortsatta positiva medverkan. Vad det handlar om är att skapa
ett framtida Ericsson som i ännu högre grad än tidigar präglas av våra
gemensamma värderingar - PROFESSIONALISM, MEDMÄNSKLIGHET och UTHÅLLIGHET!
Lars Ramqvist

I ett samarbete med British Airways dotterbolag Speedwing tar Ericsson GE fram ett mobitex-system som specialanpassats för
kommunikationen på internationella flygplatser.

Viktiga Mobitexavtal
på nya marknader
Ericsson GE och Racotec Inc
har ingått ett strategiskt samarbetsavtal. Företagen ska gemensamt marknadsföra Racoteks
DOS-baserade mobila dataterminal MPS II. Terminalen skall
användas inom Mobitex publika
mobildatanät världen runt.
Racotecs MPS II är en fordonsinstallerad
kompakt dator. Den är kompatibel med
IBM PC och möjliggör för företag att nå ut
till sin personal ute på fältet med sina
informationssystem. MPS II kan anpassas
efter kundernas önskemål med bl a flera
olika alternativa tangentbord, bildskärmar
och skrivare.

Ericsson GE tillhandahållerfordonsmonterade radiomodem som säkrar kommunikationen mellan terminalerna och Mobitexnäten. Företaget ska också ge stöd till marknadsföring och i tekniska frågor. Racotec
har huvudontor i Minneapolis i Minnesota.

Mobitex till flyget
Inom ramen för ytterligare ett samarbetsavtal har Ericsson GE och Speedwing
Mobile Communications kommit överens
om gemensam marknadsföring av en integrerad mobil datalösning för flygbolagen
världen runt. Speedwing är en division
inom British Airways som har mer än 30
års erfarenhet av mobila kommunikationslösningar för flygplatser.
Det system som företagen nu ska samar-

Nytt designcenter
invigt i Australien
Ericsson Australia ger ett
viktigt bidrag till en australiensisk drive för ökad export
som just nu pågår. Nyligen
invigde företaget ett nytt
Design Center vid huvudanläggningen i Victoria. Centret
invigdes av den Australiensiske ministern för transport och kommunikationer, K
Beazley.
Designcentret är inrymt i en 6-våningsbyggnad. Där arbetar mer än 400 personer i Australiens största privata försöksoch utvecklingsenhet. Förutom i designcentret har Ericsson Australia under de

gångna tre åren investerat mer än 100
milj australiensiska dollar i nya anläggningar och ny avancerad produktionsutrustning.

Ledande centrum
Kjell Sörme, VD i bolaget, framhöll vid
invigningen att designcentret är ett av de
ledande internationella utvecklingscentra
inom telekommunikationer. Australien
har en stark och dynamisk teleindustri
som lockat kvalificerade medarbetare från
hela världen, sade han.
Inom Ericsson har utvecklingsarbetet i
Australien gett många värdefulla bidrag
genom åren. Processorer till AXE och
teknik för ISDN är områden som blivit
något av "australiska specialiteter".

beta kring ger flygplatspersonalen tillgång
till en basdatorn genom Mobitex radionät.
Kommunikationen används sedan för att
styra bränsleförsörjning, bagagehantering,
biljettbokning, osv. Mobitex ger personalen en säkrare tillgång till informationen än
den radiokommunikation som idag används
på de flesta håll.
*

Dyrbar väntan
Ekonomiskt är en snabb och säker kommunikation oerhört viktig i flygsammanhang.
Varje minut ett flygplan hålls kvar på marken i onödan kostar tiotusentals kronor, i
Ericsson GE ska leverera radiomodem
och framtida bärbara produkter för kommunikationen mellan de mobila dataterminalerna och Mobitexnätet.

Klart
för Japan
De första testerna är klara av Ericssons del
i utvecklingen av digital mobiltelefoni för
Japan. Utvecklingen sker i samarbete med
Nippon Telegraph and Telephone Corp
(NTT). Ericsson svarar i projektet för utrustning till radiobasstationer.
Nu installeras Ericssons utrustning i
NTT:s laboratorier i Japan för fortsatta
systemtester. De framgångsrika testerna
hittills är ett viktigt steg mot ett genombrott
för Ericsson i Japan.
Det är Ericsson Radar Electronics i Mölndal som utvecklat den aktuella utrustningen
på uppdrag av Ericsson Radio Systems.
Målet för start av kommersiella leveranser
är våren 1992.
Det finns ca 1 milj mobiltelefoner i Japan
idag, men en snabb ökning väntas. Redan i
början av 1995 tros det totala antalet vara
upp i 10 miljoner.
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Stor telenätorder
från British Telecom

Brittiska elektronikföretaget
Astec är ett av de företag som
tagit rejält stryk av nedgången
på mobiltelefonimarknaden.
Företagets första halvår gick
med förlust tack vare motgångarna just på mobilsidan. Nu
har man tagit konsekvensen av
dessa bakslag och bestämt sig
för att lämna marknaden för
cellulär radiokommunikation.
Istället ska Astec koncentrera
sig på sina övriga verksamhetsområden, bl a kraftaggregat
till persondatorer.
(The Independent)

Ericsson har fått stora
beställningar från British Telecom för utbyggnad av telenätet i Storbritannien. Kontraktet
är värt 250 milj kronor.
Det avser lokal telenätbyggnad i skotska staden
Edinburgh och i teleområdena Manchester
och Bristol i England.
Det är Ericssons brittiska nätbyggnadsbolag, Ericsson Network
Engineering Ltd, ENE, som fått
de viktiga beställningarna. Företaget har huvudkontor i Leicester.
Därifrån leds arbetetet under de
två år kontraktet avser.
- Vi är glada över detta genombrott för vår verksamhet inom nätbyggnadssektorn, säger Kaj Niel, chef för ENE. Det är en straskt viktig order som i ett slag
gör oss till en av huvudleverantörerna av telenättjänster till British Telecom. Det är dessutom en
värdefull breddning av Ericssons
tedan tidigare stora verksamhet i
landet.Det är knappt fyra år sedan
Ericsson i blygsam skala började
bygga telenät för British Telecom. Till en början var verksamheten koncentrerad till East
Midlands. Nu blir den rikstäckande. Till bolagets verksamhet hör
också en enhet för privata teleoch data

Ficktelefon
på ett enda chip

«*i

Ericsson Network Engineering har byggt lokala telenät i bl a städerna Leicester, Derby/Nottingham,
Peterborough och Northampton, där bilden är tagen.

Ny länk dator-växel ökar
intresset för M D 1 1 0
N M I O har en ovanligt kompakt
radioenhet och är lätt att
installera i bilen.

Ny HotLine
speciellt
för bilen
I skuggan av alla ficktelefoner,
lever biltelefonen vidare. Ericsson har tagit fram en helt ny
modell av HotLine, NM10. Det
är en telefon som specialgjorts
för bilmontage.
NM 10 är en billig telefon. Med
inbyggd handsfree kostar den
straxt under 7 000 kr. NM10 utnyttjar NMT 900 och är byggd på
avancerad elektronik. Den består
av tre enheter - radioenhet, lur
med hållare och antenn. Luren
och dess hållare är godkända för
fast montage på instrumentbrädan.
Den inbyggda handsfree-funktionen gör NM10 mycket lätt att
montera telefonen.
NM 10 är utvecklad av Ericsson
Mobile Communications i Lund.
Produktionen sker vid fabriken i
Kumla.

Astec ger upp
mobiltelefonin

Ericsson är ett av de
första företagen inom
telekommunikationsbranschen som stödjer
den nya europeiska
ECMA-standarden för
sammankoppling av
företagsväxlar och
datorer. I ett första steg
kan Ericsson länka
kommunikationssystemet MD110 till
Digitals datorer.

till samma säljare varje gång
han ringer. Säljaren får automatiskt upp på sin skärm de register över kunden och sälj stöd han
behöver från en databas i datorn. Är det kö hos säljaren kan
kunden automatiskt meddelas att
säljaren ringer upp honom. Kundens telefonnummer lagras i datorn och kommer upp på säljarens skärm så snart han blir ledig.
Detta är bara ett exempel bland
det oändliga antal applikationer
som är möjliga.

Möjligheten att koppla samman
datorer och företagsväxlar ger
helt nya förutsättningar för att
skapa specialanpassade effektiva kommunikationslösningar
för företag som är beroende av
telefonen för att generera intäkter, t ex resebyråer, postorderföretag och försäkringsbolag,

Krav från marknaden

Samtalet styr datorn
Med en sådan lösning kan ett
företag låta de kunder som ringt
ett visst direktnummer för en
viss typ av ärende slussas direkt
till rätt avdelning. Genom att
antingen låta växeln identifiera
kundens telefonnummer eller be
honom att knappa in sitt kundnummer, kan kunden kopplas

Företagen har insett vilka vinster de kan göra - högre effektivitet och höjd servicenivå genom att integrera sin växel
med sitt datorsystem. Redan
idag sätter många företag upp
möjlighet till datorintegration
som ett definitivt krav vid valet
av företagsväxel. Också för att
få behålla sina befintliga kunder
är det av högsta betydelse att
kunna erbjuda denna möjlighet.
Därför är det en viktig nyhet
att Ericsson - i linje med företagets strävan att erbjuda öppna,
standardiserade system och lösningar - är en av de första leverantörerna som stödjer CSTA.
CSTA (Computer Supported

Telecommunications Applications) är den standard som
ECMA (European Computer
Manufacturers' Association)
föreslagit gälla för sammankopplingar av företagsväxlar
och datorer för datorstödda telefoniapplikationer.

Siktar högt
Genom ett nytt gränssnitt kan
Ericsson, baserat på standarden,
i ett första steg länka sin MD110
till Digitals VAX- och Risc-datorer via programvaran DEC
Computer Integrated Telephony
(CIT) 3.0.
- Ericsson ser integreringen
av företagsväxlar med ACDapplikationer och datorer som
strategisk. Vårt mål är att bli
marknadsledande inom detta
område i Europa och en av de
ledande leverantörerna i världen, säger Lars Boman, chef för
divisionen för kommunikationssystem inom Ericsson Business.
Communications.
Redan i år kommer flera system att installeras där MD110
integreras med datorer från Digital. Gränssnittet för MD110:s
förbindelse till DEC CIT 3.0
kommer att finnas tillgänglig på
marknaden i början av nästa år.
Maria Rudell

Det engelska företaget GPS,
före detta Plessey Semiconductors, är Storbritanniens
största tillverkare av halvledare. Företaget satsar stort på
framtidens persontelefoni enligt DECT-standarden. Nu hävdar företrädare för GPS att man
kommer att kunna framställa
ettchips som innehåller all nödvändig elektronik för en
DECT-telefon. Chipset behöver därför bara kompletteras
med högtalare, mikrofon, antenn och batteri.
Det är visserligen ett stort
och komplicerat chips, men eftersom marknaden förväntas
bli mycket stor, kan kostnaderna hållas inomrimligagränser, lovar GPS.
(Elteknik)

Brittisk vapenvila
i telebranschen
Brittiska teleoperatören Mercury har beslutat sig för att inte
ta upp konkurrensen om hushållsabonnentema med British
Telecom. Mercury, som är en
privat operatör på den numera
avreglerade brittiska telemarknaden, kommer istället att koncentrera sig på företagskunder
och långdistanssamtal. Mercurys ställningstagande går helt
emot de ursprungliga idéerna
om en ökad konkurrens på
telemarknaden i Storbritannien.
Företagets ägare, Cable and
Wireless, har bestämt kursändringen sedan man gjort en internationell marknadsstudie.
Därför kan beslutet få betydelse i flera länder där Cable
and Wireless är aktiva. I
Sverige är företaget delägare i
Comvik.
(Elteknik)

Nokia säljer
till Tjecoslovakien
Nokia har fått en mobiltelefonorder från Tjeckoslovakien.
Det är två tjeckisk-amerikanskanätoperatörer, EuroTel Prague Ltd och EuroTel Bratislava Ltd som beställt mobiltelefoner för ca 50 MSEK. Företagen ägs till 51 procent av det
tjeckiska post- och televerket
och 49 procent av amerikanska intressen.
(Finanstidningen)

i
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Herzogenrath ligger i den tyska delrepubliken Nordrhein-Westfahlen. Det var delrepublikens minister för
näringsliv och teknik, Gunther Einert, som högtidligen klippte av invigningsbandet. Han assisteras av Ericssons
vice VD Jan Stenberg, t h. Chefen för Ericsson Eurolab, Jarl-Eric Nylund, ser på.

Första etappen
invigd i Aachen
Ericssons nya europeiska forsknings- och utvecklingscenter i
tyska Aachen är nu invigt. Den 9
september öppnades detta betydelsefulla tillskott till koncernens
utvecklingsansträngningar genom en högtidlig ceremoni.
Herzogenrath är en tysk stad som tidigare
dominerats av gruvindustrin. Sedan gruvan
lagts ner byggs nu ett nytt näringsliv upp i
staden.
Ericsson deltar i det arbetet genom sin
satsning på Ericsson Eurolab Deutschland
GmbH, ett nytt tillskott i koncernens resurser för forskning och utveckling. Centrets
första etapp, som invigdes i början av september, är inrymt i det tidigare gruvbolagets
gamla huvudkontor, som nu moderniserats.
I nästa etapp byggs nya lokaler i direkt
anslutning till de nuvarande och förprojekteringen av ytterligare byggnader har inletts.
Totalt investeras 150 milj D-mark under
åren fram til 1994.

Uppbyggnaden av forskningscentrat har gått
rekordsnabbt. Ericsson Eurolab grundades
förra hösten. Under de gångna åtta månaderna har de nya lokalerna succesivt tagits i
bruk. Idag inrymmer de ca 130 anställda, vid
årsskiftet är styrkan uppe i 150.
Under nästa år beräknas 250 personer
arbeta i de 10 000 kvm lokaler som då skall
vara klara. När de nu planerade etapperna
är färdigbyggda 1994 är lokalytan dubbelt
så stor och antalet sysselsatta uppe i 500.
För att så snabbt bygga upp ett stort
forskningscenter krävs en massiv rekrytering av högkvalificerad arbetskraft. 10-20
procent av styrkan skall hämtas från andra
forskningscentra inom koncernen. Av återstoden kommer en stor andel att rekryteras
från den närbelägna tekniska högskolan i
Aachen.

Digitalt centrum
Ericsson Eurolab blirett centrum för utveckling av digital mobiltelefoni. Det är meningen att central i Herzogenrath skall vara
huvudansvarigt för den grundläggande systemutvecklingen och koordinera de aktivi-

teter som bedrivs inom
Ericssons övriga europeiska forskningsavdelningarpåområdet: I Spanien, Frankrike, Finland
och Sverige.
GSM, det gemensamma europeiska systemet för digital mobiltelefoni, är huvuduppgiften just nu.
Den framtida tekniken
förpersontelefoni, PCN,
är en annan huvuduppgift för forskningscentrat.
En annan uppgift för
Ericsson Eurolab blir att
fungera som ett supportcenter för de nationella
Ericsson-bolageniregionen. Tanken är at detta
skall bli en kunskapsresurs som också kan utnyttjas i olika utbildningssammanhang.
Forskningscentrat är inrymt i ett ombyggt gruvbolagskontor.

Aktuellt om aktier och konvertibler
Stämningen på Stockholmsbörsen har under de senaste veckorna
präglast av osäkerheten inför det
svenska riksdagsvalet. Den komplicerade valutgången har inneburit att osäkerheten dröjt sig kvar
också under veckan efter valet trots att det blev en borgerlig majoritet i den nya riksdagen.
Signalerna om att bl a omsättningsskatten på aktiehandeln nu
skall avskaffas har inte heller fått
något märkbart positivt genomslag.
Ericsson-aktien har i stort sett
rört sig i takt med övriga aktier på
marknaden.
Delårsrapporten sista veckan i
augusti möttes med lugn av marknaden, trots att Ericsson redovisade en minskad vinst med 26
procent för första halvåret i år.

ERICSSONS AKTIEFONDER
Datum

Allemansfonden
Andelskurs Förmögenhet
(SEK)
(MSEK)
52,2
135
94,1
304
86,4
317
92,5
362
82,1
323

Aktiesparfonden
Andeiskurs Förmögenhet
(SEK)
(MSEK)
56,0
343
77,1
825
65,6
86
71,2
98

1988-12-31
1989-12-31
1990-12-31
1991-06-30
87,5
62,2
1991-09-13
Andelskurserna den 13 september baseras på en aktiedagkurs
om 82 kr och en konvertibelnotering om 330%.

De måttfulla reaktionerna tyder
på en fortsatt tilltro till Ericsson på
lång sikt. De kan också bero på att
marknaden haft förståelse för att
nedgången i mycket är resultatet
av en ökad investeringsbörda.
Ericsson har ju satsat än mer på

forskning och utveckling än under
tidigare år. Kursen på Ericssons Bfria-aktie ger idag ett p/e-tal (kurs
genom förutspådd vinst) kring 13,
vilket är klart lägre än börsens genomsnitt på 16 och verkstädernas
genomsnitt på 19.

F L U K E A N D P H I L I P S - T H E G L O B A L A L L I A N C E IN T E S T & M E A S U R E M E N T
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Världsnyhet från Fluke-Philips!
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Världens första handhållna, kombinerade

digitaloscilloskop-

multimeter har sett dagens ljus. En helt nyutvecklad serie handhållna

• Modell 93
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instru-

ment med samma höga prestanda nivå som dina instrument på labbet. Verkligt
kvalificerade
för avancerat

mätinstrument

för dig som behöver tuffa och stryktåliga

verktyg

Modell 95
Glitch 40 ns

fältbruk.
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.
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- 8 vågformsminnen
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Modell 97
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- Bakgrundsbelyst LCD
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från Fluke-Philips är ett avancerat 2-kanals digitaf-

oscilloskop med integrerad DMM och generator. Som samplar
med 25 MS/s och har en analog bandbredd på 50 MHz.
Allt presenterat på en högupplösande,
Med andra ord- ett verkligt

lättläst LCD-skärm.
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Oslagbart pris!
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•
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7.300
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till oss på Fluke-Philips så sänder vi dig snabbt mer utförlig
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Specialist - teknikerns egen karriärväg
Att avancera innebär för de flesta att
få en chefsposition. För tekniker finns
det ytterligare ett sätt att göra karriär,
nämligen att bii utnämnd till specialist.
Dessa finns på tre nivåer och ska ha
djupa och omfattande kunskaper inom
ett speciellt område, som är viktigt för
företaget. En av specialistens viktigaste
uppgifter är att "dela med sig" av sin
kunskap.

om året. Adjungerad i dessa frågorär Jan Uddenfcldt,
teknisk direktör på ERA. Förslag på blivande specialister kommer från avdelningscheferna.
- Det är bra att det finns en alternativ karriär för
tekniker, som vill avancera men samtidigt fortsätta
au arbeta med teknik inom ett specialområde, säger
Jan. För vår framtid som ett ledande teknikföretag är
det viktigt att vi kan behålla våra duktiga tekniker
och låter dem utvecklas inom företaget.

För drygt tvåår sedan infördes spccialistkarriärenpå
affärsområde Radiokommunikation och idag finns
det ett 40-iaI teknikspecialister. Dessa finns på tre
nivåer; För nivå ett krävs att man är mycket duktig
inom ett visst område. Nivå två, avdelningsspecialist, kräver ännu större erfarenhet, bl a att man har
arbetat sju till tio år inom sitt specialområde. Divisionsspecialist , n i vå tre, är högst och kravet är att att
nian är av de främsta i världen inom sitt område.
Inom BR finns det idag tre divisionsspccialister.
Resurskommittén, som består av ERAs VD Kurt
Hellström, EGUs (Ericsson-GE Mobile Communications Holding Inc) VD Åke Lundqvist, BRs
personaldirektör samt Annika Bramsen, ansvarig
för chefsförsörjning, utser specialister några gånger

För unga tekniker som arbetat ungefär fem år kan det
vara aktuellt att ställa sig frågan om han/hon vill bli
gruppchef eller kanske specialist. Delta bör man ta
upp med sin chef i ett utvecklingssamtal
- Men, säger Jan, det är inte ett val som ar för evi;
Efter några år som specialist kan det kännas rätt att
gå över till ett chefsjobb. Att göra vice versa, dvs gå
från en chefsbefattning förekommer också och kan
,vara naturligt för en chef som vill "tillbaka till
tekniker". Just möjligheten att byta karriär är viktig.
Att bli utnämnd till specialist betyder att man blir
erkänd för sin tckniskakompetens. Däremot betyder
det inte att man "lever ett eget liv" vid sidan av den
operativa verksamheten. Den tekniska kompetens
som specialisten har måste tas till vara"och det sker

Steinar Dahlin
En av de sex första avdelningsspecialister som utnämndes för
drygt två år sedan är Steinar
Dahlin, S/DA. Hans område är
mobiltelefonsystem, med speciell inriktning på systemarkitektur, ett område som han
känner väl.
Steinar började arbeta med
mobiltelefoni redan 1982 och
var då med och specificerade
och strukturerade mobiltelefonsystemet till Nordamerika.
Som organisationen är utformad är han den ende teknikern
som har en total överblick över
Ericssons samtliga mobiltelefonsystem, både analoga och
digitala. Just nu är JDC, det
digitala mobiltelefonsystemet
till Japan ett aktuellt område för
Steinar.
Om sin tjänst som specialist
säger han så här:
- Mina arbetsuppgifter och
sättet att jobba är idag de samma
som innan jag blev specialist.
Att möjligheten till specialistkarriär finns för unga tekniker,
tycker jag är bra. Det är viktigt
att utnämningen inte bara blir ett
lönepåslag. Specialisten ska
verkligen vara specialist och
arbetskamraterna ska tycka att

Föra ut kunskapen

det är självklart att just han eller
hon blir utnämnd.
-Somexpertharjag ett ansvar
att dela med mig av mina kunskaper och mina idéer till unga,
nya tekniker. Menjag vill inte att
mina lösningar ska följas slaviskt. Det är nödvändigt att ha
debatt och att mina idéer blir
ifrågasatta, annars kan arbetet
bli stelt.
Steinar betonar att det är viktigt att han själv utvecklas i sitt
arbete, något som också kommer företaget till godo.
- 1 egenskap av expert kan jag
agera "u p a" (utan personligt
ansvar), skrattar han men tillägger:
- Det är klart jag tar mitt ansvar men jag hälleren låg profil.
Andra syns med mitt stöd.
- Chef eller specialist? Det
viktigaste är att man gör det man
trivs med och att man gör det bra,
slutar Steinar.
Gunilla Tamm

Urban Fagerstedt
-Somspecialistärjagnogenlite
udda fågel eftersom mitt område inte är inriktat på någon
detalj utan ganska omfattande.
Det säger Urban Fagerstedt,
som i december i fjol blev utsedd

I" m

genom att specialisterna är aktiva i bl a de stora
projekt som pågår. Just nu är många specialister
engagerade i både GSM-, ADC-och JDC-projekten. ADC står för American Digital Cellular och är
det digitala mobiltelefonsystemet för Nordamerika,
JDC är det digitala mobiltelefonsystemet i Japan.
- Specialisterna har ett ansvar att förvalta företagets tekniska kunskap och det gör de genom att föra
ut kunskapen och dela med sig till andra. En viktigt
uppgift för våra specialister är att bygga in sin
kunskap i våra produkter, betonar Jan.
Olika roller
För de ca 2 000 teknikerna som arbetar på Radiommunikation finns alltså möjligheten att avancra antingen genom att "bli chef' eller utses till
specialist. Att både vara specialist och chef går inte.
- Rollerna ser olika ut, förklarar Annika Bramsen.
Som specialist kan man arbeta inom sitt område men
behöver inte ägna sig åt ledarskapet, som ju är en
viktig del i chefsskapet. Som chef får man ju också
arbeta bredare med målsättningar, rikUinjer, ekonomi och liknande. I chefsrollen har man också
större möjlighet att direkt påverka verksamheten.
Gunilla Tamm

Så här tycker
tre specialister
till specialist på arkitekturer för
basstationssystem.
Innan utnämningen till specialist var Urban sektionschef
med ansvar för att bygga upp en
systemutvecklingsenhet
för
basstationer.
- Efter hand blev det arbetet
allt mindre teknik och allt mer
administration. Jag ville dock
hellre fortsätta med det jag känner att jag är bra på - dvs tekniken, säger Urban. Därför är han
väldigt nöjd med den lösning
som blev, och ser det också som
ett steg framåt i karriären.
Urban är specialist på avdelningschefsnivå vilket innebär
att han har samma löneförmåner som dessa, dit tillhör t ex rätt
till leasingbil och mobiltelefon.
Utöver att arbetet idag är mer
tekniskt inriktat tycker Urban
att det finns andra förändringar
med nuvarande jobb:
- Tidigare hade jag en självklar organisatorisk hemvist, så
är det inte idag. Nu rör jag mig
över hela organisationen och
måste vara beredd på att bli inkopplad i projekt lite varstans.
På sätt och vis har jag idag ett
större ansvar för min egen sysselsättning. Det gäller ju att visa
att man kan göra nytta så att ens
kunskaper efterfrågas.
Han betonar också att det i
tjänsten som specialistär viktigt
att kunna föra ut sina kunskaper
och resultat i organisationen.
Att det inte får bli några
enmansutredningar som man
behåller för sig själv.

lönemässigt, inom mitt område.
Vill man som tekniker vandra
vidare för att få bättre ekonomiska förhållanden och högre
status kan man annars lätt hamna
på chefsjobb som man kanske
Urbanharlångerfarenhetinom
Ericsson. Han började 1978 på inte är så intresserad av.
Jan-Erik Berg ser också utEllemtel med utveckling av diginämningen
till specialist som en
tala abonnentsteg. Efter ett år på
merit.
En
bekräftelse
på att han
ERA mellan 1984-85 arbetade
han under ett par år på Ericssons har avancerade arbetsuppgifter
utvecklingskontor i Brighton, och att han en längre tid i praktiken jobbat som specialist inom
England.
sitt område.
-Tillbaka i Sverige hamnade
Jan-Erik började på Ericsson
jag på ETX som projektledare i
Radio Systems 1983, då som
ett år. 1988 kom jag till ERA
igen och har tillhört avdelning- utredningsingenjör och kom sen
en R/U sedan snart två år till- in på arbetet med att beräkna
signalstyrkan (radiotäckningen)
baka.
när det gällde mobiltelefonHelena Andersson
system i England.
Jan-Erik knöts sen mer och
mer till vågutbredning, ett område som Ericsson då inte hade
någon större erfarenhet av när
det gällde mobiltelefonsystem.
1989 blev han erbjuden jobb
på tekniska utvecklingsavdelningen och idag arbetar han bl a
med mikroceller, eller rättare att
ta fram modeller för simulering
av egenskaper hos mikroceller.
Han medverkar i olika projekt,
bl a i EG-sammanhang, och har
en stor kontaktyta.
- Trots att jag inte är chef i
Jan- Erik Berg
- Jag tycker att det är bra att det ordets vanliga betydelse, fungfinns ett alternativ till att bli chef, erar jag nog ändå många gånger
säger Jan-Erik Berg, nyutnämnd som en chef, konstaterar Janspecialist inom ämnet vågut- Erik Berg. När det gäller arbetet,
bredning på Ericssons affärsom- vissa projekt, men jag har naturligtvis inte någon personaladmiråde Radiokommunikation.
- För mig innebär specialist- nistration.
- Att jag som specialist har ett
tjänsten inte någon större skillnad vad det gäller arbetet efter- områdeattbevakainnebär också
som jag hade den typen av upp- att jag ska föra ut kunskapen i
gifter redan tidigare. Men jag företaget.
Lars CederquisX
kan avancera, bland annat
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Nu kommer Sydostasien
Sydostasien har idag en mycket snabb utveckling på
området telekommunikation och regionen är på god
väg att bli en av Ericssons viktigaste marknader för
mobiltelefoni.
Under sommaren har kontrakt för utbyggnad av
mobiltelfoninät tecknats med Malaysia, Indonesien
och Singapore. I augusti invigdes dessutom Ericssons
TACS-system i Singapore.
Ericssons aktiviteter i Sydostasien
har under senare år varit omfattande. Bara sedan ifjol har antalet
abonnenter i regionen fördubblats och idag betjänar Ericssons
system 167 000 abonnenter i området.
- Det är i huvudsak tre faktorer
som ligger till grund för den telecom-boom som nu råder. I flera
av länderna har man i dagsläget
en hög ekonomisk tillväxt, vissa
länder har en BNP-ökning med
10 procent per år.
- Den tredje faktorn är att det är
förhållandevis billigt att använda
iltelefoni i dessa länder, med
billiga taxor och hård priskonkurrens på terminalerna.

Invigning TACS

m

en 8 augusti invigdes Ericssons
ACS-system i Singapore. Med
vid invigningen fanns representanter från Singapore Telecom,
Olof Morander, koncernledningsfunktion marknad och Jan-Anders Dalenstam, marknadschef för
mobiltelefonsystem, ERA.
I kontraktet till Singapore ingår
49 plus 18 radiobasstationer, en
AXE-växel, ett voice mailboxsystem samt en träningsväxel.
Susan Törne jobbar på ERAs
marknadsavdelning med ansvar
för Singapore:
- Systemet har idag kapacitet
för upp till 30 000 abonnenter och
ger täckning över hela landet. Det
finns även siter som ger täckning
k tunnelbana och vägtunnlar.
Implementeringen av systemet
har pågått sedan årsskiftet med
Gösta Haraldsson som huvudprojektledare:
- Installation och driftsättning
ar gått bra tack vare att vi haft en
väl fungerande lokal projektorganisation och ett gott samarbete
med ENO (Ericsson Network) i
Singapore.

Starkt
växande
region inom
mobiltelefoni
Dessutom har försäljning av
mobiltelefoner kommit igång i
och med TACS-leveransen. Idag
säljs Ericssons HotLine och GEs
mobila terminaler i landet. Kommande aktiviteter för Singapore
under hösten är offerering av ett
GSM-system.
Republiken Singapore, med
dess tre miljoner invånare, haren
av de högsta BNP per capita i
Asien. Befolkningen består till
76 procent av kineser.

Utökning Jakarta
I Indonesien tecknades i maj ett
kontrakt motsvarande 80 miljoner kronor gällande utökning av
det NMT 450-system som kom
på plats i landet 1986. Utökningen
innebär en fördubbling av nätet
och kommer ge kapacitet upp till
30 000 abonnenter. Kontraktet
inkluderar även installation och
driftsättning. Leveranserna kommer att påbörjas i september i år
och avslutas i april 1992.
Indonesien, som är världens
största muslimska land, har en
befolkningsmängd på närmare
180 miljoner människor. Landet
består av hundratals öar, bl a Java,
Borneo och Bali. Närmare 100
miljoner människor bor på den
överbefolkade ön Java, där Ericssons system idag täcker huvudstaden Jakarta och förvaltningsstaden Bandung (10 respektive 2 miljoner invånare).

Ericsson var tidigt på plats med
mobiltelefonsystem av NMTstandard i bl a Malaysia. 1 9 8 5
installerades det första systemet och i somras tecknades
kontrakt om utökning av det
TACS-system man för två år
sedan också köpt av Ericsson.
Foto: Rickard Weesman.

även ett TACS-system, också det
levererat av Ericsson med tvåårsjubileum i somras.
På sikt är det endast TACSTACS expanderar
systemet som kommer att kunna
Kompetent kund
I Malaysia, liksom i Indonesien expandera, tack vare den högre
kapacitet TACS erbjuder. 55 000
och Thailand, var Ericsson tidigt
Den singaporeanska kunden,
på plats med NMT-system i mit- abonnenterfinnsidag anslutna till
Singapore Telecom, anses vara
nätet som dock under en längre
ten av åttiotalet. Idag har man
en av världens mest kompetenta
tid varit hårt belastat.
teleförvaltningar och
I sommar skrev
genomgår just nu en
Ericsson och den maprivatiseringsprocess.
laj iska kunden Celcom
- Singapore ses ofta
Sdn Bhd kontrakt om
som referens bland övutökning av nätet motriga östasiatiska länder.
svarande 280 miljoner
Därför känns det extra
kronor.
bra att Singapore TeleTACS-systemet ska
com, med bra insikt i
under 1992 klara att
systemet, anser sig vara
ge service till 140000
nöjd med Ericsson som
abonnenter på Maleverantör, menar Susan.
lacca-halvön.
Och utökningar är
- Under hösten påalltså redan på väg. I mitbörjas vissa uppgradten av augusti mottogs
eringar av systemet.
ett letter of intent för
Bl a kommer roaming
utökning av nätet till Den 8 augusti invigdes Ericssons TACS-system i
(samtrafik) att kunna
80 000 abonnenter, mot- Singapore. Från vänster Jan-Anders Dalenstam,
erbjudas med intilligsvarande ett ordervärde marknadschef på ERA, Richard Fong Keng Thong,
gande Singapore. Sysav 120 miljoner kronor. vice president på Mobile Communications Singapore
temen i länderna har
Implementering av detta Telecom samt Ericsson Communications VD i
Malaysia, Bengt Linder.
samma standard och är
avslutas i maj 1992.

Ericssons system täcker idag stora delar av Syd- och Sydostasien.
Indien är en hittills helt obruten marknad där Ericsson noggrannt
följer utvecklingen.

- i båda fall - levererade av Ericsson, berättar Rickard.
Malaysia har cirka 17 miljoner
invånare och var ett av de första
asiatiska länder att bli självständigt, efter att länge ha varit en
engelsk koloni. Kineserna inrättade tidigt en handelsplats där idag
huvudstaden Kuala Lumpur ligger.
Än i dessa dagar är det i huvudsak kineser som idkar handel och
som till 30 procent befolkar landet.

Indien väntar
Även i övriga delar av regionen
pågår akti v i teter. Ericsson har nyligen lämnat offert på ett AMPSsystem till det lilla, men rika,

kungadömet Brunei. Också i andra länder har Ericsson bevakning och följer utvecklingen i landet, ett sådant exempel är
Bangladesh. Den största utmaningen är dock Indien.
- Indien har ännu inte bestämt
sig för något system. Faktum är
att Indien är den nästan sista
obrutna marknaden i världen. Och
med tanke på landets folkmängd
innebär ju den indiska marknaden en enorm potential. Det berättar Anders Borneving, marknadschef för Syd- och Sydostasien på ERA.
Stora politiska omvälvningar på
kort tid medför nya möjligheter
för Ericsson i Indien.
Helena Andersson
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Mot den högsta toppen
115 minusgrader och med en vindhastighet på 15
sekundmeter nådde Mats Holmgren den 18 maj
höjden 7 850 meter på nordsidan av Mount Everest.
Det var i våras Mats bytte vardagen som programmerare på Radiosystem mot tre månader med den
svenska Mount Everest-expeditionens strapatsrika
klättringar uppför världens högsta berg.
- Det som fascinerar mig med
bergsklättring är kombinationen
av den fysiska och psykiska påfrestningen samt frihetskänslan.
Inga misstag tillåts och du är under en klättring helt hänvisad till
att klara dig själv.
Det är Mats eget svar på frågan
om vad som fått honom att med
livet som insats vilja klättra uppför världens högst berg.
- Men det är inte främst det
farliga som lockar. En klättring
som den här ger också hisnande
naturupplevelser och spännande
möten med andra kulturer, tilläg- över havet, via den 3 000 meter
ger han. Och faktum är att Mats höga, mycket svåra sydväggen.
inte direkt ger intryck av att vara
Då expeditionen anlände till den
någon våghalsig äventyrare.
tibetanska "huvudstaden" Lhasa
befann man sig på 3 700 metes
Det var från den åttonde mars i
år Mats tog ledigt från jobbet som höjd och här var man tvungna att
programmerare på Ericssons dot- stanna nästan en vecka för att
acklimatisera sig till den höga höjterbolag, Radiosystem Sweden
AB, för att som klättrare delta i den.
den svenska expeditionen till
- Därefter fortsatte vi med jeep
Mount Everest.
i nära en vecka innan vi nådde det
I truppen om totalt 21 man in- basläger på 5 200 meters höjd
gick, förutom de 12 klättrarna, varifrån vi började klättringen.
även läkare, journalist, filmare, Sträckan dit var kortare än 40 mil,
transportansvarig m fl. Då man
men det var med jämna mellannått Tibet anslöt även
rum nödvändigt att
15 inhyrda sherpas,
stanna och vila nåett nepalesiskt bergsgon dag vartefter vi
folk. Dessa stod för
nådde högre höjder.
matlagning och för att
Svåraste sidan
bära delar av utrust- Att klättra uppför
ningen på hög höjd.
nordsidan av Mount
Utöver en av svenEverest via den jaskarna nådde även två
panska-Hornbein-lesherpas toppen under
den, som vägen kalexpeditionen.
las, sägs vara svårare
För att satsa mot
den väg som Hiltoppen av Mount
g: än
lary och Tensing tog
Everest, 8 848 meter
som pionjärer 1953.
över havet, krävs Mate Holmgren i civil
många och långa för- mundering. Foto: Björn Men egentligen är det
tekniskt sett inte en
beredelser. Den förra Seger
särskiltsvår klättring.
svenska expedition
som 1987 gjorde ett försök miss- Det som gör Mount Everest svårt
är istället höjden och klimatet,
lyckades, och det var kärntruppen
därifrån som bestämt att i år prova menar Mats.
Mats berättar att det inte är särpå nytt. Mats kom med i förberedelserna lite av en tillfällighet ifjol skilt mycket tid man ägnar åt att
höst. Mats har dock lång erfaren- klättra uppför. Istället handlar det
mycket om att långsamt vänja sig
het av bergsklättring. Han blev
vid den tunna luften, vänta in en
intresserad genom sin bror och
gick sin första klätterkurs föröver väderlek som tillåter klättring
sju år sedan. I fjol sommar nådde samt att jobba upp och ned med
han toppen av Nordamerikas hög- att bära utrustning, mat m m.
- Under de tre månader vi var i
sta berg, Mount McKinley, 6 194

Mats från
Radiosystem
deltog
i Mount
Everestexpeditionen

Totalt 2 1 svenskar ingick i truppen uppför världens högsta berg. I
bakgrunden syns Mount Everest, 8 8 4 8 meter högt.
Foto: Claes Löfgren

Mats Holmgren jobbar till vardags som programmerare på Radiosystem Sweden AB. Under tre
månader i våras deltog han i den svenska expeditionen uppför Mount Everest, som bl a sponsrades av
Radiosystem. Foto: Claes Löfgren

väg var det inte mer än en sammanlagd vecka jag befann mig på
berget.

Nådde toppen
Det var stor dramatik då en ur
expeditionen, Lars Cronlund,
gjorde ett försök att nå toppen.
- Vi andra kunde med kikare
och teleskop följa hans väg mot
toppen. När han kommit upp fotograferade han en stund och skulle
sedan börja klättringen nedför
igen. Då var klockan 18.00 och en
timme senare skulle det vara
mörkt. Men när Lasse började nedstigningen hittade han inte rätt
väg. När han insåg det var klockan
så pass mycket att han var tvungen
att söka skydd i en bivack över
natten.
Det blev en lång, spänd väntan
den natten innan alla nästa morgon kunde konstatera att Lars fortfarande hade krafter kvar att fortsätta färden nedför. Då hade han
suttit på 8 600 meters höjd i tolv
timmar utan vare sig sovsäck, tält
eller syrgas. Hans räddning var
att han lyckats hålla sig vaken och
hela tiden hållt sig i rörelse. Hemkommen till Sverige visade det

sig dock att han förfrusit flera tår
värre än man först trodde och som
han nu fått amputera.
Mats fick också klartecken för
ett toppförsök, men det fick avbrytas i läger tre på 7 450 meter på
grund av problem med luftrören.

Kungen beskyddare
I början av juni var Mats och de
övriga tillbaka i Sverige igen. Från
Arlanda kördes expeditionen raka
vägen in till Skansen, där kungen
- som varit gruppens högste beskyddare - hälsade välkommen
hem.
Och på jobbet är Mats idag i
färd med programmeringen till
version två av Radiosystems nya
NMT-basstation. Tillbaka i vardagen, alltså. Men hur känns det
efteråt, vad finns det nu för utmaningar kvar som kan mätas med
Mount Everest?
- Detfinnsmycket kvar. Många
av världens berg kan erbjuda antingen svårare klättring eller minst
lika vacker miljö som kring Mount
Everest. T ex Shivling i Indien
har jag börjat titta på som en framtida utmaning.
Helena Andersson

Kort om Radiosystem
Radiosystem Sweden AB är
sedan 1 9 8 8 ett Ericssonägt
bolag som operativt tillhör affärsområde radiokommunikation, BR, och är lokaliserat i
Kista.
Tyngdpunkten i verksamheten är tillverkning och försäljning av radiobasstationer av
NMT-standard för den Nordiska marknaden, Schweiz och
Fjärran östern. Den nya basstationsfamiljen R S 9 0 0 0 innehåller hela 3 2 kanaler jämfört
med tidigare åtta.
Dessutom levererar Radiosystem NMT-basstationertill ERA.
Dessa ingår i de system som
ERA med stor framgång säljer
i Centraleuropa.
Till Radiocom 2 0 0 0 , ett
franskt mobiltelefonsystem, levererar Radiosystem samtliga
radiobasstationer.
Inom mobildata tillverkar man
radioutrustning i Mobitex för
Ericsson Mobile Communications. Radiosystem tillverkar
också filter och andra komponenter för system som AMPS,
TACS, PCN och G S M .
Omsättningen 1 9 9 0 var cirka
5 5 0 milj kr och antal anställda
är idag 4 2 0 personer.
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UTSIKTEN
AV MATS HALLVARSSON

Framtidens telefoni

Peter Högman visar hur en simulator arbetar i ett mobiltelefonnät.

Succé för simulatorn som
sparar tid och pengar
- Utan UPSim-simulatorn
jde Ericsson nog haft
att hålla tiden när
det gällde det nya mobiltelefonsystemet GSM, säger
Peter Högman, som för
gfrå år sen satt nå ETX där
^ a n och ett par man till
fick uppdraget att utveckla en ny simulator.
-Tack vare UPSim kunde vi nu
pröva att de olika delarna i GSMsystemet fungerade tillsammans
utan att behöva vänta på att alla
delarna var färdiga samtidigt.
En simulator används för att
simulera något, dvs i praktiken
betyder det att simulatorn kopplas in i stället för något annat. Den
föreställer alltså något i systemet.
UPSim kan föreställa alla delarna av t ex ett mobiltelefonsyst e m (utom radiosträckan, än så
^ ^ i g e ) och varje enskild del kan
testas mot UPSim i stället för mot
ett befintligt system. Något som
innebär besparingar, både i tid och
pengar.
UPSim (User Part Simulator) är
siskt sett en vanlig persondator.

*L

En traktor
- UPSim har kanske varit lite trög,
men den börjar nu bli riktigt bra,
säger Peter Högman. Men vi hade
ont om tid och vi var först ute efter
en "traktor" som fungerade och
inte en Rolls Royce. (Ändå har den
inte varit gratis. Ericsson har satsat
många miljoner på utvecklingsarbetet, men räknar förstås med att få
tillbaka en hel del.)
- Vi har tidigare varit dåliga på
att identifiera behovet av provningshjälpmedel, men Christer Hise
på ETX som gav oss uppdraget för
drygt två år sen var framsynt.
Tre man var med från början.
Peter Högman, då på ETX nu ERA,
samt Jörgen Tränk och Percy Gustavsson på Programatic. Ett konsultföretag som nu svarar för försäljningen av produkten och är till
hälften ägt av Ericsson.
Den första utgåvan av UPSim
(en simulator för att prova växeldelen i olika system) var klar i juni
1990 och då började man också
med en ny version som skulle täcka
behoven på radiokommunikationssidan. En tredje version spe-

cialiserades för installationstest av
basstationer.
- UPSim har nu tagits fram i fyra
versioner, berättar Henrik Eriksson på Programatics huvudkontor
i Karlstad. Till den fjärde versionen har vi tagitframett kort som är
generellt och som vi kan bygga
vidare på. Den kommer i vår att
ersätta de tidigare modellerna.

Succé
UPSim används nu överallt inom
GSM-projektet, som arbetar med
det paneuropeiska mobiltelefonsystemet GSM (även kallat
CME20) där man ska kunna använda en och samma mobiltelefon
i hela Europa.
Vid installationen av radiobasstationer i Tyskland gjorde simulatorn succé. Enligt planerna skulle
första delarna av systemet vara i
driftden 1 juli och tack vare UPSim
i form av en bärbar Toshiba gick
installationsproven på rekordtid. 20
minuter per station, vilket betydde
att man t o m blev klara före tidplanen.
Eftersom mycket inom systemet
utvecklats parallellt var det nödvändigt att kunna simulera omgivningar.

PC-baserad
En stor fördel med UPSim är att
den bygger på en vanlig persondator, en PC, och att man använder
programspråket UNIX. Det betyder att man kan utnyttja många nya
program, t ex från IBM, utan att
behöva byta hårdvara.
UPSim är anpassad efter CCll T
CCITTÖ7
(Protokollstandard för
transporter i fasta nätet)

SS#7 (signalsystem nr7) på switchingsidan. (Det gäller alltså en europeisk standard för protokoll, som
förmedlar transporterna i nätet.) I
kommunikationssnitten mot basstationerna används protokollet
LAPD.
Simulatorn togs som sagt fram
för mobiltelefonsystemet GSM,
men den har gjorts så generell att
den kan fungera i många system.
Till exempel det vanliga telesystemet TUP liksom Nordiska
mobiltelefonsystemet NMT. Den
kan också användas i framtidens
intelligenta telenät, ISDN-nät.
Totalt finns simulatorn nu i drygt
100 exemplar på ett flertal platser.
I Australien, Frankrike, England,
Tyskland, Italien, Spanien och
Norden.

Användarvänlig
- Detfinnskonkurrenter som tagit
fram liknande maskiner, säger
Percy Gustavsson på Programatic.
Men många är betydligt dyrare och
ingen verkar upplevas så användarvänlig som UPSim.
- Vi har satsat på främst funktionstestning inom AXE och konstruerat fönsterbaserade menyer
som är lika de som testarna redan
lärt sig. De behöver alltså inte lära
om och kan själva leta sig fram i
systemet. Utbildningen är annars
på fyra dagar och de flesta inom
GSM-projektet har gått kursen.
- För intresserade kan vi meddela att vi kommer att köra schemalagda kurser i höst, avslutar
Percy Gustavsson på Programatic.
Lars Cederquist
LAPD
(Protokoll för snitt
mot basstationer)

UPSIM (User Part Simulator) kan användas för att
testa de olika enheterna i t ex det nya paneuropeiska
mobiltelefonsystemet GSM (ovan). Det enda som än
sä länge inte kan provas av UPSim är radiosnittet mellan basstationen och mobilen. UPSim är lätt att använda och den ingår
nu som en del i utveckling, installation, utbildning, kunddemonstration mm.

Framtidens telefoni, ISDN, är
redan en kommersiell verklighet i tre europeiska länder. 1992
väntas ytterligare sju länder köra
igång med Euro/ISDN. Därmed
ökar också try eket för att ta nästa
stora utvecklingssteg, ett europeiskt bredbandsnät, som kan
komma åren efter sekelskiftet.
ISDN, Integrated Services
Digital Network, har länge varit
på telebranschens läppar. I början beskrevs ISDNs servicemöjligheter i lyriska tongångar - de
integrerade digitala nätverken
skulle bl a tillåta teleabonnenterna samtidigt sända datainformation, faxmeddelanden, söka i
databaser och tala i telefon, göra
bankärenden osv. Kort sagt telefonlinjerna skulle kunna göra
mycket mer, mycket snabbare
och mycket billigare.
Men de senaste åren har tonen
blivit mera nykter, för att inte
säga skeptisk hos vissa bedömare, som tröttnat på pratet och
äntligen velat se resultaten.
Nu finns det emellertid i liten
skala. England, Frankrike och
Tyskland har sedan snart två år
kunnat erbjuda vissa kunder
ISDN-tjänster på kommersiellt
allvar. De flesta övriga västeuropeiska länder har än så länge
endast pågående pilotprojekt
som nyligen har startat eller skall
starta.

England först

och mindre samt komma in i
hemmen när utrustning och tjänster blir billig vardagsmat.
10 europeiska länder ligger i
startgroparna med inhemska pilotprojekt. Sju räknar med att
redan 1992 gå över till kommersiell verksamhet enligt de
standarder som det europeiska
standardiseringsinstitutet ETSI
håller på att arbeta fram och som
skall lägga grunden till EuroISDN med start kanske redan
nästa år. England, Frankrike och
Tyskland tar detta steg 1993.
Telebranschen börjar därför nu
på allvar förbereda sig för nästa
steg, det som skall bära framtidens telefontjänster runt om i
Europa på snabba elektroniska
motorvägar, nämligen bredbandsnäten.
Att bredbandsnäten kommer
att behövas står alltmer klart.
Skulle utvecklingen stanna vid
den basservice som dagens telefonnät svarar för kan man räkna
med en mycket besvärlig utveckling för telekommunikationsbranschen.

Allt mindre lönsam
Basservicen i form av vanliga
telefonsamtal och enkel dataöverföring kommer att bli allt mindre lönsam för telebolagen. Den
teknologiska utvecklingen leder
till allt billigare komponenter,
vilket pressar priset på
bastjänsterna, vilket leder till
ökad konkurrens. Efterfrågan går
inte att stimulera särskilt mycket
med prissänkningar. Dessa måste i så fall vara så stora att de hotar
skada företagens lönsamhet.
Redan idag är de mer avancerade teletjänsterna, som mest
köps av företag, det lönsammaste
segmentet i telebranschen. Det
är här de nya konkurrenterna kliver in och skummar grädden av
mjölken. För att inte bli sittande
med enbart den traditionella basservicen måste alltså de stora
telebolagen gå vidare och satsa
på bredbandsnät som kan bära
hela det väldiga spektrat av utökade tjänster som bl a ISDN representerar.
Den brittiska analysfirman
Analysis har gjort en intressant
studie av de ekonomiska förutsättningarna för bredbandsnät.
Analysis räknar med att telenätens basservice i Europa idag
motsvarar en försäljning kring
150 miljarder kronor. Värdet på
samma service minskar med ca
20 miljarder under de närmaste
tio åren med inflationen inräknad.

England var först ute i slutet av
1988 och har hittills koncentrerat sig på att ansluta medel- och
stora företagsväxlar till det publika telefonnätet. Servicekatalogen omfattar ett trettiotal tjänster, men det huvudsakliga användningsområdet har varit
datakommunikation. Engelsmännen är försiktiga i sina uttalanden men säger att resultaten
är uppmuntrande.
Detsamma kan interiktigtsägas för Tyskland som inriktade
sin ISDN-satsning på avancerade rösttjänster. Data-, text- och
bildtjänster har använts i mycket
liten utsträckning. De kommersiella framgångarna har därmed
i stort sett'uteblivit.
Fransmännen har prövat en
bredare framkomstväg där man
bl a har ingått ISDN-partnerskap mellan användare, serviceföretag och det franska televerket, France Telecom. Dessa samarbeten har inneburit en betydligt bredare användning av
ISDN-tjänster än i England och
Tyskland. Ca 75% är överföringar av bilder och dokument, ca
20% är dataöverföring. Det mes- Ger god tillväxt
ta av ISDN-användningen sker Däremot ger de avancerade
över PC.
röst-, data- och bildtjänsterna en
stor tillväxtmarknad som kan
Marknaden finns
komma att öka totalmarknaden
Någon riktig utvärdering av med närmare 40% de närmaste
ISDN går ännu inte att göra. De 20 åren. Den kan komma att vara
brittiska och tyska erfarenheterna värd över 200 miljarder kronor
är blandade men det kan bero på framemot år 2010, vilket mottjänsteutbudets struktur, prissätt- svarar en ökningstakt på ca 23% per år utöver den allmänna
ningen och tekniska orsaker.
Sammantaget med de mer po- tillväxten i ekonomin. Bredsitiva franska resultaten visar de bandsnät skulle därmed kunna
dock att det finns en marknad införas med goda ekonomiska
bland de stora kunderna. Det förutsättningar. Ja, man skulle t o
stämmer med prognoserna som m kunna säga att det är nödvänalltid sagt att ISDN skulle börja diga för att teleföretagen återtar
i de stora multinationella företa- något av sin ställning som en
gen, fortsätta hos de medelstora tillväxtbransch.

ii
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Vada breda
band?

På bred front först
till företagen
Företagen kommer att
bli de första att utnyttja
bredbandstekniken. Det
är där behoven och
resurserna finns. Konstruktörer kommer t ex
att kunna sitta vid sin
dator på varsin sida om
oceanen och arbeta med
ett problem tillsammans
på en gemensam skärmbild om de vill. Exakt
hur den nya tekniken
kommer att utnyttjas är
det dock fortfarande
svårt att ha annat än
visioner om. Vissa användningsområden syns
dock redan nu klart.

Vet du vad bredband är?
Bredband är en term som
användsflitigtinom Ericsson idag, men alla vet inte
vad det står för. Den
bygger på en helt ny teknik
och kan innebära stora
förändringar för telekommunikationen i framtiden.
Allra största delen av telefonledningarna vi har är gjorda av koppar.
Så länge vi bara använde dem för att
prata genom räckte de till. Men idag
använder många företag telefonledningarna för att skicka stora mängder datainformation. Den tar stor
plats och dessutom går det långsamt.
Mängden datainformation mäter
man i Bit. Vanliga samtal motsvarar
64 Kbit per sekund, det vill säga
64 000 bit, vilket en vanlig telefonledning klarar av. Det kallas också
för smalband. Över64 Kbit/sek och
upp till 2 Mbit/sek, 2 000 000 bit,
kallas wideband.

Fiber ett måste
De ledningar som kan överföra över
2 Mbit/sek är bredband.Redan idag
går det av överföra 565 Mbit, men
gränsen är inte nådd i och med det.
Nu experimenteras med att dessutom använda olika färger och på så
sätt kunna sända flera gånger så
mycket.
Något som är helt avgörande för
bredbandsöverföringar är fiberledningar. Genom fiber går det attskicka
ljusimpulser, vilket gör att
överföringarna går snabbare. Fiber
har också en oerhört mycket större
kapacitet än vanliga kopparledningar.
Två personer står på varsin bergstopp och ska kommunicera med varandra. Om de ropar tillräckligt
högt, når ljudet visserligen fram,
men det går långsamt. Om de istället
använder ficklampor och skickar
meddelanden till varandra med hjälp
av morsealfabetet går det betydligt
snabbare. På samma sätt skickas
informationen som består av olika
kombinationer av ljuspulser genom
glasfibern.

Nya produkter
Genom att koppla samman fiberledningarna med nya produkter som
DXC, Digital Cross Connect, kan
man också öka kapaciteten i nätet.
Den klarar de stora informationsmängderna på ett helt annat sätt än
AXE-växeln kan. Den kan också,
om enfiberskulle gåav någonstans,
automatiskt skicka informationen en
annan väg, så att den kommer fram.
klag måste överföringar för
höghastighetsöverföringar kopplas

Det nya inom telekommunikationsområdet är bredband. En helt ny teknologi erbjuder möjligheter som vi aldrig tidigare kunnat drömma om. Men vad är egentligen bredband?
Och vad ska man ha tekniken till? Illustration: Kim Gutekunst.
Tekniken för att klara detta kallas
manuellt i nätet. Med DXC kan
istället till exempel företag hyra så- Bredbands-ISDN (Integrated Serdan överföringar, bara vissa timmar vice Digital Network).
Än finns inte Bredbands-ISDN
under natten och sedan använda sitt
enligt den här visionen. 1994-95
telenät som vanligt.
Alla förändringar i nätet, sker med beräknas de första produkterna finnas ute. Däremot
hjälp av FMAS,
finns redan bredFacility Managebandsprodukter
ment Application
för företag.
System, som tillhör
Om man vill
TMOS-familjen O l i d ~ Clllt
l d l
hålla en video(Transport Mana
konferens idag,
gement Operationoch det inte finns
al System). Med
bredband, måste
FMAS kan man
styra hur kapaciteten i nätet ska man boka en tid för överföringen
hos televerket långt i förväg.
vara fördelat från gång till gång.
Med B-ISDN däremot kan föreUtvecklingen av bredband skyndas på av företagen. De vill kunna taget själv bestämma sig för att ha
använda sina telefonledningar till en videokonferens och använda ledbåde tal, dataöverföringar och över- ningen, eller en del av den till det.
Man kan också under ett telefonföringar av bild och video. Och de
vill kunna välja till vad de ska an- samtal, över samma ledning som
vända ledningarna till från gång till man talar i, skicka bilder, som kommer upp på mottagarens PC-skärm.
gång.
För att klara det krävs ATM-tekEn vision är att man ska kunna
använda samma fiberledning till all nik. ATM, som står för Asynchroöverföring. Det skulle innebära att nic Transfer Mode, är tillsammans
vi hemma får TV, telefon och data med fibern en grundsten för
via en enda glasfiber, vilket också bredbandig kommunikation.
Idag utnyttjas inte utrymmet efkallas Fiber To The Home.

Tal, data,

endafiber

fektivt i nätet, även om överföringarna sker via fiber. Med ATM-teknik skickas informationen i form av
små paket.
Den första delen av paketet talar
om vart resten ska ta vägen. Det är
alltså en adresslapp. Tack vare
adresslappen kan man skicka olika
typer av information, som ska till
olika mottagare, samtidigt i samma
fiber.
Samma princip som vid bilköer,
den så kallade blixtlåsprincipen, används tills hela utrymmet är fyllt
med små paket.
ATM-tekniken är en helt ny generation av teknologi. Ericsson är
inte på något sätt ensamma om den,
utan följer den standard som finns,
men hur man sedan utvecklar själva
produkterna kan skilja mycket mellan olika telekommunikationsföretag.

Förlorat bagage
Flygbolag är en typ av företag som
kan ha stor nytta av B-ISDN. Inte
bara för biljettbeställning, utan
också för förlorat bagage.
När en passagerare vid ankomsten upptäcker att bagaget inte

kommit fram kun flygpluispjp*'
nålen snabbi leta rätt på i vilken
stad bagaget hamnat. Via en bildskärm kan passageraren se om det
verkligen är rätt bagage och sedan
få det sänt till sig med nästa plan.
B-ISDN kommer säkerligen att
användas inom utbildningen i framtiden. Istället för att, som man gör i
Australien ha skolan via radion, kan
man kommunicera via bildskärm.
Även sjukhus kommer att få stor
nytta av tekniken. Bildkvaliteten på
överföringarna blir så bra att man ,
till och med kan skicka över röntgenbilder och diagnostisera varenda
skuggning utan att vara rädd att det
är överföringen som förändrat något i bilden.
Men detfinnsen hake - det kommer att ta lång tid innan bredband
finns tillgängligt i större skala.
De vanliga kopparledningarna
byts visserligen ut mot fiber, men i
första hand när de är utslitna. Och
att lägga nya ledningar avfiberär en
stor investering.
Så fram till slutet på seklet är det
framförallt företagen som kommer
att få tillgång till bredband.
Helena Liden

Persondatorerna har gjort stor entré på företagen. Utbredningen och
utvecklingen både av hårdvara och
programvara har gått mycket
snabbt. Vad som händer nu är att
persondatorerna kopplas samman
i lokala nätverk, LAN, så att de kan
kommunicera.
Inom ett lokalt nätverk är informationsutbytet snabbt, överföring
avfileroch program går på nolltid.
Vill man däremot överföra filer
och dataprogram mellan geografiskt spridda lokala nätverk, mellan
ett i Stockholm och ett i Lund eller
Kalifornien, är det idag besvärligare.
Företagen har egentligen två
alternativ att välja mellan, långsamt
och billigt via det publika nätet
eller snabbt och dyrt via hyrda,
fasta 2 Mbit ledningar.

Videokonferens via PC:n kan bli möjligt i framtiden tack vare bredbandstekniken. Björn Wirén på
Ellemtels X-avdelning demonstrerar.
Man skulle också kunna tänka sig
Med bredbandsteknik kommer i exempel från Ericsson-världen
ett längre perspektiv det tredje kommer konstruktörerna i Sverige, att de hade videotelefoner på sina
alternativet, snabb och billig över- USA och Australien, vilka arbetar skrivbord som de såg och hörde vaföring. Med den nya tekniken kom- med MD110, att kunna skicka över randra via.
Videokonferens är redan idag
mer överföringen genom det pub- filer och program till varandra på
lika nätet att vara lika snabb som sekunden. Idag tar det så lång tid att verklighet och används i allt större
man inte bryr sig om att göra det. De utsträckning av företagen, även
inom ett lokalt nätverk.
kommer till och med att kunna sitta inom Ericsson.
Detta öppnar nya möjligheter.
Med bredbandsteknikens snabvid sin dator på varsin sida om
Snabbt som ögat
oceanen och arbeta med ett pro- bare överföring kommer bildKonstruktörer t ex aren yrkesgrupp blem tillsammans på en gemen- kvaliteten att bli betydligt bättre och
övriga hjälpmedel mer sofistisom arbetar med avancerade, stora sam skärmbild om de vill.
Den grundläggande förändringen kerade.Tänkefter. Videokonferens,
dataprogram som kan innehålla
både text och bild. För att ta ett som bredbandstekniken för med sig i de båda mötesrummen en personär kort uttryckt att kapaciteten att dator. Vad diskuteras? En ritning,
överföra information blir obe- en text. Mötesdeltagarna kan på
båda orter ha exakt samma
gränsad.
Om man samtidigt betraktar dokument uppe och gemensamt
utvecklingen inom datorbranschen, utföra ändringar.
När kommer då bredbandskomdär maskinerna hela tiden blir
munikation
att vara en verklighet i
kraftfullare,
snabbare
och
får
större
från till exempel EDS i Stockvardagslivet
på kontoret. Det dröjer
minneskapacitet,
öppnar
sig
ett
holm och sett att den kommit
förmodligen till slutet av decenniet.
intressant perspektiv.
fram, till exempel i Dallas.
Med obegränsad överförings- För att tekniken ska kunna utnyttjas
Hade den inte kommit fram
kapacitet och obegränsad minnes- till fullo måste nya produkter till
har man heller inte kunnat göra
kapacitet och snabbhet i datorerna även inom andra områden, nya anannat än att klaga hos de olika
kommer möj ligheterna att lagra och slutningar till persondatorer, nya
publika nätoperatörerna.
hämta information i databaser, oav- telefoner, nya videokonferenssett var de är geografiskt belägna utrustningar.
Välja själva
Företagen kommer knappast att
gentemot användaren, att bli fanMed den nya "Management
vara beredda att kasta ut all utrusttastiska.
Link" som kommunicerar enInformation kan lagras i form av ning de redan har, innan bredbandsligt OSI (Open System Interconrörliga bilder som användaren när tekniken och nödvändiga tillbehör
nection) kan företagen själva
som helst kan frysa och bearbeta är så väl utvecklade att företagen
välja vilka tjänster i det publika
vidare. Röststyrning av bland annat ser påtagliga möjligheter öppna sig
bredbandsnätet de vill utnyttja.
datorer
och telefoner kommer att om de går övertill den nya tekniken.
De kan dessutom bestämma när
Bredbandsteknik är ingenting
bli
allt
vanligare. Text-tolkning
de vill utnyttja dem.
direkt från handskrift kommer att som kunderna kräver idag, däremot
Både Ericsson och IBM anser
finnas som ett alternativ för dem observerar de intresserat Ericssons
att projektet med demonstratorn
som har svårt att komma överens verksamhet inom området. De vill
har bidragit till företagens framveta om Ericsson finns med bland
med tangentbord.
tida produkter inom bredbandsdem
som kommer att kunna erbjuda
området.
Video
på
linjen
dem morgondagens möjligheter.
För Ericssons del har bland
Vi återvändertill de två konstruktöannat dotterbolagen i Norge och
Text: Maria Rudell
rerna som samarbetade via varsin
Irland ingått i projektarbetet.
Foto: Lars Åström
terminal på varsin sida oceanen.

Samarbete med IBM
\

Under Telecom -91 kommer Ericsson och IBM att
för första gången demonstrera resultatet av ett
samarbetsprojekt som gör
det möjligt att förbinda
olika geografiskt spridda
arbetsstationer, stordatorer etc med hjälp av
det publika nätets bredbandstjänster.

Tillsammans med IBM har
Ericsson utvecklat en demonstrationsanläggning.
Den består av en cellbaserad
bredbandsväxel, sammankoppling
av olika företagsnät (LAN) och en
lösning förhurprivata(IBM:sNetView) och publika (Ericssons
TMOS) driftstödssystem kan
kommunicera med varandra.
Det sker via en unik förbindelse, en "Management Link" en världsnyhet i sig.

Samarbetet med IBM har pågått
under ett par år. Syftet har varit att
möjliggöra och studera ihopkoppling av lokala nätverk, LAN (Local
Area Network) över det publika
nätet.
Det har även syftat till att erbjuda privata nätövervakningssystem, information och smidig
kontroll av den tal- och datatrafik
som går via det publika nätet.

Skräddarsydda
Demonstrationsanläggningen
som visas på Telecom-mässan i
Geneve presenterar nya skräddarsydda bredbandslösningar för
olika behov. Kunder och privata
nätoperatörer nu får tillgång till
dessa. Tidigare har privata nätoperatörer saknat denna möjlighet.
De har släppt iväg information
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Utveckling
med ljusets
hastighet
Från solkatter till fiberoptik
Utvecklingen inom fiberoptiken har gått svindlande
snabbt. En teknik som i början
av 1970-talet var förbehållet
forskningslaboratorier används nu kommersiellt inom
många områden. Men tanken
på optisk kommunikation är
inte på långa vägar något nytt.
Optisk kommunikation, det vill säga en
synlig kommunikation, har använts sedan
urminnes tider. Flaggor på skepp, morsealfabetet med hjälp av solkatter har använts för att skicka meddelanden, där
rösten eller andra ljudkällor inte räckt till.
Under andra världskriget använde sig
tyskarna av en koncentrerad ljusstråle som
skickades genom luften för att kommunicera mellan olika delar av styrkorna.
Om det hade varit vackert väder jämt,
hade kanske utvecklingen stannat där.
Regn och dimma försvårar möjligheterna att se ljussignalerna och forskare
började laborera med att skicka ljus inuti
något annat för att göra sig oberoende av
vädrets makter.

Lysande idé
Under 60-talet kom det amerikanska forskningsföretaget Bellabs med en metod att
skicka infrarött ljus genom vakuum-rör.
Rör användes i andra tekniska sammanhang som ledare och därför låg tekniken nära till hands, men den var inte
särskilt effektiv för ljus.
Medan övriga forskare fortsatte att fundera, meddelade Kao, en materialfysiker
England att det var teoretiskt möjligt att
leda ljus i glas.
Ingen trodde honom förrän han 1966 på
papper bevisade att det faktiskt var möjligt. Enligt hans beräkningar skulle det gå
om bara glaset var tillräckligt rent.
Forskarvärlden tvingades acceptera
hans teorier och detta satte igång en revolution inom området. Alla försökte bevisa
att det gick också i praktiken.

Rent glas
En amerikansk glastillverkare, Corning,
satsade stora resurser på att ta fram ett glas
som var tillräckligt rent och 1970 presenterade de en optisk fiber med de egenskaper som Kao hade förutsagt. Han hade
alltså haft rätt.
Om man skickade ljus genom glasfibern fanns 1 procent kvar av ljuset efter 1
kilometer. I våra öron låter det inte som
något bra resultat, men på den tiden var
det revolutionerande. De fiberoptiska kablar som Ericsson idag producerar, har 95
procent kvar av ljuset efter 1 kilometer.
För att kunna utnyttja fiberns unika

möjligheter krävs ljuskällor, oftast lasrar,
med mycket goda spektrala egenskaper.
Därför jobbade forskarna lika hårt med att
utveckla lasertekniken, som på att hitta
den perfekta strukturen på glasfibern.

Laser nödvändig
I slutet av 50-talet kom de första lasrarna,
och i början av 60-talet presenterades först
en rubinlaser och därefter en diodlaser.
Ingen av dessa klarade rumstemperatur^
men diodlasern var den teknik man byggaV-»'
vidare på. 1970 kom så den första lasern
som kunde flyttas ut ur laboratorierna.
Lasertekniken bygger på en kärna av
kemiska material och dessa fortsatte man
att experimentera med i olika sammansättningar. Man ville ha en perfekt våglängd
på ljuset genom fibern så att kapaciteten
skulle bli så hög som möjligt och så lite
som möjligt av ljuset skulle gå till spillo.
Med matematiska beräkningar och försök har man idag fått fram en fiber som har
en oerhört hög kapacitet.
Och en så kallad singelmodfiber är bara
9 tusendels millimeter i kärndiameter!

Oändlig
Hur mycket vi än i framtiden kommer att
vilja skicka genom dessa ledningar a;
kiseldioxid, eller kvarts som vi kallar det.
dagligt tal, så kommer det att få plats.
Kapaciteten är i det närmaste oändlig!
Det låter svindlande och kanske lite orealistiskt. Har inte forskare sagt så här om
annat också? Nej, faktiskt inte.
C
En enda fiber kommer i framtiden att
kunna transportera 1 000-tals TV-kanaler.
Det ska jämföras med en satellit som kan
hantera några tusen radiofrekvenser och
ett tiotal TV-kanaler.
Hindret i framtiden finns alltså inte i
fibern, utan i hur man ska hantera all den
information som transporteras innan den
skickats och när den kommit fram.
Helena Liden

HÄR
ATM
Asychronic Transfer Mode, en
ny teknologi som används inom
bredbandsområdet och som
möjliggör flexibel överföring
av olika bit-hastigheter. ATMtekniken ökar också kapaciteten i nätet.
BREDBAND
överföringar på över 2 Mbit
per sekund (2 miljoner bit).
Idag kan man överföra närmare 6 0 0 Megabit per sekund

Foto: Lars Åström

Tommy
lornmy Westin,
Westin, Ellemtel:
tllemtel:

"Kunskapstörst är drivkraften"
Ellemtel, forskningsföretaget som
ägs gemensamt av Ericsson och
Televerket, har hittills inte varit så
framträdande i rollen som marknadsförare av sin verksamhet
Men det är här som många av
Ericssons produkter kommer till,
innan de så att säga blir produkter, bland annat B-ISDN.
Föregången man visade upp sig ordentligt
inc^P^redbandsområdet var under ISS-90 för
drygt ett år sedan, då man vid en mycket
uppskattat demonstration presenterade den
första prototypen för höghastigetsöverföring
av bland annat High Density TV med hjälp av
^ bj^Épdsteknik. Ingen av konkurrenterna
" r ^ Ä u n n i t lika långt.
Demonstrationen är fortfarande lika populär och rullar på för fullt. Under 1990 hade
man 720 besökare vid 27 tillfällen. Hittills i år
har man haft 450 besökare vid 33 tillfällen.

Efterfrågan
B-ISDN och ATM-tekniken har tagits fram
på Ellemtels X-avdelning som arbetar med
^teknikutveckling. Samma avdelning var det

också som tog fram ISDN för smalband, NISDN.
För att få ett perspektiv kan vi jämföra
bredbandsutvecklingen med just N-ISDN.
Tommy Westin, chef för avdelningen berättar:
-1980 lades grunden för tekniken inom
ISDN-området för smalband, berättar han.
1984 kom vi fram med en systemprototyp och
runt 1990 kom de första produkterna.
-Även för bredbandsISDN tar det tio år från
teknologi till färdig produkt. Vi började med tilllämpad forskning inom BISDN-området 1985. Idag
finns de första systemprototyperna och 1995-96 planerar EG:s RACE-program
för att det finns kompletta
B-ISDN-produkter på marknaden.

borde ha tagit betydligt längre tid att få fram
prototyper.
Marknaden har efterfrågat den flexibla
bandbredden och de kraven har kommit från
så många håll. Då går också utvecklingen
snabbare.

Tre dimensioner
Tommy Westin tror att B-ISDN i framtiden
kan ge oss svindlande möjligheter.
Överföring av röntgenbilderfördiagnos, homeshopping och kommunikation mellan olika lokala nätverk är det som
ligger närmast i tiden,
men utvecklingen kan gå
längre än så.
- Om man spekulerar
lite i framtiden tror jag
säkert att vi kommer att
få se mer udda tillämpningar, säger han. Förutom möjligheter att själva påverka det vi vill
se, kan vi kanske också få tredimensionella
bilder.
Vad sägs om att ringa upp en bekant och se
denne framträda i rummet som en tredimensionell figur?
Trots att Ellemtel är ett mycket "hemligt"

"Det är svårt
att veta hur
mycket man ska
dela med sig "

Ny teknologi
Men det finns en stor skillnad mellan utvecklingen av N-ISDN och B-ISDN.
N-ISDN använder sig av existerande teknik. B-ISDN bygger på en helt ny typ av
teknologi, vilket innebär att det egentligen

ÖRKLARAS BREDBANDSTEKNIKENS NYCKELTERMER
i > ( 6 0 0 miljoner bit) tack vare bland
\ annat fiberoptiska kablar och den
nya ATM-teknologin.

omdirigeringar i det optiska nätet.
Dirigerar bland annat automatiskt
om trafik vid avbrott på linjen.

B-ISDN
Broadband Integrated Services
Digital Network, ett koncept som
gör det möjligt att integrera överföring av tal, data och bild över
fiberoptiska nät med stora bandbredder.

FMAS
Facility Management Application
System, övervaknings- och styrningssystem för bredbandsnät.
Med hjälp av FMAS kan man från
gång till gång bestämma vilken
typ av överföringar som ska göras
på olika linjer i nätet, till exempel
tal, data eller bild.
FMAS tillhör TMOS familjen,

DXC
Digital Cross Connect. Växel för

TMOS står för Transport Management Operational System,
det vill säga styrnings- och övervakningssystem för olika typer
av transportnät.
SMALBAND
Överföringar på upp till 6 4 Kilobit per sekund (64 tusen bit).
WIDEBAND
överföringar på upp till 2 Megabit per sekund (2 miljoner bit).

företag, med rigorös säkerhet, är de inte på
något sätt isolerade från omvärlden, snarare
tvärt om.
- Vi tar inte fram grundteknologin på
Ellemtel, säger Tommy Westin, men för att
kunna påverka och ta till oss det bästa som
finns inom grundteknologin, måste vi ha kunskap.
- Därför arbetar vi mycket tillsammans med
enheter inom Ericsson som bedriver denna
typ av verksamamhet och med andra större
företag som till exempel Texas Instruments.
Inom RACE-projektet samarbetar många företag med att ta fram ny teknologi och att hitta
gemensamma standards. Det är inte alltid
enkelt.
- Det är svårt att veta hur mycket man ska
dela med sig, säger Tommy. Det är hela tiden
en balansgång.

Kunskapstörst
ATM-tekniken, som är en ny teknik för flexibel överföring av olika bit-hastigheter, behärskas av alla de stora telekom företagen
idag, men det är när det kommer till hur den
tekniken ska användas i prototyper och produkter som skillnaderna visar sig.
- Inom just ATM-tekniken klarar vi oss bra
jämfört med konkurrenterna, säger Tommy.
En av orsakerna är en helt unik krets, som
tagits fram av Ellemtel med hjälp av en avancerad teknologi från Texas Instrument.
Kretsen som innehåller 850000 transistorer
realiserar själva kärnan av en ATM-väljare.
Ett kretskort uppbyggt med ett antal sådana
kretsar klarar av att flexibelt hantera cirka
4 Gbit/s (4 miljoner bit per sekund).
Som jämförelse kan sägas att det motsvarar
det antal 64 kilobits kanaler som en fullt
utbyggd 64 k gruppväljare i AXE 10 klarar av
att hantera.
De som arbetar med utveckling på Ellemtel
tillhör en liten och exklusiv skara som får
fungera om uppfinnare och det är det som
driver dem.
- Moroten för dem som arbetar här, säger
Tommy, är att hela tiden få veta mer, att förstå
mer. Kunskapstörsten är drivkraften.
Helena Liden
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- 1 det nybyggda huset i Toronto samlas nu alla affärsenheter inom EGE för första gången på ett enda ställe.
Medarbetare från GE i Kanada, från Ericsson i Kanada och från Ericsson i Sverige ska tillsammans
skapa en bra bas att arbeta vidare från. Att få vara
med och göra detta känns stimulerande. Det säger
Bernt Högberg, som nyligen tillträtt som vVD för
Ericsson GE Mobile Communications, Canada, EGC.

På väg till
Toronto
På försommaren skedde en omorganisation av Ericsson-GE's verksamhet i Kanada. Lionel Hurtubise,
VD för LMC (Ericsson Communications Inc) och EGC, har som tidigare sitt kontor i Montreal. Härsker
all utveckling av programvara för
mobiltelefoni.
I Toronto, där man just flyttat
in i det nya huset, samlas affärsenheterna mobiltelefonsystem,
mobiltelefoner, mobildata och
landmobil radio. (I EGC's lokaler
i Toronto finns även personsökarverksamheten, som dock inte ingår i joint venture-bolaget.)
- Vi är ungefär 240 medarbetare
och av dessa har ett 20-tal flyttat
från Montreal till Toronto, berättar
Bernt.

Bred erfarenhet
Bernt Högberg ärcivilingenjöroch
civilekonom och arbetade många
år på stora svenska företag som
Electrolux och The Axel Johnson
Group innan han 1987 kom till
Ericsson Radar Electronics, Stockholm.
- Där arbetade jag med ledningssystem till försvaret, berättar han
och tilläggeratt han är reservofficer
i flygvapnet.

Förra året gick Bernt över till
Ericsson Radio Systems och marknadsavdelningen för mobiltelefonsystem. Där varhanansvarigför
marknadskoordinering i UK och
Oceanien. En tjänst som innebar
mycket resande dock inte till Kanada.
- Jag får ett intressant arbete på
EGC, säger han. Av två olika företagskulturer ska vi tillsammans
skapa något bra. Genom att målinrikta verksamhetenbördetkunna
gå att få bättre ekonomi. Innan jag
kom till Ericsson arbetade jag på
bolag som gick dåligt så jag vet att
man måste vara envis och "streta"
vidare. Samtidigt måste det gå att
ändra i den riktning man tror på.
Kanada är ett land som drabbats
hårt av lågkonjunkturen. Under de
senaste månaderna har det varit en
rejäl ökning av antalet nya mobiltelefonabonnenter i landet. Bernt
hoppas att det kanske kan vara ett
tecken på att man nu går mot bättre
tider.

Orientering
Nu i höst flyttar Bernt till Toronto
och till jul kommer familjen, hans
fru Eva, socionom och barnen Johan, 15 och Karin 12 år.

*

Bernt Högberg, vVD för Ericsson GE Mobile, Communications, Canada. Foto: Björn Seger

- Vi ser alla fram mot vårt "nya"
liv och kommer säkert att trivas i
Toronto, säger Bernt.

- Segelbåten kan vi tyvärr inte ta
med oss men däremot hoppasjag vi
får tillfälle att orientera ochåkaski-

dor, något som hela familjen gärna
gör, slutar Bernt.
Gunilla Tamm

Nya radiostationer till landsortspolisen
Nu ska svenska landsortspolisen byta ut sina gamla
bärbara radioapparater,
P80, från slutet av 1970talet. Drygt 800 moderna
P400 har beställts av
Ericsson. Larmknapp,
förprogrammerade anropsnummer och mycket
bättre ljudkvalitet är
några av fördelarna med
de nya apparaterna.
Rikspolisstyrelsen har beställt
825 nya bärbara radiostationer
från Ericsson Mobile Communications. En affärpådrygt 1 Omiljoner kronor. I första skedet.
Apparaterna ska användas av
landsortspoliserna, dvs poliserna
utanför Stockholm, Göteborg och
Malmö och det kommer att tecknas ett avropsavtal där de skilda
polisdistrikten sen kan göra tillläggsbeställningar. Totalt har polisen nu cirka 2500 bärbara radioapparater av den äldre modellen.

System 70
1 november ska Ericsson göra ett
mindre fälttest med kunden.
Serieleveransen planeras börja i
februaii 1992. Att byta ut de bärbara stationerna P80 är ett första
steg i en allmän upprustning av

landsortspolisens radiosystem.
Sverige är uppdelat i 118 polisdistrikt. I de tre storstäderna används det modernare System 80, i
resten av landet System 70. Ett
äldre system där i princip varje
distrikt har en radiobasstation
som sitter högt placerad, exempelvis i ett vattentorn, varifrån en
ledning är dragen till en polisstation. Operatören håller per radio
kontakt med de bilburna och patrullerande poliserna. Kontakten
med andra distrikt håller operatören per telefon.
Systemet har sina begränsningar, bl a kan man bara köra ett
mobilradiosamtal i taget. Men
med den nya utrustningen förbättras kommunikationen avsevärt.

del när poliserna ska samarbeta
över distriktsgränserna. Något
som (om inte förr) kommer att bli
aktuellt vid EM i fotboll nästa
sommar när 4000 poliser från
hela landet ska jobba ihop.

Säkerhet
För den enskilde polismannen är
annars den nya handstationens

larmknapp av högsta vikt. Hans
säkerhet ökar. Ett dubbeltryck på
den röda larmknappen når ledningscentralen som kan läsa av
identiteten på den som larmar och
omedelbart skicka ut förstärkning
dit.
Mobilstationen har en display,
ett fönster, där man kan se vem
man kommunicerar med. Till ex-

empel LC, dvs ledningscentralen.
Texten är på svenska.
Display, larmknappar och förprogrammerade kortnummer är
placerade så att apparaten kan
användas även när man har den i
bältet. Drifttiden på en batteriladdning är åtta timmar, vilket
motsvarar ett arbetspass.
P400 har ett robust utförande.
Ett aluminiumchassi i stället för
plastfodral t ex, vilket annars är
ganska vanligt. Telefonen har en
mjukvara, ett program, som tillåter många anpassningar till speciella önskemål.
Terminalerna tillverkas vid
Ericsson-GE-fabriken i Lynchburg, USA.
Lars Cederquist

Flera kanaler
Med P400 kommer polismannen
att ha tillgång till polisens samtliga 40 kanaler. När han sänder,
t ex ett kortnummer, väljs automatiskt rätt ledig kanal.
P400 tillåter också selektivaanrop, från såväl operatören, som
radion i bilen och den bärbara stationen.
Tillgången till alla kanalerna
betyder också att den enskilde
polisen kommer att kunna använda sin mobilradio överallt, i
alla distrikt.
Detta är en viktig operativ för-

Nöjda lapplisor

UH Hilmersson pa Ericsson Mobile Communications visar P 4 0 0 ,
den nya radiostationen som landsortspolisen köpt av Ericsson.

P400 har också vunnit lapplisornas gillande. Vid årsskiftet 1990/91 fick Stockholms
kommuns parkeringskontor
pröva 15 stycken P400-terminaler.
Trafikvakterna, eller lapplisorna, körde ett större fälttest och de har nu köpt ett 80tal apparater, som de använt
sen i maj.

V.

*

!£*"

NR 7/1991

17

BellSouth ringde digitalt i Sverige
I slutet av augusti gästades ERA i Kista av fyra representanter från det amerikanska driftbolaget
BellSouth, en av de största operatörerna på USAmarknaden.
Under besöket bjöds bland annat tillfälle att i specialbyggd minibuss provringa i ADC (American Digital
Cellular), det nya mobiltelefonsystemet för den nordamerikanska marknaden.
Det var ett späckat program under
de tre dagar som BellSouth-representanterna Earle Mauldin, Jim
Hobbs, Stan Hamm och Rick
Clawson besökte ERA, Kista.
Men så ansågs också besöket vara
viktigt eftersom BellSouth, som
är ERUs (Ericsson Richardson)
näst största kund, står inför beslut
om vilken teknisk standard de ska
välja för sitt digitala mobiltelefonsystem.
Under besöket presenterades
och demonstrerades därför ADC,

det digitala mobiltelefonsystemet för den nordamerikanska
marknaden, med den TDMAteknik som valts som standard.

Digital busstur
En av huvudattraktionerna var
den åktur som bjöds i en ombyggd
minibuss där representanterna
själva kunde provringa i Ericssons digitala system. Stan Hamm,
VD, och Rick Clawson, vice VD,
vid BellSouth Cellular samtalade
från bussen med Earle Mauldin,

VD, och Jim Hobbs, strateg, vid
BellSouth Enterprises Mobile
Communications Group som befann sig inomhus.
Med hjälp av en terminal från
Sony testades såväl talkvalitén
som systemets prestanda vid
handoff (som sker då man passerar en cellgräns och en ny basstation övertar samtalet).
- Det fungerande ganska bra.
Tyvärr gick samtalet ned en
gång vid handoff, men BellSouth
syntes ändå vara i mponerade över
hur långt vi ligger framme i utvecklingen, berättar Sören Ahlstedt, BellSouth.s värd under besöket.
BellSouth har även visat intresse för Mobitex och terminaler.
En del av tiden ägnades därför
även åt demonstration och tekniska diskussioner kring Ericssons mobildatasystem och terminalprodukter.
HA

Stan Hamm, VD, och Rick Clawson, vice VD, från BellSouth
provringde i Ericssons digitala system i specialbyggd minibuss
under besök på ERA i Kista.

HotLine-telefoner till stor hjälp
ir handikappade körde
rullstol 60miljbr att samla
in pengar till Nordiska
rehabiliteringsfonden
I sextio mil, från Göteborg till Stockholm,
under poliseskort, tog sig
fem vältränade rullstolsåkare fram utmed landsvägen. I sol och regn på
hundratiovägar där långtradarna dundrade förbi,
för att väcka allmänhetens medvetande om de
handikappades situation
och för att samla pengar
till den nystartade Nordiska Rehabiliteringsfonden.
'Manifestationen uppmärksammades. Av kvällstidningarna, TV
(Sivert Öholm bl a) och folket på
de platser som passerades. Många
företag skänkte pengar. Liksom
allmänheten. Ericsson ställde upp
med utlåning av fem ficktelefoner.
- Ericsson sysslar egentligen
inte med sponsoring, men här bedömde vi det som en seriös sak
som det var angeläget att stödja,
säger Hans Bennerheim på Ericsson Mobile Communications AB.
HotLine-telefonerna, med den

Rullstolsåkarna hade två syften med sin demonstration. Att visa att
de kan och att samla pengar till rehabiliteringsfonden. Foto: Bibbi
Johansson

nya bärbara handsfree-funktionen
(hörlur och mikrofon), fästes på
rullstolarna. Folk som ville skänka
pengar till fonden ringde på ett
specialnummer och kom fram till
de fem, som tog emot samtalen i
full fail,, ibland i hastigheter på
uppemot 55 km i timmen!
- Telefonerna och handsfreefunktionen fungerade kanonbra,
även när långtradarna blåste förbi
i regn och stänkte ner oss, säger
Lars Löfström, handikappad sedan en trafikolycka i ungdomen
och nu gymnastikdirektör och en
av de drivande när det gäller att
slåss för möjligheterna till bra rehabilitering.

Nödvändigt
Efter en svår olycka eller sjukdom

Digitalt samtal USA - Sverige
Den 30 augusti var en mycket
speciell dag för alla som arbetar
med ADC-projektet (American
Digital Cellular).
Tidigt på morgonen ringdes det
första ADC-samtalet från Los
Angeles till Sverige. Bland de första att ta emot samtal var Lars
Ramqvist, Ericssons VD, Kurt
Hellström, ERA och i USA Åke
Lundqvist, EGU. Alla samtal var
av god kvalitet. Christer Grännsjö, som ringde från Los Angeles
använde en digital telefon från
Ericsson.
Omfattande tester med det
digitala mobiltelefonsystemChrister Grännsjö ringde digitalt e t kommer att äga rum senare i höst
i Los Angeles.
från Los Angeles

måste många börja om på nytt.
Lära om saker man förut kunnat,
lära sig att göra saker på andra sätt
osv. Kommer man inte över dessa
hinder är det mycket svårt att
komma tillbaka till samhället,
skaffa sig ett jobb etc.
Det finns sex rehabiliteringscentra i Sverige. Med något olika
inriktningar. Men detta räcker inte
för att täcka alla behov. Därför
startades Fonden för två år sen.
Från fonden kan de handikappade
begära medel till att köpa t ex en
specialrullstol, en höj- och sänkbar säng etc.
Det går fortfarande bra att lämna
bidrag på postgironummer
8841-9.
Lars Cederquist

/ kappseglartävlingen Gotland Runt deltog i somras den
ECS-sponsrade båten Mobitex. Båten placerade sig på tredje plats i
sin klass. Genom sponsringen kan mobildata-divisionen använda
Mobitex-båten vid konferenser och för diverse kund- och personalarrangemang. Dessutom har man vid varje tävlingstillfälle upp till
tre platser att nyttja ombord, något som Lars Holmström på ECS i
Kista passade på att göra då båten deltog i Gotland Runt. Då fanns
Lars med under de tre tävlingsdagarna som gast.

Supportcenter
invigt i Kumla
Den 2 september invigdes Ericsson Support Center i Kumla. En
sammanhållande central för landets 29 servicefilialer som främst
servar mobilradio och datautrustningar. Enheter från Kista (Centrala verkstaden) liksom Örebro
har nu dragits samman i Kumla där
man redan tidigare haft bl a materialförsörjning.
Supportcentret hör till Ericsson
Radio Systems Sverige AB och ligger strax intill Ericssons Kumlafabrik där man tillverkar mobiltelefoner mm. I ett vitt hus ute på
Närkeslätten (kallas förstås Vita
Huset) där ett trettiotal man arbetar

med kundtjänst, helpdesk, materialförsörjning, teknisk support och
utbildning vid installation och service samt central verkstad (reparationer).
Arbetet sker mest i Kumla, men
när det gäller support och teknikstöd är kontakterna med filialerna
tätare. Kundtjänsten sker per telefon, man tar inte emot personliga
besök. Marknaden är i första hand
Sverige, men man servar i princip
hela världen eftersom allt servicegods kanaliseras genom Supportcentret.
LC

Birger Murstam, chef för
Supportcentret, vid den offentliga invigningen.
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Teknisk avdelning med
ansiktet mot världen

Thomas Näsström är chef för avdelningen Applications Engineering, som tar hand om
kund- och marknadskrav när det galler MDl 10. Snabba, omedelbara åtgärder är vad
som galler.

Att kunna reagera
snabbt på marknadskrav
utan att arbetet med att
utveckla nya releaser
störs. En dröm för produktledning, tekniker,
säljare och andra berörda.
K-divisionen inom
Ericsson Business Communications omsatte
drömmen i verklighet
och bildade avdelningen
Applications Engineering.
Applications Engineering är en
av avdelningarna inom K-divisionens tekniska sektor. Medan
de övriga avdelningarna inriktar
sitt arbete på basutveckling av
MDl 10- nya releaser, stora funktioner, systemstruktur, arkitektur
osv - tar Applications Engineering hand om sådant som kräver
snabba, omedelbara åtgärder. På
så vis slipper de övriga störas i sitt
löpande arbete.
- Målsättningen är att vi ska
vara mer flexibla, kunna möta
marknads- och kundkrav snabbt,
säger Thomas Näsström som är

chef för avdelningen som bildades i januari i fjol.
Tidigare har de lokala bolagen
tagit saken i egna händer och själva
gjort efterfrågade ändringar och
tillägg i standardreleaserna av
MDl 10, så kallade lokala fixar.
Detta blev ett växande problem,
speciellt på stora marknader med
hård konkurrens där fixarna var
flest. Nya releaser fördröjdes eftersom respektive dotterbolag var
tvunget att göra om allafixarinnan
de kunde sälja en uppdatering till
kunden.
Många timmar lades ner på onödigt dubbelarbete eftersom samma
tilläggsfunktioner ofta gjordes på
flera marknader, men på olika sätt.
Fixa fixarna
En viktig uppgift för den nya avdelningen är att rensa upp i denna
snårskog och koordinera och samarbeta med alla de kunniga teknikerna i dotterbolagen.
- Vi samlar in fakta om fixar
från de lokala bolagen och utvärderar vad som finns, säger Thomas. En del ska eventuellt in i
standardreleasen.
I de fall där marknads- eller
kundanpassningen inte generellt
passar alla kunder ska alla dotter-

Johan Eriksson som konstruerar applikationer och Zeljka Senesan som arbetar med
produktintroduktioner löser ofta problem tillsammans. Samarbetet inom avdelningen
är mycket viktigt.
«>

Vi söker
fortfarande
folk med
erfarenhet av
MD110"
>>

bolag åtminstone få information
om att den finns, allt för att undvika dubbelarbete och en hopplös
mängd olika fixar.
- Förhoppningen är att detta
samtidigt ska leda till förbättrad
efterförsäljning, påpekar Thomas.
Den lösning vi tagit fram för en
kund kan vi sälja också till andra
och på så vis tjäna in utvecklingskostnaden.
- Samtidigt är det viktigt att
kunna erbjuda våra kunder möjligheten att komplettera med nya
funktioner. Det höjer värdet på
MDl 10 för dem.

Nära samarbete
Avdelningen har ett nära samarbete med produktledningen och
marknadsavdelningen, det är där

besluten bl a gällande funktioner
fattas, liksom med Product Engineering, en annan av avdelningarna inom tekniksektorn.
När produktledningen får in nya
marknadskrav, t ex från referensgruppen med representanter för
dotterbolagen, delar de i samråd
med de båda tekniska avdelningarna upp arbetena i projekt med
långa respektive korta ledtider.
De förstnämnda går till Product
Engineering, de andra till Applications Engineering.
En tredje närstående avdelning
är MlPSCen, det internationella
centrat för tekniskt stöd, eftersom
det är Applications Engineering
som ser till att rättningar av programvarufel i släppta releaser av
MDl 10 och relaterade produkter
kommer ut till dotterbolagen och
vidare till slutkunderna.
Avdelningen har också en viktig roll i introduktionen av nya
produkter. Innan en ny produkt
kan börja säljas på en marknad
måste den få ett typgodkännande
av aktuella myndigheter.
För att få det måste först leverantören visa genom fältprov att
produkten har anpassats efter den
aktuella marknadens speciella
förhållanden - verifiera produk-

ten. För K-divisionen är det Applications Engineering som ser till
att dessa fältprov utförs och att
produkten blir verifierad.

Behov större än resurser
Behovet av en avdelning som tog
hand om alla dessa uppgifter var
uppenbarligen stort. Den har vuxit
kontinuerligt sedan starten och har
idag 31 medarbetare. Lokalerna i
Sundbyberg har byggts om, fått
större labb och fler rum.
- Vi söker fortfarande folk med
erfarenhet av MD110, konstaterar
Thomas.
Arbetet på avdelningen drivs i
projektform.
- Målsättningen är att alla ska
rotera mellan de olika funktionerna, mellan konstruktion, introduktion och produktsupport. På
så vis får medarbetarna bredare
produktkunskap och vi kan bättre
möta kundkrav, säger Thomas.
Nej, någon risk för att arbetet på
avdelningen ska bli enformigt
tycks inte föreligga. Hela tiden nya arbetsuppgifter att lösa, hela
tiden - nya kontakter med den
stora MDl 10-världen.
Text: Maria Rudell
Foto: Maria Pettersson
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Bortskänkes!

efter en kurs på

• Radannonsera gratis i din Ericsson-tidning •

ÖPPNA DATASKOLAN

Funderar du på att köpa en bil - eller kanske cykel? Eller
är det kanske så att du tänker sälja din gamla
tvättmaskin? Tänker du hyra ut din lägenhet eller
sommarstuga?
Från och med nästa nummer kan du sätta in en privat
radannons under rubrikerna Säljes, Köpes, Uthyres,
önskas hyra och Bytes. Senast den 14 oktober måste vi
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600 paneler för all typ av tele- och datakommunikation finns installerade i ERA:s Mjärdevi-aniäggning

Varför gå över ån
efter vatten?
Ett av de största och mest intressanta teleoch datanät som levererats av Ericsson Network Engineering AB (ENS)finnshos Ericsson Radio Systems AB (ERA), i Mjärdevi
utanför Linköping. Nätet som varit i drift
sedan i våras är ett utmärkt exempel på
tillämpningen av Ericsson Cabling System.
I Mjärdevi har ERA en enhet för
utveckling och testning av mjukvara för mobiltelefoni. Man håller
till i en nybyggd fastighet med
mycket avancerad utrustning som
behövs för att klara av de tekniska
kraven.
Bl a använder man ett stort antal
datorer av olika fabrikat och en
springande punkt är att ha tillgång
till ett datanät som i princip kan
göra allt och som kan klara av de
olika datormiljöerna.

Samtidigt försöker
man på effektivaste sätt
gemensamt utnyttja dyrbara skrivare, plottrar
och annan periferiutrustning genom att koppla
samman dem i nätverk.
Oftast har företagen
utrustning från olika leverantörer, vilket innebär att de inte utan vidare kan sammankopplas, då de har olika krav
på kablar, kontakter och
I hård konkurrens
s k nättopologier.
- Vi tittade på de viktigaste leveI dag har vi tre olika
rantörerna i branschen innan vi topologier: stjärna, ring
Ett välplanerat anläggningsarbete. Så här ser
ERA:s Christer Grenblad, t v, som är ansvarig för kommunikation
valde ENS för att bygga vårt tele- och buss.
det
ut i vart och ett av de åtta
och
nätverk
i
Mjärdevi
tackar
ENS-representanten
Anders
Ajaxon
och datanät, säger Christer
Olika topologier, var
korskopplingsrummen
Grenblad, som är ansvarig för kom- och en med sin kabel- för ett väl utfört datanät
munikation och nätverk vid typ, innebär brist på
funktioner. En sådan panel finns i 1 fick vi i januari 1990, säger AnMjärdevi-enheten. Det visade sig flexibilitet vilket medför svårighe- dessa krav på nätets flexibilitet som
varje kontorsrum, vilket medger ders Ajaxon. Vi kom snabbt igång
att ENS kunde ge oss en totallös- ter att flytta om i sin organisation. ERA hade och som ENS kunde
fullständig flexibilitet när det gäl- med installationsarbetena som gjorning där alla komponenter fungprojektera och leverera. Det är giler val av terminalutrustning. Sam- des parallellt med att huset byggerar väl tillsammans. Priset var Lösningen
vetvis en stor investering. Initialmanlagt finns det 600 paneler i des. I mars hade vi åtta installatörer
dessutom konkurrenskraftigt.
Ericsson Cabling System är ett kon- kostnaden är högre än för enklare
och en arbetsledare på plats.
ERA-huset.
Anders Ajaxon vid ENS, som cept som gör det möjligt att bygga nät, men ett sådant här nät är billiRedan i juni 1990 var första
- Vi har dessutom dragit dubbla
varit projektledare
ett fastighetsnät gare att bestycka och att ha i drift
fiberkabelstammar som knyterihop etappen klar. Etapp två påbörjades
och även sålt dataför både tal och i längden och dessutom är det
de åtta korskopplingsrummen för i september och var klar till årsski foch telenätet, berätdata, där olika le- framtidssäkert.
att säkerställa driften vid ett even- tet. Hittills har vi levererat till ett
tar:
verantörers
konFrån
varje
korskopplingsrum
1 leveransen från ENS •
tuellt
kabelbrott, säger Kai värde av 4,5 miljoner kronor.
cept
kan
existera
(detfinnssammanlagt åtta stycken)
-Under de senaste ERA i Mjärdevi ingår bl a
Huumonen. Det höga kravet på
Det är därmed ett av de största
på
ett
gemensamt
ut
till
kontorsrummen
finns
instalåren har det skett en
mer än 3 0 0 0 0 meter
säkerhet är därmed uppfyllt.
datanät som vi byggt, säger Anders
kabelnät.
lerat
ett
IBM
kablingssystem,
ett
snabb och omfatIBM-kabel, 1 3 0 0 0
- Kablingssystemet som sådant Ajaxon. Nu återstår det ytterligare
tande spridning av
Detta innebär Ethemet kablingssystem samt ett
meter Ethernet-kabel,
är så flexibelt att det kan ta hand om en etapp som ERA snart skall välja
kombinerat
telefonioch
alternadatorkraften i föreatt
omflyttningar
2 0 0 0 meter 4 x 6 2 , 5
de problem som våra egna kunder leverantör till.
tagens organisatio- muWrnodfiber, parkabel av personal, ser- tivdatanät, säger Kai Huumonen.
har, säger Christer Grenblad. Vi är
Vem som skall få ordern är i
ner. Fler och fler per- för telefoni och två ZAT vice, utökningar Han har projekterat systemet samt
mycket nöjda med funktionerna och skrivande stund en öppen fråga.
varit
arbetsledare
för
den
under
soner utför sina aretc
av
nätverk
1 6 0 0 . Större delen av
den fullständiga flexibiliteten, fort- ENS gör vad man kan för att slåss
betsuppgifter med kabeln kommer från kommer att kunna våren färdigställda andra etappen.
sätter han.
om den tredje etappen.
hjälp av datahjälpske
på
ett
enkelt
Ericsson Cables specialSamlade
funktioner
medel såsom termioch
mycket
hankabeldivision i KungsSnabb installation
Text och foto:
naler, PC, ordbe- backa.
terbart sätt.
Alla funktioner finns samlade i en
Thord Andersson
handlare, etc.
Det var just panel med tillgång till samtliga
- Den första ordern gällande etapp
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NYA MÖJLIGHETER INOM ERICSSON
ADMINISTRATION
TN/ETX/TG/VI - Ericsson Telecom AB, Mätteknik och Instrumentunderhåll

Sekreterare
Förutom att sköta sekretariatets varierande
uppgifter blir Du en sammanhållande länk
mellan sektionens geografiskt spridda grupper. Du får vara med att utforma system för
ekonomistyrning och utveckla sektionen mot
en resultatenhet.
Du ska ha ekonomikunskaper ooh vana vid
Ericssons rutiner. Kunskaper i ordbehandling
och engelska behövs också. Intresse och erfarenhet av data är ett plus. I övrigt kan tjänsten i mycket anpassas efter kunskap och intresse.
Kontaktpersoner: Marie-Louise Drougge,
08-7193102, Memo ETXMLDR eller Charlotte Uggla, personal, 08-719 8584.

SIF-Kanslimedarbetare
Vi söker Dig som vill arbeta tillsammans med
klubbstyrelsen för att tillvarata SIF-medlemmarnas intressen. Många medlemskontakter
ingår, allt från rekrytering till tolkning av allmänna anställningsvillkor, avgiftsfrågor och
medlemslån, ibland även rent medmänskliga
frågor. Du deltar aktivt i styrelsens och arbetsgruppers möten och skriver ibland protokoll.

Kontakt med förbund och SIF:s Stockholmsavd. ingår på flera nivåer med bl.a.
medlemsredovisning till förbundets datasystem. Administrativa uppgifter i vår kurs- och
konferensverksamhet. Du förväntas delta till
en början som elev och om Du vill så småningom med läraruppgifter.

datorsystem för budgetarbetet, i prognosarbete och bokslut. Budgetarbetet är nära knutet
till bokslutsarbetet - man behöver kunna båda.

Projektledarassistent för
marknadskommunikation

Vi ansvarar för företagsgemensam intern och
extern information samt marknadskommunikation. Vi producerar bl.a. pressmaterial, broschyrer, videos och tidningar samt arrangerar
internationella möten. Du ska delta i framtaDu ska ha hög stresströskel, servicekänsla,
gandet av informationsmaterial om affärsomKontaktpersoner:
Anders
Beckius,
samarbetsvilja och god stilistisk förmåga. Goda
08-7571741, Memo ERABECK eller Mats Ulf- rådet samt till våra säljkonferenser och
kunskaper i engelska ett plus. Du bör dela de
gren, personal, 08-7641349, MemoERAMUN. kundseminarier.
fackliga värderingarna för att fungera väl tillsammans med oss.
Du bör ha någon utbildning inom information
och marknadskommunikation, gott omdöme
Kontaktpersoner: Folke Karlsson, 08-719 3139
KI/ERA/E - Ericsson Radio Systems AB
och god stilistisk förmåga. Erfarenhet av likeller Solveig Trulson, 08-7192322.
nande arbetsuppgifter önskvärt. Du måste behärska engelska i tal och skrift.
Medarbetare till

EKONOMI & FINANS
KI/ERA/EK - Ericsson Radio Systems AB,
Bokslutssektionen

Du bör ha ekonomisk högskoleutbildning och
erfarenhet av boksluts- och budgetarbete. Du
måste ha PC-vana. Kan Du FIRE är det en stor
fördel.

finanssektionen
som framförallt kan förstärka sektionens medverkan i offert- och kontraktsgranskning inom
ERA och ECS.

Kontaktpersoner: Cecilia Schön-Boström,
08-764 0119ellerBirgitta Wikström, 08-764 0522.

Du bör ha stor erfarenhet av internationella
affärer ur finansiell synvinkel och gärna av
olika betalningsformer, remburser, kontraktsgarantier och valutaexponering.

PERSONAL

Ekonom
HF/LME/U - International Assignments
Sektionen består av sex personer och ingår i
ERA:s ledningsfunktion Finans & Bokslut. Vi Kontaktpersoner: Gun-Britt Lundberg,
Personalman
ansvarar för bokslut, prognoser, budgetpro- 08-7570503. Memo ERAGBL eller Inger NyVi
är
en
central
enhet inom koncernen som
cess, ekonomimodell, skatter, deklarationer ström, personal, 08-7571966, MemoERAINY.
handlägger
frågor
för kontraktsanställda i utoch statistik för ERA och ECS. Sektionen
landet, idag ca 1000 personer. På enheten
fungerar också som expertinstans inom nämnarbetar sexton personer varav nio handlag-.,
da områden. Din huvuduppgift blir att samgare. Arbetsuppgifterna består främst av
ordna budgetprocessen i företagen: Du gör
sättning, kontraktsdiskussioner och en mängd
anvisningar, tidplan, har kontakt med divisioandra frågor kring utlandsstationering och
ner och övriga enheter under arbetets gång.
Du sammanställer och rapporterar företagens SG/EBC/I - Ericsson Business Communica- hemkomst av Ericsson-personal.
budget. Du deltar också i utformningen av tions AB, Informationsavdelningen
Du bör ha personaladministrativ utbildning på

MARKNAD

System Manager
Vi som ansvarar för systemadministrationen av SUN- och HP/
APOLLO-systemen behöver förstärkning av Dig, ingenjör som har
några års erfarenhet av system-

administration eller en god datautbildning.
Dina arbetsuppgifter blir användarstöd, ansvar för hårdvaran,
underhåll av operativsystemet

UNIX och underhåll av UTILITYprogram.
Låter det här intressant? Ring till
Jörgen Hjert 08-719 08 76 eller
Roger Engberg 08-719 31 34.
Facklig företrädare för CF är Göran
Lönnqvist 08-719 56 75
Din ansökan skickar Du till:

Nätnoder
Vi är marknadsledande i Europa
inom X25, packetswitching. Vi
möter krav på nya kommunikationsfunktioner, t.ex. FRAME

Nätcentraler
Vår nätcentral har marknadens
bästa användargränssnitt och övervakar alla Ericssons produkter för

Caseverktyg
Vi utvecklar en ny modell för
produktutveckling och tar fram
effektiva verktyg för att stödja det
nya sättet att arbeta. Arbetet inne-

te

företagskommunikation. Nu växer
nya standardprotokoll för Network
Managent fram, som t.ex. OSI. Är
Du intresserad av att arbeta inom
OSI, grafiska användarsnitt och
relationsdatabaser i VAX/VMSeller UNIX-mil jö, tala gärna med

Jan Hellström, tel 08-764 01 40.
Är Du intresserad av systemintegration, tala med Björn
Gustavsson, tel 08-764 03 54. Din
ansökan märkt "Nätcentraler"
skickar Du till:

bär att utvärdera och införa nya
CASE-verktyg inom all vår utvecklingsverksamhet. Du kommer att
arbeta centralt inom teknikavdelningen med kontakter framför allt
mot leverantörer av CASE-verktyg.
Har Du erfarenhet av CASE-verktyg, programvaruutveckling av

stora programvarusystem samt
kunskaper inom VAX/VMS,
UNIX- och SUN-miljö är Du
välkommen att ringa Sverker
Björling, tel 08-764 00 72. Din
ansökan märkt "CASE-verktyg"
skickar Du till:

PRODUKTION

TEKNIK

^3ngt gymnasium och erfarenhet av mönsterkorttillverkning önskvärt.

IC-Konstruktör

Ericsson Business
Communications AB
Maria Berggren
172 93 Sundbyberg

AXE-arkitekt
$

Ericsson Business
Communications AB
Maria Berggren
127 93 Sundbyberg

ERICSSON

$

Ericsson Business
Communications AB
Maria Berggren
172 93 Sundbyberg

ERICSSON

som konstrueras med Full Custom
teknik är främst extrema hög
prestanda — och/eller högvolymkretsar. Samarbete sker med
ledande halvledarleverantörer i
framför allt USA och EG-länderna.
Vi utnyttjar avancerade CMOS-,
BICMOS och Bipolärprocesser
samt har kraftfulla CAD-hjälpmedel till vårt förfogande. Vi tror
att Du som passar för det här arbe-

ansvarar för AXE:s systemplattform, dvs vidareutveckling av AXE:s systemstruktur, konstruktionsmetodik samt grundläggande funktioner och egenskaper. Kundernas krav på nya konkurrenskraftiga tjänster och effektivare drift

Vi söker erfarna system ingenjörer
till sektionen för Operativ Systemledning att utföra systemstudier

ERICSSON

Sektionschef Product Administration
Du ska leda, fördela och driva arbetet med
produktadministration för MD110 innebärande
framtagning och underhåll av metoder, instruktioner och rutiner, operativt arbete i våra
projekt med registrering av produktinformation,
dokumentation och releasehantering samt
stöd till teknikorganisation och processer i
produktadministrativa frågor. Omfattande kontakter med projektledare, processägare och
konstruktörer m.fl. inom teknikorganisationen
i Sverige och på utvecklande dotterbolag men
också med produktledning, produktion och
service liksom koncernstandard.
Du bör ha minst gymnasieutbildning, flerårig
erfarenhet av arbete inom produktadministration, helst också av arbetsledning samt kunna
tala och skriva engelska.
Kontaktpersoner: Christer Karlsson,
08-6825170, Memo EBCCKA eller Birgit
Brunstedt, personal, 08-6824158.

Kontaktperson: Magnus Ask, 08-721 6291,
Memo ENSMASK.

AXE-expert

Ar Du intresserad, hör gärna av Dig till respektive kontaktperson eller till
Maria Berggren, tel 08-682 46 60, på personalavdelningen.

kontakt med Hans Friberg, tel
08-764 01 70. Är Du intresserad
av systemintegration, ring Björn
Gustavsson, tel 08-764 03 54. Din
ansökan märkt "Nätnoder" skickar
Du till:

Produktionstekniker
Stor noggrannhet och ordningssinne. Gärna
Med anledning av gynnsam marknadsutveckerfarenhet av liknande arbete och viss dataling och många intressanta tekniska utveckkunskap. Kvällstjänst 7-8 timmar avses.
Kontaktpersoner.BoEriksson, 08-719 4970,Gurli
lingsprojekt söker vi ytterligare medarbetare.
Viklund, 08-719 2842 eller Lars Hägg, personal,
Kontaktpersoner: Vladimir Miroff, 08-719 9938
Efter genomfört introduktionsprogram kom08-7194581.
eller Kristina Johnsson, personal, 08-719 8037.
mer Du att ingå i ett av våra produktionstekniska team som arbetar med teknisk support
till tillverkningen, introduktion av ny och avancerad tillverkningsteknik samt effektivisering
ÄUETX/SX/MHM-EricssonTelecomAB,Älvsjöfaav våra material- och tillverkningsflöden. Tjänsbrikens Produktverkstad för prototyper och förserier SH/ENS - Affärsområde Kabel & Nät
ten innebär möjligheter att utföra uppdrag vid
Ericssons utländska mönsterkortsfabriker som
Operatörer
Trainee programme vi ger teknisk assistans. En stor del av vårt
arbete sker i projektform.
Projektledare
Operatör Screentryckning: Maskapplicera
mönsterkort, vilket gäller både screentryckVi inleder hösten 91 ett trainee-program i syfte Befattningen ställer krav på god samarbetsning, framkallning och körning i vakuumlamiförmåga, kreativitet och initiativförmåga. Lämpatt utveckla framtida projektledare för den
nator.
lig teoretisk bakgrund är teknisk utbildning på
internationella och svenska projektverksamhögskole- eller gymnasienivå, gärna med inheten. Programmet omfattar 5-6 trainees som
Du bör ha 2-årigt gymnasium och gärna erfaunder ett års tid kommer att arbeta i ett interna- riktning mot produktionsteknik, logistik eller
renhet av mönsterkorttillverkning.
kemi. Goda kunskaper i engelska i tal och
tionellt nätprojekt. Under året kommer de utKontroll mönsterkort: Visuell för- och slutavsy- valda att rotera och under kortare perioder
skrift krävs. Vi ser gärna att Du har något eller
ning av mönsterkort och en del reparationer.
några års erfarenhet av produktionstekniskt
arbeta inom de olika funktionerna i projektet.
Arbete vid mikroskop förekommer.
arbete. Saknar Du erfarenhet av mönsterTrainee-programmet inleds och avslutas med
kortstillverkning erbjudervi både teoretisk och
Tvåårig gymnasieutbildning önskvärt, god syn en kortare projektledarutbildning. Lämplig ålpraktisk utbildning inom företaget.
och stor noggrannhet krävs.
der är 25-30 år, minimikrav är gymnasiekompetens, ca tre års Ericssonerfarenhet och goda Kontaktperson: Georg Arnstedt, tel 011Operatör eltestning: Montering av eltestfixtu241127 eller 011-241000 (växeln).
kunskaper i engelska.
amt eltestning av mönsterkort.

BO/EBC/KX - Ericsson Telecom AB, Divisionen för Kommunikationssystem

tet är civilingenjör, är intresserad
av elektronikkonstruktion på kisel,
har kännedom om halvledarteknik
och har goda kunskaper i engelsk?.
Stämmer detta in på Dig? Då är
Du välkommen att ringa till
Harald Bergh 08-719 28 26 eller
Johan Tingsborg 08-719 73 32.
Facklig företrädare för CF är Göran
Lönnqvist 08-719 5675. Din
ansökan skickar Du till:

Ericsson Telecom AB
TN/ETX/TG/HR
Att.: Therese Larsson
126 25 Stockholm

ERICSSON
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AXE SYSTEMS CENTER

ökad användning av CASE-verktyg inom all vår utvecklingsverksamhet.
Du får möjlighet att ha direktkontakt med våra kunder och säljbolag och Du
bör därför ha erfarenhet av kundkontakter och behärska såväl svenska som
engelska i tal och skrift. Vi utgår ifrån att Du har erfarenhet av projektarbete.

RELAY och LAN Interconnect,
och vidareutvecklar därför både vår
teknikplattform och våra applikationer. Har Du erfarenhet inom
något av områdena switching,
realtids OS, kommunikationsprotokoll och managementfunktioner är Du välkommen att ta

IN/ETX - Ericsson Telecom AB, Mönsterkortsfabriken i Ingelsta

$

INGENJÖRER TILL DATANÄT
Marknaden för datakommunikation fortsätter att utvecklas mycket snabbt.
Därför söker teknikavdelningen inom divisionen för datanät fler skickliga
ingenjörer.
Vi söker ett antal erfarna ingenjörer (minst 2-3 års arbetslivserfarenhet) som
vill arbeta med systemanalys, systemkonstruktion, implementering och
systemintegration. Du kommer art arbeta med existerande såväl som nästa
generations system. Vi blir också mer konkurrenskraftiga genom att satsa på

Operatör ytbehandling: Sköta och övervaka
automatiska ytbehandlingsmaskiner vid kemoch elkopparplätering av mönsterkort.

Vi som arbetar på enheten för
FULL CUSTOM konstruktion,
realiseringstekniken med nästan
obegränsade möjligheter, söker nu
medarbetare. Vi är en grupp på ca
10 personer som konstruerar Full
Custom kretsar. De kiselkretsar

Ericsson Telecom AB
TN/ETX/TG/HR
Att.: Therese Larsson
126 25 Stockholm

ERICSSON

högskolenivå och några års erfarenhet inom
yrket. Du är utåtriktad ochjioggrann, har lätt
att skapa goda relationer och en utpräglad
servicekänsla. Du behärskar engelska i tal
och skrift.

För information och annonsbokning kontakta
annonsredaktör Birgitta Michels pä tel 0 8 - 7 1 9 2 8 1 4 eller
via MEMO: LMEBIMI Internadress: HF/LME/I rum 4 2 0 1 .

$

Var med och bidra i utvecklingen
av en ny plattform för telecomtillämpningar! Arbetet består av
förstudier, systemutredningar och
prototyping med syfte att skapa en
god grund för fortsatt konstruk-

«•>•$/(££)
Vår trafikverksamhet, vars syfte är
att ta fram metoder och hjälpmedel
för dimensionering av anläggningar och system, behöver förstärkas.
Detta beror på att utvecklingen av

av telenät innebär stora utmaningar för oss som arbetar med AXE:s framtida
utveckling. Vi är 70 personer och arbetar i moderna lokaler med avancerat
datorstöd.

och delta i offertanalyser. Nya krav
leder till att vi måste utveckla nya
mekanismer och tillsammans utforma AXE:s källsystemplan. Att
bygga upp ett kontaktnät mot våra
dotterbolag runt om i världen är
därför viktigt, både mot krav- och

konstruktionssidan. Kan Du AXE
och vill jobba med vidareutveckling, hör av Dig rill Jens Algotsson, tel 08-719 95 79 eller Eva
Gustavsson, tel 08-719 15 42.

tion. Även metodikfrågor inom
detta område är aktuellt. Det ger
stor möjlighet att bygga upp ett
brett nätverk inom och utanför
Sverige. Dessutom finns förutsättningar att bygga upp kunskap
täckande hela AXE-systemet och
stora delar av koncernens verksamhet. Vi söker civilingenjörer eller
motsvarande med erfarenhet av

AXE eller annat större telecomsystem samt kunskap inom någon
av tillämpningarna ISDN, Business Com, TMN, N eller programmeringsspråk. Hör av Dig till
Martin Hänström, tel 08-719 50 28
eller Johan Törnström,
tel 08-719 09 79.

nya funktioner och tillämpningsområden för AXE är mycket omfettande, några exempel är ISDN,
IN, BGS ovh ATM. Arbetet
kommer att bestå av teoretiska
studier, simuleringar, mätningar
och att ta fram trafikmodeller för
nya abonnenttyper. Det kommer
också att innebära många kontakter med dotterbolagen. Arbetet ger
mycket goda kunskaper om verksamheten inom andra delar av
koncernen, vilket är en god grund

att stå på för den personliga
utvecklingen inom företaget. Vi
söker dels en civilingenjör/
akademiker eller teknologie doktor
med goda erfarenheter inom teletrafikområdet att leda uppbyggnaden av verksamheten, dels ett antal
civilingenjörer/akademiker med
intresse för matematik och statistik. Vill Du ha yttetligare upplysningar ring Klaus Wildling, tel
08-719 54 36 eller Petet Linderoth,
tel 08-719 20 90.

Ericsson Telecom AB
Anne-Charlotte Hjärthner
Lerkrogsvägen 13
126 39 Hägersten
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Ericsson Telecom AB
Mait Terlegård
Lerkrogsvägen 13
126 39 Hägersten

ERICSSON
Ericsson Telecom AB
Anne-Charlotte Hjärtner
Lerkrogsvägen 13
126 39 Hägersten
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Projektmöten och svampplockning
nom projektstatus. "Brandtal" till
styrkorna för att hålla den goda
andan och det effektiva arbetet
uppe. Efter en timme i hörsalen,
buss till Stadshuskajen för att embarkera Gustavsberg VII. Det blir
utfärd till Björkö och guidning av
Riksantikvarieämbetet bland högarna. Återfärd med god middag
via Hammarbyslussen till Nybrokajen. Fantastiskt sensommarväder gjorde utflykten till uppskattad avkoppling. Hemma kl
22.30, Martin var bättre.

Owe Thyrestam arbetar
med produktutveckling
av basstationer och är
ansvarig för ett delprojekt inom ADC, det
digitala mobiltelefonsystemet för Nordamerika. Veckan 2 -6 september skrev han dagbok
för ERA Nyheters räkning.
Måndag 2/9
Orolig natt. Martin fick maginfluensa, eländes, elände! Feber,
39.6 så han var hemma från dagis.
Klockan nio är det systemakut
dvs alla som är ansvariga för basstationsverifieringen träffas. Vi
diskuterar serieproduktionens tekniska innehåll, en tight tidplan!
Genomgång av underlaget inför
projektmötet på eftermiddagen.
Over 100 personer är med på
projektmötet, där vi bl a går ige-

Tisdag 3/9
Martin fortfarande febrig men något piggare.
Jag granskar delprojektplaner
inför ISO9001 certifiering.Detär
ett viktigt men tungt arbete.
Möte i Produktionsakuten. De
första förserie-exemplaren av den
digitala trancie vern från fabriken i
Gävle är på gång. Det är vissa
komponentproblem.
Ledningsgruppsmöte för R/U.
Vi behandlar stora ämnen som
strategisk resursplanering, förberedelse för ISO-certifieringen och
produktansvar.
På eftermiddagen kontakt med
Ericsson-GE i Research Triangle
Park,(RTP) Raleigh, North Carolina. Det är viktigt att få veta vilken assistans vi ska ge våra delar i
testmiljön.
Mårten N passerar RTP på vägen hem från Los Angeles för att
se vad som fordras.
Förberedelser för att genomföra validering i USA av vår tal-

txrkm,
kodare. Kontakt med Gävle för att
få fram kort till olika tester,
mönsterkorten är något sena.
Går från jobbet tidigt för att bistå hemma. Hemläxa: fortsatt
granskning av delprojektplaner.
Onsdag 4/9
På morgonen är det systemakut,
som det är varje måndag, onsdag
och fredag. Ännu inget svar från
RTP i USA, på dem igen!!Jag gör
en översyn av informationstavlorna för projektet i våra lokaler.
Möte Verification Management. Programvara för Traffic R1
måste fram i tid, Los Angeles väntar! På eftermiddagen pappersarbete med uppdatering av projektpärmen och översyn av projektbudget.På eftermiddagen är det
"Pub" i konferensrummet. Det
brukar vara trevligt men jag är inte
med. Martin är piggare men mor
trött, när jag kommer hem.
Torsdag 5/9
Inger är krasslig, Martin är bättre.
På produktionsakuten är det
mycket som tas upp, monte-

ringsläge, bristlistor, mekanikhantering, artikelnummerhantering, korthantering och påverkan
av organisationsförändring. Senare är det ordinarie projektmöte,
som vanligt var 14:e dag. Normalt
brus.
Besök från Ericsson Components. Vi diskuterar kraftmodulproblematiken i den framtida
digitala trancievern.
Telefonkonferens med ERU i
Dallas, TAC i Montreal och vårt
team i LA. Vi diskuterar de fortsatta aktiviteterna av digital introduktion i USA. Siterna är i gång
men nu behöver vi mobiler för att
få fart på testverksamheten.
Fredag 6/9
Möte om programvaruproduktion. Hur få ihop programvara för
analogt och digitalt, ett trickigt
område. AXE-världen är stor!
Fortsatt konferens med RTP,
USA för att få fram underlag för
den fortsatta hanteringen av samordningen vid verifieringen av
mobilen mot basstationen. Vi dit dom hit? Demo för kund i LA är
planerad till den 13:e. Lockdown
för EGE-mobil sker ungefär samtidigt.
Fredagar tenderar att bli veckans mest arbetssamma dagar!
Med bra väder till helgen så blir
det svampplockning.
Owe Thyrestam
PS Det blev fårticka, karljohan,
taggsvamp och några kantareller. DS

Videokonferens mellan Kista och Lynchburg

finns sedan några veckor på marknaden. Några av förändringarna
är:
Minneshantering medger att
styrrutiner och residenta program
kan laddas in i de reserverade minnet mellan 640 och 1024 k. Mer
konventionellt minne blir ledigt.
Installationen är mycket smidig
ochenkel. Doskommandona innehåller direkt syntaxhjälp: DIR/?
eller HELP DIR ger syntax och råd
för hur kommandot ska användas.
UNDELETE från PC-Tools ingår
i DOS och möjliggör räddning av
borttagsmarkerade filer. EDIT är
en ny skärmeditor som ersätter
EDLINE, den senare finns dock
kvar för de verkliga entusiasterna...
DOSKEY gör det bl a möjligt att
medhjälpavpiltangentemabläddra
"tillbaka" bland tidigare avgivna
kommandorader.
Supportcenter Z/ZP test '({
nya versionen speciellt med tanke
på minneshanteringen. Frågan är
hur QEMM ska användas i fortsättningen. Vi rekommenderar
inte en allmän övergång till D Q ^ ^
5.0, men nya datorer kommer ^ ^
levereras med DOS 5: or.

PC -produktkatalogen
planeras för en ny version och
Supportcenter tar gärna emot tips.
Skicka Memo till ERARJN Raquel Johansson eller ERAMWG
Matts Willborg!

Word för Windows
Supportcenter har nu förbättrat
brevhuvudsmallen (Tjänsteställe,
Tfn.) till Word. Den finns i en engelsk och en svensk variant. Priset
är 500 kronor. Kontakta ERAMWG.

Den 27 augusti var det
premiär för Kistas videokonferensutrustning.
Hela dagen rullade sändningar mot flera Ericsson-kontor runt Sverige
samt mot Lynchburg,
som också invigde sin utrustning denna dag. Alla
intresserade i Kista var
inbjudna för att delta och
ställa frågor kring videokonfererande.
- Med videokonfererenser kan
fler sammanträda och effektiviteten öka, tror Ulf Lewinschal på
ADB-support. Han menar inte att
det här konferenssättet ska ersätta
resandet, men förhoppningsvis
minska en del reskostnader och
spara tid.
Utrustningen i Kista är den
modernast tänkbara och i Lynchburg invigdes samma dag en identisk utrustning. Tre kameror, varav en är dokumentkamera ingår,
liksom tre mikrofoner. Fyra
monitorer ger dels sändarbild,

MS-DOS version 5.0

Windows

Invigning av det nVa videokonferensrummet den 2 7 augusti. Hela dagen rullade sändningar mot andra
Ericsson-kontor runt Sverige. Dessutom hölls sändning mot Lynchburg, USA, som samma dag invigde
en identisk utrustning. Foto: Björn Seger

mottagarbild, samt en bild som
kan förinställas. Både ljud och
bild justeras med fjärrkontroll.
Vill man kan man dessutom få ut
papperskopia från mottagarens
bildmedenvideoprinter. I konferensrummet finns i övrigt tillgång
till telefon och telefax.
Med vid presentationen var
också Eva Lonegran och Britt-

Mobitexrapport från USA
Installationen av Mobitexsystemet för RAM Mobile Data i USA
fortskrider enligt planerna. Vi har nu driftsätt 155 basstationer, 11
områdes växlar och tre huvudväxlar. Förutom de tretton städer som
tidigt i våras hade Mobitex finns systemet nu i Dallas, Houston,
Miami och Atlanta Provdrift med Ericssons mobila terminaler
pågår nu bl a i New York, Washington DC samt Orlando. All materiel leverad av Ericsson har hittills fungerat mycket väl. Även
leveranskvaliteten har varit hög, vilket är extra glädjande att konstatera.
KJ

Marie Bergendal från växeln. De
kommer att fungera som värdinnor för konferensrummet. Det
är till dem man vänder sig vid bokning och Eva och Britt-Marie
kommmer också att svara för instruktion av utrustningen.
- Vi svarar även för att boka
medsändarens rum och utrustning
så att de är ledigt från båda håll,
berättade Eva vid demonstrationen.

11 orter
Ulf Lewinschal berättade att det i
dag är möjligt att videokonferera
med elva orter i Sverige samt med
ett fyrtiotal i USA (General
Electric). Beslut väntas under
hösten om utökning på t ex Ericsson-kontor i Dallas och Raleigh,
USA. Liknande planer finns ockå
för England, Irland och Spanien.

Kista-studion är öppen för användning av alla på Ericsson-bolag i norra Storstockholm. Kostnad för att hyra videorummet är
för sändning inom Sverige 2061
kronor/timme. För sändning mot
Lynchburg ligger priset på 5190
kronor/timme. För övriga platser
anges pris vid förfrågan.
Vill du har mer information
kring utrustning, användningsområden etc. kan du kontakta Ol le
Hagman på telefon: 08-75:70950.
För bokning och instruktion,
vänder du dig till Eva Lonegran
eller Britt-Marie Bergendal på telefon: 08-75:73201.
Kom ihåg att boka tid minst 24
timmar före planerad konferens.
För konferens med studio utomlands görs beställningen minst 72
timmar före önskad tidpunkt.
Helena Andersson

^

De flesta Dos-applikationer g ^ ^
utmärkt att köra under Windows,
men det finns undantag. Vi avråder Dig från att försöka köra
Frame Work eller Timeline under
Windows. Dessa applikation-i
klarar inte av Windows minnes'
hantering.
Resultatet brukar oftast bli att
programmen "hänger" sig eller att
meddelandet "OÅTERKALLELIGT
APPLIKATIONSFEL"
uppstår.
Vill Du köra Windows är det
kanske dags aft investera i en ny
kalkyl- eller planeringsprogramvara.

Installation
När Du vill haen persondator, skrivare och/eller programvara installerad beställer du det hos oss. Gör
så här: Innehåller beställningen
anslutning mot VAX eller IBM så
använd alltid blanketten "Fastighetsservice BESTÄLLNING".
Då vet vi att de nödvändiga kabeldragningarnaär gjorda närvikommer och installerar.
För övrigt kan Du använda beställningsblanketten som finns i
Memo och kallas "PC-installat".
Hur Du kommer åt och använder
den finns beskrivet i kap 2 i PCproduktkatalogen.
Matts Willborg
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En jämn ström av lastbilar anländer för att lasta
av eller på. Inomhus
kollas fraktsedlar, räknas kollin, skrivs ordrar,
packas och hämtas gods
för vidare transport
inom eller utom Kista.
Till ERAs godsmottagning i Kista
inkommer ca 400 kollin om dagen.
Ungefär lika mycket lämnar
godsmottagningen för att levereras antingen inom huset, ut till fabrikerna i Sverige eller för export
utomlands.
- Härifrån ska godset levereras
så fort alla rutiner är avklarade,
helst samma dag om det är till en
adressat här i huset, säger Annette
Andersson, ansvarig för godsmottagningen.
För en oinvigd tycks det vid en

till när och fjärran
Ca 15 000
godstransporter utförda hittills
• o
i ar

Ska du gå
någon kurs i
höst?
Fredrik Svernlöv, ERA,
Mjärdevi
Ja, jag ska gå
kursen "Rätt
vid köp" och få
grundläggande kunskaper
om avtal och
köprätt. Den
kursen passar
mig som inköpare bra. Senare i höst ska jag tillsammans med sex andra instruktörer hållainternakurserpåjobbet
i hjärt- och lungräddning.

likt.Liteavjobb-rotationharviförsökt införa, något som särskilt uppskattas bland de yngre, säger Annette.
Leif Lövgren är en av godsmottagningens chaufförer som dagligen åker med bil för att hämta och
lämna mindre paket runt Stockholm. Utöver skåpbilen hör också
två lastbilar till ERAs godsmottagning. Den ene körs av Torbjörn
Eriksson som kör tyngre gods runt
Stockholm. Den andre kör Roger
Nilsson som levererar till ERAs

Jessica Sundström, ERM,
Bromma

Göte Frölander, Göran Porsklint och Stefan Carlsson (överst)
packar Mohitex-stativ som levereras till USA, England och Finland.

Lastbilar anländer till godsplanen hela dagarna för att lasta av och
på.

första anblick lite rörigt med pallar
som fyller golven här och
var och med hyllor fullastade med
gods ända upptill taken. Men efter
någon timmes presentation och
rundvandring inser jag att alla rutiner och arbetssätt är planerade in
i minsta detalj och att allt gods har
sina bestämda platser på gol vet eller på hyllorna, beroende på vart
• det skall levereras.
- Visserligen håller vi på att
flytta till större lokaler och kanske
är det därför lite stökigare än normalt, påpekar Anette.

ackar Mobitex
I packrummets nya lokal är Göte
Frölander ansvarig för Mobitexpackningen, där han får hjälp av
Stefan Carlsson och Göran
Porsklint.
Mobitex-stativen ska levereras
till USA, England och Finland i
skräddarsydda emballage.
- Vi börjar med att skruva bort
all elektronik inuti stativen som
läggs i speciella askar, innan vi
börjar emballeringen, berättar
Stefan.
Därefter plastförpackas hela
stativet, något som tre man hjälps
åt med. Så småningom tippas det
över två meter höga stativet ned i
en trälåda som spikas igen och
märks upp. Det är ett tungt arbete,
stativen väger över 200 kilo.
Göran jobbar egentligen på
Sverigepackningen med gods
som ska skickas till de olika fabrikerna, men hjälper för dagen till
med de brådskande Mobitex-leveranserna.
- Var och en har sitt eget ansvarsområde, men alla ska kunna
hoppa in och göra någon annans
jobb vid sjukdom, semesteroch dy-
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och ECSs tiotal adresser i Kista.
Hittills under året har man haft
nära
15000transportuppdrag
att utföra.

hade man under året vidarebefordrat 452 DHL-försändelser i
Kista.
- Oftast fungerar det väldigt
bra, men det går inte att påminna
nog ofta om hur viktigt det är med
en korrekt angiven mottagaradress, säger Annette, som gärna
tar tillfället i akt att även påminna
om vikten av att alltid bifoga en
ifylld försändelseorder.
Utöver godsleveranserna har
man på godsmottagningen också
en del övriga uppgifter.
- Ja, vi hjälper även till med att

internt leverera t ex kopieringspapper från kontorslagret. Vid
smärre flyttningar, från ett rum till
ett annat, är vi också behjälpliga,
säger Annette.
Sista måndagen i månaden kör
man till Industrileverans i Solna
för att lämna makulerat sekretessmaterial för tuggning.
Det ligger också på godsmottagningens ansvar att sköta hantering av förbrukade kemikalier
som måste tillvaratas.
Text: Helena Andersson
Foto: Björn Seger

Godshanteringen
När ett gods anländer stämplas
först av allt fraktsedeln när antal
kollin räknats in. Därefter förses
följesedel och gods med samma
pagineringslappar. Vid nästa steg
ställs godset antingen på en anvisad ruta på golvet eller- om paketet är litet - läggs på en hylla,
medan ordrarna går till expeditionen för registrering.
På expeditionen tar Marie
Hjelminge och Alice Ljung emot
Ll-order och manuella order som
de sedan skriver ut. Gäller det en
större order, s k dataorder, går det
istället till Åke Jörhorn för samma
rutin. När denna procedur är avklarad är det därefter dags att
leverera godset.
För det som skall packas finns
packexpeditionen, där Britt Höglind och Duschanka Vojnovic arbetar. De administrerarförsändelseordrar, adressater, packsedlar
och bestal ler bilar för hämtning av
avgående gods. De egna bilarna
nås snabbt och enkelt med mobiltelefon.
För all truckhantering i huvudbyggnaden svarar Willy Zetterberg. Willy har i över tio år jobbat
på godsmottagningen och ser t ex
till att hålla ordning på godsplan
och servar ofta verkstan med
truckkörningar.

Il levereras
För DHL som inkommer gäller
högsta prioritet för snabbast möjliga leverans till mottagaren.
Fram till i mitten av september

I oktober ska
jag gå en kurs
som heter "Att
vara sekreterare på ERA". I
somras började
jag som marknadssekreterare på Magnetic
och ser därför fram emot att få en
större inblick i koncernen samt lära
mig mer om rutiner m m. Privat ska
jag läsa engelska på universitet i
höst.
Annika Utby, ERA, Gävle
I höst ska jag
på egen hand
komplettera
matematik. Jag
och elva arbetskamrater
från fabriken
har just avslutat en 60 timmars grundkurs i elektronik. Till
våren fortsätter vi antagligen att
läsa 3-årigt tekniskt gymnasium i
ellära och elektronik. Någon kurs
på fritiden har jag inte tid med.
Monica Bäckström, ECS,
Lund

Alice Ljung, Marie Hjelminge, Britt Höglind och Duschanka Vojnovic
jobbar pä expeditionen för godsmottagning och packrum.

Jag går redan
och läser engelska, som jag har
nytta av i våra
förbindelser
medUSA.Inom
kort ska jag
dessutom gå en
kurs i Teamutbildning tillsammans med min
avdelning.

w

Gröna Nyckelhålet i Harrys Bar

Olof Eriksson, ECS, Kista

Den 1 oktober introducerar Harrys Bar på ER A i Kista i samarbete
med Företagshälsovården "Gröna Nyckelhålet". Det betyder att
det varje lunch kommer att finnas åtminstone en rätt som är snål på
fett och rik på fibrer.
Företaget Kost och Näringsdata, Bromma har gått igenom de
flesta rätter, som brukar serveras och klassificerat
dem vad gäller bl a fett och fibrer.
För den som har högt kolesterol eller vill gå
ned i vikt på lång sikt är det lämpligt att välja
"nyckelhålsrätten".
Syster Sirkkapå Företagshälsovården är ordförande i Matrådet och svarar gärna på frågor om
Gröna Nyckelhålet.

Nej, jag har
inte tid att gå
kurser den här
hösten. Jag arbetar med två
projekt för det
Vamerikanska
landmobila
radiosystemet
DACS, som är på väg att introducerasiEuropa. Detärstädema London och Rom som ska få DACS
levererat under höst och vinter, så
eventuella kurser får vänta tills
projekten är avslutade.
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En Världsmästare i Kumlafabriken
En hel värld
av möjligheter

På Ericssons Kumlafabrik
jobbar en av världens bästa
orienterare. Marlena Jansson,
21 år, som i slutet av augusti var
med i Sveriges segrande stal ettlag i VM i Tjeckoslovakien.

D

På Ericssonfabriken är man förstås stolt
över sin duktiga mobiltelefon-instruktör.
När hon kom tillbaka till jobbet fick hon
champagneflaskor och champagneglas,
blombuketter och av Metallklubben en fri
stugvecka.
- Sedan skulle jag skämma ut mig. De
satte mig i en Iådbil som föreställer en mobiltelefon (en HotLine förstås) och körde
runt med mig i fabriken, berättar Marlena.

Sprang bra
Marlena Jansson är ung. Precis nybliven
senior och i de stora tidningarna kunde man
läsa rubriker som "Reserven bäddade för
guldet, Alla hyllar Marlena från Degerfors". För egentligen var hon reserv i laget,
men fick rycka in när Katarina Borg skadade handen.
- Det har nog funnits nätter då jag sovit
bättre än natten före loppet, erkänner
Marlena.

Spikrak
Marlenas karriär har varit så gott som spikrak. Tvåa i junior-VM var senaste framgången. På tal om spikrak så är skillnaden
mellanjuniorochseniortävlingarnajustatt
man som senior måste gå rakt på
kontrollerna.
- Tidigare vann jag mycket på att jag
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Marlena Jansson hyllades av sina arbetskamrater när hon kom med med en guldmedalj från orienterings-VM i Tjeckoslovakien.

sprang så fort, berättar guldmedaljören.
Men det går inte i seniorklassen. Där kan
man inte springa ifrån konkurrenterna.

Sponsrad
Sen knappt två år är Marlena sponsrad av
Ericsson i Kumla. Hon springer med
HotLine på overallen och har för det betald
ledighet.
-Det är till avgörande hjälp, annars skulle
jag aldrig kunna klara av träningen ekonomiskt. Det tar tid att träna på elitnivå.
Jobbet med ficktelefoner hos Ericsson.
Är det fortfarande intressant nu när man
blivit guldmedaljör?

- Javisst. Det går inte att leva bara på
orienteringen. Detfinnsinte så stora pengar
där. Man är helt beroende av ett jobb och av
att klubben (OK Tisaren) kan få ekonomiskt stöd.
Dessutom trivs Marlena på Ericssonfabriken. Hon tycker inte att det är något
märkvärdigt med henne för att hon vunnit
VM. Alla är vi vanliga människor, menar
Marlena, som nu laddar om för SM. (En
tävling som är avgjord när tidningen
tryckts) Vi önskar henne förstås fortsatt
framgång.
Text: Lars Cederquist
Foto: Ivar Magnusson
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Säljelitens
dag i Lund
Den 25 augusti samlades 23 av
Ericssons bästa HotLine-säljare i
Lund för att mottaga belöningen
Harrys Award. De kom från åtta
länder, utsedda av respektive
marknadschef, för att de inom
sin region haft stor försäljningsframgång eller utmärkt sig på
annat sätt.

RMOT, området mobiltelefoner. Syftet är
att öka motivationen och effektiviteten inom
respektive säljbolag. Belöningen är en resa
till något av länderna inom RMOT.
Arrangemanget gick av stapeln den 25
augusti med middag på kvällen då en lektion i kräftätning även ingick för att förbereda deltagarna inför kommande "prövning".

Harry's Award är en årligen återkommande
tävling för all personal som arbetar inom

Efter det att Kjell Johansson nästa dag berättat om Ericssons visioner och mål och

Kanotfärd

Leif Dahl talat om HotLine-konceptet intog
deltagarna smörgåsbord innan de tillbringade resten av eftermiddagen i kanoter
på väg nerför Rönne å. Alla klarade den tre
timmar långa färden med glans!
På kvällen var det så dags för den stora
prisutdelningen. Harry's hatt (en hatt i kristall) delades ut med plaketten "Winner of
Harry's Award 1991.
Till nästa års värdland utsågs Spanien.
Kvällen avslutades med kräftskiva och
spansk sång.
Katarina Smide

u är säkert medveten om att du
arbetar inom ett världsomspännande företag, med aktiviteter i ett 80tal länder. Att det runtom i världen finns
hundratals stora och små Ericsson-enheter och en fantastisk mängd av olika
arbetsuppgifter för oss som arbetar i
koncernen. Men hur är det, hur mycket
har du funderat på vad det här betyder
för dig och dina möjligheter att utvecklas vidare i ditt arbete? Har du tänkt på
alla de positiva erfarenheter som följer
av att någon gång bryta upp från en
invand tillvaro och pröva något nytt?
Det där nya behöver inte vara en helt
ny miljö i kanske ett annat land, men det
kan naturligtvis också vara det. Lika väl

TILL
SIST
AV LARSGÖRAN HEDIN
kan det vara ett annat jobb - i samma
Ericsson-bolag som du jobbar nu, eller
i något annat bolag i din geografiska
närhet. I båda fallen kan ett byte innebära en extra stimulans och en "ny
start" för dig i ditt yrkesliv.

N

är unga människor söker arbete
i Ericsson är det ofta just möjligheten till att utvecklas vidare inom
företaget som lockar dem. Särskilt
bland dem som har en högre utbildning är det möjligheten till utlandstjänstgöring som attraherar. Men senare, efter några års arbete, är det inte
så många som utnyttjar den.
Ungdomens ideal får också i detta
fall ofta ge vika för vardagslivets realiteter. Man har bildat familj och "vuxit
sig fast" på orten. I en sådan situation
glömmer man lätt bort att också ett
nytt arbete kan ge en ordentlig personlig "kick".
I det här numret av Ericssons interntidningar gör vi en första försiktig introduktion av en ny avdelning som vi döpt
till "Nya möjligheter inom Ericsson".
Det är ett internt platsforum som så
småningom är tänkt att bli en av de mest
betydande informationskällorna för
dem som börjat fundera på att söka sig
något nytt jobb.
Vi hoppas också att den här informationen i tidningarna ska bidra till att öka
det som personalfolket brukar kalla den
"interna rörligheten", d v s de anställdas förmåga att söka nya uppgifter inom
företaget, hellre än att gå utanför Ericsson för att söka sig något nytt.
Vi lever i en internationell lågkonjunktur. Ett sätt för Ericsson och andra
företag att tackla den problematiken är
att minska på antalet nyanställningar.
Men samtidigt arbetar vi i ett hårt
framtidssatsande företag som hela tiden behöver folk till nya spännande
arbetsuppgifter. Det är detta som gör att
Ericsson kan erbjuda sina anställda så
många möjligheter att utvecklas vidare.
Tänk på saken! Ta chansen du också ett nytt jobb inom Ericsson kan betyda
så mycket.
I den här tidningen finner du några
nya möjligheter på sidorna 20 och 21.1
nästa nummer ska det bli många fler,
det lovar vi!

