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Utökning
i Kuwait
Ericsson har fått en utökning av sin
mobiltelefoniorder till Kuwait. Ordern från Kuwaits
operatör MTSC, som ursprungligen gällde 20 000
abonnenter utökas nu till att gälla 30 000.
Tilläggsordern är värd cirka 100 miljoner kronor.
Ericsson fick redan i juli 1989 första kontraktet på ett mobiltelefonsystem, som just hade börjat installeras när gulf-kriget bröt ut och omintetgjorde allt arbete.
Efter kriget började förhandlingar om att på nytt bygga upp nätet och
Ericsson fick uppdraget att till att börja med snabbt installera ett mindre
nät i Kuwait city för cirka 2000 abonnenter. Det ursprungliga kontraktet
gällande det större nätet har nu också utökats med femtio procent.
- Vi ser det här som ett viktigt steg för framtiden.säger Göran Söderholm, ERAs marknadschef för mellanöstern.
- Vi har nu visat att vi har förmågan att snabbt få igång servicen i ett
förstört nätverk och vi ser fram mot att få fortsätta utbyggnaden av nätet
i Kuwait.

senaste
yheter

3äå;

8 OOO fler i Venezuela
Ericsson har tecknat kontrakt med C.A.Nacional de Teléfonos de
Venezuela (CANTV) om utökning av mobiltelefonnätet i Venezuela.
Ordern är värd drygt 70 miljoner kronor och gäller ca 8 000 nya
abonnenter. CANTV har sedan tidigare ett Ericsson-system i Caracas
med en kapacitet på ca 20 000 användare. Systemet ska nu byggas ut
för att täcka även andra delar av landet. Ordern omfattar bl a städerna
Valencia, Maracay, Maracaibo och Cabimas. Även områden kring
Caracas; Los Teques, San Antonio, Guarenas, Guatire och Los Valles
del Tuy ska täckas. Driftsättning beräknas ske under andra kvartalet
i år.

Dubbelt upp i Curacao
Under telekommunikationsmässan i Acapulco i Mexico i början av
april tecknade Ericsson två kontrakt med Servicios de Telecommunicacion de Curacao. Det ena kontraktet gäller utökning av
radiobasstationer och växlar för mobi ltelefoni. Leveranserna sker i
maj och det totala nätet kommer att ge täckning över så gott som hela
ön med kapacitet för ca 3 000 abonnenter.
Det andra kontraktet gäller leverans av 7 000 digitala AXE-linjer
från Ericsson Mexico för ökad teleservice till både innevånare och
kontor i de centrala delarna av Curacao. Det totala ordervärdet är ca
23 miljoner kronor.

Välrustade käringar i påsk
Ericssons senaste uppfinning - mobikvasten - har fått en rivstart. I
början av april tecknades kontrakt med Blåkulla om 80 000
mobikvastar som ska vara levererade och intrimmade innan skärtorsdag.
- Med mobikvasten kommer vi att kunna ta oss fram snabbare än
någonsin tidigare till det årliga mötet. Mobikvasten gör det nämligen
möjligt att hålla kontinuerlig kontakt under färden. Det är ovärderligt
för oss att snabbt kunna rapportera om oväder eller annat otyg som
eventuellt skulle kunna störa färden mot Blåkulla, meddelar den
förväntansfulla kunden, Kommunikäring.

Nu går det att prata
i den nya PCN-radion
De klarade testet! Olle Lundgren och Nils Ohlsson visar upp sändaren
och mottagaren som ska ingå i basstationerna i det nya persontelefoninätet som Ericsson ska leverera till England. Nu vet man att det finns
en radio som klarar att koppla upp samtal./ Läs mer på mitten
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Nytt om BRs organisation
Arbetet med den nya organisationen kan delas in i tre steg och vi har
nu hunnit till det tredje steget, säger BRs personaldirektör Lars
Åkeson. Steg ett var att skapa en
ny organisation och bestämma
hur den ska se ut. Steg två var att
forma enheterna och tillsätta cheferna och det hade vi gjort till den
första april.
- Steg tre är att skapa den interna
organisationen inom de olika enheterna. Detta arbete pågår nu.
Våra fyra Service Units har just
blivit färdiga och MBL-förhandlade, säger Lars vidare. Ambitionen är att hela den nya organisationen kan vara klar i början av
maj.
Som tidigare betonats påverkar
den nya organisationen inte arbetsuppgifter eller lokaler. Inte
hellar påverkas tjänstebeteckningar ännu utan alla behåller sina
gamla "bokstäver" tills vidare.

Nytt på personalfronten

EXTRA-blad
ERA Nyheter X-tra är ett
extrablad i A4-format som
APRIL 1992
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kom ut den I april i sam- iTidning
fur OM inom Radiokommunikation
band med omorganisationen. Bladet innehåller in- Lars Åketon efter nya organisationen: G a m a n u m m a «nh«tar
tervjuer med bl a BRs - Arbetet får inte bromsas upp Servar hela BR
De flesta anställda Inom BR i Sverige påverkas p i
personadirektör, Lars något
suit av organisa t ionsfor ändringen. For flertalet
innebar den nya organisationen dock inte några större
praktiska
andringar. De arbetar med samma uppgifÅkeson, enhetscheferna ter, har samma
arbetskamrater som lidlgare och stanGunnar M Eriksson, nar också kvar i sina nuvarande lokaler.
RMOJ, Kjell S Andersson,
RMOG och Torbjörn Nilsson, Strategisk Affärsutveckling, publik. I bladet
finns också ett organisationsschema. Ett viktigt
budskap i extra-bladet är
att allt arbete måste fortsätta som vanligt, omor- ix-t if uwiiei vi sew pmwm fttf
ganisationen får inte
bromsa upp de stora pro- M itju mi wiarbeu. p * « ERA to
jekten. Den som inte fått
ERA Nyheter X-tra kan få
Organisationsschema pä sista sidan
detfrån redaktionen.
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I samband med den nya organisationen har det skett förändringar
vad gäller personalchefer och
personalmän. Med ett undantag är
de olika enheternas personalavdelningar besatta.
Affärsenheten RMOG: Eva
Andreassen, personalchef, Anders Nordin, personalman och
Elisabeth Ramel, personalman.
Affärsenheten RMOJ: Göran
Henriksson, personalchef, Susanne Sundling, personalman och
Solveig Stockenstrand, personalman.
Affärsenheten RMOA: Personalchef, vakant, Mats Ulfgren,
personalman och Kjell Östergren,
personalman.
Affärsenheten RDEC och Core
Unit RCUR: Inger Nyström, per-

Stora möjligheter i östra Tyskland
Som framgår av en
artikel på Kontaktens
nyhetssidor har tyska
Telekom invigt ett nät för
trådlös anslutning av
telefoner. Det första
område som får tillgång
till denna teknik är Halle.
Uppdraget ingår i det sk
DAL-projektet och är
den största enskilda
order Ericsson har fått
från tyska Televerket.
- Behovet av telekommunikationer i det forna Östtyskland är
enormt och därför är DAL-projektet mycket viktigt
för
Ericssons framtida affärsmöjligheter med Deutsche Bundespost
Telekom. Det säger Mats
Hellman, Ericsson Frankfurt,
som är kommersiellt ansvarig mot
Deutsche Bundespost Telekom i
denna affär.
Idag är det endast tio procent av
befolkningen i östra Tyskland
som har telefon. Under förra året
använde tyska Telekom nära sju
miljarder DM för att modernisera
telekommunikationerna i östra
Tyskland. Under åren 1990 till
1997 räknar tyska Telekom med
att investera för ca 60 miljarder
DM i öst. Det betyder att östra
Ty skland i slutet av -90-talet kommer att ha ett av världens modernaste telefonnät. En viktig del i
detta stora arbete är DALprojketet, där DAL står för
Drathlose Anschlussleitungen,
trådlös telefonanslutning.
Mats berättar att DAL-projektet är uppdelat på fyra leverantö-
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sonalman och Carina Wallmark,
personalman.
Core Unit RCUP: Ove Alm,
personalman. Här har ingen ändring från gamla organisationen
skett.
BR-funktioner: Marie Fredin,
personalman.
Service Units, SU: Mirjam
Skillner, personalman och Anna
Lindmark, personalman.
RSA, Radiosystem Sweden
AB: Hans Hansson, personalchef
och Eva Kållberg, personalman.
RSS, Ericsson Radio Systems
Sverige AB: Hans Wigren, personalchef och Mita Ryrbäck
Reinefjord, personalman.
ECS, Y/EU: Lena Andersson,
personalchef och Britt Bosrup,
personalman.

PRESSKLIPP
Bättre täckning
i inre Norrland
Televerket Radio har förbättrat
NMT-mottagningen i inre Norrland till glädje för bl a turister och
biltrafik. Främst gäller det vid
Stora Sjöfallets nationalpark.
Tre nya basstationer för NMT
450 och 900 finns nu längs dalgången från Porjus till Ritsem.
Vägen och dalgången från Kiruna
till Kebnekaise har också fått
bättre täckning genom fler basstationer, en för NMT 450 och två för
NMT 900.
(Tidningen KOM!)

Memo-pip
Telefonväxeln i Kista har möjlighet att skicka telefonmeddelanden
via Memo. En svag ringsignal från
telefonen återkommer varje kvart
och talar om att det finns ett meddelande på Memo.

Ett gäng som arbetar hårt med DAL-projektet, fr v Lars Edström, Dennis Carter, Mats Hellman,
Rosemarie Felske, Klaus Hercher, Fredrik Wengelin, Kjell Nilsson och Tomas Mikaelsson.

rer. Funkwerk Köpenic (Tyskland) och Telcon (Belgien) levererar system, som arbetar i frekvensområdet 400 MHz. Ericsson
och Nokia delar på de cellulära
systemen, som är baserade på
NMT.
Radiosystem Sweden AB står
för basstationerna, ECS för radioenheten hos abonnenten, ETX för
växlarna och ERA för projektledning
och
nätplanering.
Kontraktsförhandlingar och driftsättning har skötts av Ericsson
Telekom GmbH i Frankfurt resp

Berlin.
Ett problem som man haft var att
de frekvenser som tilldelats DALprojektet även togs i anspråk av
den f d sovjetiska militären för radaranläggningar.

Framtiden viktig
Redan då Ericsson fick ett Letter
oflntentislutetav oktober-91 var
aktiviteterna i full gång.
- Tack vare stora insatser från
många medarbetare är vi nu först
på plan med det cellulära systemet
i luften i och med invigningen i

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,

Halle, säger Mats. Övriga områden för trådlösa anslutningar är
Erfurt, Gera, Suhl, Magdeburg,
Schwerin, Potsdam och Rostock.
Nästa stora affärsmöjlighet för
ERA i Tyskland blir den sk Ellicensen dvs det PCN-nät som ska
byggas i Tyskland. PCN står för
Personal Cellular Network. I slutet av året förväntas ett besked om
vilken operatör som får tillstånd
att driva PCN-licens. Det betyder
att PCN-nätet ska kunna tas i drift
i slutet av -93 eller början av -94.
GT

Ring via ECN
till Gävle
Nu har ytterligare en ort, Gävle,
kopplats in för telefoni i ECN, dvs
Ericsson Corporate Network,
koncernens eget "televerk". Det
innebär att de orter som idag är
kopplade till ECN skaringaECNkoden 867 för att komma till
Gävle. Växeln på Ericsson i Gävle
når man på 867 + 6000. För att
komma till en anknytning slår
man 867 + fyra anknytningssiffror. Med i ECN är också Karlskrona, Mölndal, Norrköping,
Stockholm, Söderhamn, Östersund, England, Irland, Holland
och Malaysia.

Linköping, B-divisionen: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11,
Lund: Elsebeth Wikström, tfn 046-18 13 91,
Radiosystem: Birgitta Öberg, tfn 08-757 15 19.
Magnetic AB: Lieselott Claydon, tfn 08-29 04 60,
HotLine Region Norden: Anders Larsson, tfn 08-764 14 95
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1991
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Nya ficktelefonen från Lund

Effektivare än någonsin
många nya tekniska lösningar.
- De som jobbat med mekaniken är nog de som haft det kämpigast, säger han.
Malte Brodin och Gert Nilsson
hör till detta gäng, och de erkänner
att det varit många problem att lösa. Det gäller att få till plasthöljet
på exakt rätt sätt. Den nya modellen skiljer sig ganska markant jämfört med tidigare inom HotLine.
Den är inte bara mindre utan har
också en asymmetrisk form.

Marknadens effektivaste

Tekniske chefen vid utvecklingen av nya NMT-telefonen, Mats Lindoff (till vänster) tillsammans med mekanisterna Malte Brodin och Gert Nilsson. Just mekaniken till NH97 har hört till de svårare problemen att lösa.

•^

I mitten av mars presenterades Ericssons senaste
ficktelefon, utvecklad av Ericsson Mobile
Communications i Lund, och en av marknadens mest
kompakta.
- Under utvecklingen har vi lagt ner mycket jobb på
att miniatyrisera och förbättra elektroniken,
berättar projektets tekniske chef, Mats Lindoff.

Projektet drog igång under hösten 1990 och redan vid årsskiftet
90-91 var man igång med utveckling inom de olika delarna,
såsom radio, mekanik, logistik
och elektronik. Mellan 15 och 20
personer har till och från varit engagerade i utvecklingen av
NH97, som är ficktelefonens officiella namn.
A
NMT-telefonen
anses
ha
^ ^ "marknadens bästa ljud" och det

är ECS akustikexpert, Henning
Madsen, som i samarbete med
Bang & Olufsen arbetat med att
ge den nya ficktelefonen ett ljud
av högsta HiFi-kvalitet.
-Med hjälp av en inbyggd
högtalare av "tryckkammartyp"
har vi kunnat minimera ljudförvrängningar och fått en ljudkvalitet som står sig även under svårare mottagningsförhållanden, berättar Henning Madsen.

Bang & Olufsen har viss egen
telefontillverkning och detta är
det hittills första fördjupade samarbetet mellan Bang & Olufsen
och Ericsson.

Egna komponenter
I mobiltelefonens radiodel är all
elektronik kraftigt förminskad
och komponenterna utbytta mot
en helt ny generation. De elektroniska kretsarna (som utgör själva
hjärtat i radion) har man i Lund
konstruerat på egen hand. Denna
kraftiga miniatyrisering har gett
ett kretskort som kräver en förfinad monteringsteknologi och
som därför tillverkas helt och
hållet automatiskt.
Projektledaren Jan Svensson
ser inte att projektet inneburit
några större svårigheter trots

- Alla övriga delar i projektet
hänger i luften om inte mekaniken kommer fram i tid. Men nu
när vi är klara med mekanik och
produktionsverktyg till denna
modell kommer dessa att kunna
användas som grund även för
kommande modeller. Det gäller
till exempel GSM-telefonen, berättar Gert Nilsson.
Parallellt med att utveckla själva telefonen har man också tagit
fram ett antal olika tillbehör, som
till en del ingår i köpet eller som
kan kompletteras. Dit hör bland
annat delar för handsfree-funktion samt batterier.
Den nya ficktelefonen väger
under 300 gram och är endast
14,7 cm lång. Taltidsvärdet,
TTE, som man får genom att dividera antalet talminuter per
gram gör NH97 till marknadens
effektivaste
ficktelefon.
Nykomlingen i HotLine-familjen
är nu släppt på marknaden och
kommer att kunna användas i de
länder som har mobiltelefonnät
med NMT-standard. Det gäller
samtliga nordiska länder samt
Schweiz, Holland och Thailand.
Helena Andersson

...och snart ar GSM-telefonen har
Till hösten blir det dags
för lanseringen av ännu
en HotLine. Då gäller det
mobiltelefonen till det
nya digitala
mobiltelefonsystemet för
Europa, GSM-telefonen.
- Den kommer att ha samma skal
och utseende som NMT-telefonen, säger Dan Rylander, teknisk
chef för utvecklingen av den nya
telefonen.
Även i övrigt kommer funktioner och tillbehör på flera punkter
att vara identiska med dem som
gäller för NH97.

Stor succé
GH 197, som GSM-telefonen fått
som officiellt namn, gjorde stor
succé när den premiärvisades på
Telecommässan i Geneve i oktober i fjol. Då det i mitten av mars
var dags för CeBIT-mässan i
Hannover kunde man provringa
från telefonen, uppkopplad i
GSM-nätet.
- Ingen av våra konkurrenter visade upp en så komplett och så
pass liten GSM-telefon som vi
gjorde vid mässan, berättar en
nöjd Dan.
För att utveckla telefonen till det

digitala GSM-nätet har man i Lund
fått ta fram en helt ny mjukvara
samt nytt chip-set. Förberedelserna
går fyra, fem år tillbaka i tiden och
i dag är man nära 50 personer involverade i projektet.
I GSM-telefonen kommer man
som användare själv ha möjlighet
att välja via vilken operatör man
vill ringa. Detta kommer att stimulera konkurrensen bland operatörerna med varierande priser
på taxorna.

Automatisk uppringning
Annat nytt för GSM-telefonen
blir att man kommer att ha automatisk återuppringning tre gånger i följd vid upptaget-signal.
Något som eventuellt också
blir aktuellt är att man i stället
för landsnummer kommer att ersätta dessa med internationella
prefix som ger telefonnumret
färre siffror.

Lagrad info
Finesser som ett identitetskort
med lagrad information om
abonnenten och dennes inprogrammerade kortnummer finns
också i GH 197.
- Kortet (kallat SIM) fås i samband med abonnemanget av
Televerket. Det monteras på bak-

Lars Wilhemlsson, Kent-Inge Ingesson, Johan Uggmark samt Dan
Rylander hör till gänget som utvecklar den nya HotLlne-telefonen till
det digitala GSM-nätet.

sidan av telefonen. Vill du framöver byta ut telefonen tar du kortet med dess lagrade information
med dig till din nya telefon, berättar Dan.
Ännu har GSM-telefonen enbart testats mot Ericssons egna
GSM-basstationer, förutom under CeBIT-mässan då man även
ringde via tyska Bundesposts
Dl-nät. Under sommaren kommer fältprov att genomföras mot
andra systemleverantörer. Till
hösten blir det så dags för lanse-

ring och tillverkning av GH 197
som Ericsson tänker marknadsföra som andra generationens digitala mobiltelefon.
- Kanske blir vi något senare
än ett par av våra konkurrenter
med vår första telefon till det digitala nätet. Men vi kommer i alla fall att ha en mer utvecklad och
därmed mindre telefon då det är
dags för oss, säger Dan med stor
övertygelse.
Helena Andersson

Håkan
Sundqvist,
chef för
Kumlafabriken
När tillträdde du som fabrikschef och vad har du gjort innan?
- I februari började jag som
chef för Kumlafabriken. 1982
kom jag till dåvarande SRA,
som året efter blev ERA. Jag har
alltid arbetat med produktionsteknik. Nu senast har jag varit
ansvarig för produktionskoordinering inom vårt affärsområde,
BR. Samtidigt var jag produktionsansvarig på Radiosystem
Sweden AB.
Hur många anställda har fabriken i dag?
- Efter de personalminskningar som skett i höst och nu under
vintern är vi cirka 650 personer.
Den nya ficktelefonen, Hotline
NH 97, som presenterades för
någon månad sedan, tillverkas
den i Kumlafabriken och har
ni fler nya produkter på gång?
- Ja, det gör den och det blir
ytterligare nya, intressanta produkter snart. Bland annat ska
GSM-ficktelefoner tillverkas i
stor skala under hösten. Det bärbara radiomodemet Mobidem,
som lanserades i USA för ett tag
sedan, tillverkas också i Kumla.
Vi kommer att ha hög beläggning i fabriken under hösten.
Vad är det viktigaste för fabriken just nu?
- De produkter vi tillverkar är
det många som är med och slåss
om. För att hävda oss i konkurrensen måste vi höja produktiviteten och samtidigt vara kostnadseffektiva.
- Vi måste skapa en effektiv
arbetsorganisation med tydlig
ansvarsfördelning. Det är också
viktigt med när-mare samordning med Lynch-burgfabriken
på teknikområdet. Vi kommer
att ha videokonferenser med
kollegerna i USA.
Hur tillbringar du fritiden?
- Min fru och jag har fyra
barn, två pojkar och två flickor
mellan 22 och 3 år. Döttrarnas
hästintresse har smittat av sig på
mig men jag rider inte utan tycker det är roligare med trav och
jag kör gärna. Familjen består
också av två schäfrar, som jag
tävlar med. Det är alltså fullt
upp på fritiden.
GT
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Reseräkningen Ett steg närmare
persontelefoni
direkt i PC:n

Ericsson får italiensk miljardorder
Ericsson kommer att få bygga
ett nytt digitalt mobiltelefonnät
i Italien, en order i miljardklassen. Det uppger Affärsvärlden,
som citerar centralt placerade
källor. Den italienska operatören, statliga S1P, väntas enligt
tidningen offent"
a affären
senare i yjc."
P"""'
\ ' telenä-

PCNradion
fungerar
Berith Harrysson har provat att jobba i resesystemet Therese.
Enkelt att använda och mindre jobb ån med den vanliga pappersblanketten, tycker hon.

- Att via den egna PC:n
administrera
reseräkningarna har
underlättat på många
sätt. Det anser Berith
Harrysson, en av ca 20
sekreterare i Kista som
under en månad provat
att jobba med
resesystemet Therese.
Med Therese hanterar
man enkelt sin reseräkning i PC:n istället för på
papperblankett.
Försöken med reseräkningssystemet Therese, ett ADB-program i
PC-miljö, har gett så positiva resultat att samtliga anställda på
ERA och ECS i Kista snart kommer att erbjudas fri tillgång till
systemet.
- Att använda Therese kommer
att vara gratis, meddelar Per Godin, chef för reseredovisningen i
Kista.
Berith Harrysson hör till dem
som provat systemet. Hon tycker
att det går både lättare och fortare
att jobba i Therese jämfört med de
traditionella reseräkningsblanketterna.
- Du matar bara i n traktamenten,
valutor och övriga uppgifter och
sen sköter programmet resten.

Det räknar om utländsk valuta till
svenska kronor, räkna ut moms
och summerar alla uppgifter, säger Berith.
De som testat programmet
tycker också att det är lättöverskådligt och enkelt att lära sig.

Redovisa själv
Målsättningen är att samtliga som
reser i tjänsten och har tillgång till
PC ska ha möjligheten att göra sin
egen reseredovisning med hjälp
av Therese. Man räknar med att
det totalt rör sig om 500-1000
anställda. Installering av programmet ska påbörjas när testerna är klara, men det kan dröja
något innan det finns installerat
hos samtliga.

Ersätter blankett
När man i Therese matat in alla
uppgifter skriver man ut sin redovisade resa och lämnar den på
sedvanligt sätt för granskning och
attest. Den ersätter då helt den förtryckta reseräkningsblanketten.
Därefter skickas den till reseredovisningen, E/EFR.
- Visserligen slipper vi inte undan
att än en gång mata in uppgifterna
i vårt system. Men Therese underlättar även i vårt arbete eftersom vi bl a slipper alla
kontrollräkningar, menar Per.
Helena Andersson

Standards - system
I förra numret av ERA Nyheter gjorde vi ett försök att reda ut vad som
gömmersig bakom en del vanliga förkortningar. Tyvärr gjorde vi inte
klar skillnad mellan standards och system varför vi förtydligar:

Standards
GSM
ADC
JDC
NMT

System
CME 20
CMS 88
CMS 30
CMS 45/89

Uppställningen ska läsas så att standarden GSM osv hos Ericsson
motsvaras av systemen (= Ericssons produkter) CME 20 osv.
Förkortningarna betyder: GSM = Global System of Mobile
Communications, ADC = American Digital Cellular system, JDC =
Japan Digital Cellular, NMT = Nordiskt MobilTelefonsystem.
Och Ericssons varianter: CMS = Cellular Mobile Systems. CME
är mer oklart, möjligen då Cellular Mobile systems Europe eftersom
GSM-standarden ursprungligen avsåg Europa.
Siffrorna är inte lika lätt att läsa logiskt, men NMTs 45/89 motsvaras i alla fall av systemen NMT 450 och NMT 900, som sänder på
^frekvenser runt 450 och 900 MHz.

- Nu vet vi att vi har en
radio som räcker för att
gå ut i luften med i nya
PCN-nätet i England,
säger Kurt Sillen, projektledare för de nya
basstationerna inom
PCN-projektet. Nu vidtar
en intensiv fas inför
serieleveranserna i höst.
Ericsson fick i oktober i höstas en
miljardorder på ett persontelefonnät, PCN, i England. Beställare var
brittiska Unitel och Mercury som
beställde ett "parallellt" digitalt
mobiltelefonnät på frekvensbandet 1800 MHz. (Unitel och
Mercury har dock nyligen gått
samman och kunden heter nu
Mercury.) Ericsson valdes som
ensamleverantör av utrustningen.
Det talas mycket om det framtida persontelefonisystemet, där
varje person inom några år kommer att ha en "personlig" telefon,
eller snarare ett personligt telefonnummer, som han nås på, överallt,
enligt tanken att den som ringer
upp söker en person och inte en
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Konstruktörerna av den digitala
radiobasstationen för den nordamerikanskamarknaden har l illdelats pris av den amerikanska
teknikmyndigheten, CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association). Priset (en
mobiltelefonstaty) fick man för
att på utsatt tid klarat av att tri mina
in radiobasutrustningen mot de
nya mobiltelefonerna enligt den
standard som fastställts för digital
mobiltelefoni, TDMA.
Tävlingen avgjordes med att
Ericssons, AT&Ts och Northern

Telecoms basstationer klarade
samtalsuppkoppling mot mobiltelefoner från ett flertal mobiltelefontillverkare. Ericsson var det
enda företag som deltog med både
radiobasstationer och mobiltelefoner.
- Genom denna "tävling" har
man nu fått fram system som kommer att användas som referens
under det fortsatta arbetet med
digital mobiltelefoni för USA.
Där ingår alltså Ericssons
radiobasstationer, säger Jan
Lindoff, projektansvarig.

^
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Så skapas
en "nyhet"
Ericsson får miljardorder, Ericsson varslar 350
Det går knappt någon dag utan att tidningar skriver
om Ericssonkoncernen och i intervjuer lämnar en VD,
informationschef eller fabrikschef kommentarer. Så
brukar det vara men för några veckor sedan publicerades en stor "nyhet" om miljardaffär i Italien men
Ericsson lämnade ingen kommentar. Varför, undrade
säkert många.

Den nya sändaren visas upp av Maria Andersson, Gunnar Johansson, Bo Ernryd (sittande), Stefan Jonsson och Olle Lundgren.

medjustnu. Den är också den första som erbjuder fler funktioner än
dagens analoga system.

ha ett antal nya funktioner, vilka
blir tillgängliga samtidigt även på
900 MHz.
Den nya radion har verifierats,
man har skickat en signal genom
sändare och mottagare och verifie^k att prestanda räcker för att
Koppla upp samtal.
- Det som nu ligger framför oss

Ökad kapacitet
Dubbla frekvensen 1800 MHz
betyder bl a en kapacitetshöjning. I
Fler kanaler blir tillgängliga. De
nya stationerna kommer också att

är en intensiv verifiering för att
slipa på prestandan inför serieleveransen så att radion uppfyller
alla specifikationer, säger Kurt
Sillen. Radion ska integreras i övrig utrustning i basstationen.
De första basstationerna ska levereras i höst och i december ska
systemet i England, enligt tidpla-

nen, för första gången köras "upp
i luften".
Enligt vissa prognoser är den
latenta PCN-marknaden enorm.
Ett par miljoner lär redan vara beredda att skriva på ett abonnemang.
Text: Lars Cederquist
Foto: Björn Seger

Hur dyrftirftet egentligen att
ringa till en mobiltelefon ?
Lock-down pris
till ADC-gänget
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Samma skal

Jan Olausson får här ta emot det amerikanska Lock-down priset från
teknikmyndigheten CTIA. Jan Lindoft, projektledare, överräcker.
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plats. En persontelefon skulle t ex
kunna vara en mobiltelefon som
man nås på var som helst i världen.
Persontelefonnätet i England
aren utveckling av, andra generationen av, digitala mobiltelefonsystemet GSM och ett steg på vägen mot "äkta" persontelefoni.
Basstationerna i det nya digitala
mobiltelefoninätet i England ser
ungefär likadana ut som de nuvarande GSM-stationerna. Hårdvara och mjukvara är i stort desamma vilket är en stor fördel ur
många synvinklar.
Skillnaden är dock att det nya
PCN-nätet ska arbeta på frekvensen 1800 MHz i stället för 900.
Vilket kräver en del modifikationer, bl a en ny sandar- och
mottagarenhet.
- Vi kan urskilja tre releaser av
digitala GSM-basstationer, berättar Kurt Sillen. Den första var
en preliminär version inför GSMpremiären i somras. Helt enkelt
för att få igång systemet inför
premiärdagen i Tyskland. Den
andra serieproduceras nu i Gävle
och den tredje är den vi arbetar
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tet GSM som Ericsson ska bygga upp i Italien, Ericsson har redan fått bygga nätet i 11 av de
14 länder i Europa som beslutat
satsa på GSM.
Ericsson har vunnit st/^en
om GSM-ordem i Italic:
bland annat italienska y JK
som i fiol köptes upp a / < J j
AJcai^'""
/

Lars Magnus sitter en
fredageftermiddag vid
sin vanliga hemmatelefon
och ringer till Harry, som
är ute på golfbanan med
sin mobiltelefon (HotLine
NH97 förstås).
Vem kommer nu att
betala samtalet? Lars
Magnus som ringer upp
eller Harry som blir
uppringd?
Lars Magnus förstås, kan man
tycka. Eller... ärdet verkligen rimligt att han ska betala mer (mobilsamtalen kostarju mer) baraföratt
Harry inte kan nås annat än på sin
mobiltelefon? Ska inte Harry betala mellanskillnaden?
Och än värre. Vad händer om
Harry låtit koppla sin vanliga telefon till mobilen? Ska verkligen
Lars Magnus, som lever i god tro
att hanringertill en vanlig telefon,
tvingas betala den dyrare taxan för
mobilsamtalet?

Så här ligger det till:

Till mobiltelefon

L

Ett sam tal frånen vanligtelefon till
en
vanlig
mobiltelefon
i
NMT450- eller NMT900-systemet kostar 4:31 kronor i minuten.
(Eller 28,75 öre för varje
uppkopplade 4 sekunder) Under
vardagar kl 8.00 -18.00.
Kan man vänta till efter kl 18,
ellertill lördag-söndag blirdet billigare. Då kostar det 2:88 kronor i
minuten. Men det är hela tiden den
uppringande
som
betalar.
Mobiltelefonnumret skiljer sig ju
från vanliga nummer så man kan
säga att han vet att han ringer på en
mobiltelefon.
Men här kan man verkligen
fråga sig om det är allmänt känt att
det kostar mer? Och att det är den
som ringer som betalar hela summan? Uppgifterna finns visserligen i telefonkatalogen, men...

Från mobiltelefon
Ringer man från en mobiltelefon

till en vanlig telefon eller till en
mobiltelefon gäller samma taxor
som ovan. Dvs:
4:31 kronor per minut mellan kl
8.00 och 18.00
och 2:88/minut från 18.00 till
8.00, liksom under helger.
Återigen är det den uppringande som betalar.

"Röda" samtal
Ringer man till någon som har
specialabonnemanget NMT röd
(som ärett försök avTeleverketatt
faen jämnare belastning på systemet genom att locka abonnenter
att ringa på lågtrafiktid) får man
också punga ut med 4:31/minut.
Alltså under dagtid, vardagar.
Här kan det vara viktigt att poängtera att det INTE är så att
abonnenten dessutom behöver
se sin telefonkassa smälta undan
med 8:63/minut för samma samtal. Något som emellertid anges i
telefonkatalogen, men är fel enligt
Televerket Radio.
Skulle Röd-abonnenten själv

vilja ringa upp någon en vanlig
vardag, mitt på dagen, får han betala tre gånger normalavgiften,
dvs 12:94 kronorperminut.Detär
lätt att begripa att han föredrar att
ringa under lågtrafik (vilket som
sagt är finessen med abonnemanget) och betala 2:88/minut.

Hänvisning
Sen ett lugnande besked.
Om Harry lagt in en hänvisning
på sin vanliga telefon så att samtalen kopplas vidare till mobilen blir
Lars Magnus inte ruinerad. Han
behöver bara betala för normal
teletaxa medan Harry får stå för
mobiltelefontaxan.
Nu har Lars Magnus och Harry
avslutat sitt samtal. Efterelva minuter. Harry, något störd och
letande efter bollen ute i roughen
på sjunde hålet, men lika rik som
tidigare, Lars Magnus 47:40 kronor fattigare. Men det vet han inte
om. Än.
Text:Lars Cederquist
IlkGunnar Englundh

- Ett öppet informationsklimat är
Ericssons policy. Journalister
som tar kontakt med oss ska få
snabba och riktiga svar, säger Per
Bengtsson, BRs informationschef. Så snart ett avtal eller kontrakt skrivits under (aldrig tidigare) går vi via ett pressmeddelande ut till pressen. Ericsson
håller strängt på att aldrig kommentera en pågående affär.
Nyheten om "miljardaffären" i
Italien tar Pelle som ett exempel
på hur snabbt en nyhet sprids både
inom och utanför Sverge och hur
viktigt det är att alla som är berörda är informerade i tid.
- Måndag eftermiddag ringer
tidningen Affärsvärlden till mig.
Journalisten har gjort en översiktsartikel över GSM och vill ha
en kommentar till den miljardorder som är på gång till Ericsson i
Italien, berättar Pelle.
Han förklarar för journalisten
om Ericssons policy att inte kommentera möjligen pågående diskussioner förrän ett avtal skrivits.
Affärsvärlden, som är ensamma
om denna affärsnyhet väljer dock
att publicera artikeln utan kommentar från Ericsson. Tisdag
trycks tidningen och samma dag
sprider Affärsvärlden sin nyhet
via TT till övriga media.
Endast några minuter efter det
att TT släppt "nyheten" ringer en
finansanalytiker från London och
vill veta om det är sant att Ericsson
fått miljardordern. "Nyheten"
finns nämligen redan på

"Reutefskärmama. Reuter är
den nyhetsbyrå som förser den
internationella
finansvärlden
med nyheter och en miljardaffär
till Ericsson ärnaturligtvisav stort
intresse för finansvärlden.

På Memo
För att alla berörda på Ericsson
ska veta om "nyheten" innan tidningarna har den på onsdag morgon, går det ut ett chefsmemo sent
på tisdag eftermiddag. Där poängteras än en gång Ericssons policy
att aldrig kommentera pågående
diskussioner innan avtal finns.
Under fredagen kommer ett
meddelande från Ericssons italienskadotterbolag. Tillsammans
med den italienska kunden har
man beslutat att helt kort meddela,
att förhandlingar pågår vad gäller
GSM men att även flera andra
företag finns med som tänkta leverantörer.
På ERA Nyheters fråga (och
förhoppning om att kanske vara
först med en nyhet) om hur miljardaffären och GSM i Italien
fortlöper, svarar Pelle diplomatiskt:
- Det är Ericssons fasta policy
att aldrig kommentera pågående
diskussioner innan avtal finns men då är vi snabbt ute med information till anställda och press".
Förmodligen får nog både internationella nyhetsbyråer, affärspressen och ERA Nyheter anledning att återkomma.
Gunilla lamm

Semesterjobb i Gävle
På grund av det speciella produktionsläge som Gävlefabriken har inför
sommaren förläggs huvudsemesterntill veckorna 28 till 30. Det betyder
att fabriken kommer att ha semesterstängt tre i stället för fyra veckor i
sommar.
De anställda som har minst 25 betalda semesterdagar har fått ett
erbjudande om 10 000 kr, brutto, om de inte tar ut den femte semesterveckan utan arbetar i stället. Erbjudandet är helt frivilligt och överenskommelse har träffats mellan företaget och fackklubbarna.
Hur många som vill arbeta en vecka extra under sommaren vet man
ännu inte. Innan den 15 april skulle de som är intresserade lämna svar till
sin chef.

t,
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"Härligt
att vara
tillbaka"
Den 17 november slutade 140 anställda vid
Gävlefabriken på grund av arbetsbrist och den 14:e
samma månad fick åtta tjänstemän besked om
samma sak. Till detta ska läggas 21
avtalspensionärer. Nu fyra månader senare är det
sådan efterfrågan på arbetskraft att personalen från
andra Ericssonenheter har lånats in och tjugo av de
uppsagda har tagits tillbaka som vikarier.
-Vår personalsits är positivt be- riken har dessutom tagit in 20 av
svärlig just nu, berättar Ulla de tidigare varslade som utbildHolmgren, personalchef vid Gä- ningsvikarier. Parallellt med det
vlefabriken. Vi har lånat in perso- myckna arbetet i fabriken pågår
nal - mest tekniker - från Söder- ett utbildningsprogram för att få
hamn, Östersund, Stockholm och personalen anpassad till framtiLinköping. Vi lägger dessutom ut dens fabrik.
delar av kortproduktionen av de
analoga radiobasstationerna. Vi Vill tillbaka
räknar med att 100 av våra opera- - När vi ringde runt efter "turlistörer frigörs och kan börja arbeta tan" fick vi många trevliga pratpå våra digitala prostunder med våra tididukter. Legotillverkgare anställda, säger
ning kommer att ske i
Ulla. ArbetsförmedlinÖstersundsfabriken,
gen är överraskad. De
Katrineholm, Kumla,
har fått samtal hela tiBorås och i Söderden med frågor om inte
hamn.
Sägningama
Ericsson har lämnat in
några lediga jobb än.
Ulla berättar också
att mekanikproduktionen flyttas De vill tillbaka. Många har påtill Stockholm redan i sommar, börjat utbildningar av skiftande
alltså inte sommaren 1993, som ti- slag. En av dem vi ringde till hadigare bestämts. Detta också på de börjat läsa elektronik för att
grund av det positiva läget i fabri- vara bättre anpassad att komma
tillbaka. Hennes utbildning skulken just nu.
Inte nog med det. Gävlefab- le ta ytterligare ett år så hon hop-

Gävle fyra
månader
efter upp-

I november förra året blev 140 anställda vid Gävlefabriken uppsagda. I dag har fabriken stor efterfrågan på
arbetskraft och 20 av de uppsagda har kommit tillbaka som vikarier. En av dessa är Elisabeth Runemalm,
som är mycket glad över att vara tillbaka.

pades att det positiva läget skulle
hålla i sig tills hon är klar. Andra
har
startat
eget
företag.
Exempelvis
funderar
Elise
Persson på att registrera en firma
och sy tenntrådsbroderier - halsband, armband, hårdekorationer,
plånböcker och väskor.
- Det är dock en verksamhet,
som jag inte kan leva på, sa Elise
och tackade ja till utbildningsvikariat.

Sökt tiotal jobb
- Jag läste i tidningen att Ericsson skulle ta in vikarier, berättar
Elisabeth Runemalm. Jag slängde mig på telefonen och frågade

om jag kunde få börja genast. Det
här var en torsdag och jag lovades besked fredag eller måndag.
Det var de längsta dagar jag upplevt på länge. Sent på måndagkväll fick jag positivt besked. Det
kändes härligt!
- När jag lämnade företaget i november, var jag ordentligt bitter,
fortsätter Elisabeth. Jag tyckte att
det var ett felaktigt beslut som tagits. Fram till jul gick det rätt bra
men sedan började tålamodet tryta.
Jag har under min arbetslöshet sökt
ett tiotal jobb - men ingenting
lyckades. Det är jättetufft!
- I februari startade jag kurser
på KomVux men jag poängtera-

de för arbetsförmedlingen att jag
vill jobba. Jag avbryter studerna
direkt om jag får ett jobb.
- Att vara tillbaka på Ericsson
och min gamla avdelning är helt
underbart. Min chef fick syn på
mig direkt på morgonen och bad
mig börja i förrådet."Du behövs
där", sa han. Många på avdelningen och även andra har mottagit mig med öppna armar. Det är
jätteskönt och jag känner mig
verkligen välkommen tillbaka.
- Det är toppen med ett jobb
man trivs med att gå till varje
morgon. Det är trygghet, slutar
en lycklig Elisabeth.
Barbro Albrektsson

Kurs, möten och nya sandaler

Margareta Mattson är
teknisk chef i
Kumlafabriken. Hon har
skrivit dagbok under
tiden 25 till 31 mars, en
vecka med möten i
Kumla och Kista och
sagostunder med dottern
Teresia.
Onsdag 25 mars
Vaknade tredje dagen med hjälp
av en härlig sol. Jag är på chefskurs (EC 1) på Såstaholm i närheten av Täby kyrkby. Efter två intensiva dagar med schema från
morgon till kväll börjar man känna sig lite trött. Före lunch gick vi
igenom hur man ska ta hand om

nyanställda. Som att vara välkommen, att det finns en stol, att
man får introduktionsutbildning
och en fadder, sådana saker kan
tyckas självklara. Jag har själv
anlänt till en ny arbetsplats till ett
tomt rum utan möbler och det vill
jag inte att någon ska behöva
uppleva.
Efter lunch talade vi om alkoholfrågor och hur man ska känna
igen varningssignalerna. Vi blev
alla mycket berörda vilket säkert
var meningen. Alkoholproblem
är ett ämne som det borde spridas
mer kunskap om bland chefer
men också bland övriga.
På vägen hem kände jag att det
är roligt att ha lärt känna så
många nya människor från skilda
delar inom affärsområdet.
Torsdag 26 mars
Skjutsade Teresia till dagmamman. Började dagen med att
stämma av de dagar jag varit borta med min sekreterare Lena.
Göran, som jobbar med strategisk planering, hade simulerat
vad alla mina projekt innebär för
fabriken. Vi gick igenom resultatet. 1992 blir nog tuffare för fabriken än vi anat med både de
nya analoga och GSM-apparaterna.
Stämde av med Håkan, fabrikschefen, om strategier för fabriken. Innan lunch blev jag kal-

lad till ekonomiavdelningen. Där
ville man veta vad jag kunde dra
ned på, det gäller Trim-92. Svårt
att dra ned på teknikavdelningen
samtidigt som mer produkter än
någonsin ska köras igång i fabriken. Det blir väl förnuftiga neddragningar som att undvika flyg
om man kan ta tåget osv. Vi hade
en livlig diskussion.

b&ken,
Lyckades springa ut på lunchen och få min nyinköpta
klocka lagad. Utan klocka är jag
handikappad.
Försökte ge mig på posten efter
lunch, grovsortering dvs slängde
all reklam. Första ledningsgruppsmötet på T-avd efter tillsättningen av nya sektionschefer.
Vi är fem personer vilket jag
tycker är lagom storlek på en ledningsgrupp. Jag gick igenom varför jag vill ha ledningsgruppsmöten och vilka ämnen vi ska ta upp.
Slutade i lämplig tid, åkte med
Teresia och köpte sandaler. Sen
åkte vi hem, vi är ensamma i
kväll också. Jag sydde gardiner
som blev klara under barnprogrammet. Skönt att både hinna

köpa sandaler och sy gardiner på
samma kväll.
Fredag 27 mars
Började dagen med att stämma
av statusen på pågående projekt
hos mina fyra projektkoordinatörer. Just nu arbetar vi aktivt med
sju projekt vilket är på gränsen
till vad vi tål. Lars-Åke, produktionschefen och jag pratade om
att skapa en jordnära GSM-utbildning för att vara förberedda
innan produktionen startar.
På eftermiddagen var det möte
i matsalen. Lars-Åke gör en bra
dragning hur prognoserna ser ut
för 1992. Han är öppen och ärlig
och det kändes att det uppskattas.
Det är alltid bra att få veta varför
man måste jobba övertid.
Hasse, personalchefen, haffade
mig och vi satte oss ner och diskuterade löner för mina nya sektionschefer.
Hämtade mat i restaurangen,
jag behövde inte fundera på middag. Tomas kommer hem i kväll.
Vi har inte sett varandra sedan
förra helgen. Båda försöker vi
undvika att jobba på helgerna.

Måndag 30 mars
Det märktes att det är första arbetsdagen med sommartid. När
jag kom till jobbet strax efter sju
var jag rätt ensam. Avdelningsmöte på morgonen, det har jag

varannan vecka. Tog tåget från
Hallsberg till Stockholm. Kl 13
var det produktrådsmöte på Y-divisionen i Kista. Ett bra möte
med både agenda och nästan allt
material utskickat i förväg.
Kom lagom hem för att lyssna
på en improviserad teaterföreställning av Teresia. Tog ett
varmbad innan jag skulle läsa
godnattsaga. Låg lite för länge i
badkaret. Teresia hade somnat
när jag kom.

Tisdag 31 mars
Startade dagen kl 7 med att förbereda mig inför ledningsgruppsmötet. Efter mötet fick jag ett antal lappar på folk som sökt mig.
Började ringa upp och gick sen
igenom posten.
Janne projektledare i Lund
ringde och undrade om förändringarna i TK (tillverkningskostnaderna) för NMT-pocketen. Jag
lovade återkomma. Samlade ihop
protokoll och kallelser till teknikchefsmötet i Kista i morgon.
När jag kom hem la jag mig på
sängen när Teresia såg på barnprogrammet på TV. Somnade...
Vaknade med ett ryck och upptäckte att Teresia sov i soffan. Vi
blev båda pigga av lite vila. Jag
läste igenom papperen inför morgondagens möte och sen blev det
en saga för Teresia.
Margareta Mattson
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Lyckad premiär med mikroteknik
Den 31 mars ringdes de första samtalen via en transceiever innehållande kretskort utvecklade i Kista
med s k mikroteknik.
Projektet har resulterat i en av de mest komplexa
lösningar hittills inom Ericsson med en mikroniserad
byggsättsteknik.
- Mikrobyggsätt är morgondagens
teknik för nästa generation
radiobasstationer. Idag tillämpas
den redan för
flertalet
konsumentprodukter, t ex datorer
och kameror. Det säger Lars Lekberg som deltagit i projektet med
att utveckla en s k flerchip-modul
med hjälp av mikroteknik.
Detta har varit något av ett pilotprojekt på basstationssidan,
med ett stort samarbete inom
koncernen, där bl a Ericsson
Components bidragit med sitt
kunnande kring komponenter.
Flerchip-modulen är avpassad
för den nya digitala radiobasstationen för den nordamerikanska
marknaden. Efter de lyckade
provsamtalen, som skedde både
externt och internt, kommer nu en
utvärdering av projektet att genomföras. Förhoppningsvis visar
sig den nya tekniken bli en investering som också lönar sig för
volymtillverkning.

Packas tätt

Lars Lekberg premiärringde via transceivern med kretskort byggda med mikroteknik . Ett pilotprojekt inom
ERA som ger mindre basstationer och en miljövänligare produktion.

Ställ upp med
Praktikplatser
- Vi har fått mängder av ansökningar om sommarpraktik, säger
nna Lindmark på personalavdelningen för Ericssons affärsområde Radiokommunikation. Vi
kan inte ta emot fler nu och det
gäller närmast för oss att hitta
platser åt dem som redan sökt.
Därför uppmanar vi alla avdelningar att snarast undersöka om
de kan ställa upp med några veckors jobb i sommar.
Ericsson är en stor och intressant arbetsgivare för teknologer.
Speciellt brukar affärsområdet
radiokommunikation, BR, med
mobiltelefoni etc locka. Det ses
som ett område med stora utvecklingsmöjligheter, med chans
till utlandstjänst etc.
Förra året ställde BR upp med
cirka 450 platser.

17 veckors praktik ska vara obligatorisk.

Tar inga jobb
- Praktikanterna tar inte någrajobb
från de anställda, om nu någon
skulle tro det, betonar Anna
Lindmark. Det rör sig i allmänhet
om ett par månaders tjänstgöring,
som är nödvändig för den studerande.
Även skolungdomar, dvs anställdas barn, står i kö för att få
sommarjobb. Därför är det viktigt
att enheterna snarast ser över sina
behov och rapporterar dessa till
Anna Lindmark, tel 721 34.

- Praktikveckorna är helt nödvändiga för de studerande och
praktiktjänstgöringen ligger
också i vårt intresse. Den är ett
sätt för oss att rekrytera och klara
vår kompetensförsörjning på lång
sikt, förklarar BRs personaldirektör Lars Åkeson. Vårt mål är
att erbjuda lika många platser i år
som förra året.
Ericsson sitter också i ett råd
där man via representanter varit
med och styrt utbildningen av t ex
elektroingenjörer och bestämt att

På biblioteket vill man gärna veta
vilka proceedings som finns ute
på avdelningarna. Proceedings är
den publikation där en konferens
alla föredrag finns i tryckt form.
Biblioteket vill gärna registrera
alla proceedings sedan maj -90 i
bibliotekssystemet.
Alla som skickar in bidrag under
april är med i en utlottning om
fem fina konstböcker.
Den som fortlöpande registrerar
sina proceedings på biblioteket
är naturligtvis välkommen att vara
med i utlottningen och har dubbel
vinstchans. Innan sista april ska
proceedings skickas till KI/BR/
T/AB. Lycka till!

ERA-Korta
Nyheter

Många står i kö för en
praktikplats.

E g e n kompetens
Arne Tolvgård är en av pionjärerna på området inom ERA, och
han hör till dem som hoppas att
utvärderingen visar sig positiv för
fortsatta satsningar.
- Om vi inte själva utvecklar
kompetens och investerar i mikrobyggsätt kommer snart våra
leverantörer att ha gjort det. Då
får vi hur som helst betala investeringskostnaderna för tekniken
samtidigt som vi själva går miste
om egen kompetens på området,
menar han.
Text:Helena Andersson
Foto: Björn Seger

Proceedings
kan ge
konstbok

Lars Cederquist

Lika många i år

Själva metoden för mikrobyggsätt har varit att fästa nakna chip
(okapslade halvledarkomponenter) på en bottenplatta av keramik. Chipen packas tätt på kortet
och fästs till keramiken. För att

skydda de okapslade komponenterna täcks chipen av en plast.
Med denna metod kan kretskortet
bli upp till fyra gånger mindre
jämfört med traditionell teknik.
Bara vad gäller lödförbindningarna reduceras dessa med 84
procent.
Dessutom rymmer tekniken fler
funktioner, blir miljövänligare att
producera samt avleder värme
bättre än tidigare. Och inte minst
leder detta byggsätt till att radiobasstationerna framöver kommer
att kunna göras betydligt mindre
och bli smidigare att placera.

Tomas Wallgren och Dag Johansson, båda ERA, har flyttat
till Kanada.
I Kina arbetar nu Bo Hedemalm, ERA.
Lars Holm, ERA är stationerad
i Nigeria.
Till Portugal har Roger
Cederholm, ERA, flyttat
Klas Lundgren, ERA, arbetar
nu i Singapore.
Christer Grännsjö, ERA och
Mats Frisk, ECS, är stationerade
i USA.

I full aktion syns här (bakom nätet) Stefan Linder, Henrik Rokainen
och Nacia Sornaraki från S/X-laget. De hoppande spelarna med
ryggen mot kameran är Bo-Erik Dahlström och Kenny Ungarelli
från X/O-laget.

Uppåt med volleyboll
I början av april var det
final i Ericssons Interna
Mästerskap i Volleyboll
för Ericsson Kista
Sportklubb.
Turneringen började i november
och sex lag har deltagit, fyra från
ERA och två från ECS. Finalen
spelades mellan två ERA-lag, S/
X och X/O. Laget från S/X vann
en klar seger med siffrorna 15-11

och 15-2.
-Tidigare var det lite klent med
intresset för volley-boll från killarnas sida men nu har det blivit
bättre. Det berättar Ulrika Häggman som själv är aktiv och tillsammans med andra flickor från
ERA/ECS spelar i division 5.
I maj arrangeras Koncernmästerskap i volleyboll i Katrineholm
och från Ericsson Kista Sportklubb i Kista deltar tre lag, ett
herr-, ett dam- och ett mixed lag.

Returadress:
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Återförsäljare om lanseringen:
Vad vore ditt önskereportage i ERA Nyheter?
Rolf Hedqvist, BR, Kista
Det vore att läsa
om hur det gick
till då den första
radiobasstationen utvecklades
/-wt\
i Kista lör tio är
**JK»
sedan.
Hur ^ ^
' ^
många deltog i m ^ P ^
m
projektet, hur
arbetade man, blev kunden i Boston nöjd osv.

Mattias Lindström, ECS,
Kumla
Mitt önskereportage är inte
ett reportage
utan en hel artikelserie där alla
våra enheter i
världen och deras produkter
presenteras.

Ulla Snellman, ECS, Kista
Jag skulle vilja
läsa om våra
dotterbolag.
Kanske i form V
av personporträtt på någon
som jobbar där,
t ex en sekrete^
rare som beskri- * ^
ver sin vardag både på jobbet och
utanför. Gärna med uppföljning
av någon med andra arbetsuppgifter i numret efter.

Marie Ebbeson,
Linköping
Del skulle vara
att läsa mer om

ERA,

vad som tillverkas inom affärsområdets
olika fabriker. I
mitt jobb som
löneadministratör blir det tyvärr lite kontakt med övriga fabriker. Men jag vill gärna genom tidningen veta mer.

Fredrik Westman, BR,
Kista
Jag skulle vilja
se ett reportage
som handlar
om icke-teknikernsrolliett
så teknikdominerat företag
som Ericsson.
Vad är företagets syn på ekonomer, personalmän och andra som inte har
tekniska arbeten? Gärna i form av
fler artiklar som på olika sätt behandlar ämnet.

Nya HotLine säljs bra
För ungefär en månad
sedan lanserades den nya
HotLine-telefonen,
NH97. Samtidigt fick alla
återförsäljare ett annonsmaterial med temat "Säg
hallå till nya HotLine" i
nio olika utföranden.
ERA Nyheter har ringt
några återförsäljare och
frågat om annonsering
och försäljning av den
nya telefonen.
- Annonserna är bra. Vi har använt
tre av dem i lokalpressen dvs
Eskilstunakuriren och Folket. Det
berättar Pelle Blomgren på
Blomgrens Mobilradio AB i Eskilstuna. Eskilstunakuriren haren
speciell affärstidning, Affärskuriren som kommer en gång i
veckan. Där kommer vi också att
placera någon eller några av annonserna.
Blomgrens Mobilradio håller
just på att flytta in i nya lokaler.
- Vi kommer inte att ha någon
stor invigning. I stället ska vi arrangera temakvällar och bjuda in
stamkunder. I inbjudan kommer
vi bl a att använda annonserna och
samtidigt berätta att vi har nya
lokaler och en del nya produkter,
som HotLine NH97 och Ericssons
mobilfax, säger Pelle Blomgren.

Positiva kunder
Om kunderna uppmärksammat
den nya HotLine-telefonen?
- Oh ja, svarar Pelle Blomgren.
Det märks att folk har sett annonserna och är nyfikna på nyheter.
Jan Hansson på Jan Hanssons
Försäljnings AB, Luleå har också
märkt ett stort intresse för den nya
HotLine-modellen.
- Många kommer in för att titta
på den och kanske byta från en
äldre apparat. Överhuvudtaget
har jag en känslaav att marknaden
för mobiltelefoner breddats. Allt
fler inser att det är viktigt att vara
anträffbar och skaffar därför mobiltelefon.
Jan Hansson tycker annonsma-

terialet om Ericssons nya telefon
är bra men har inte använt det.
- Det är inte lika hårt annonstryck här i norr som i södra Sverige
och jag använder inte produktannonsering. Det är lättare för oss att
ha direktkontakt med våra stamkunder och använda oss av den lokalkännedom som vi har, säger
han.

Communication AB, har använt
annonsmaterialet i lokaltidningen i Täby och kommer också
att annonsera flera gånger.
- Argumenten är bra. Många
kunder vill jämföra fabrikat och
frågar om ol ika detaljer. Då är det
bra att ha texten i annonserna att
"kontra" med.

HotLine som vykort

- Vi har sålt mycket av den nya
HotLine-telefonen och många
kommer in för att titta närmare på
den. Man förstår att folk har uppmärksammat annonserna, säger
han. Många har en HotLine sen

- Det vore inte så dumt om HotLine-annonserna fanns som vykort, som kunde skickas ut till kunderna, tillägger han.
Nils Håkansson på Täby Mobil

Uppmärksammats

lång tid och vill nu byta upp sig.
Jan Ahrenbring, marknadschef
för HotLine Norden, har samma.
uppfattning som de återförsäljare'
ERA Nyheter talat med. NH97
har mottagits med mycket stort
intresse.
- Visserligen är det bara två
veckor sedan den lanserades men
försäljningen har kommit igång
mycket bra i hela Sverige, säger
han. Det finns ingen samlad sta-,
tistik på hur många som byter en
gammal modell mot en ny men
det verkar vara ganska vanligt.
Gunilla Tamm

Bra samordning i Norden ger stark HotLine-profil
Säg hallå till... Sig hallo
til... Si hallo til... Så lyder
budskapet på svenska,
danska och norska och
annonserna för den nya
HotLine ser likadana ut
vare sig man tittar i en
svensk, dansk eller norsk
tidning.
- Vi betraktar Norden som en enda
marknad och därför är det viktigt
atthaenenhetligprofil. Kunderna
ska känna igen HotLine och vår
image vare sig de är i Sverige,
Norge , Finland eller Danmark.
Effekten av annonserna blir då

mycket bra. Det säger Gunnar
Grythe på Ericsson Radio systemer A/S, Norge och ansvarig för
marknadskommunikation
för
HotLine Norden.
Tidigare saknades en enhetlig
HotLine-profil i Norden men det
har man nu skapat. Det är en profil
som även stämmer för HotLine
globalt.
-1 Norden har vi kommit långt
inom mobiltelefoni och därför har
vi lätt att samarbeta, sägerGunnar.
Under två veckor lanserades
den nya ficktelefonen i Norden,
något som tidigare tagit mer än
dubbelt så lång tid.
- Det bästa vore naturl igt v is med

en och samma lanseringsdag. Tyvärr faller det på att typgodkännande tar lite olika lång tid i de
olika länderna, förklarar Gunnar.

Spar reklampengar
Annonsmaterialet till HotLine
Ficktelefon NH97 har mottagits
positivt av återförsäljarna. Kostnaden för att annonsera betalas av
återförsäljaren och Ericsson med
hälften var. Annonserna består av
flera moduler, som återförsäljarna kan kombinera ihop som de
vill. De kan även använda egna
argument och texer som "Öppet
Hus" eller "Specialerbjudande".
Ett krav måste dock alltid uppfyl-

las. Rubriktemat "Säg hallå till
nya HotLine" ska alltid inleda annonsen.
- Genom att använda Ericssons
annonsmaterial slipper återförsäljarna göra egna annonser. I
stället kan de lägga ner de pengarna på att annonsera flitigare,
något som både de och vi har
glädje av, säger Gunnar.
Annonserna är uppbyggda så
det varit enkelt och billigt att byta
texterna från svenska till danska
eller norska.
En starkare marknadsprofil i
Norden till låg kostnad - det är nog
såTRIM-92villhadet.
GT

