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G • i känd

Den 16 november var en glad dag på ECS i
Lund. Då blev nämligen den nya GSM ficktelefonen, GH 172, typgodkänd av den tyska
myndigheten BZT. Detta godkännande gäller
för alla GSM-system i Europa.

- Det här har vi väntat
med många
på sedan i maj, så det
olika testfall
känns verkligen rooch simuleligt, säger Christer
ringar. För
Swärdh, ansvarig för
många har det
utveckling av GSMvarit
både
telefoner. Telefokvälls- och
nen har fått ett s k
helgjobb.
ITA, Interim Type
Approval vilket
I Kumla
betyder att vi nu
GH172, som
kanbörjasäljaapväger 390 gram
parater. Att det
och har en taltid
tagit så lång tid
på
2,5 timmar, är
i i mm
att få telefonen
världens minsta,
godkänd beror
lättaste och mest
på att "specen"
kraftfulla digitala
är mycket ko
ficktelefon. Den
mplicerad.
tillverkas vid ECS
fabrik i Kumla och
- Under hösIwBf mm m
där har nu leveranten är det ett
serna till Tyskland
40-tal medbörjat.
arbetare som
varit invol- Egentligen är det
verade
i
fem års arbete som nu
testarbetet.
krönts med framgång.
Många har
Så lång tid har vi nämlii omgångar varit i Essen
gen arbetat med att utoch arbetat mot det testhus som
veckla den nya telefonen,
finns där, berättar Christer. Det säger Christer.
har varit ett omfattande arbete

SENASTE
NYHETER
Pris till Ericsson GE
Ericsson GEs digitala mobiltelefon, med TDMA standard, har utnämnts till 1992 års bästa nya produkt. Det är den amerikanska
tidskriften Popular Science Magazine, som delar ut denna utmärkelse.

Skrivande ambulanser
Ericsson Mobile Communications har levererat Mobitex-utrustning
till Skaraborgs läns samtliga 25 ambulanser. Med Mobitex kan sjukhusen skicka värdefull information till förarna om en patient, som är
påväg in. De skrivna meddelandenaspartidochmissuppfattas sällan.
- Vi räknar med ca 19 000 utryckningar per år, säger Rune Rehn,
ambulansansvarigpåKärnsjukhusetiSkövde.MedhjälpavEricsson
Mobildata har vi väsentligt effektiviserat kontakten med larmcentral
och sjukhuset.

Levererar till alla EG-länder
Efter det nyligen tecknade kontraktet med Belgacom, Televerket i
Belgien, leverar nu Ericsson mobiltelefoni till samtliga EG-länder.
Det är Radiosystem som kommer att stå för leverans av 416
radiobaskanaler till ett NMT450-system. Ordern är värd ca 16 miljoner svenska kronor.
Första leverans och driftsättning skall ske redan i december iår.
Resten under januari 1993.

Ekonomen som fick chansen
Gunnel Borger-Johansson lämnade läraryrket och började som ekonom på Radiosystem för fyra år sedan. Nyligen avslutade hon en
ettårig cirkulationsutbildning där det även ingick tre månaders praktik på EGE i Lynchburg, USA.
- Jag är glad att jag fick den här möjligheten och jag har skaffat mig
bred kunskap om Radiosystem och Ericsson GE, säger hon. SID 7.
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Funderingar om Vardagsförbättringar
i stort som
KVALITET
smått
Inom Ericssonkoncernen har vi en kvalitetspolicy och det satsas
mycket på olika kvalitetsprogram. Naturligtvis är det bra och alla
som ärengagerade i dessa program tar säkert till sig budskapen. Men
hur är det då för alla som inte direkt arbetar med kvalitetsfrågor, hur
mycket tar vi till oss? Hur mycket av budskapen upplevs som
slagord, som man hört förut och som passerar förbi utan att man
tillämpar dem i sitt eget dagliga arbete? Förresten, vad betyder
egentligenkvalitetochbetyderdet samma sak för alla medarbetare?
När jag funderar över kvalitet dyker det upp fler frågor än svar.
JUST NU är vi inne i en mycket hård slutspurt. Vi måste klara av
att hålla vad vi lovat våra kunder. Då är det oroväckande att se att
kvaliteten på vårt arbete och våra produkter sjunker. Varför? Beror
det på stress, bristande kompetens, ansvarslöshet eller något annat?
Det vet jag inte men jag vet däremot, att vi alla är beroende av att det
går bra för det företag som ger oss vårt levebröd. Jag vet också att vi
har mycket kompetent personal och att de flesta trivs på sin arbetsplats och vill göra ett bra jobb.
VAR OCH EN måste känna ansvar för sitt arbete. Det är lika
viktigt vare sig det gäller ett stort kontrakt, ett handslag eller ett
"visst, det skajag fixa". Om allakänner detta
ansvar och samtidigt vill göra ett ännu bättre
jobb skulle kvaliteten öka. Varför sker inte
det? Är vi kanske dåliga på att ge beröm? Har
någon gjort ett bra jobb så ska vi tala om det.
Kanske är det just mer kommunikation mellan chef och medarbetare men även medarbetare emellan, som behövs? Vi måste tala
klarspråk med varandra.
I ORDET KVALITET ligger mer än att
göra ett bra jobb och lämna ifrån sig en bra
produkt. God kvalitet borde t ex vara att
komma i tid till möten och att koppla telefonen, när man lämnar sitt
rum. Det är ett sätt att visa respekt för andras arbetstid. Det blir
speciellt viktigt när arbetstempot är högt. Kvalitet borde också vara
att lära av gamla misstag. Det vi talar om har vi svårt att tillämpa i
praktiken som t ex att produktion och inköp ska komma in tidigt i
utvecklingsarbetet.
Närjag funderarpåkvalitetochhur vi kanhöjaden är detsomsagt
många frågor som dyker upp. Förmodligen finns det bara ett svar,
vi måste alla hjälpas åt. Gör vi det och samtidigt "ger oss sjutton "
på att vi ska klara våra åtaganden med god kvalitet så kommer vi
också att klara det. Kanske Du som läser detta också funderar över
vår kvalitet eller har svar på frågorna. Välkommen då att höra av
Dig.
~$u -/
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Mona Sahlin i Kutnlafabriken

- Det handlar inte om stora
och dramatiska förändringar utan om vardagsförbättringar. Vi måste
planera bättre och arbeta
smartare för att hinna mer.
Förbättringarna ska ske
genom att vi tar ett steg i
taget. Så beskriver Kjell S
Andersson, chef för
RMOG, affärsenhetens
förändringsarbete Det
Andra steget, som startade efter sommaren.
Den 22 maj var det kick off för
RMOG och den nya organisatioI mitten RMOGs förändringsgeneral Tommy Löfgren omgiven
av projektledarna för några av pilotprojekten, t v längst ned
nen. Under sommaren utarbetades
Björn Lind och Ulf Hagelberg, stående Jan-Olof Lejdal och
förslag på förbättringsprogram för
Björn Andersson.
affärsenheten och kandidater till
den blivande projektgruppen inter- prioritera. Ibland kan vi inte göra ringsgeneral". Hans uppgift är att
vjuades. Den 11 augusti gick start- allt och då måste vi kunna välja hålla ihop förändringsarbetet.
skottet för förändringsarbetet då ett bort något, förklarar Kjell.
Vissa av projekten har redan
möte hölls
rivstartat
för ett större
medan andra
antal chefer.
går igång lite
RMOG
mjukare.
arbetar på 42
Pilotprojekten
marknader med tre produktlinjer,
- För att även i fortsättningen ska varaklara under första halvåret
NMT, TACS och GSM . Många vara framgångrika behövs resur- -93.
dotterbolag är involverade i verk- ser. Även om vi anställer fler
samheten.
medarbetare räcker det inte utan Team
- Samtidigt som vi har mycket vi måste skapa resurser genom I pilotprojekten är hela verksamstora affärsmöjligheter har vi pro- vårt arbetssätt, betonar han.
heten representerade, dvs från
blem. Det är alltså viktigt att snabbt
produktledning till eftermarknad.
komma igång med förändringsar- Pilotprojekt
- Vi vill skapa tvärfunktionella
betet och se resultat, säger Kjell.
Det Andra steget som är ett sam- team från t ex inköp, konstruktion
Inom vissa områden kommer lingsbegrepp
för
förbätt- och produktion som arbetar ihop.
förbättringsarbetet att synas posi- ringsarbetet omfattar inte bara På det sättet ska Det Andra Steget
tivt i -93-års bokslut. Inom andra lönsamhet utan det gäller också så småningom leda fram till vårt
områden kommer det att dröja tidsfokusering och kundtillfreds- nya
arbetssättet,
förklarar
längre.
ställelse.
Tommy.
- Det förbättringsarbete som vi
Inom ramen för Det Andra Förändrings-arbetet har mottagits
nu har börjat ska inte bara förbättra Steget pågår pilotprojekt inom positivt inom RMOG och det finns
lönsamheten utan också skapa ett hela BR-organisationen.
ett stort engagemang.
nytt arbetssätt. Vi måste arbeta
- Här på RMOG har vi under
- Det är viktigt att den känslan
smartare för att hinna mer. Det augusti till oktober kartlagt våra finns kvar även efter ett tag då vi
handlar ganska mycket om "ord- huvudprocesser
och utifrån kommit in i "det sega stadiet", avning och reda" och att göra upp pla- dessa har vi startat sex pilotpro- slutar Kjell.
ner och hålla sig till dem. Även om jekt, berättar Tommy Löfgren,
Gunilla Tamm
vi vill mycket så måste vi lära oss att som är affärsenhetens "föränd-

DetAndra Steget - Verksamhet iförändring

RSS säljer tio filialer
Vid rundvandringen guidades Mona Sahlin av fr v Elisabeth Fallkvist,
Anette Nilsson och Anneli Karlsson. På bilden syns även Mårten
Blomkvist från LO distriktet. Foto: Ivar Magnusson

I samband med att Metallklubben vid Kumlafabriken fyllde 30 år kom
socialdemokraternas partisekreterare Mona Sahlin på besök. Under
några eftermiddagstimmar hann hon få information om produktionen,
vara med på Metallklubbens möte och göra en rundvandring i fabriken.
Ericsson är inte helt nytt för Mona Sahlin. I början av sin bana som
rikdagskvinna "praktiserade" hon på ERA i Kista.
Till jubileet har Åke Uhlin i Metallklubben sammanställt en jubileumsskrift. En trevlig rapsodi med bilder och text över vad som hänt
under 30 år i Kumlafabriken.

RSS' företagsledning
har beslutat sälja tio
filialer till fristående
återförsäljare. På detta
sätt vill man bearbeta
marknaden med en ny
struktur.
- Teknikutvecklingen går mycket
fort och vårt tjänsteutbud och vår
organisation måste följa med i utvecklingen för att kunna möta
kundernas krav, säger Bengt

Chefredaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Redaktion Kista: Gunilla Tamm, Helena Andersson,

i l HM Ml

tfn 08-757 05 2 1 ,

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: Stefan Johansson, tfn 013-28 71 40

Bergvall, vd på Ericsson Radio
Systems Sverige AB, RSS.
Vissa filialer har idag för liten
volym och andra kommer snart
att få det. Genom försäljningen
vill man uppnå en långsiktig lösning.
- Genom att sälja av filialer till
starka lokala återförsäljare med
intresse för den typ av affärer som
vi bedriver, vill vi uppnå en långsiktig lösning. Återförsäljaren
kan komplettera den verksamhet
vi har idag med andra liknande

aktiviteter, säger Bengt vidare.
RSS ska arbeta affärsmässigt
intimt ihop med den nya återförsäljaren. Denne knyts till RSS med
ett samarbetsavtal, som garanterar
kontinuiteten
genom
återförsäljareavtal och serviceombuds-avtal.
De filialer som berörs av försäljning är Borås, Gällivare, Helsingborg, Jönköping, Kristianstad,
Mora, Skövde, Uddevalla, Uppsala och Västerås.

Linköping, Mjärdevi: 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
RSS: Anette Norberg, tfn 08-764 14 27
Foto om ej annat anges Björn Seger
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1991
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Elektronisk post

Öppnar dörren för
• II itex i USA
I början av året lanserade ECS ett litet bärbart
radiomodem, Mobidem i
USA. Det väckte mycket
stor uppmärksamhet och
många förutspådde en revolution inom persondator-användandet.

E-mail

•

Lite av den revolutionen
kanske börj ade nyligen då
RAM Mobile Data på en
konferens i San Francisco
presenterade sin Viking
Express kit. Det består av
en liten HP bärbar dator,
programvara för E-mail
samt Mobidem med anslutning till Mobitex-nätet. E-mail,är ett öppet
system för elektronisk
brevlåda och finns sedan 80-talet i USA. Det är
mycket utbrett och har 10
miljoner användare.
- Många av dem är ofta
på resande fot och har
nytta av att trådlöst kunna
använda sitt E-mail, säger
Anders. Här finns en
mycket stor marknad för
Mobidem. Ett rejält genombrott tror han komAnders Torstensson, chef för Mobil Data, med Viking Express kit, som väckt stor uppmärksamhet både i
mer 95-96, då utrustpress och TV i USA.
ningen sjunkit i pris och
"Världen öppnas för Mobitex - Amerikanska företag bildar bolag för mobil
kostar ungefär som en mobiltelefon.
datakommunikation". Det var några rubriker i samband med den stora

telekom-mässan i Geneve förra hösten. Vad har hänt sedan dess? frågar
ERA Nyheter Anders Torstensson, chef för Mobil Data, ECS. Han berättar
här att det hänt en hel del och framför allt i USA. Speciellt inom området
elektronisk post s k E-mail får Mobitex och Mobidem stor uppmärksamhet.
Bell Souths och RAM Mobile
Datas beslut att bilda ett joint
venture inom mobil datakommunikation förverkligades i början
avåretochharpåverkatutbyggnaden av Mobitex-nätet i USA positivt.
- Systemet har byggts ut med 50
basstationer i månaden och nästa
sommar kommer den första fasen
attvaraklar. Det betyderatt de 100
största storstadsområdena i USA,
där över hälften av befolkningen
finns, kommer att täckas, säger

Anders.
Sedan januari i år sköts
installationerna av basstationerna
till Mobitex av Ericsson Radio
Systems Inc, ERU, i Richardson.
Tidigare
anlitades
externa
installatörer. Genom detta samarbete med mobiltelefoni spar man
pengar. Just nu installeras fler basstationer för Mobitex än för mobiltelefoni i USA.
Joint venture-bolaget mellan
BellSouth och RAM har inte bara
betydelse för Mobitex på den amerikanska
marknaden
utan även i England.
1994 ska nätet där vara
utbyggt och täcka 80
procent av befolkDen som reser till USA och har behov av
ningen.
att kunna an vända si tt Memo även utanför
Ericssons kontor, kan få låna utrustning
Samarbetsavtal
från ECS.
- Vi har ett 10-tal Mobidem med batte- Under våren och hösriladdare, reservbatteri och programvara
ten har vi skrivit flera
att låna ut, berättar Tom Megyessi, marksamarbetsavtal
med
nadsansvarig för Nordamerika. Den som
hårdvaruleverantörer
inte har en bärbar PC kan få låna en sådan.
och programvaruhus i
Med denna utrustning går det att använda
USA, företag som kan
Memo i USA på de platser som har Momarknaden där, säger
bitex-täckning, som de flesta storstäder
Anders. Vi har avtal
och flygplatser. Med Mobidem och PC
med Digital och HP om
har man en kombination av elektronisk
bl a distribution av våra
post och person-sökning.
produkter. Avtalet med
Digital gäller även att
Den som är intresserad av att låna utta fram programutrustning kan kontakta Tom Megyessi, tfn
vecklingsverktyg och
08-764 1042. memo: ECS.ECSTME.
datakommunikations-

Mobidem att prova

produkter för Mobitex. Programutvecklingsverktygen är nödvändiga för att kunna ta fram olika
applikationer för Mobitex.
- Det är viktigt att vi även samarbetar med företag som har en
horisonell marknad, dvs vänder
sig direkt till konsumenterna och
där försäljningen går snabbt, förklarar Anders.
Marknaderna för Mobitex i
Sverige och Europa betecknar
Anders som vertikala. Här vänder
man sig till speciella kundgruppersomtex polis, räddningstjänst
och åkerier. Säljprocessen ärlång
och det kan ta upp till två år innan
leveranser sker.

Entusiastisk press
I San Francisco Bay-area, där
Mobitex-nätet är fullt utbyggt, har
det pågått försök med E-mail. Journalister från både dags- och fackpress har under en viss tid använt
Viking Express kit. I entusiastiska
artiklar
med
rubriker
som
"Wireless E-Mail Could Cause a
Quiet Revolution" och "Where's
the Wire? Ericsson Modem Goes
Anywhere" har de presenterat den
nya produkten.
Även om inte världen ännu öppnats för Mobitex så har en mycket
spännande utveckling börjat i USA
för
kombinationen
Mobitex/
Mobidem. I Sverige kan E-mail bli
aktuellt när Televerket Radio får
tillstånd att använda 400 MHz och
börjar bygga ut.

Gunilla Tamm

Radiosystem byter namn
Den 1 januari -93 kommer Radiosystem Sweden AB art byta
namn till Ericsson Radio Access AB. Radiosystem är ett självständigt dotterbolag till Telefonaktiebolaget LM Ericsson och
tiamnbytetinnebäringaförändringarvad gäller företagets organisation, ledning eller verksamhet.
- Radiosystem står inför introduktionen av ettnyttproduktsortiment. I samband med detta är det lämpligt med ett namnbyte,
som ska underlätta kontakten både med kunderna inom telefonibranschen och med Ericssson-bolag som specialiserat sig på
telefoni, säger Ulf Mimer, Radiosystems VD.

Per-Olov Kjellvard
V D för Nanjing
Ericsson
Communications
Company Ltd, Kina
Bara bra, tack. Det är mycket att ordna
i samband med etableringen av det nya
bolaget. Vi har nyss köpt in en fabrik i
Nanjing. Ett provisoriskt kontorär färdigt med telefon och faxapparat. Dessutom har vi börjat anställa lokala medarbetare till bolaget.
Varför bildar Ericsson ettJV med det
kinesiska Nanjing Radio Factory?
Nanjing Radio Factory är ett av de
största elektronikföretagen i Kina.
Företaget ingår i den s k Pandakoncernen och är specialiserat på elektronik
för radio, TV och kommunikation.
För Ericssons del innnebär samgåendet bättre affärsmöjligheter. Närheten
till kund ger bättre service och underhåll. Det ger också möjligheter till lokal produktion, vilket ger kortare
ledtider.
Vad blir ENCs viktigaste uppgifter?
Först och främst gäller det att sälja och
producera radiobasstationer för
TACS. Successivt ska tillverkningen
ner på komponentnivå, och på sikt
hoppas vi även kunna producera växlar.
Hurkommerbolagets organisation att
se ut?
Bolaget kommer att rymma marknadsföring, implementering, produktion och administration. Således allt
utom utveckling. Antalet anställda
kommer under nästa år att vara ca 6080 personer. 1994 ca 200.
Den fabrik som köpts in och nu ska
renoveras kommer både tekniskt och
miljömässigt att leva upp till västerländsk standard.
Marknadsläget i Kina, hur är det?
Ja, med tanke på invånarantalet är ju
den potentiella marknaden enorm,
dessutom är den ekonomiska tillväxten i dagens Kina mycket god.
Idagfinnsca 120 000 mobiltelefonabonnenter i ett stort antal regioner i
landet. Operatörerav systemen ärstatliga men självständiga teleförvaltningar. Diskussioner pågår beträffande digitala system (GSM). Ett
testsystem kan förväntas implementeras under 1993. Här gäller det att
Ericsson lägger sig i täten.
Hur går det med kinesiskan ?
Jnte alls. Men i de fall det inte går att
kommunicerapå engelska så anv änder
vi tolk. Det fungerar utmärkt.
När blir du helt och hållet stationerad
i Nanjing?
Under januari flyttar jag över. Mina
vuxna barn följer inte med, men min
fru flyttar så småningom också över.
Det blir en stor omställning - men en
spännande sådan. Jag har har dock arbetat under kortare perioder i olika
delar av världen, men aldrig under så
lång tid och heller aldrig så permanent
som detta blir.
\\f±
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Rekordsnabb GSM-installation i Budapest
I mitten av oktober invigdes Ericssons testsystem för GSM i Budapest, Ungern.
Under ett par hektiska månader hade installatörer och testare från Ericsson arbetat med en
hårt pressad tidplan för att få systemet i drift på
utsatt tid.
Det lyckades man med och idag är kunden startklar inför den kommersiella driften av
Östeuropas första GSM-system.
I och med GSM-systemet i Budapest var det första gången ERA
internt stod för alla delar av installation och driftsättning av ett
mobiltelefonsystem.

lämnade Budapest i slutet av oktober.

Pilotlicens

- Dessutom är Ericssons system det enda GSM-system med
all hårdvara på plats som tagits i
drift i Budapest, berättar Bjöm
Magnusson, huvudansvarig projektledare för GSM
i Budapest.
Övriga leverantörer har haft sina
växlar i Tyskland
respektive Finland,
medans Ericssons
utrustning installerats komplett med
växel, radioövervakning
och
basstationer i Budapest.

Täcker
flygplatsen

Carl-Magnus Wahlund vid den radioantenn
som placerats på en TV-satellit, på ett av
Budapest» hustak.

Björn Magnusson
har så smått börjat
avsluta Ericssons
roll i projektet.
Kunden Westel har
nu systemet för
egen kompetensuppbyggnad fram
till
kommersiell
drift.
-Det är nog ingen
överdrift att påstå
att installationen av
GSM i Budapest
varit ett av de allra
tuffaste projekten
rent tidsmässigt.
Men projektet har

i
Kartan visar de centrala delarna av Budapest och den celltackning
som GSM-systemet i Budapest har.

- Det har varit ett hårt jobb, men
-^^llu har ställt upp till mer än 1(X)
procent. Dessutom har vi haft ett
fantastiskt stöd av kunden Westel,
menar Carl-Magnus.
- De har på bästa sätt ställt upp
wiied att låna ut material och annat
^Pbm varit nödvändigt att snabbt
skaffa fram.
Carl-Magnus Wahlund (till vänster) har varit lokal projektledare under implenienteringen av GSM i
Budapest. Bert Gustavsson ar testare och på bilden står han och Carl-Magnus på taket till det hus dar
en av radiositerna finns.

också visat att det fungerar att
pressa ledtiderna när det verkligen
behövs. En viktigfaktorurkonkurrenshänseende, menar Björn.
Att ledtiden från projektstart till
färdig installation blev så knapp
berodde på att man till Europa Telecom '92 i mitten av oktober - där
Budapest stod som värd - ville ha
ett fungerande system i drift. Och
dit var det inte mer än tre månader
kvar när Ericsson och Westel tecknade överrenskommelsen i början
juli.
Det första mötet mellan Björn

och kunden skedde i juni. Då drog
man bl a riktlinjer för var radiobasstationer, radioövervakning
och växlar skulle placeras i stan.
Täckningen kom att bli de centrala delarna av Budapest samt
flygplatsen.

Bra stöd av Westel
Att det var mitt i semestertider
man skulle komma igång med
implenienteringen av systemet
märktes snart. Därför var det
svårt att få utrustning, materiel
och verktyg levererat.

Carl-Magnus Wahlund kopplades mitt i sommaren in som lokal
projektledare Han var på plats i
Budapest i början av augusti.
- Det gällde då att etablera kontor, bostäder samt att planera de
ekonomiska och personella resurserna, berättar Carl-Magnus.
Några veckor senare kom de första installatörerna och testarna från
växel- respektive basstationssidan
till Ungern, för att börja arbetet
med att integrera systemet. En
dryg månad hade man då på sig för
att sjösätta det hela.

RAS 1OOO - det senaste inom trådlöst
RAS lOOO - fast telefoni via radio i komplett paket - är Ericssons senaste produkt
inom trådlös telefoni.
För operatören blir det
snabbare och billigare
att bygga ut ett fast
telenät med RAS
lOOO. För abonnenten
blir det ingen skillnad.
Servicen blir densamma med telefonen
ansluten via radio som
i ett fast telenät.
RAS 1000 (Radio Access System) kan ses som en vidareutveckling av "radio in the local
loop" (RLL), där man ansluter
den sista biten av telenätet med
radio istället för med tråd.
Det nya med RAS 1000 är att
det är ett komplett system som
erbjuder flera alternativa lösningar för operatören. Det är avpassat både för glesbygd, stadsbebyggelse och för extrem tätbebyggelse (t ex kontorshus).
Systemet är modulärt och kan

snabbt utökas eller flyttas och det
kan kopplas till vilken lokal telefonväxel som helst, analog eller
digital.
- Efterfrågan på en produkt som
RAS 1000 har visat sig mycket
stor. Fast telefoni med radioanslutning har blivit intressant för
allt fler operatörer. Det blir billigare än med koppartråd och - inte
minst - det går snabbt, berättar
Dan Westin, en av produktutvecklarna bakom RAS 1000 och
produktlinjeansvarig för NMT
och T ACS.

Snabbast möjligt
Sedan idén om att utveckla ett
komplett system för RLL började
växa fram har det gått undan.
- Efter diskussioner och utbyte
med ETX hade vi en systemidé
klar i mars. Därefter ägnades en
månad åt marknadsundersökning. Efter ett par månaders systemering påbörjades utvecklingen,
som nu beräknas pågå cirka ett år,
säger Dan.
Tanken har varit att vägen från
koncept till färdig produkt skall gå
så snabbt som möjligt. Därför har
organisationen kring projektet
varit liten.
Flera offerter ligger redan ute

både i Europa och Latinamerika,
och enligt Dan är det inte en fråga
"om" kunden är intresserad.
- Det är snarare "när" vi kan ha
produkten klar, säger han, och menar att det är viktig att ligga i täten.
För konkurrenter finns, bl a
Motorola, som nyligen lanserat en
egen produkt för "radio in the local
loop".

NMT-system
RAS 1000 är baserad på NMTstandarden för mobiltelefoni.
Frekvenserna ligger på skalan
3 80-1000 MHz, vilket gör att RAS
1000 i praktiken kan anpassas till
samtliga mobiltelefon-standarder,
både analoga och digitala.
Minsta enheten kopplar via den
lokala telefonväxeln 30 abonnenter till mobiltelefonnätet. Med de
modulära enheterna kan systemet
vid behov utökas i steg om 30abonnenter i taget.

Även modem och fax
Förutom den fasta teleabonnenten
kan man också ansluta telefax och
datamodem till RAS 1000.
Basstationerna utvecklas och
tillverkas på Radiosystem. Växeldelen hos ETX/DIAX.
- Förutom det faktum att syste-

LE - Local Exchange
TIM - Translator Interface Module

SIM - Switching Interface Module
RBS - Radio Base Station

met kommer att ge NMT-systemet en ny marknad skapas det
också nya användningsområden
för AXE-växeln.
Att telefoni med radio framöver kommer att tränga ut tråd är
dock knappast möjligt. Det är

trångt i etern och telekommunikationerna är snabbt växande på alla
fronter. Men som ett komplement,
tillfällig eller permanent, ger RAS
1000 en både billig, snabb och
flexibel lösning.

Helena Andersson

som flera av Ericssons viktigaste
kunder passade på tillfället att
göra. Systemet fungerade bra och
talkvaliteten var mycket god under provturerna med bussen.
Någon vecka efter mässans slut
var Carl-Magnus och hans
mannars uppdrag slutfört. De

Lyckade
bussturer
Inför
Europa
Telecom gick systemet i drift med en
GSM-växel och fyra
radiobasstationer i
Budapest.
Under
mässveckan arbetade
Ericsson-personalen
i skiftgång för att alltid finnas tillgänglig.
De som besökte mässan kunde åka med i
Ericssons GSM-buss
Mtor att på egen hand
^Riga digitalt, något

I j ö m Magnusson har varit huvudprojektledare för GSM i Budapest

Tills dess att den ungerska
frekvensmyndigheten har kommit fram till vilka två operatörer
somkommeratttilldelas licenser
för GSM har ett antal
pilotlicenser delats ut. Westel
driver systemet med denna
pilotlicens tills dess att den ungerska frekvensmyndigheten i
början av 1993 förväntas besluta
om frekvenstilldelningen.
Björn kommer så småningom
att påbörja ett helt nytt projekt.
- Jag vill dock passa på att rikta
ett stort tack till alla som så helhjärtat ställde upp för att ro GSMprojektet i hamn. Kunden har visat sig vara mycket nöjd med systemet.

Helena Andersson

Viktig

marknad för

Ericsson

Att samarbetet med Ericsson
varit av stor betydelse för
Westel är kanske inte så svårt
att förstå. Det teknologiska
överförandet ärju en viktig del
i det sammanhanget. Men
också för Ericsson är inbrytningen i Ungern viktig. Landet med cirka 11 miljoner invånare utgör tre procent av
Östeuropas befolkning, men
har idagsläget 60 procent av
alla utländska investeringarna
som gjorts i regionen. I det
alleuropeiska GSM-systemet
utgör dessutom Ungerns läge
en strategiskt viktig knutpunkt.

Csaba Kiss, teknisk chef och utvecklingsansvarig hos Westels,
ar mycket nöjd med samarbetet med Ericsson.

Westel går i täten
GSM i Östeuropa
Det var för tre år sedan det ungerska televerket
och det amerikanska US West bildade operatörsbolaget Westel.
Ganska omgående tecknades det första kontraktet med Ericsson för leverans av Östeuropas
första analoga mobiltelefonsystem. Nu går man
än en gång i täten, med regionens första digitala
mobiltelefonsystem.
Under Europa Telecom-mässan
i oktober kunde Westel fira
tvåårs dagen av sitt operatörsskap för det NMT 450-system Ericsson levererade 1990.
Systemet har idag runt 17 000
abonnenter och täcker mer än
hälften av Ungerns yta. Och
utökningar pågår alltjämnt.
- Under nästa år hoppas vi
kunna erbjuda alla ungrare över
helalandetmöjlighettillmobitelefoni,
säger
Westels
utvecklings- och tekniske chef,
Csaba Kiss.
Csaba Kiss har mycket gott att
säga om samarbetet med Ericsson, som han bl a anser gett
viktig högteknologisk kunskap
till de egna teknikerna.

Infrastruktur
På Westels presskonferens un-

4* RIM ger info
om Ericssons
produkter
En ny "produktkatalog"
- PRIM - blir aktuell för
18 OOO användare
inom koncernen i januari nästa år.
Inom BR berörs 1 4 0 0
användare. Det nya
systemet kommer på
sikt att ersätta Ericssons gamla produktadministrativa system,
CSDD.
I CSDD har man kunnat få upplysningar om närmare 1 miljon produkter inom Ericsson. Värdefull
och nödvändig information för
dem som arbetar bl a inom produktion, konstruktion och marknad. När det nya systemet PRIM
(PRoduct Information Management) kommer att introduceras i
januari blir det ett mer flexibelt

system för uppdaterare, som i första skedet kommer att gå över från
CSDD till PRIM.
InomBRberörs cirka 1400personer, både i Sverige och utlandet
av PRIM. Förberedelserna inför
startskottet är redan i full gång
med information och utbildning
till berörda.
- Vi har just startat utbildningen
för de ca 100 teknikadministratörer som hanterar all uppdatering
av PRIM. Det säger Krister
Svensson, ansvarig för PRIM
inom BR. Kristerfinnsockså med
i den projektgrupp som på BR ska
se till att införandet av det nya
systemet fungerar.

Varannan timme
Teknikinformatörerna som gör
uppdateringarna kommer från januari att helt och hållet arbeta i
PRIM. De som hämtar ut eller läser informationen kommer dock
att under hela 1993 fortsätta att

dermässan berättade VD Andrås
Sugar om satsningarna på GSM.
Han hoppades att GSM vid sidan
av NMT-systemet kommer att
kunna hjälpa till att bygga upp
Ungerns infrastruktur för kommunikation.
- För att ekonomi och handel
ska kunna skötas professionellt
blir det dessutom mycket viktig
med GSM för att klara kommunikationen över gränserna.
Det första satsningarna skulle
ske i de större städerna och längs
motorleder. För att täcka in hela
landet behöver man cirka 300
siter - en miljardinvestering.
- Men NMT-nätet kommer i
Ungern att leva vidare till långt
in på 2000-talet, menade direkör
Sugar.

HA

Radiosystem
utökar i
Holland

Krister Svensson (stående) år ansvarig för att att införandet av det
nya produktadministrativa systemet • PRIM - fungerar inom BR.
Bertil Hiort och Martin Forsberg, teknikadministratörer, testar
systemet inför omläggningen i januari.

jobba via det gamla systemet.
- Informationen i PRIM blir varannan timme överförd till CSDD,
men från och med 1994 plockas
CSDD helt och hållet bort, säger
Krister.
Under 1993 är det därför tänkt
att de övriga - läsarna - av produktinformationen ska utbildas i
PRIM.

Storstädning
PRIM blir både billigare, snabbare och lättare att arbeta med.

Uppläggningen kommer att likna
MEMO, med rullgardinsmenyer
och kortkommandon.
- Samtidigt med omläggningen
till PRIM kommer vi inom BR att
storstäda i systemet. Vi vet att det
blafinns 17000registreradekomponenter som ingen använder.
Dessutom ligger gamla tjänstebeteckningar kvar och vissa produkt- och dokumentnummer som
inte följer Ericssons standard.

Helena Andersson

I början av november tecknade
Ericsson i Holland (ETM) ett
ramavtal med det holländska
PTT om en utbyggnad av landets NMT900-system, med
basstationer från Radiosystem.
Radiosystem har sedan länge
varit aktiv på den holländska
marknaden och samarbetar sedan en tid med ERA och ETM.
NMT900-systemet har idag
en kapacitet av närmare 170000
abonnenter och kommer efter
utökningen att ha kapacitet för
ca 250 000 abonnenter..
Parallellt med NMT900-systemet har Holland också ett
NMT450-system som Ericsson
levererat. På växelsidan har
Ericsson varit enda leverantören, men har på basstationssidan konkurrens av det inhemska Philips.
Utökningen omfattar dock
endast Ericsson där Radiosystems nya kompakta radiobasstation RS9000 kommer att levereras under 1993.
Holland hör till ett av världens mest tätbefolkade länder
med en yta inte mycket större än
Smålands.

S'-'w sr/
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Skräddarsydd kurs
för projektledare
dag senare i vår. Uppföljningen ses som ett viktigt
inslag, som i stor utsträckning kommer att anpassas
till var och en individuellt.
De som deltog i första
omgången fick i förväg en
enkät som gav kursledningen möjligheten att
fånga upp intressanta och
angelägna ämensområden.
- Dessutom ville vi att
man innan utbildningen
hade ett utvecklingssamtal med sin chef, för att vara
klar över både sina egna
mål och projektkrav.
Kursledningen
har
också stämt av vilka förväntningar och krav företagsledningen ställer på
ERAs projektledare.
Deltagarna har ingått i företaget Projektledning AB. Företagets uppgift
Vid sidan om Anders
har varit att skapa en projektledarutbildning under själva utbildningen.
Eriksson har Bertil Schörling från Företagskonsult AB inEn linjechef genomgår ofta en bred och gedigen
gått i kursledningen.

chefsutbildning inom Ericsson.
- Projektledaren - som kan bli utsedd över en natt
- har däremot haft sämre tillgång till skräddarsydd
utbildning, säger Anders Eriksson, som nu dragit
igång en ny och mycket annorlunda projektledarutbildning på ERA.
I dagarna hölls första omgången
av den nya projektledarutbildningen. Ett 15-tal projektledare
från ERA samlades för två dagars
annorlunda
utbildning
i
projektledarskap. Utgångspunkten för den nya utbildningen har
varit att alla aktivt ska deltaga
under kursen. Den var därför
upplagd somett fiktivt företag där
deltagarna ingick som medarbetare, med både ansvar och risktagande.
- Förutsättningarna var helt enkelt att skapa en projektledarutbildning under projektledarutbildningen, säger Anders Eriks-

son, en av intiativtagarna och
kursledare.
En viktig idé har varit att fokusera kring verkliga problem och
situationer som uppstår under ett
projekts gång.
- Vi har diskuterat utifrån egna
erfarenheter och svårigheter i det
dagliga arbetet. Vi har också pratat olika teorier och gått igenom de
klassiska ingredienserna i en
ledarutbildning.

Uppföljning
Pionjärerna kommer under januari att gå ytterligare två dagars
utbildning och en uppföljnings-

Projektledarforum
För att y tterl igare ge projektledare
- som ofta jobbar ganska isolerat chans till utbyte har man startat
projektledarforum. Den 9 november hölls första föreläsningen
kring temat "Processmanagement", av civilingenjören och organisationskonsulten,
BengtÅke Wennberg. En fortsättning
hålls den 7 december, och under
nästa år planeras fortsatta forumkvällar.
- Vi hoppas projektledarna tar
chansen, både till utbildningen
och till att träffa andra projektledare under projektledarforum.
Det säger Anna Schoultz, som
svarat för information och anmälan till utbildning och forum-kvällar.

Helena Andersson

Frågor får
WHITOR
Jlltftlfjf svar
FRÅGAR systemen kommer att utvecklas och
drivas vidare och utvecklas av
operatörer under hela 90-talet. En
I nr 7 av ERA Nyheter
förskjutning mot digitalt kommer
uppmanade redaktionen
att ske, men vi räknar med att så sent
fem personer att ställa
som 1995 kommer lika många
en fråga till BRs ledning. analoga som digitala telefoner att
säljas i världen. De analoga produkHär är nu svaren.
ternageridagEricsson ett väsentligt
Einar Lindquist, RSA, Kista, frå- bidrag och kommer att utvecklas
gade: Hur lever vi upptill mottot om och produceras så länge vi kan göra
kunden i centrum, i takt med att kun- detta med tillräcklig lönsamhet.
dernas krav på tillgängligheten till Som det ser ut nu kommer vi att fortde "mjuka tjänsterna" ökar?
sätta med telefonerna i flera år och
Kurt Hellström, chef för affärs- med systemen tills marknaden sviområde BR, svarar:
ker.
- Vi måste arbeta på att förverkliga kundtillfredsställesen och det Arbetsklimat
ska ske genom en total kvalitetssatsning. Idag levervi inte upp till mottot Göran Henriksson, RMOJ, frågar
hur BR-ledningen
ser på
Kundenicentrum.Förattkommadit
krävs förändringar genom att bl a kompetensutveckling. Ann-Chrisskapa andra atti ty der til 1 våra arbets- tine Lingman-Schiller, ERA,
insatser. Målet måste vara en nöjd Gävle, vill vetahurmanrentkonkret
kund som får lite mer än han förvän- mäter det psykologiska klimatet i
tar sig. För oss betyder det ständiga organisationen, så att förändringar
förbättringar av våra produkter och och åtaganden ger fortsatt motivation och arbetsglädje.
tjänster.
Olof
Ferenius, Magnetic,
Lars Åkeson, personaldirektör,
Bromma, ställde frågan: Vilkakom- svarar först på Ann-Christines
mer att vara de avgörande fakto- fråga.
rerna för att BR ska kunna behålla
- Opus är en form av attitydundersin tätposition på världsmarknaden sökning som används av Ericsson
även i framtiden?
och andra storföretag. Vi har använt
Kurt Hellström svarar:
den och kommer att göra det regel- Vi måste kunna identifiera och bundet i fortsättningen men i en anti llgodose våra kunders behov bättre nan form som bättre passar vår förän våra konkurrenter. Vi måste be- änderliga organisation. Att regelvara vår förmåga att investera, ut- bundet varje år ha planeringssamtal
veckla och förnya våra produkter med sin chef är ett utmärkt sätt att ta
samtidigt som vi även i fortsätt- reda på arbetsklimatet. Det bästa är
ningen är duktiga på marknadsfö- naturligtvis en öppen dialog mellan
ring. Allt vi gör måste vi göra till chef och medarbetare ochattchefer,
lägre kostnad än vad våra konkur- personalmän och andra rör sig ute i
renter har. Svaret kan egentligen bli verksamheten för att faen känslaför
mycket kort. Allt hänger på att vi har hur läget är.Motiverad personal är
kunniga och noggranna medarbe- oerhört viktigt för ett företag och det
tare.
räcker inte att bara säga det. AnnChristine får gärnaringamig för att
få ett längre svar.
Analogt
Göran får följande svar:
Anne-Marie Svantesson, ECS,
- Rätt kompetens är livsavgöLund ställde frågan:
rande för vår framtid och det gäller
HurlängetänkernierattBRkommer att fortsätta jobba med utveck- inom alla delar av företaget. Det är
ling och produktion av analog nödvändigt att vi hela tiden tar reda
mobiltelefoni och analoga telefo- på vad för slag kompetens som behövs. Det handlar inte alltid om
ner?
Jöran Hoff, på strategisk affärs- antal anställda eller kurser utan lika
mycket om arbetssätt eller
utveckling (privat), svarar:
- Vi räknar med att de analoga arbetsrotation.

Leverantörsbesök, mässresa och vattengympa
Jag besökte sjukgymnasten.
"Kontorsaxlar" är ett vanligt
tjänstemannasyndrom för oss
som sitter mycket framför skärmar. Fick nya övningar att kämpa
med.
På eftermiddagen satt jag tillsammans med en av BRs största
komponentleverantörer. Efter 4
timmar var vi ganska nöjda med
den första delen av arbetet. Ny
genomgång och förhoppningsvis
avslut under vecka 47.

Onsdag 4 november
Agneta öholm, inköpare på ECS har skrivit
dagbok från 3 till 8
november. Det blev en
vecka som innehöll
både leverantörsbesök,
projektstart och mässresa till Munchen.
Tisdag 3 november
Leverantörsbesök på morgonen,
alltid intressant med nya produkter. Dekommer säkert tillanvändning i framtiden.

Tittade på morgonnyheterna. Att
Buch förlorade presidentvalet
förvånar mig inte med tanke på
abortfrågan. 50 procent av rösterna torde komma från kvinnor.
På kvällen är det styrelsemöte i
SILF, (Svenska inköpsledares
förbund) med förberedelser för
vad vi i styrelsen ska kunna erbjuda medlemmarna nästa år. Inför -93 finns mycket som förändras. En inköpare bör behärska t ex
miljökraven inom EG, EEC, produktansvarslagen, konkurrenslagen etc.
Det spöregnar och är mycket

svart när jag kör hem. Vem behöver november månad?! Avskaffa
den och putta in en extra september i stället.

Torsdag 5 november
En del brådskande telefonsamtal
med Kumla-folket. "Mitt" projekt
"Flora" ska köras i gång denna
vecka. Det har varit en hel del insatser från ett flertal håll för att
samtliga detaljer ska kunna vara
på plats. Allt verkar gå i lås i sista
sekunden. Tyvärr är jag själv förhindrad att åka till Kumla. Det är
annars mycket givande att vara
med om första resultat och dess
utfall.
På eftermiddagen är det diverse
småmöten och telefonen går varm
som vanligt. Jag drabbas nog av
bakelitöra med tiden.
Tidigare har jag gjort en runda
hos konstruktörerna och samlat in
"uppgifter" att leta efter under
Electronica, som är mässornas
mässa för en inköpare. Jag ska
besöka mässan undernästa vecka.
Miniatyrisering,
ytmontage
och PPK (på platsen kostnad) är
viktiga krav för våra bärbara pro-

dukter. Dessutom ärlivscykelnpa
dem kort så det gäller att vara
uppdaterad på vad marknaden har
att erbjuda. Har förhandsbokat 78 möten på mässan.
På kvällen blev det vattengympa, en skön variant av gymnastik. Tyvärr är vattnet i kallaste

laget, en halvtimme i bastun därefter känns skönt.

Fredag 6 november
Förbereder min avresa till
Munchen i morgon. Massor av
papper och jag fårinte glömma det
avtal som ska förhandlas på måndag. Hämtade några matlådor på
Harrys bar eftersom jag inte hunnit/velat handla! En hemmakväll

med krabba och gott vin avslutade
arbetsveckan.

Lördag 7 november
"Tagelskjorta på" dvs dammsugning och allmän uppröjning.
Krattade löv en timme innan jag
packade väskan med bl a sköna
skor. Mässområdet har 27 hallar
så bekväma skor är ett måste.
APEX-biljetterärju billigamen
det blir en del fritid som måste
avsättas i stället. Men Munchen är
OK, har varit där flera gånger så
jag känner mig ganska hemtam.
Träffade affärsbekanta på planet
ner och vi beslöt att göra en gemensam kväll. En Bierabend på
HB-Käller med umpa-umpa orkester är alltid trevligt.

Söndag 8 november
Mitt lilla hotell ligger utanför
stan, inga faciliteter alls men frukosten var bra. Det spöregnade,
har inget paraply men hotellet
fixade ett åt mig. Åkte S-bahn in
till centrum och fönstershoppade
lite. Åt middag tillsammans med
en god vän från ett annat Ericsson-

företag.

Agneta ö h o l m
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Gunnel efter ett års cirkulationsutbildning,

"Jag har fått
en bredare
kunskap"
För drygt fyra år sedan bytte Gunnel BorgerJohansson katedern mot verkligheten som ekonom på Radiosystem. Under ett år har hon gått en
cirkulationsutbildning, som nyligen avslutades
med tre månader på EGE i Lynchburg.
- Att jag fick chansen till den här interna utbildningen känns väldigt roligt. Jag är nu i en period i
livet då jag verkligen vill satsa på mitt yrkesliv,
säger hon.
Gunnel, som är civilekonom, den enda som hittills gått utbildbörjade på ekonomiavdelningen ningen. Sina ordinarie arbetsuppk på Radiosystem Sweden AB, gifter har hon skött vid sidan om.
' RS A, våren 1988. Innan dess hade
Fräsning
hon under många år arbetat som
lärare i ekonomiska ämnen.
Cirkulationsutbildningen har be- Jag valde läraryrket för det stått av, förutom tre månader på
passade bra när våra söner var ekonomiavdelningen, en halv
månad på persok små, berättar Gunnal, en månad på
nel. Kontakten med
vardera marknad
eleverna var stimuoch utveckling
lerande men så småsamt tre månader
ningom började jag
i produktionen.
längta efter att
komma ut i verklig- Där arbetade
heten. Jag ville själv
jag med fräsning
få arbeta med det
i den mekaniska
som jag lärde ut och
verkstaden. Det
så hamnade jag på
var en bra arbetsRadiosystem.
uppgift för jag
kunde inte ha
På RSA, som då
sönder
något,
befann sig i ett
skattar hon.
mycket expansivt
Förutom kunskede, fanns en Gunnel Börser - Johansson är mycket glad över
skaper
som
grupp som arbetade att hon fick chansen till
täcker hela föremed att lägga upp en den interna utbildningen.
taget har hon lärt
cirkulationsutbildfcning och Gunnel ingick i gruppen. sig hur andra arbetar.
- Jag har fått respekt för andras
- När jag fick frågan om jag inte
själv ville gå utbildningen blev jobb och det ärnyttigt, menar hon.
Cirkulationsutbildningen avjag både förvånad och glad, säger
hon. Anställningsstoppet gjorde slutades med tre månaders utpå
EGE
i
att de som skulle delta inte kunde landspraktik
Ibrsättas av vikarier och Gunnel är Lynchburg. Eftersom Gunnel

- Min cirkulationsutbildning avslutades med tre intressanta praktikmånader på EGE i Lynchburg,
säger Gunnel Borger-Johansson, ekonom på Radiosystem.

aldrig tidigare varit i USA blev
vistelsen där, från mitten av juni
till början av oktober, en mycket
stor upplevelse.
- Virginia är vackert med gröna
kullar, precis som i Dalarna, säger
Gunnel och det är lätt att höra dalmålet när hon pratar.

Bra praktik
De tre månaderna i Lynchburg
tillbringade hon på olika ekonomifunktioner ochfickpå så sätt se
helheten. Mycket är annorlunda
och vissa saker typiskt amerikanska medan det inom andra områden finns lärdom att ta med hem.
Speciellt imponerad är Gunnel av
"collections", där man arbetar
med kundfordringar. "Surdegar"
i form av gamla kundfordringar är

inte vanligt. Kunderna blir uppringda och uppmanas att betala.
- Där har vi en del att lära oss,
menar hon.
De amerikanska arbetskamraterna var mycket intresserade av
Sverige och tog väl hand om Gunnel. Hon blev medbjuden på picknick och hembjuden till arbetskamrater.
- Jag hade planerat att läsa en
del inför det certifikat i ekonomistyrning som jag just nu pluggar
på men det blev inte så mycket tid,
säger hon. Till de tre arbetsmånaderna i Lynchburg, har hon lagt
tre veckor semester i augusti.

Kalifornien-resa
- Min man kom över och tillsammans åkte vi runt i Kalifornien.

Det var en gammal dröm som vi
nu kunde förverkliga.
Gunnel är mycket glad över att
ha fått detta år med cirkulationsutbildning.
- Det har varit roligt och lärorikt
och jag tycker att jag har breddat
mitt
kunnande
både om
Radiosystem och Ericsson-GE.
Arbetsuppgifterna har också
förändrats och hon har tagit över
en del av redovisningsarbetet.
Det blir även mer bokslutsarbete
än tidigare.
- Här på RSA är vi en liten ekonomiavdelning och därför är det
bra att vi kan hjälpa varandra när
någon är borta. Det känns också
stimulerande att komma in på nya
områden, slutar Gunnel.

Gunilla Tamm

ERMI+SRA+ERA = 4 5 år

IT
Engagerande
erfarenheter

Carina Walimark väljer från fruktfatet, som Annika Almqvist
och Anneli Lindqvist bjuder på.

Njut av frukt
Spännande exotiska frukter
förgyllde höstrusket under
några dagar i oktober. Då arrangerade nämligen Företagshälso-vården i Kista en
fruktexpo utanför Harrys Bar.
Det blev ett uppskattat evenemang och många stannade till
för att se en video om frukt, ta
recept och framför allt provsmaka. Det fanns inte mindre än

ett 15-tal olika exotiska frukter
att välja på.
Frukt är inte bara gott det ger
också mycket näring, något som
inte så många känner till. Ett
halvt kilo frukt ger lika många
kalorier som ett wienerbröd men
endast 2,5 gram fett mot wienerbrödets 32 gram fett.
Så varför inte låta fikapausen
bli ett mellanmål med frukt?

Kerstin Eriksson blev höstens
sista föredragshållare för ERAs
kvinnliga nätverk i Kista.
Kerstin har under många år arbetat med forskning, på bl a FoA.
Hon berättade om sina egna erfarenheter av att arbeta i manligt
dominerade organisationer.
Men aktiviteterna för Ericsdotter fortsätter lite till. Den 9 december frestar man medJulfest.
Flera överraskningar väntar den
som för 30riksdalerköper biljett i
huvudreceptionen t o m 30 nov.
Den 26 januari kommer Eva
Stenberg att tala om" Kvinnan i en
ny tid" - avstamp för kvinnor i arbetslivet i framtiden. Den 17 mars
är det dags för Britt Reigo , koncernens personalchef. Den 28
april kommer optimistkonsulten,
Inga-Lill Ehnbom till Kista.
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Direkt efter skolan -47 började Sten Ahnberg som lärling på
dåvarande Ericssonföretaget ERMl i Bromma. Ända sedan dess har
Sten varit koncernen trogen med anställning på bl a SRA och nu
ERA, där han arbetar på postservice i Kista. 45 års anställning
betyder silverplakett, som här överlämnas av Yvonne Andersson.

Returadress:

NYHETER

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
BR/KN
164 8 0 STOCKHOLM

NYHETER
FRÅGAR
Vad är kvalitetfördig?
Monica Forsberg, ERA,
Kista
Kvalitet
för
mig är att trivas
med mina arbetsuppgifter.
Att ha ett arbete
som är roligt,
intressant och
utvecklande
medför också att jag presterar ett
gott resultat - med kvalitet.
j

Carl-Anton
Genberg,
PRS, Göteborg

Här är några av de som arbetar i BTS R2 projektet. Sittande på den ena basstationen projektledaren i Gävlefabriken, Jan Van Kuilj. Som
en bro över bada basstationerna, projektledaren Kurt Sillen. Sittande fr v Gunnar Ericsson, Lars Elfberg, Jin Dalbom, Ulf Lönn, Bengt
Dahlberg, Helene Stadig och Jan Hörnfekft. Stående fr v Peter Fyrberg, Jonas Nyström, Åke Ögren, Jonas Gunnarsson, Anna Hendeberg,
Leif Ahlman, Tore Wolff, Leif Karlsson, Peter Blom, Göran Werner, Rolf Bik, Eija Koskinen och Erik Ljung.
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Gänget som jobbar "dubbelt
Vi ser slutet men vi är inte framme än. Leveranserna
av basstationerna till PCN-nätet i England har
kommit igång och i december börjar vi
slutverifieringen mot övriga delar i systemet, berättar Kurt Sillen, projektledare för basstationerna
inom PCN-projektet.
Det var i oktober förra året som
Ericsson fick en stor order på ett
persontelefonnät, PCN, till England. Basstationerna till det engelska PCN-systemet påminner
mycket om de nuvarande GSMbasstationerna. Hård- och mjukvara är i stort de samma men det

finnsen stor skillnad. PCN ska arbeta på frekvensen 1 800 MHz
medan GSM använder 900 MHz.
- Det vi nu jobbar med är den
tredje releasen av GSM-basstationen. Den första våren preliminär version som användes då
Mannesmann tog sitt testsystem i
drift 1 juli -91, berättar Kurt. Version nummer två serieproduceras
nu i stora mängder. Den tredje versionen är den, som vi arbetar med
nu. Härkommerdetatt finnas flera
nya funktioner, bl a ökad kapaci-

tet, möjlighet att sända data och
meddelanden, förbättringar av
service och underhåll av systemet
samt möjlighet att spara batterier
i mobilen.

och "specar" klarar vi tiden, säger
Kurt.
Tio-i-topp-lista
För att produktionen i Gävle-fabriken ska ske så smidigt som
möjligt finns alltid någon av konstruktörerna i projektet tillgängliga . Flera gånger i veckan träffas
produktionsfolk och konstruktörer för att tillsammans lösa problem som uppstått. Man har en
"tio- i-topp-lista" på förbättringar

och följer upp kvalitetsnivån den
sk yielden inom olika delar.
I april i år hade projektgänget
fått fram en basstation, som man
kunde "gå ut i luften med". I september levererade Gävlefabriken
de första exemplaren till England
och i december tas de första basstationerna i provdrift i London. I
Kista och Gävle kommer man nog
att hålla tummarna.

Gunilla Tamm

Två i en
-Egentligen är det två bas-stationer som vi utvecklar samtidigt i ett
och samma projekt, BTS R2. Förutom de nya funktionerna ska basstationen också
göras för 1 800
MHz, förklarar
Kurt.
Genom att arbeta med ett projekt i stället för två
spar man både tid
och stora pengar.
Testerna på en av basstationerna
"plöjer vägen" för den andra basstationen, som man då kan göra
korta regressionstester på. Båda
stationerna använder samma programvara.
Arbetet med BTS R2 startade i
maj -91 och ska vara a vsl utåt i vår.
Ungefär 150 personer är engagerade i projektet.
- Vi har en tuff tidplan och med
två projekt hade det inte gått. Genomattvi nujobbar "dubbelt" och
håller fast vid uppgjorda planer

Det är det tän- i
kände och de
metoder som
bidrartill bättre
produkter, effektivare produktion, utveckling etc.
Det är viktigt
att Ericsson identifierar sig på
marknaden med god kvalitet, och
en förutsättning för att kunna upprätthålla god lönsamhet på lång
sikt.

Carita Lööv, ERA, Gävle
Bra kvalitet för
mig personligen är när varan jag köperär
vad jag förväntar mig att få.
Bra kvalitet på
tjänster är ett
vänligt bemötande.
Dessutom är kvalitet mitt dagligajobb-jag är kvalitetsrapportör
på
avdelningen
för
kvalitetssäkring.

Bengt Franked,
Mjärdevi

ERA,

Det är att när
varje person
inom företaget
har den ambition, ansvarskänsla och det
kunnande som
behövs för att
skapa en bra produkt. Tar man
fram den produkt som gör kunden
nöjd, då är det kvalitet.

Nina Åkermark, ECS,
Kista

Nils Ohlsson, Kista tv har åkt upp till Gavlefabriken för att hjälpa
till att fa produktionen så smidig som möjligt. Här tillsammans med
Joacim Ohrn och Thomas Wahlman. Foto: Barbro Albrektsson

Det är när det
finnsenomsorg
och ett engagemang för det
som kvaliteten
representerar.
Sen gäller det
också att det genomförs meden professionell planering.

