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GSM- installationer på klassisk
mark. Sidorna 4 - 5.

Mångmiljard

ordern
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Största beställningen någonsin
Den stora mobiltelefoniordern på 3,5 miljarder från
Mannesmann Mobiltunk gäller både infrastruktur,
service och telefoner och av detta står infrastruktur

dvs utbyggnad av systemet för den största delen.
Det betyder ett stort uppdrag för B R bolaget Ericsson Mobilfunk i Dusseldorf.

- Det är hedrande att vi fått uppdraget att fortsätta att bygga ut Mannesmanns
mobiltelefonnät. Efter långdragna och intensiva förhandlingar kändes det skönt
när ordern var i hamn, säger Hans Uhlemann, VD för Ericsson Mobilfunk.
Det var i maj 1990 som Ericsson fick den första beställningen på ett komplett
GSM-nät till Mannesmann Mobilfunks privata D2-nät. Detta uppdrag har tjänat
som ER As viktigaste referens när det gäller GSM.
D2-nätet togs i kommersiell drift förra sommaren och på mindre än nio månader
anslöts 200OOOabonnenter till nätet. Redan flera månaderinnan systmet öppnade
för abonnemang fanns en lång lista på förhandsabonnenter. Att tala om en
explosionsartad ökning är ingen överdrift.
I slutet av året ska mobiltelefonnätet täcka 80 procent av Tysklands yta och 90
procent av befolkningen.

- Nätet har lika bra täckning i östra som västra Tyskland och just nu sker den
kraftigaste abonnentökningen i östra delen av landet, berättar Hans.
Ericsson Mobilfunk har 320 medarbetare och några personalökningar kommer
inte att behövas för det stora Mannesmann-uppdraget.Viss omstrukturering i
organisationen kan dock ske. Genom ett framgångrikt pilotprojekt på Ericsson
Mobilfunk, inom ramen för BR:s förändringsarbete Andra Steget, har bl a
ledtiderna blivit kortare och arbetet effektiviserats.
- Mångmiljardordern till Mannesmann innebär stora förpliktelser för hela
koncernen. Leveransprecision och kvalitet är två områden som kunden ställer
stora krav på och där vi absolut måste vara förtklassiga, betonar Hans.
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Vad innebär miljardordern för Kumlafabriken? Sidan 3

Utökning i Tunisien

Ericsson ska, som en del av ett existerande ramavtal, utöka det befintliga NMT450-nätet i Tunisien. Kund är det tunisiska PTT, som nu offensivt
satsar på uppbyggnaden av ett landstäckande
NMT450-nät.
De aktuella utökningarna omfattar 39 kanaler,
Ericsson har beslutat att samordna sin Linköpingsverksamhet till som ger kapacitet för ytterligare 1 000 mobilForskningsbyn i Mjärdevi. Planerna har tagits fram i samarbete med telefonabonnenter. Installationerna gäller i första
Linköpings kommun genom det kommunala fastighetsbolaget Sankt- hand huvudstaden Tunis.
Tunisien har haft sitt NMT450-system sedan
era.
Detta innebär att expansionsbehovet för nuvarande Ericsson- mitten av 80-talet, med en begränsad grupp anverksamheter i Mjärdevi säkerställs och att tillverkningen i Hackefors vändare och en kapacitet på drygt 2 000 använflyttar in i nyuppförda lokaler, som kommer att stå färdiga under 1995. dare. Det tunisiska PTT har även visat intresse för
det digitala mobiltelefonsystemet, GSM.
Totalt kommer ca 1 000 Ericssonanställda att arbeta i Mjärdevi.

Samlokalisering till Mjärdevi

R S S och
Ericsson Radio Systems Svergie AB, RSS, har tecknat
avtal med Statoil om service på deras DELTA system
samt flertalet kort- och sedelterminaler. Det gäller
Statoils samtliga 420 stationer. Avtalet, som är skrivet
på tre år med automatisk förlängning om det inte sägs
upp, berör 15 RSS-filialer.

RMOA samlas i ett hus
Beslut har tagits om att hyra hela fastigheten
Gullfossgatan 4. Här kommer hela affärsenheten
RMOA i Sverige att samlas vilket är ca 500 personer.
De som idag har sina lokaler på Gullfossgatan 4 flyttar
dels till Kistagången och dels till Torshamnsgatan .
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Allt hänger ihop
Vi ska fortsätta att växa
ESP, Ericsson Strategic Planning, är den årliga planeringsprocess,
där våra mål och strategier utarbetas och fastläggs. Vi har just slutfört
årets ESP-arbete och avrapporterat till Ericssons verkställande led
ning. Facit av vårt ESP är att vi har en spännande tid framför oss med
en kraftig tillväxt. Våra satsningar på ny teknik har varit riktiga och vi
har en mycket bra position på marknaden. Personalmässigt kommer
vi också att fortsätta att växa och det gäller för verksamheten i hela
världen.
Den största tillväxten kommer, precis som nu, att ske inom
mobiltelefonsystem. Här har vi tre mycket starka marknadsben att stå
på, Europa, Nordamerika och bortre Asien.
Telefonsidan är ett område med knivskarp konkurrens men också
med stora möjligheter. Våra mobiltelefoner är avancerade produkter,
som kan ge oss ett unikt läge på marknaden. Den stora order på
system och telefoner på 3,5 miljarder som vi fått från Mannesmann
Mobilfunk är ett talande bevis på vår styrka.
Mobil data och landmobil radio är två områden där vi ser goda
möjligheter för framtiden. Även om vi räknar med mindre tillväxt för
personsökning och försvarskommunikation kommer dessa områden
ändå att innebära tillskott till vår verksamhet.
VI KAN SE FRAM MOT ett hyfsat resultat i år men med tanke på
att vi är så stora, kan det lite tillspetsat liknas vid
"kaffepengar". Vi måste förbättra vårt kassaflöde och vårt resultat ytterligare. Det är dags för
oss att betala tillbaka den hjälp vi tidigare fått
av koncernen. Samtidigt måste vi fortsätta att
investera i ny teknik.
Hur ska vi då klara alla stora åtaganden och
utmaningar som hör till en spännande framtid?
Jo, genom att ta till oss den förbättringsverksamhet som pågår. Genom ISO har vi lagt
grunden till vårt förbättringsarbete. Nyligen var
BSI här för en uppföljande revision för ISO-certifieringen och det är
glädjande att vi då fick mycket beröm av representanterna från BSI.
Inom varje affärsenhet går man nu igenom sin verksamhet, analyserar resultaten och gör upp en åtgärdsplan. Detta kailas Self Assessment och finns beskrivet i artikeln här intill.
FÖRUTOM ISO och Self Assessment pågår andra förbättringsprojekt som TRIM och kapitalrationalisering. Alla syftar till samma
sak, att hjälpa oss att arbeta rätt i tider av expansion och samtidigt ge
ett bra resultat så vi klarar målen i vår ESP.

Kurt Hellström

Kort om ESP
ESP, Ericsson Strategic Planning,
är en process som genomförs årligen och anger affärsområdets mål
och strategier.
- Den "synliga" delen av ESP är
den här pärmen, säger Roland Jensen och visar en tjock pärm på flera
hundra sidor. Roland är ansvarig
för ESP-arbetet inom BR, en process som började i december förra
året och var avslutat 3 maj, då BRledningen presenterade resultatet
för Ericssons verkställande ledning. Egentligen är det fel att tala
om slut eftersom ESP nu så småningom går in i budgetprocessen.
Med hjälp av ESP revideras verksamheten
och nya
affärsmöjligheter studeras.
- Arbetet med ESP sker både vertikalt och horisontalt. Vertikalt
inom våra affärsenheter, BU, genom deras egna affärsplaner, som
uppdateras. Horisontalt sker det
genom "cross issues" dvs frågor
"på tvären" som är gemensamma
för flera affärsenheter. Det ar 20
olika frågor och ett område kan t ex
gälla persontelefoni. Under ESP-

arbetets gång sker regelbunda
avstämningar med de olika affärsenheterna. På detta sätt får man en
värdefull korsbefruktning både
för affärsplanerna och för de 20
gemensamma frågorna.
Nu i maj och j uni ska alla medarbetare få information om ESP och
hur affärsplanen för den egna
verksamheten ser ut.
Till sin hjälp för denna information har cheferna ESP-pärmen, ett
paket på 20 OH-bilder och så naturligtvis den egna affärsplanen.
- Den enhet som vill, kan plocka
ut delar av ESP och på basis av det
kan vi hjälpa till att "sy ihop" ett
litet seminarium för enheten, säger Roland. Det kan vara ett bra
sätt för medarbetarna att få veta
vad som sker inom andra affärsenheter.
Det är viktigt att ESP-pärmen
inte blir stående i kassaskåpet utan
att de som arbetar med strategiska
frågor får feed back. ESP är en
kontinuerlig process, som måste
hållas levande.

AllirMh

ISO, TRIM och Andra Steget, det är många projekt
som pågår inom affärsområde Radiokommunikation,
BR.
- Egentligen är det fel att
tala om flera olika projekt.
Alla hänger ihop och inget
av dem ska i egentlig mening bli avslutat. Målet för
alla dessa aktiviteter är
detsamma - Total Quality
Management (TQM), ett
villkor för vår överlevnad.
Orden kommer från Stellan
Nennerfelt som är ansvarig
för BRs verksamhetsutveckling.
På samma sätt som 1980-talet var
PC-industrins årtionde är 90-talet
telekomindustrins decennium.
Många nya aktörer dyker upp och
för operatörerna är det viktigt att
snabbt fåigång sina system för att
få betalande användare och få
igen pengar för sina investeringar. Detta gör att konkurrensen mellan leverantörerna hårdnar.
På 80-talet accepterade kunderna att det "fixades tillsakeroch
ting" efter det att leveranserna av
en ny produkt skett.
- Det är slut på det. Idag får vi
ingen "smekmånad" för att lösa
problem i efterhand, säger Stellan
och nämner Japan-projektet som
exempel. Där råder en tuff tidspress och utrymmet för att rätta
till fel, efter det att systemet är i
drift, är minimal.
- Vi är duktiga på teknik och kan
räkna oss till de skickligaste i
världen inom vårt område men
idag räcker det inte, betonar Stellan. Vi måste hela tiden tänka på
att arbeta rationellt, korta alla ledtider och förbättra kvaliteten på
allt vigör. Så arbetar vårakonkurrenter och det måste vi också göra
för att finnas med i framtiden.

ISO - grundskolan
Certifieringen för ISO liknar
Stellan vid grundskolan. För att
bli ISO-certifierad krävs att man
har ett dokumenterat verksamhetssystem. Det ska bl a leda till
färre papper och enklare arbets-

rutiner.
bättras och det ska ske med hjälp
- Framför allt ska det hjälpa oss av ett genomarbetat program.
att ha rätt förväntningar på varanDetta ärenprocess som ska uppdras arbetsuppgifter. Somen följd repas varje år på samma sätt som
av det ska produktiviteten och ESP dvs Ericsson Strategic
kvaliteten höjas, säger Stellan. Planning och budgetarbetet.
Visst kan det upplevas som extra
jobb med dokumentationen inför Använda resurser rätt
ISO men det är ett arbete som vi Förra året startade TRIM -92 på
själva har igen efteråt. Vi gör det Ericssonkoncernen.
för vår egen skull inte för ISO- Glöm -92 men inte TRIM, upprevisorerna. För att förbättra vårt manar Stellan. TRIM ska göra oss
arbete måste vi ha ett ordnat verk- kostnadsmedvetna och gäller allsamhetsssytem att utgå ifrån. tid. Det tog alltså inte slut under
Själva certifikatet kan ses som -92. TRIM ska inte uppfattas som
grädde på moset.
något "snålhetsprogram". Det ska
få oss att se på företagets ekonomi
Andra Steget
som vi ser på den egna privata ekoAndra Steget är en sammanfat- nomin. Det gäller att använda de
tande benämning för BRs resurser vi har på rätt sätt. I kärva
förändrings/förbättrings-pro- tider är det lätt att få förståelse för
gram.Genom de "förändrings- detta. När verksamheten går bra är
generaler" som finns på alla BU/ det svårare att leva enligt TRIM
CU har ett nätverk bildats för att men det är absolut lika viktigt.
sprida kunskap och utbyta erfaren- På Ericsson är vi duktiga på att
heter mellan enheterna.
hantera våra produkter och dokumentationen runtdem.När det gälSikta mot EQA
ler vår verksamhet har vi hittills
EQA står för det europeiska inte varit lika stringenta och har
kvalitetspriset.
inte heller haft så stort behov av en
- Vi har valt att mäta oss mot strukturerad verksamhet. De tikriterierna för detta pris, berättar derna är förbi, betonar Stellan.
Stellan.
- ISO, TRIM och Andra Steget i
Ledningsgruppen på varje BU kombination med envishet och utska nu gå igenom sin enhets verk- hållighet ska leda oss till "a state
samhet och jämföra den med kra- of execellence". Det ska få oss att
ven för det europeiska kvalitet- även i framtiden finnas med bland
spriset. Detta kallas Self Assess- de framgångrika företagen i telement och ska ge en tydlig och sann komvärlden, slutar han.
bild av verksamheten. Sedan ska
Gunilla Tamm
man v älj a de områden som ska för-

M och O på RMOG bildar "marknadsrör99
Marknad och Operations på
RMOG omorganiseras och bildar ettantal MO-enheter sk
"marknadsrör". Ungefär 500
medarbetare berörs direkt och
den nya organisationen träder i
kraft 1 juli.
- Omorganisationen är ett resultat av ett pilotprojekt i
förändringsarbetet Andra Steget, berättar Stefan Öfverholm,
som lett detta organisationsprojekt. Marknad och Opera-
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Chefredaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Redaktion Kista: Gunilla Tamm, Helena Andersson,
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Kumlafabriken: Ivar Magnusson, tfn 019-842 59,
Linköpingsfabriken: Stefan Johansson, tfn 013 - 28 71 40

tions slås ihop och bildar ett antal
MO-enheter som var och en svarar
för en region.
Dessa regioner kommer i huvudsak att motsvara nuvarande
marknadsavdelningar
inom
RMOG.

Team
- Genom att marknad och operations arbetar i team förbättras
arbetsflödet och det blir färre
överlämnanden. Alla får vara med

i projekten längre och det blir
lättare att ta tillvara erfarenheter, förklarar Stefan. Den nya
organisationen innebär också
ett delegerat lönsamhetsansvar
eftersom MO-enheterna blir
självständiga resultatenheter.
De allraflestasomberörs finns
i Kista men även vissa dotterbolag som har samarbete med
RMOG kommer att påverkas av
omorganisationen.

Linköping, Mjärdevi: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11,
Lund: Anders Grynge, tfn 046-18 14 72,
Ericsson Radio Access AB: Birgitta Öberg, tfn 08-757 15 19,
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Storordern på

mobiltelefoner
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Maskininvesteringar och utbildning
viktigt för Kumlafabriken
Den stora mobiltelefoniordern från
Mannesmann Mobilfunk
har gett Kumlafabriken
sin hittills största enskilda beställning.
Under två år ska två
olika modeller av GSMfick-telefoner levereras
till Tyskland. Stora
investeringar i nya
maskiner och utbildning
av personalen pågår i
fabriken.

DET TILL?

Anders Thörn
nytillträdd platschef i Gävlefabriken

- Vi har redan i dag stora leveranser till Mannesmann Mobilfunk
och nu fortsätter vi att öka volymen i fabriken, säger fabrikshefen Roger Eriksson.
Förutom investeringar i nya
maskiner, utbildning av personalen för nya uppgifter är det även
aktuellt med korttidsanställning
av personal. Med sina ca 1 000
anställda är fabriken den största
privata arbetsgivaren i Kumla.

-Tack, det är alldeles utmärkt. Det
är alltid utvecklande att byta arbetsuppgifter. Att byta och utvecklas i sitt arbete är bra inte bara
för individen - det är också bra för
företaget. Det blir mer och mer
vanligt att chefer flyttar runt.

Ny fabrikslay out
Under de senaste åren har
Kumlafabriken blivit allt mer inriktad på tillverkningen av mobiltelefoner. Idag står dessa för ca
96 procent av omsättningen. Övrig tillverkning är produkter för
Mobitex och land mobilradio.
-Vi håller på att göra en ny lay
out och delar in fabriken i moduler, en för varje produkt. På så sätt
ska vi skapa en flexibel högvolymfabrik och få bättre struktur
i verksamheten. Det berättar Bo
Allansson, som är controller och
.även var tf produktionschef fram
'till första maj, då Andres Tamm
kom från ETX-fabriken i Älvsjö
och tillträde produktionschefstjänsten.
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Utbildning av personalen är viktigt. Här får Fia
Jonasson, vid mikroskopet, hjälp av Rose-Marie
Karlsson. Fia går en kurs i reparationsteknik.
Annars är det mycket utbildning som sker för de
nya ytmonteringsmaskinerna. Det är viktigt att lära
in ett effektivt arbetssätt.

gånger så mycket i utrustning, som
något annat år, sägerBosse. Just nu
pågår installationer av nya helautomatiska ytmonteringsmaskiner.
Packning och distribution är ett
I Hög investeringstakt
annat område där det sker stora in-1 år kommer vi att investera fem vesteringar för att arbetet ska ske

rationellare. I slutet av maj ska
dessa installationer var avslutade.
Central service
är ett tredje område där det sker
förändringar just
nu. VerksamheHär installeras en ny ytmonteringsmaskin.
ten kommer att
flytta ut ur fabriken och in i ett intil- andra funktioner som t ex konliggande industrihotell, där arbe- struktion och inköp.
tet kan ske smidigare. Det ger
också välbehövligt utrymme i fa- Tårta för 100 000:e
För en tid sedan tillverkadesbriken.
denl00000:e GSM ficktelefonen
Utbildning
i fabriken. Förutom att just denna
Tidigare var det bara personalen vid ytmonteringen som
arbetade i tre skift. För att utnyttja gjorda investeringar
•KWH Ht
bättre arbetar nu alla medari mm
i: HM Wl » » * .1»
betare inom självaproduktio»SM*
i »»«**.!
nen i två eller tre skift.
a a »v
1 »m a v i
För att klara de ny a avance;
rade maskinerna blir det omL
.... J
fattande utbildning av personalen. Denna sker både i "huset" och ute hos maskintelefon lottades ut bland de
leverantörerna.
antällda bjöds de 1 000 medarbe- Att bli en högvolymfabrik be- tarnapå tårtor som hade både form
tyder också en mental omställning och färg som GSM ficktelefonen.
för alla i fabriken, förklarar Bosse.
Med tanke på den stora beställFör att klara den tuffa konkurren- ningen av mobiltelefoner till
sen med lägre priser och kortare Mannesmann Mobilfunk bör nog
livscykler måste vi hänga med och konditorn i Kumla vara beredd på
utnyttja den mest moderna fler beställningar på "telefonproduktionstekniken. Det ställer tårtor" till ECS-fabriken i Kumla.
inte bara krav på oss utan också på
Gunilla Tamm
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i

Anne- Marie Pikkanen arbetar med montering i Kumlafabriken.

Vad gjorde du innan du kom till
Gävle?
- Jag är civilingenjör med metallurgi som special. Jag är också fil
kand i ekonomi. Efter skoltiden
blev jag först utvecklingsingenjör
och sedan kvalitetschef på Wirsbo
Bruk. Ett företag som tillverkar
stålrör och stålrörsdelar. På Turnils i Alingsås arbetade jag som
produktionschef men i ett företag
med 150anställdafick jag också ta
itu med ekonomin, marknadsföringen och försäljningen.
-Sedan blev jag VD för Electrolux dotterbolag Constructor i
Schweiz. Tillbaka i Sverige blev
jag produktionschef för Electrolux Mariestadsfabrik. Och för en
tid sedan kom förfrågan från Ericsson om jag ville bli platschef i
Gävlefabriken.
Gävlefabriken är utsatt för
enorma utmaningar just nu. Vad
tänker du prioritera ?
- Uppgraderingen av volymerna
är enorma. Samtidigt som vi startar uppdenjapanskaprodukten för
Digital Phone kommer nya stora
order på GSM. De analoga produkterna, TACS och AMPS,
trodde vi skulle minska men i stället beställer exempelvis Kina
otroliga kvantiteter. Vi producerar
idag 120 enheter om dagen och ska
i höst upp i 300. Vad vi måste titta
noga på är att korta ledtiderna,
minska lagren och höja kvaliteten.
Det innebär högre produktivitet
och bättre lönsamhet.

•
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Vilkafrågorliggerdignännastom
hjärtat?
- Jag vill locka fram det bästa hos
varje enskild individ. Det finns
enorma kvaliteter inom varje
medarbetare och detta borde få utlopp. Min roll är att vara som ett
kitt så att den här dynamiken löper
i samma riktning - mot våra gemensamma mål.
Vad gör du på din fri tid?
- Då tarjag bössan på axeln och går
ut i skogen. Jakt är mitt stora intresse.

Barbro Albrektsson
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Artonde G!SM-landet
Ett av de arbetsrum som genomgått de största förändringarna på utbildningsavdelningen i Kista. Här kan man både variera sin arbetsplats, ta paus eller varför inte g
en rond? Fr vänster Bengt Maler, Susanne Morin och Sven Sigling.

Ny arbetsmiljö
i små steg
På utbildningsavdelningen för
mobiltelefoni växer en annorlunda arbetsmiljö fram.
Som ett projekt inom Framtidens kontor bestämmer man
här både om, när och hur man
vill förändra sin arbetsmiljö.
ERA Nyheter har tidigare skrivit om projektet för framtidens kontor i NCC-huset i
Kista. Den här gången handlar det om
utbildningsavdelningen som valt ett litet
annorlunda sätt att bygga framtidens kontor.
I stället för att flytta in i en "färdig" miljö
har man här låtit miljö och arbetssätt successivt förändras.
Den enskilde medarbetaren väljer själv
om och i så fall hur han vill forma sin arbetsmiljö. Dessutom med ett totalansvar för de
egna kostnaderna.
- Det betyder att alla utgifter måste sparas
in någon annanstans. Kostnadsmedvetandet ökar när man själv har insyn i vad
man kostar företaget i form av hyra, resor,

ning till alla anskaffar vi material eftersom.
På så sätt hinner vi utvärdera och skaffa oss
erfarenhet innan vi går vidare. Vi har också
bestämt att förbättringar ska kunna göras
lokalt även om det inte kommer alla till del.
Sedan man vid årsskiftet påbörjde projektet har elva medarbetare anslutit sig.
En minienkät som nyligen gjorts visar att
de positiva klart överväger. Ingen vill tillbaka till det gamla arbetssättet.

Läsa till klassiskt

På avdelningen arbetar flertalet som lärare,
andra med kursdokumentation eller
kompetensutveckling.
De som undervisar gör det ungefär en
tredjedel av tiden. Ytterligare en tredjedel
används för kursutveckling och resterande
tredjedel till förberdelser med mycket inläsning.
- Under kurstiden är vi ofta på resande fot
och inläsningen kan vi i princip göra var
som helst. Att vi då för övrig arbetstid ska ha
eget rum med egen PC och egna möbler är
egentligen inte motiverat.
Nu kan man istället välja att sitta i ett
specialinrett rum med soffa och gungstol
och läsa till klassisk musik.
PC-datorerna på kontoret är
reducerade till 0.7 datorer
per person. De egna rummen är övergivna. Istället
väljer man en arbetsplats
för stunden. Freeset - de
bärbara kontorstelefonerna
- har ersatt fasta telefoner.
- Vi har med små medel
nått en bra bit på vägen.
Kostnaderna för var och en
har i stort sett betalat sig genom minskade ytor och
färre antal uppsättningar
möbler, maskiner osv.
Nästa steg blir att titta på
Fredi Hedenberg, projektledare för Framtidens kontor
på sin egen arbetsplats - utbildningsavdelningen i Kista.
multiflex, som ger större
lön mm, menar Fredi Hedenberg, projektle- möjligheter till hemarbete. Vi ska också
satsa på kompetensutveckling av personadare och själv anställd på avdelningen.
len och försöka hitta en modell för
Inköp i små steg
kostnadsbesparingar som även kan komma
Avvägandet mellan behov och kostnad har den anställde till del.
gjort att man valt att by gga på befintlig miljö
Det finns mycket spännande saker att
och utrustning.
göra, menar Fredi.
- Istället för att köpa en standardutrustHelena Andersson

Plaka, Syntagma och Glifada...
namn som många av oss förknippar med semester i Aten.
För GSM-gänget i Grekland är
det inga semesterplatser utan
här pågår just nu installationer
av radiobasstationer till det
GSM-nät som ska vara klart att
överlämnas till kunden, Panafon, i sommar.

Ungt gäng
Projektkontoret finns
på Ericsson Hellas
Telecommunications
Equipment
S.A.
(ETG) i Aten.
-Viärettgängpål2
personer av vilka sex
är lokalanställda, säger Thomas. Alla är
unga och vi arbetar i
en ny organisation,
där vi har möjlighet
att pröva nya idéer.
- Under juni, juli
och augusti kommer
vi troligen att behöva
Thomas Uhlander, lokal projektledare, tillsammans med
Mikael Steijer, som är projektledare för Panafon-projektet.
förstärkning när det
gäller installation.
Det betyder att det kommer attfinnasradioDet berättar Alf Bergenstråle, som är ansvarig för installation och driftsättning av basstationer inne i stadskärnan som t ex i
den gamla stadsdelen Plaka, vid Syntagma,
radiobasstationerna.
GSM-nätet ska täcka Aten med omnejd. den stora platsen vid parlamentet och i

Orsaken till Ericssons förluster är ännu
inte kartlagd. Klart är dock att Motorola
hade det mesta på sin sida(domaren inkluderad?) denna strålande majkväll på
Gärdet. Turneringen, anordnad av Lätt &
Lagom, lockade ett 15-tal företag att utmana varandra. Och visst unnar Ericsson
Motorola att få vara bäst på något de också
- så länge det handlar om brännboll.

En i laget

Ett "coolt" gäng
Det gäller att vara "cool". En
sanning som i högsta grad
gäller radiobasstationer.
På ERA i Kista finns ett
kompetenscenter som enbart
jobbar med frågor som rör
kylning.
I en radiobasstation frigörs stora värmeeffekter som måste kylas bort. Värmen
kommer främst från ett fåtal inbyggda komponenter för effektförstärkningen av den
radiosignal som sänds från basstationen.
Innan kompetenscentret förkylning existerade löstes kylproblemen på lite varierande sätt - med varierande resultat.
Men i takt med att allt högre krav ställs på
radiobasstationen
har
även
kylproblematiken fått ökade krav att bli mer
strukturerad.
- Och det är många uppgifter att lösa.
Kvaliteten ska förbättras, tillförlitlighet
och livslängd öka, dessutom ska ledtiden
kortas och byggsättet bli mer kompakt. Det
säger Björn Gudmundsson, ansvarig för
kompetenscentret. Förutom Björn jobbar

I Atens gamla
stadskärna, Plaka,
har radiobasstationer
installerats för GSMsystemet. Något
analogt mobiltelefonsystem finns inte i
Grekland.

Alla inblandade i kvalitetsarbetet för GSM i Gävlefabriken kan andas ut. Den
danske kundens ombud,
Elektronikcentralen, har
just meddelat att de är
nöjda med utförandekvaliteten vid Gävlefabriken.

rgio i arbete På
site i Aten.

Glifada, Greklands Riviera. Även några av
de stora öarna utanför Aten ska täckas av
nätet.

I rätt tid
Alf har arbetat somdriftsättareiblaTaiwan
och Portugal.
- Det har alltid varit problem med att materialet kommer sent och vi har fått vänta,
säger han. Men så är det inte alls här. Alla
grejorfinnspåplatsochkomirätttidochdet
känns skönt. Det ska folket hemma i
Sverige ha en eloge för.
Alf Bergenstråle är ansvarig för
installation och driftsättning av
basstationerna.

Två operatörer i Grekland
I Grekland finns idag två mobiltelefonoperatörer. Båda ska driva GSM-system och
båda har valt Ericsson som leverantör.
Den ena operatören är Stet-Hellas, som ägs av Stet International. Stet-Hellas har
beställt ett nyckelfärdigt GSM-nät av Ericsson Fatme och Italtel. Installationen kan
ses som en fortsättning på det framgångrika samarbetet Ericsson Fatme och Italtel haft
vid uppbyggnaden av analoga 900 MHz system och digitala GSM-nät i Italien.
Greklands andramobiltelefonoperatör är Panafon.Detärettkonsortium, som består
av Vodafonegruppen PLC, France Telecom och lokala telekomtillverkaren Intracom
och Databank S.A. i Grekland.
Panafon har beställt ett GSM-system från Ericsson Radio Systems.
Ibland år det trångt om utrymme och det gäller att vara smidig. Här är det Christian
La very d som arbetar med installation.

här också Östen Johansson och Maria Boman.
Gänget ingår i enheten för mekanikutveckling AR/RM inom affärsenheten
RMOApåERA.

Specialisthjälp för alla
- Alla enheter inom BR ska kunna anlita
oss för att få specialisthjälp att utforma sina
konstruktioner ur ett för kylsynpunkt
optimalt sätt, poängterar Björn.
Kompetenscentret sysslar inte bara med
att inom pågående basstationsprojekt lösa
kylningsproblematiken. Man driver även
egna utvecklingsprojekt, har laboratorieverksamhet, genomför analyser och studerar både ny teknik och konkurrenters utveckling på området.
Dessutom ansvarar man för dokumentation och informationspridning.
- Vi arbetar också med standardisering i
samarbete med andra Ericssonbolag.
Att hålla kontakt med komponentleverantörer, andra elektronikföretag,
forskningsinstitut och nationella samordningsorgan förkylning och elektronik ingår
också i arbetet för de tre.

Helena Andersson

Kvalitetssatsning gav utdelning

Text: Gunilla Tamm
Bilder: Taina Bergenstråle

Motorola slog Ericsson - i brännboll
I årets upplaga av Företags Brännboll
vann Motorola med en rejäl poängskillnad över Ericsson. Det dystra resultatet slutade på 35-16.
När Ericssons lag även förlorade mot Bergman & Co (då med något hyggligare
förlust, 35-26) blev det klart att Motorola
gick vidare till semifinal. Hur den matchen avlöpt är för ERA Nyheter ännu inte
kant.

I Kista finns ett kompetenscenter som jobbar med lösningar kring kylning av
basstationer. Detta "coola" gäng består av Osten Johansson, Björn Gudmundsson och
Maria Boman.

- I början av mars startade växelinstallationerna och den första april började
vi installera basstationerna, berättar Thomas Uhlander, LO/PV. Han är lokal projektledare och kom till Aten i mars för att
stanna till hösten.
Något analogt mobiltelefonnät finns inte
i Grekland vilket betyder att Ericssons digitala GSM-nät blir genombrottet för mobiltelefoni i landet. Det var i höstas som två
operatörer fick licens för att driva GSM-nät
i landet. (Se rutan här intill).
- Att det tidigare inte funnits något
mobiltelefonsystem här gör det lite svårare
för vår kund Panafon, säger Thomas och
förklarar:
- Vårt arbete är att installera och driftsätta
systemet. Vi har alltså inte ett tum key-uppdrag, dvs att leverera ett nyckelfärdigt system . Kunden ska sj älv stå för allt arbete med
sk civil work out door. Det betyder att Panafon t ex ska ordna platser där basstationerna
ska installeras och skaffa by ggnadstillstånd
att sätta upp master och antenner. För att
sätta upp vanliga antenner finns ett generellt byggnadstillstånd men något sådant
finns ännu inte när det gäller antenner för
mobiltelefoni. Det gör arbetet tungrott för
Panafon.

I början av oktober meddelade den
danske kunden att utförandekvaliteten
vid Gävlefabriken var dålig. Risken
fanns att de inte skulle godta ERAs leveranser överhuvudtaget.
Ett intensivt arbete inleddes. Över
100-talet åtgärder listades. Insatser sattes in i alla led från det att material kom
in i fabriken fram till leverans. Attityder
ändrades. Tester av vissa montörers
kunskaper och utbildning av personalen
genomfördes både vad gäller lödning,
ytmontering och avsyning. Just avsyning visade sig vara den svåra delen.
Utbildningen av nyanställd personal
påverkades och förändrades. Den har
utökats från 40 till 88 timmar i olika
lödprocesser. Utbildningsavdelningen
förstärktes med extra resurser.

Inlånad personal
- På grund av personalbrist lånade vi in
lödkunnig personal från Östersund för

den extra slutkontrollen. I Östersund
hade de resurser ull förfogande just då,
berättar Berndt Agneus, kvalitetschef i
Gävlefabriken.
Alla metoder och arbetssätt penetrerades och med Tekniksidans förbättringar och konstruktionsrelaterade åtgärder har många felorsaker eliminerats. En viktig del av arbetet har varit att
se till att rutiner som finns, verkligen
efterlevs.
- Vi har under de här månaderna haft
stort erfarenhetsutbyte med våra kunder. Ett negativt besked vändes till ett
mycket konstruktivt samarbete. Vi har
tillsammans tolkat standarden och fått
acceptans för våra rutiner även hos andra kunder. Vi har just fått ett erbjudande att delta i ett kvalitetsseminarium för samtliga nordiska kunder.
Man har även återmatat korrigerande
åtgärder till underleverantörer och
legoleverantörer.
Nästa steg blir att få GSM-erfarenheterna att gälla samtliga produkter i
Gävlefabriken. När det gäller nya produkter, exempelvis PDC (digital mobiltelefoni till Japan), kommer man att
arbeta på detta sätt från början.
- Målet är att hela organisationen
jobbar med förbättringsarbete i varje
beslut i sin vardag varje dag året runt,
avslutar Berndt.

Barbro Albrektsson

ERA-Nyheter NR 4/93

För konstruktion, inköp och produktion

Teknikstöd till er tjänst
En avdelning med konstruktören, inköparen och
produktionen som kund. Så skulle man kunna
beskriva avdelningen för Teknikstöd, AR/T.
En del av verksamheten handlar om att ge råd,
testa och dokumentera komponenter. Den andra
om specialistfunktioner med bl a egen forskning
inom området grundteknik.
När en konstruktör står inför valet
av ny komponent är det till avdelningen för Teknikstöd han eller
hon vänder sig. Här får man hjälp
med att hitta en rekommenderad
komponent från STAKO-registret (Ericssons standardkomponenter) eller tips på alternativa
komponenter. Teknikstöd stöttar
hela BR och dess produktionsenheter (inklusive fabriken i
Lynchburg, USA).
Förutom de nära kontakterna i
pågående projekt jobbar man
också utåtriktat med mycket kontakter gentemot olika leverantörer.
- Och för att uppnå målet med en
så optimerad kostnad som möjligt
vid varje val av ny komponent är
det viktigt att vi tidigt nkopplas in
i nystartade projekt.
Det säger Sigrun Hjelmquist,
chef för avdelningen.

Höga krav
Det är mycket information att inhämta och noggranna avväg-

ningar som måste göras vid val av
ny komponent. Förutom att komponenten ska klara en mängd krav
måste den också anpassas till den
egna produktionen och den utrustning som finns där, exempelvis
plockmaskinerna som används vi
ytmontering. Teknikstöd finns
därför också med i produktionsförberedelserna.
- Exportkontroll och handelshinder är andra krav som en ny
komponent måste uppfylla, säger
Ihsan Asinger, en av komponentingenjörerna.

COMET och ELIS
Torbjörn Lindqvist är dataansvarig och ser till att komponentinformation lagras och finns
att nå i databasen COMET.
COMETfinnstillgänglig för både
konstruktörer, produktionspersonal och inköpare.
- Jag svarar också för information och förvaltning av ELIS,
Ericssons inköpsregister.
Torbjörn håller även i utbildning för användarna av
systemen, det gäller
främst
konstruktörer
och produktionspersonal.
Fem personer arbetar
med dokumentation och
beskrivning av komponenter. Dessa beskrivningar görs både i text
och bild.

Grundteknik
Sören Sörbergs uppgift är bl a att testa
och felanalysera komponenter. Han ritar
också s k PROSAM-symboler.

Den andra delen av
Teknikstöds verksamhet gäller fyra specialistfunktioner. Dessa är

Eva Settling och Raymond Hedlund arbetar med dokumentation av komponenter. Beskrivningarna görs
i både text och bild.

mikrobyggsätt, elmiljö, emballage och materielprovning/analys. Mikrobyggsätt handlar om att
minityarisera kommande generationer basstationer. Arne Tolvgård och Lars Lekberg jobbarmed
byggsättsapplikationer och samarbetar mycket både mot övriga
Ericsson, men även externt.
- Förenklat kan man säga att vi
arbetar på lösningar för att minska
kretskortens storlek och för att få
mindre detaljer. På så sätt får vi en
mindre och därmed också billigare slutprodukt, säger Arne
Tolvgård.
Inom elmiljö arbetar Göran Andersson med allt som rör BR-produkternas anpassningar till gällande elmiljö-lagar.
- Även här är det viktigt att
komma med från början av projekten så att specificering och
konstruktion av en ny produkt
uppfyller gällande krav, menar

Göran Andersson.
Han nämner Nova-projektet
(Japan) som ett lyckat exempel

där man lyckats väl ur aspekten
elmiljö.

Helena Andersson

Lars Lekberg och Arne Tolvgård arbetar inom grundteknik med
minityarierade byggsätt för kommande generation basstationer.

Margareta tog steget att fimpa för gott
hade slutat röka och jag började så
smått mobilisera och förbereda
mig på att göra ett försök jag
också.
Genom företagshälsovården i
Kista fick Margareta recept på
nikotinplåster som hon hämtade
ut i februari -92. Hon började
tycka allt sämre om att det luktade
rök om kläder och hemma hos sig.
- När jag till slut tyckte riktigt
illa om min rökning satte jag upp
ettsluta-röka-datum. Detblevden
1 april -92.
Och sedan den dagen för drygt
ettårsedanharhonalltsåvaritrökfri.

- Hade jag kunnat röka i
duschen hade jag gjort
det. En så inbiten nikotinist var jag.
Det hävdar Margareta
Åhgren på ERA i Kista,
som för ett år sedan
valde att fimpa - för
gott.
Margareta var för bara ett år sedan
en riktig storrökare. Hon började
alltid dagen med en cigarett och
rökte ett eller fler än ett paket
cigaretter om dagen. Det hade
trappats upp de sista tre åren, men
då hon i fjol tog steget att sluta hade
hon hela 35 år av rökning bakom
sig.
- Det var omgivningen som påverkade mig att sluta. Flera i min
närhet - på jobbet och hemma -

Lättare än väntat

Margareta Åhgren tackar numera bestämt nej till cigaretter. I över
ett år har hon varit rökfri.

- I början hade jag hjälp av
nikotinplåstren. Men en morgon
glömde jag att sätta på mig plåstret
och har sedan dess varit utan dem.
Att sluta röka gick faktiskt lät-

tare än Margareta någonsin vågat
tro.
- Säkert mycket beroende på att
jag förberett mig väl och var inställd på det. Jag hade dessutom
räknat med ett "helvete", men så
farligt blev det aldrig.
Men visstkan Margareta fortfarande sakna cigaretten ibland. Efterengodmåltidellertillsammans
med ett glas vin eller en kopp
kaffe. Men hon försöker hellre se
fördelarna utan cigaretter.
- Jag känner mig glad och stolt
över att ha lyckats. Det är en befrielse att slippa tänka på om man har
tillräckligt med cigaretter för dagen och på att alltid ha en tändare
nedstoppad. Det enda jag kan
ångra är att jag inte slutat ännu
tidigare. Tänk vad pengar jag då
hade sparat...

Helena Andersson
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Projekt på gång
för en jämställd
arbetsplats

ERA K o r t a
Nyheter
Lars Edström, ERA, är stationerad i Tyskland.
Darius Wiezorek, ECS arbetar nu
i Polen.
ITaiwan är Jan H Lindqvist, ERA
stationerad.
Fredrik Marklund och Jonas
Wiorek, båda från ERA, arbetar
nu i USA.

- För oss handlar jämställdhet inte om
manligt och kvinnligt utan om ändrade
attityder, nya arbetsformer och hur vi ska
rekrytera och behålla kompetent personal.
Det säger Hans Hansson, Vivianne
Wennersten, Karin Ahlström och Marianne
Molin, som utgör projektgruppen för jämställdhetsarbete på BR i Sverige.

4

Den första januari -92 kom en ny
lag om jämställdhet. Enligt denna
ska arbetsgivarna ta fram såväl
kortsiktiga som långsiktiga
aktivitetsplaner för att öka
jämställdheten inom arbetslivet.
Dessa planer ska vara nedskrivna
och på begäran kunna visas upp
för JämO.
- Vi har haft en lång start på projektet men nu är vi igång ordentligt, säger Hans Hansson, BR/HR
iomärhuvudprojektledare. Arbetet sker på två nivåer, dels för BR
i Sverige och dels för affärsenheterna.
-1 vår projektgrupp har vi tagit
ram statistik för att få en uppfatt» ing om vilka jämställdhetsförhållanden som råder inom vårt
affärsområde i Sverige, förklarar
Hans. Vi analyserar och bearbetar
statistiken för att så småningom
komma fram till vilka "problem"
vi ska angripa och jobba vidare
med.
Samma arbete sker även ute på
varje affärsenhet. Detta arbete
ska vara klart den 2 juni. Då arrangeras ett seminarium runt det
material man fått fram. Efter det
ska varje affärsenhet utforma ett
jämställdhetsprogram för -93 och
-94. Arbetet med detta program
ska vara avslutat till mitten av
september.
- Ytterligare en uppgift för oss

KC-Mästare i
innebandy

är att driva ett pilotprojekt för småbarnsföräldrar, säger Hans.
Vi intervjuar alla som
kommit tillbaka från
föräldraledighet det senaste året samt deras
resp chef. Vi vill på sikt
underlätta och förbättra
för individen och organisationen kring föräldraledigheten.
Förutom detta har
projekten ytterligare ett
mål. Det är att öka
rekryteringsunderlaget
för chefstjänster genom
att se och synliggöra
kvinnor. Idag är en fjär- - Nu år vi på gång ordentligt med jämställdhetsarbetet, säger Hans
Hansson, som år huvudprojektledare. Bredvid honom de övriga i
dedel av tjänstemännen projektgruppen för jämställdhetsarbete på BR i Sverige, fr v Marianne
på BR i Sverige kvinnor Molin, Vivianne Wennersten och Karin Ahlström.
men detta avspeglas
inte då det gäller andelen kvinn- titydförändring genom chefs- morgondagens
medarbetare
liga chefer, som är ytterst liten.
kommer, förklarar Vivianne.
utbildningen.
-Jämställdhet är ett mångfacet-1 vårt jämställdhetsprojekt ska
Ändra attityd
vi också titta på arbetsmiljö och terat ämne som berör oss alla. Det
- Det handlar om en kultur- nya arbetsformer, berättar Vivi- är viktigt att det genomsyrar hela
förändring och att få bort de myter anne Wennersten, BR/XA. De organisationen och på ett natursom finns runt chefsskapet. Det projekt med "nya kontor" som ligt sätt kommer in i den löpande
gäller t ex uppfattningen att che- pågår inom BR är ett steg mot verksamheten. Det kvinnliga nätfer måste arbeta obegränsat med flexiblare arbetsmiljö. I förläng- verk som finns på ERA/ECS i
övertid, säger Karin Ahlström, ningen kan det t ex bli intressant Kista visar att det finns ett sponLO/TA. Ericsson är varken bättre för småbarnsföräldrar att tidvis tant intresse för jämställdhet och
eller sämre än andra svenska före- kunna ha kontoret hemma.
det tycker jag är mycket positivt,
tag. Det som krävs är ändrade at- Medelåldern är låg på BR i avslutar Hans.
tityder i arbetslivet. För Ericsson Sverige och det gäller att hitta arGunilla Tamm
är det viktigt att medverka till at- betsformer så vi är beredda när

*

Seglare, ohoj
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Boka in datum för de traditionella
Ericsson Kista-seglingarna. Vårseglingen arrangeras lördagen
den 12 juni och lördagen den 28
augusti är det dags föA höstseglingen.

Optimistiskt
på Ericsdotter

Tummen upp för typgodkänd
basstationer
typgodkända
och att vi fått
"papper" på
det från Radio
Agency, tillståndsmyndigheten inom
British Department of Trade
and Industry,
DTI. Det säger
Jan Sölvhammar, som arbetar med certifieringsfrågor
på produktledning GSM.
För
det
mesta tar det
lång tid att få en
basstation typgodkänd och
Tummen upp för typgodkännande av basstationerna DCS 1 8 0 0 och 9 0 0 Mhz GSM
gör hår fr v Kurt Sillen, Jan Sölvhammar och Olof Dahlstrand, som arbetar med
flera månader
typgodkännande inom avdelning LR.
är ingen ovanApril var en bra månad för och DCS 1 800 typgodkända i lighet. För DCS 1 800 gick det
rekordsnabbt, bara 18 dagar.
alla som arbetar med det Storbritannien.
- Att basstationen blev godkänd
PCN-systemet är det första i
engelska PCN-nätetoch proså snabbt är ett bra slutbetyg för de
världen
som
tagits
i
drift
och
det
jektet BTSR2.
täcker centrala London. 650 ca 200 personer som har arbetat i
Operatören Mercury tog sitt PCNBTS R2-projektet, tyckerprojektsystem i drift för s k "friendly radiobasstationer på 250 siter in- ledaren Kurt Sillen.
går
i
detta
DCS
1800-system.
users" och avdelning LR fick sina
GT
- Det är roligt att vi fått två nya
basstationer för 900 Mhz GSM

I slutet av april arrangerades
koncernmästerskap i innebandy i
Stockholm. Både för Mönsterkortsfabriken i Kumla och Gävlefabriken gick det mycket bra.
Mönsterkortfabriken tog medalj i alla fyra klasserna. Guld för
både oldboys och damer. Silvermedalj förmix-laget ochbrons för
herrlaget.
Gävlefabriken kammade också
hem flera medaljer. Herrarna
vann guld. Både mixlaget och
damlaget kom trea och fick därmed brons.

Vår telehistoria
på Telemuseum
Nu pågår utställningen Gränslösakontakter på Telemuseum
på Gärdet, Stockholm. Det är
en utställning som handlar om
telekommunikationens framväxt i Sverige, ända sedan den
allra första telefonen från slutet
av förra seklet fram till våra
dagars komplicerade kommunikationssytem.
Härfinnsmycket att titta på för
den nostalgiske som vill minnas svunna tider. Miljöer från
olika årtionden är återgivna
med tidsenliga telefoner och
radioapparater i centrum. Små
anekdoter kring arbetsförhållanden och regler
för
växeltelefonister och mycket
annat hittar man också på utställningen som pågår fram till
den 1 april 1994.

På kvällen den 28 april hördes
många glada skratt från Harrys
bar på ERA i Kista. Då besökte
nämligen
optimistkonsulten
Inga-Lill Ehnbom ERA/ECS
kvinnliga nätverk Ericsdotter.
I sitt anförande tog Inga-Lill
upp flera ämnen som manligt kvinnligt, att våga tro på sig själv
och stress i arbetslivet. Det var
teman som även togs upp i de
grupparbeten som avslutade kvällen.

PRESSKLIPP
störst
i Östeuropa
Ericsson haren marknadsandel på
närmare 80 procent av de
mobiltelefonsystem som sålts till
länderna i östra Europa.
Den största konkurrenten är
Nokia. Marknaden i Östeuropa
väntas växa mycket snabbt.
Ericsson har nyligen fått order
från Moskva, Vitryssland och Rumänien.
Dagens Industri
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Återförsäljarna redo för nya GSM-telefonen

Avspark på Telemuseum
Ett 50-tal återförsäljare
från Stockholmsdistriktet samlades i slutet av
april på Telemuseum på
Gärdet.
Där var det Sverigelansering av Ericssons
senaste digitala ficktelefon, GH 1 9 7 . Marknadens minsta - igen.
Tord Gonner och Per Körner från
ECS i Rissne fanns på plats på
Telemuseum för en information
och genomgång av den nya ficktelefonen, GH 197, som börjar
vara på väg ut till återförsäljarna.
Med sina 295 gram och en taltid
på 3 timmar med ett standardbatteri introducerar Ericsson än
en gång den minsta och mest
kraftfulla GSM-telefonen på
marknaden.
Per Körner poängterade vikten
av att återförsäljarna har klart för
sig vilka som har störst utbyte av
en GSM-telefon jämfört med en
analog NMT-telefon.
- För en eventuell köpare av en
GSM-telefon ska det inte vara
täckningsområdet som är det väsentliga. Är det det ska han eller
hon tveklöst välja en NMT-ansluten telefon med täckning över så
gott som hela Norden. De avgörande argumenten ska istället
gälla behovet av mobilkommunikation utanför Sveriges gränser
och ett bra sekretesskydd. Det är
där GSM-telefonens fördelar i
dag ligger.

Stort intresse
Och visst är intresset ute hos
återförsäljarna stort. Bröderna
Anders och Nils Håkansson som
driver TMC, Täby Mobile
Communications har redan en
väntelista med ett 15-tal intressenter uppskrivna.
- Vi har sålt bra även av GH 172,
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FRÅGAR
Skulle du vilja
veta mer om
BRs produkter?
Mary
Kista

Ekman,

RSA,

-Jag har inte arbetat så länge
inom Ericsson
och känner inte
till vilka som är
BRs produkter.
Här på RSA arbetar jag på
filterenheten och jag känner bättre
till de produkter som Ericsson Radio Access har.
Erland Johansson, L i n ^ ^
köpingsfabriken
^ ^
- Jag känner till
de produkter
som vi tillverkar här i Linköping som bl a
basstationer för
NMT 900 och
450, basstationer för personsökning och på
militärsidan truppradio och radiolänk. Det vore intressant att få veta
mer om övriga BR-produkter.
Återförsäljarna bekantar sig med en något förstorad modell av den nya GSM-telefonen. Från vänster
Pelle Blomgren från Blomgrens i Eskilstuna, Anders Håkansson från TMC i Täby, Anders Lie, Lies i
Västerås och Nils Håkansson, T M C .

Ericssons första digitala GSMmodell som kom i höstas, berättar
Nils Håkansson.
Men Anders och Nils tror att
många säkert avvaktat köp av
GSM-telefon tills dess den nya
och mycket mindre modellen nu
kommer.
Även återförsäljare från Mälardalen hade kommit till kick-offen
på Gärdet.
Pelle Blomgren från Blom-

grens i Eskilstuna och Anders Lie
från Lies i Västerås har också
märkt ett stort intresse bland sina
kunder.
- Det här är en produkt som hör
framtiden till. Förväntningarna är
mycket stora.
Annonsbilaga
Innan träffen var slut berättade
Catarina Hägglund om aktuell
marknadsföring i samband med

introduktionen av GH 197.
Samma dag som kick-offen fanns
en annonsbilaga om mobiltelefoner från ECS i Dagens Industri. Ett särtryck av bilagan har
under ett par veckor funnits i
stolsfickorna på Arlandabussärna.
Affischer med den nya modellen
i centrum är också aktuellt, liksom annonsering i press.
Helena Andersson

- Det är nog
många som precis som jag inte
vet vilka produkter som ingår i BR. Jag
jobbar
med
kemiprocesser
för mönsterkort och mönsterkort
ingår ju i många produkter,så
därför vore det intressant att
veta mer om dem.
(

Terje S t r a n d , Gävlefabriken
- Ja, det vore
bra. Själv har
jag jobbat här i
Gävle snart ett
år. Då har det
handlat
om
GSM och DCS
1 800 så de produkterna och systemen är jag förtrogen med. Men vad man gör på
andra fabriker vore intressant att
få veta.

Malaysia utökar
ATUR, Malaysias NMT 450-nät, har idag
85 0 0 0 abonnenter. Antalet abonnenter växer
och för att öka kapaciteten har operatören
Telekom Malaysia beställt den nya basstationen RS 4 0 0 0 från Ericsson Radio Access AB.
- Det är en kompakt basstation med förfinad teknik. Den har
bl a automatisk tuning, vilket gör installationsarbetet och
driften lättare, berättar Hans Aronsson, RSA:s marknadsansvarige för Asien.
Med de nya basstationerna utökas ATUR-systemet med
800 kanaler. Nätet täcker ca 90 procent av Malaysia och till
systemet hör även 300 telefonboxar med myntapparater.
RAS 1 0 0 0 intressant produkt
- Vi tog vårt system i drift redan 1985 och hela tiden har vi fått
mycket bra support av Ericsson i Malaysia, berättade Mohd
Isa Wahab Ali, från Telekom Malaysia vid ett besök på RS A
nyligen. Han nämnde också att telekommunikationerna ska
byggas ut kraftigt på landsbygden under de kommande fem
åren. I samband med det ser Telekom Malaysia den nya
produkten RAS 1000 från RS A som mycket intressant.
RAS 1000 är kort beskrivet abonnentnät via radio! stället
för tråd. Under sommaren -93 påbörjas installation av RAS
1000 i Malaysia.
GT

G ull-B ritt Edvardsson,
M ö n s t e r k o r t , Kumla

Ewa Åkerlind, E C S ,
Kista

Representanter från Telekom Malaysia var nyligen på besök på Ericsson
Radio Access. Här tittar man på den nya basstationen RS 4 0 0 0 . Fr Hans
Aronsson, RSA, Saffia Zakaria, Mohd Isa Wahab Ali och Adnan Hj Abdullah,
alla tre från Telekom Malaysia samt sittande Lena Hallhagen, RSA.

- Ja, det skulle
jag vilja. I slutet
av mars var jag
på CeBit-mässan för första
gång-en och där
lärdejagmigen
hel del men det skulle vara bra att
veta vilka nya produkter som är på
gång.

