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ERICSSON 5:

Sommar, sommar, sommar...
Det har varit en framgångsrik vinter och vår för affärsområde Radiokommunikation men också arbetsam för
många. Passa på att koppla av och njut av den svenska
sommaren. I höst kommer det att krävas nya krafttag
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Miniväxel för NMT 450i

En liten och prisvärd växel till mobiltelefonsystemet NMT450i har
tagits fram. Den hälften så stora växeln är speciellt avpassad för att
användas i kombinerade mobiltelefoni- och RLL-nät, dvs fasta nät där
radio ersätter tråd.
Växeln erbjuder samma funktionalitet som större växlar och kan
bbt levereras till kund.

för de många och stora uppgifter, som väntar.
ERA Nyheter tar sommarledigt och nästa nummer
kommer i slutet av augusti. Redaktionen önskar
alla läsare en riktigt SKÖN SEMESTER!

Paging till Hong Kong och Kina

På hög höj<

Ericsson har tecknat kontrakt med Star Paging Communications Ltd i
Hong Kong för leverans av personsökarutrustning.Med Magnetics
sändaruturstning, Compact 9000, ska Star Pagings personsökarsystem
utökas och uppgraderas.
Compact 9 000 är f n marknadens minsta sändare, lätt att placera och
installera. Star Paging är en a v Hong Kongs största operatörer med över
170 000 abonnenter i sitt personsökarsystem.
Ericsson har även tecknat kontrakt med Poly Tchnologies Inc. för
leverans av ett landstäckande personsökarsystem till Henanprovinsen i
Kina Den första fasen av systemet kommer att tas i drift i juni -93. När
systemet är utbyggt kommer det att täcka 17 städer och ha kapacitet
för 100 000 abonnenter.

I år, liksom ifjol, kommer Erics
son att inta en upphöjd plats vid
Vattenfestival. Ericssons Hot
Line-skylt kommer att pryda det
hopptorn som placeras i Strömmen,intill Operakällaren. I årets
upplaga av Vattenfesti valen
kommer en hel del större simhoppstävlingar att arrangeras.
Flera OS-finalister och svenska
mästare och mästarinnor är anmälda till tävlingarna.
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KOMMENTAREN
I sommartid
DET ÄR ROLIGT att konstatera att vårt affärsområde Radiokommunikation nu går mycket bra. 91 och 92 var svaga år och även om vi då såg
en ljusning kom den positiva vändningen tidigare än förväntat.
Det är ingen överdrift att säga att orderingången för mobiltelefonsystem
under första halvåret varit fantastisk. Även faktureringen är mycket positiv.
En av vårens stora händelser är naturligtvis mångmiljardbeställningen från
Mannesmann Mobilfunk.
Även om affärsenheten Försvarskommunikation befinner sig inom ett
tungarbetat område finns nya affärsmöjligheter och det kan bli en intressant
höst.
Affärsenheten lokal personsökning, kämpar bra på en mycket tuff marknad med hård prispress. Det gäller att hålla ut, att vara envis.
ATT UTHÅLLIGHET LÖNARSIG ärvåra mobiltelefoneratt braexempel
på. Vi har orkat med att ta fram nya mindre modeller till de analoga systemen
samtidigt som vi utvecklat telefoner till de digitala systemen. Nu är vi först
ut på marknaden meden riktigt liten modell, EH 237, för det analogaETACS.
Det är en stor fördel att vi kan erbjuda kunderna både system och telefoner
och det öppnar nya stora marknader för oss. Tyskland är ett exempel, Frankrike ett annat.
Även om det går bra för våra terminaler finns en hel del kvar att göra.
Någon "promenadseger" blir det inte. Konkurrenterna kommer igen både
med nya produkter och prispress.
Mobildata har framgångar och kan notera nya marknader dit t ex Frankrike
hör. Lite oroande är dock det låga antalet abonnenter. Även om mobil data är
ett nytt användningsområde meden ny teknologi måste nu antalet användare
öka i snabbare takt.
Landmobil radio med EDACS börjar allt mer komma in på de europeiska
marknaderna, nu senast med en beställning från Ungern. Inom sitt speciella
område, polis-och säkerhetssektorn, är EDACS en stark produkt som lyckas
hålla konkurrenterna stången.
ALLA VÅRA FABRIKER har haft en jobbig vår och produktionen går på
högvarv. Gävlefabriken ligger i startgroparna för det stora Japan-uppdraget.
Inom ECS arbetar nu Lund och Kumla hand i hand med att förfina
kopplingen mellan konstruktion och produktion. Med detta som bas kan man
snabbt dra upp produktionsvolymen och behålla hög kvalitet. Samtidigt som
tillverkningen där ska tredubblas börjar man med två nya produkter, terminaler för DECT och RLL.
Kvalitet är ett ständigt aktuellt ämne. Hela ERA är nu omcertifierat för
ISO 9000. Kommentaren från BSI var att det skett markanta förbättringar
sedan förra gången. Detta beröm till trots måste vi fortsätta att finslipa vår
kvalitet.
Vårt förbättringsarbete. Det andra steget, har inte pågått så länge. Vi har
dock redan kommit en bra bit när det gäller attitydförändringar och det tas
många goda intiativ. För att fortsätta på denna positiva väg är det viktigt med
respons i hela organisationen. För detta krävs att vi fortsätter utbildningssatsningarna och att alla får information.
Trots en tung arbetsbörda har varje affärsenhet gått igenom sin verksamhet, analyserat resultaten och gjort upp en åtgärdsplan. Detta kallas "self
assessment" och ska inte stanna hos ledningen utan spridas ut till alla
medarbetare.
RADIOKOMMUNIKATION går som sagt mycket bra men vi har också
stora uppgifter framför oss. Framförallt gällerdet alla som arbetar i det stora
Japan-projektet. I höst ska man upp till bevis! Innan dess ska det vara sommar
och semester. Gör som mannen på omslagsbilden, ta av er Ericsson-kepsen
och koppla av ordentligt - med eller utan metspö. Tack för mycket fina
arbetsinsatser under första halvåret. SKÖN SOMMAR!

Testning på en av siterna. Här är
det Ulf Olausson. ERA, som
testar radiobasutrustningen.

Posering framför en av siterna i Pressens Hus i Bukarest. Fr v Leif
Krön, lokalprojektledare ERA, Gabriel Petrescu, radiochef Telefonica Romania, Lars Kristoffersson, projektledare ERA, Gabriel
lortoman, teknisk chef Telefonica Romania.

Snabbt i drift
i Rumänien
I september förra året startade förhandlingarna. I
februari i år ringdes det första samtalet och i maj var
det dag för officiell invigning av Rumäniens första och
hett eftertraktade NMT450-nät.
Det har varit en snabb installation av
det rumänska mobiltelfonsystemet
som med fem radiobasstationer och
sju celler idag täcker huvudstaden
Bukarest med omnejd. Kund är
Telefonica Romania, ett privat
operatörsbolag i joint venture med

Telefonica Spanien (60-procentig
ägarandel).
I ett land där bara 10 procent av en
befolkning på 23 miljoner har fast telefonförbindelse har det varit väsentligt att snabbt få igång ett fungerande
telekommunikationsnät. Att få en fast

Kurt H e l l s t r ö m och Sten F o r n e l l

Positivt på Bolagsnämnden
Fin orderingångt, stora möjligheter
och en höst som blir tuff. Det var budskapet på Bolagsnämnden den 15juni.
Bolagsnämnden hålls en gång om
året och är ett forum för information
från företagsledningen till fackklubbarna. Nybygget, ekonomi, affärsläget, produktion samt personal och
organisation var de frågor som stod
på dagordningen till årets Bolagsnämnd.
Lennart Eriksson, RRN, redogjorde
för nybygget och lokalerna i Kista.
Hösten med flytt för 500- 600 personer blir RRNs verkliga eldprov. Läs
även artikeln på sidan 7.
BRs ekonomidirektör Sten Fornell
redogjorde för affärsområdets ekonomiska läge. Han började dock med att
ge en kort återblick på de tio år som
gått sedan ERA bildades. 1983 ut-

gjorde verksamheten 6 procent av
hela koncernen. Idag är motsvarande
siffra betydligt högre. Orderingången
och faktureringen för första halvåret
ser bra ut.
BRs affärsområdeschef Kurt Hellström, och Åke Lundqvist, nyutnämnd på LME/UD, redogjorde för
affärsläget i Europa, Asien och Australien respektive Nordamerika.
- Produktionen har en stor uppgift
och i höst ska fabrikerna tillverka mer
än någonsin tidigare, berättade produktionsdirektör Björn Boström.
Personaldirektör Lars Åkeson redogjorde för personal och organisation. Ericsson är ett populärt företag.
Det visar de över 1 150 svar som kom- Vid den officiella invigningen i början maj överlämnade RMOGs
mit in på den stora platsannonsen för östeuropaansvarig Mats Arnamo (höger) en signerad NMT-tavla till
VD för Telefonica Romania, Florin Rusu. Göran Uvner områdesnågra veckor sedan.
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telefon installerad kan ta 3-4 år, dessutom fungerar telenätet oftast dåligt.
- NMT450-systemet har inneburit
att till att börja med affärsmän och
utlänningar nu har ett väl fungerande
kommunikationsnät, säger Göran
Uvner, områdesansvarig på affärsenheten RMOG.
Nästa steg blir utbyggnad av nätet i
andra större städer, som t ex Brasov
och Konstanza (vid Svarta havet).
Dessutom diskuterar man i Rumänien RLL, radio in the local loop, som
används för att bygga ut det befintliga
fasta telefonnätet med radio istället
för med tråd. Vilket är ett snabbt och
billigt sätt att förbättra telekommuni-i
kationen i ett land.
'

Hård konkurrens
Ordern - som togs hem i hård konkurrens med finska Nokia - innebär en
inbrytning för Ericsson i Rumänien.
Dessutom blev Rumänien i och med
ordern det 100:e AXE-landet. Idag har
Ericsson en marknadsandel på nära 80
procent i Centraleuropa.
- Med den här ordern har vi visat
Rumänien vad Ericsson gårföroch har
förhoppningsvis banat väg för andra
Ericsson-produkter, hoppas Göran.
För det är en nöjd kund som tagit
systemet i drift. Installationerna, som
innebar ett s k nyckelfärdigt projekt,
hör till ERAs snabbaste och systemet
fungerar idag mycket bra.

Första samtalet
Lars Kristoffersson har varit ansvarig
projektledare under implementeringen. ERA har haft ansvaret för hela
projektet och samarbetat med bl a
LMF i Finland som installerat och tes
tat växeln och med Ericsson Fatme i,
Italien.
- Alla ska ha en eloge för det stora
slit och enorma arbete man lagt ner
under arbetet med implementeringen,
säger Lars.
Man har gjort allt från att ställa
iordning siterna i stan till att få alla
nödvändiga papper och tillstånd påskrivna.
Leveranserna kom igång i december. I februari kunde man koppla upp
det allra första samtalet och redan i
mitten av mars var systemet i luften.
- I början av april kom den
kommerisella driftsättningen igång
och en månad senare hade vi officiell
invigning, berättar Lars.
Där deltog bl a Florin Rusu, VD för
Telefonica Romania och Mats
Arnamo, Östeuropaansvarig
på
RMOG.

ansvarig ERA, till vänster.
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Tyskt projekt kapar ledtider
Betydligt färre installationsresor till siterna och
självständigare arbetsuppgifter. Det är en del av
det praktiska resultatet av
det stora pilotprojektet,

DET TJU?
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"BTS o r d e r f l o w " . Detta

ingår i förändringsarbetet
Det Andra Steget och
drivs på Ericsson Mobil
funk, RFD, i Diisseldorf
och de nio regionkontoren
i Tyskland.
Projektet genomförs i
mycket nära samarbete
med ERA/l.

CSSON MOBILFUNK GMBH

1

- Tanken bakom pilotprojektet är att
höja lönsamheten för RFD och fåfram
arbetsmetoder som kan överföras på
andra delar av RMOGs verksamhet.
Det berättar Sven Borgström, som är
ansvarig för RFDs regionkontor och
projektledare.
Pilotprojektet startade förra hösten
och ska, som projekt, vara avslutat nu
i sommar. Det aren del i Andra Steget,
vars mål är att förbättra kundservicen
och effektiviteten i alla aktiviteter
inom RMOG. Det gäller alla led från
produktutveckling till "after sales".
- Anledningen till att man valde
"BTS orderflow" är att arbetet runt

Ake Persson
ansvarig för den
nybildade enheten
Personal Communication Services,
PCS,i USA
- Bra, tack. Jag började min nya tjänst
för några veckor sedan och jag tror att
det blir ett spännande jobb. Tidigare
var jag ansvarig för affärsutveckling
på EGE.

Jörg Kluwe och Gerhard Nienaber pä RFDs regionkontor i
Dortmund tycker att pilotprojektet inneburit båttre
arbetsrutiner.

*

regionkontoret behöver man nu inte ha
så stort lager som tidigare.

Självständigare
Jörg Kluwe, som är installationschef i
Dortmund, tycker att arbetet har blivit
självständigare och mer kvalificerat.
Den enda lilla nackdelen kan vara att
det blivit något mer "pappersarbete".
Kontakterna med Gävlefabriken fungSven Borgström är ansvarig för
erar smidigt och det mesta sker via
RFDs regionkontor och
memo eller fax.
projektledare för pilotprojektet
I egenskap av pilotregion har
"BTS orderflow" på Ericsson
Dortmund fått många studiebesök från
Mobilfunk.
de andra regionkontoren inom RFD.
basstationerna dvs beställningar, En uppgift är nu att ställa upp som "läinstallationer och fakturering, är ett rare" och dela med sig av sina erfarenmycket stort arbete för RFD, säger heter.
ven. Han tillägger också att här
fanns rejäla vinster att göra.
Hans Uhlemann, VD på RFD, är
mycket nöjd med resultatet av pilotprojektet. En styrka i projektet är att
det engagerat alla i hela kedjan från
fabrik till installation.
- Vi har tvingats se över och i vissa
fall förenkla rutiner och skapa en
bättre intern effektivitet. Det har bl a
lett till minskade lager och mindre
övertid för t ex medarbetarna på logistik och materialplanering.

För Gävlefabriken har RFDprojektet inte betytt någon större
förändring av arbetsrutinerna.
-Tidigare tyskabulkleveranser
har nu blivit siteleveranser, säger
Jan Forsmark, som är materialhanteringsansvarig. Det är egentligen inget nytt eftersom det
mesta som levereras till andra
marknader går som siteleveranser.
- Vi har tiden i fokus och har
lyckats få ned ledtiden ordentligt.
Målet för samtliga marknader är
att komma ned till tre dagar och
där är vi nästan redan i dag, säger
Jan.

Gunilla Tamm

- I stället för bulkleveranser sker nu
siteleveranser till Tyskland, säger
Jan Forsmark, som är
materialansvarig i Gävlefabriken.

Samlar erfarenheter

Dortmund först
En viktig del i pilotprojektet har varit
att ändra rutinerna för beställning av
material. Tidigare gjordes alla beställningar till Gävlefabriken via
kontoret i Diisseldorf. Detta är nu
ändrat så att varje region själva beställer direkt från Gävlefabriken.
Regionkontoret i Dortmund har
varit pilotregion och där arbetar man
nu helt enligt det nya sättet.
- Vi är mycket nöjda och vi spar
rejält med tid, säger Gerhard
Nienaber, som är chef för regionkontoret. Här finns 13 anställda och
man servar ett 200 km stort område
runt Dortmund, Kassel och Bielefelt.
Tidigare tog det upp till 24 veckor
att få material, installera i siten, få den
godkänd av kunden och slutligen fakturera. Nu går samma procedur på ca
8 veckor. Installatören behöver inte
längre åka ut till siten lika många
gånger som tidigare.
Ansvaret är delegerat så varje installatör själv är ansvarig för allt
arbete i en site från början till slut. På

Magnus Månsson från ERA, Simon
Everitt från Ericsson Ltd, ETL i
England och Stefan Reuter från
RFD är "improvement leaders" i
RFD-projektet. Det betyder att de
på heltid arbetar med allt som rör
pilotprojektet. Det kan vara att
ordna utbildning för regionpersonalen eller lösa problem som
dyker upp.
Meningen
är
att
dessa
"improvement leaders" ska skaffa
sig erfarenheter och kunskap för att
sedan själva kunna leda förbättringsprojekt.

Attityder

-Att hjälpa till att överbrygga motstånd mot förändringar är en av
våra uppgifter, säger Simon Everitt, stående, och Magnus Månsson,

- Vi har inte lärt oss några lösningar
utan mer hur man isolerar olika problem och hur man metodiskt går
framåt, säger Magnus.
Simon instämmer och säger
också att det väldigt mycket är en
fråga om attityder. Inom varje uppgift finns alltid utrymme förförbättringar.
- Varje förändring möts ofta av
visst motstånd. Vår uppgift är att
hjälpa till att överbrygga detta motstånd, tillägger Magnus.
Det är
erfarenheterna av
förbättringarna som Magnus, Simon och Stefan nu så småningom
ska föra över frånRDF i Tysk-land
till andra marknader inom RMOG.

GT

Vad ska PCS-enheten arbeta medoch
varför har den bildats ?
- FCC, Federal Communications
Commission, den amerikanska myndighet som delar ut licenser, kommer
att öppna nya frekvenser i 2 GHz
området. Nästa vår ska FCC besluta
hur licenserna ska delas ut och under
sommaren börjar sedan själva tilldelningen. PCSär det vi påsvenska kallar
persontelefoni. De nya frekvensbanden innebär ett nytt område som
för Ericsson betyder nya affärsmöjligheter. För att vi ska kunna behålla den framskjutna position inom
mobil kommunikation, som vi har i
USA, är det nödvändigt att vara med
från början. Alla våra stora konkurrenter är med och bevakar den kommande PCS-marknaden
- Idag finns två mobiltelefonoperatörer på varje marknad i USA
men FCC vill ha fler och skapa större
konkurrens för att ge abonnenterna
lägre priser och bättre service. Just nu
bildas många olika konsortier, som
hoppas på licens. KabelTV-bolagen
är en ny intressant grupp.
-Hur många medarbetare kommer
PCS-enheten att ha och var finns ni?
- Vi kommer att finnas i Research
Triangle Park, RTP, North Carolina.
Om något år räknar jag med att vi ska
vara ett 50-tal personer i RTP. Det blir
en komplett enhet med bl a produktledning, marknadsföring och produktutveckling. Vi kommer också att
ha utvecklingsresurser på andra orter
i USA och Sverige.
- Förutom pä Ericsson har du arbetat
på RAM Mobile Data, som är operatör. Hur upplevde du Ericsson då?
• Det var nyttigt att se saker ur en
annan synvinkel och jag lärde mig hur
viktigt det är att vårda kunden och au
vara lyhörd. Jag såg också att Ericsson
är ett bra företag som ställer upp på
sina kunder.
-Du var medför tio år sedan och startade
mobiltelefoniverksamheten.
Tror du pä en liknande utveckling för
PCS i USA?
- Ja, men med helt nya förutsättningar.
Nya operatörer dy ker upp vid sidan av
de gamla för att slåss om de licenser
som ska delas ut. Vi står infören snabb
utveckling och det blir spännande att
få vara med.

GT
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JAPAN

Tidiga terminaler till Tokyo
Det är viktigt att det
redan från starten av ett
nytt system finns terminaler. Det är en erfarenhet
som både operatörer,
system- och terminalleverantörer gjorde i
samband med introduktionen av GSM-systemet i,
framför allt, Tyskland. I
PDC till Japan finns
terminalerna med redan
från början.

Strax före semestern förra året, hade
RMOJ, affärsenheten för Cellular
Systems Japanese standards, sin "officiella" kick off. Under det år som gått har
det hänt mycket och ERA Nyheter ska
här spegla en del av verksamheten.

Det var i maj förra året som ERA
fick en order från Tokyo Digital
Phone, TDP, på ett mobiltelefonsystem till Tokyo. Denna första
order har sedan följs av både utökning och beställning från ytterligare
två operatörer i DP-gruppen.
- Visserligen var TDP-ordern
förra året mycket betydelsefull men
man får inte glömma bort den strategiskt viktiga MDE-beställning som
NTT, Japans televerk gjorde året
innan, säger Gunnar M Ericsson,
chef för affärsenheten RMOJ.
MDE står för Modulator
Demodulator Equipment och gäller
en del av
basstationen. MDEut veck-.
lingen skeri
på ERE i
Mölndal
med produktion i
Gävlefabriken.
Gunnar M Eriksson
I mars i
år tog NTT sitt system i drift för s k
friendly users och det har gått
mycket bra. Att säga att MDE-projektet varit ERAs nyckel till den japanska mobiltelefonimarknaden är
ingen överdrift.
- Den första lilla MDE-ordern har
nu följts av utökning och det ser vi
som ett mycket bra betyg från NTT.
I denna andra upphandling från
NTT har ERA fått utökning på 140
miljoner, vilket är 40 procent av
NTTs hela ordersumma. De reste-

rande 60 procenten delas mellan de
två japanska företagen NEC och
Fujitsu.

Order på tre miljarder
1992 blev verkligen ett japanskt år.
Först TDP-ordern på 624 miljoner i
maj och i juli kom beställningen från
Kansai Digital Phone, KDP, på 550
miljoner. I november var det dags för
den tredje operatören, Central Japan
Digital Phone, CDP, att lägga sin order på 426 miljoner. Det gäller ett
system som ska täcka staden Nagoya
och omkringliggande storstadsområden. Sedan dess har både TDP och
KDP gjort utökningar och totalt med
MDE-ordern har RMOJ idag ordek
för i runda tal tre miljarder kronor i
Japan.
Foto: Birger Fridman

CMS 3 0
RMOJs stora uppdrag är CMS 30 dvs
att ta fram och leverera ett system enligt standarden för Pacific Digital
Cellular. Av affärsenhetens ca 1 000
personer arbetar ungefär hälften i
detta stora utvecklingsprojekt.
Samtidigt som RMOJ byggts upp
här i Sverige har Ericsson Toshiba
Communications, ERJ, ett joint venture-bolag mellan Ericsson och
Toshiba, bildats i Japan. Bolaget sköter marknadsföring, installation och
driftsättning och har idag 110 medarbetare.
Målet för CSM 30 är att kunden,
TDP, ska kunna få intäkter från sitt
system från den 1 april -94.
- Tidplanen är enormt pressad och
det är viktigt att allt arbete sker paral-

lellt, betonar Gunnar.
Samtidigt som tiden är kort ställs
det mycket höga krav på kvaliteten.
Och det gäller kvalitet in i minsta detalj. En felmärkt låda
kan tyckas
vara en pei titess men
för japanerna är det dålig kvalitet.

Nova 1
Mats Köhlmark

Nova 1 är
basstationsprojektet i CMS 30, ett stort uppdrag
med över 300 personer. Utveckling
sker bl a i Kista, Mölndal, Årsta, Lin-

köping, Gävle, Umeå, Skellefteå och
Hässleholm.
Nova är ett utvecklingsprojekt för
basstationer, där Nova 1 gäller Japan
(PDC) och Nova 2 den amerikanska
standarden ADC. Utvecklingen av
basstationerna för GSM och DAMPS hargettERAerfarenhetersom
nu är mycket värdefulla.
Basstationen för Japan-systemet
byggs på ett nytt sätt. Mats Köhlmark,
projektledare för Nova 1, liknar det
vid "ölbackar som travas på varandra".
Precis som Gunnar M Eriksson talar Mats om korta ledtider.
- Här gäller det också stora volymer
tidigt, betonar han.
Basstationerna tillverkas på flera

platser. Gävlefabriken gör talkanale
ma, RSA står för filter och
combiners ochETX-fabrikeni
Visby producerar talkodaren
och CRI, som är en kontrollenhet. Kraften
levereras av
Toshiba.
Produktionen har kommit in
tidigt i projektet och detsamma
gäller för installation. För att
klara av vissa fel på ett tidigt
stadium sker en del pro v på fält
i Japan istället för som brukligt i labb C M S 3 0
*
i Sverige. På detta sätt kan man öka
kunskapen hos både konstruktörer
installatörer och kunden. Genomgående för hela projektet är att kunden
deltar på ett tidigt stadium.
Redan i augusti börjar stora mängder

Är det skillnader på att arbeta i ett
civilt projekt jämfört med ett militärt?
- Utan tvekan är det så, svarar Erik.
Det finns kulturskillnader mellan
ERA och ERE men vi kom snabbt in i
projektet tack vare stor öppenhet från
Kista. Vi har väl också känt att som
"kusinen från landet" måste vi upp till
bevis.
Snabbhet för att kunden fort ska
kunna tjänapengarpåsitt system ärett
nytt synsätt för ERE. Samarbetet har
också inneburit nyttig erfarenhet av
att låta tiden styra mer än själva tekniken.
- Funktioner som kunden inte frågar
efter har vi av tidsbrist inte utvecklat
utan i stället koncentrerat oss på att
hålla tiden, förklarar Erik.

I mars i år tog NTT, det japanska televerket, sitt
digitala mobiltelefonsystem i kommersiell provdrift
för sk friendly users. För ett 80-tal medarbetare på
Ericsson Radar Electronics, ERE, i Mölndal, betydde
det att det sk MDE-projektet nått sitt hittills största
mål. Kunden, NTT, är också mycket nöjd med resultatet.
MDE står för Modulator Demodulator Equipment och är en kontrolloch kommunikationsenhet för den
digitala signalen i radiobasstationen.
Projektet startade -90 på den "gamla"
G-divisionen på ERA men gick på
hösten samma år över till ERE i Mölndal.

- ERA var engagerade i GSM-arbetet och hade resursbrist och vi hade
kapacitet över, berättar Erik
Löwenadler, avdelningschef på divisionen
för
mikrovågskommunikation. Avdelningen har ett
90-tal medarbetare av vilka ca 70 arbetar med projekt för Japan.

Tekniskt samarbete
Visserligen är MDE-projektet bara en
liten del av ERAs stora åtaganden i
Japan men ur teknisk synpunkt är det
viktigt. Med NTT, som är drivande
när det gäller standardarbetet, har
man ett mycket bra samarbete. Genom de teknikmöten som varit har åtskilliga tekniska specifikationer
vuxit fram. Inom MDE-projektet sker
nu en vidareutveckling genom att
ERE deltar i arbetet med en minibasstation och en variant för 1 500 MHz.

Från JAS till Japan
Torbjörn Hedberg är projektledare
för MDE. Han har tidigare bl a arbetat
inom JAS-projektet.
-Vårt samarbete med Kista, Gävle-

fabriken och Nippon Ericsson fungerar fint, säger han. Även om det ibland kan bli lite tungrott.
37 basstationer är på plats och i drift
i Tokyo och ytterligare 110 ska levereras i år. Utbyggnaden fortsätter därefter under hela -90-talet i resten av
Japan.
Torbjörn vill gärna ge samtliga
medarbetare en eloge för fantastiska
insatser.
- Vid systemintegrationen med
NTT i januari-februari fann vi ett 30tal konstruktionsfel men till driftstarten påNTTi mars var alla utom ett

mindre fel åtgärdat och nu är även det
avklarat.
Av de 70 medarbetarna i MDE-u|
draget har nu ett drygt 50-tal gått över
på ett nytt projekt, även det för Japan.
För CMS 30 arbetar de med talkodaren och transceivern.
MDE-projektet har varit starten på
ett givande samarbete mellan ERA
ochERE. Det är ocksåettbraexempel
på den bredd som finns inom
Ericssonkoncernen när man arbetar
över affarsområdesgränserna.

Gunilla Tamm

- Det finns idag fem operatörer av
digitala mobiltelefonsystem i Japan, menNTT:snät äran sålängedet
enda som är i drift, säger Jan Landberger, marknadsansvarig mot
NTT.
- Det har visserligen bara några
hundra abonnenter, men i slutet av
augusti ska det gå igång ordentligt i
full kommersiell drift. De andra näten kommer först nästa år.
NTT, detjapanska televerket som
nu privatiseras, har sen tidigare ett
analogt mobiltelefonnät som täcker
85 procent av Japans befolkning. I
tätorterna slår nätens kapacitet snart
i taket varför NTT nu satsar hårt på
att bygga upp landstäckande digi-

tala mobiltelefonnät av PDC-standard, dvs Personal Digital Cellular.
Hittills har PDC-nätet byggts i
Tokyo, där Ericsson svarat för en
viktig del i basstationen, men i höst
ska systemet även byggas ut i de
stora städerna Osaka och Nagoya.
Ett digitalt "persontelefoninät",
PCN-nät på högre frekvensen 1500
MHz, planeras också för Tokyo, att
kunna tas i drift i mars nästa år.
- Vi ser flera chanser till utvecklat samarbete med NTT, förklarar
Jan Landberger. PDC-systemet,
som tidigare hette JDC (Japan Digital Cellular), kan också tänkas spridas utanför Japan, t ex till Indonesien och Thailand.

Lars Cederquist

- Det är vårt ansvar mot kunden att få
med terminalerna dvs mobiltelefonerna tidigt i utvecklingsprojektet, säger Torkel Dreyfert, som är biträdande projektledare för CMS 30 fas 3.
Målet är att det ska finnas terminaler i
god tid före systemets kommersiella
start.
- När detta sker den 1 april -94 kommer det också att finnas ansenliga
kvantiteter telefoner ute på marknaden, förutspår Torkel.
Hittills arbetar man med prototyper
från tre olika till verkare, NEC, Fujitsu
och Kenwood. Dessa tre bidrar med
tre olika modeller var. Senare i år
kommer fler tillverkare att delta. De
prototyper som man nu arbetar med
har endast enklare funktionalitetmen
kommer i höst att kompletteras,
ERA hjälper till med verifieringen

Gunilla Tamm

Pia Gustafsson visar en av de
prototyper som ERA hjälper till
att verifiera.

av telefonerna. Det program som används för
verifieringen av basstationerna går även att
använda på telefonerna
för vissa inledande testeer
och man får alltså den
verifieringen "på köpet".
I september kommer
kunden att bjudas in för att
vara med vid olika tester.
Viddetta tillfälle börjar, i
ett första steg, den egentliga verifier-ingen av
terminalerna. I slutet av
året fortsätter man med
den fullständiga verifieringen och då med
mobiler från ytterligare
tillverkare.

Tyst revolution
ICMS30-projektet ingår
ett antal tvärfunktionella
grupper. Inom dessa arbetar man med vissa uppgif- Torkel Dreyfert, biträdande projektledare och Erik Ehrenfors, projektledare
ter som "skär" genom hela för CMS 30 fas 3, under paraply i Tokyo. Foto: Birger Fridman
projektet. Det är ett nytt
grupper är koordinering inom områefterföljande processer. Det gäller
sätt att arbeta för att bl a spara tid. Det
dena system, test, metoder och kvaliäven preliminär information. För
är viktigt att inte stanna upp och vänta
tet.
att detta ska fungera i praktiken
tillalltärfullständigtfelfrittutanattgå
- Vi ser redan nu att detta sätt att
krävs att medarbetare som arbetar
vidare till nästa fas.
arbeta ger resultat och kan bli aktuellt
med olika utvecklingsbitar känner
- Det innebär ett nytt tänkesätt,
för andra stora projekt i framtiden,
till vad de andra gör. Ingen ska sitta
säger Torkel. Detta nya arbetssätt
avslutar Torkel.
och vänta på info utan själv fråga
med tvärfunktionella grupper kan likefter den.
nas vid en liten tyst revolution.
Som en fontän
Torkel betonar hur nödvändigt det
Röd tråd
Informationsspridning,
tvärfunkär med tidig information och ögontionellagrupper,
fontän
och
ögonkonFör att databasen verkligen ska
kontakt. Den som lämnar över måste
takt är viktiga ord när Erik Ehrenfors,
fungera som projektets röda tråd,
vara säker på att den som tar emot
projektledare för CMS 30 fas 3, berätgäller vissa regler. Det är t ex inte
verkligen förstår den information
tar om hur arbetet bedrivs.
tillåtet att bara lägga in info utan
som han eller hon får.
Tidplanen för projektet ärmycket tuff
man måste veta hur man tar ut info
och några "normala" överlämnande
också eller vice versa. Personlig
Talkvalitet
hinns inte med. Honnörsord är "helkontakt mellan den som lägger in
MS Coordination heter den tvärhetssyn" och "ansvar från ax till
och den som använder data är nödfunktionella grupp, som Torkel anlimpa".
vändigt.
svarar för. MS står för Mobile Station
- Det är viktigt att information
Databasen får inte bli oformlig
I denna grupp koordineras både MSsprids och att allt blir dokumenterat.
ochtungarbetad. Därför får inte nya
verifiering och talkvalitet.
Databasen är vår "nervtråd", säger
dokumenttyper hela tiden läggas
AV GSM och ADC-projekten har
Erik.
till samtidigt som man på grund av
man lärt att talkvaliteten bör komma
okunskap inte vågar ta bort gamla,
- Tidigare har vi arbetat som "ett
in tidigt i utvecklingsarbetet. Därför
som inte längre är nödvändiga.
vattenfall", tillägger han och förklahar man tillsatt en referensgrupp med
" Att arbeta enligt "fontänrar:
deltagare från förutom PDC även
modellen" kommer att bli allt vik-Från
konstruktion
högst
upp,
Core Unit Radio, GSM och ADC m fl.
tigare
i takt med att kundernas krav
spreds
information
till
programDär ingår bl a flera tekniker med
påsnabb utveckling ökar. Erik hopproduktion, kundbibliotek, tjänste"guldöron". Än så länge finns nämlipas att CMS 30 fas 3-projektet här
produktion och hårdvaruproduktion.
gen ingen utrustning som är bättre än
kan tjäna som föregångare för hela
Enligt
"fontänmodellen"
så
finns
ett tränat mänskligt öra, när det gäller
affärsenheten RMOJ.
konstruktion i botten och därifrån
ljudkvalitet.
"sugs",
trycks
informationen
upp
till
Gunilla Tamm
Exempel på fler tvärfunktionella

Hur japanska tecken
till mobiltelefon/

CMS 3 0

N I T satsar på digitala nät

material skeppas till Japan. Som en
koll på att allt som går iväg verkligen
uppfyller kvalitetskraven görs
en provskeppning till Kista.
Den närmaste stora och viktiga milstolpen är den 1 december i år då "Total system test"
startar i Japan. Detta prov är ett
led i acceptanceproceduren
och omfattar hela CMS 30 systemet installerat hos kund. Det
betyder en het höst för alla i
CMS 30.
Alla på RMOJ kan se tillbaka på ett år
med hårt arbete men också stora framgångar. Ett bevis på detta är Sveriges
Exportråds pris för framgångarna i
Japan. (Läs artikeln i Kontakten.)
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MDE-projektet - en nyckel till Japan»

Erik Löwenadler, tv, och Torbjörn Hedberg tillsammans med Erik
Jerkersson i systemlabbet på ERE, Mölndal.

S

)

• Det är stimulerande att jobba i ett samarbetsprojekt med det land där jag har
mina rötter.
Det säger Kaneko Hjalmarsson, som arbetar med dokumentation inom Japanprojektet.
Kaneko Hjalmarsson skriver tekniska instruktioner för de översättningar som ska göras från
engelska till japanska. Hon kontrollerar att Ericssons standard för
dokumentmallar följs och gör tillsammans med andra i Japan en
slutlig kontroll av översättningarna.
Hur bär man sig då för att skriva
om något så modernt som mobiltelefoni med japanska tecken som
är flera tusen år gamla?
- Att skriva med endast ursprungliga japanska ord är naturligtvis omöjligt. Men en stor del av de tekniska
termerna är som bekant internationella och oftast engelska. Dessa termer har tagits in i det
japanska språket och skrivs med "Katakana" - ett
fonetiskt stavelsealfabet som används för främmande ord.

Svenska på universitet
Kaneko har i Japan tjänstgjort vid Försvarsdepartementet. Innan hon kom till Sverige stude-

rade hon språk i England. När hon först kom hit
läste hon svenska på universitetet och gick
några kurser innan hon började arbeta.
- Ett av de bästa sätten att lära sig språk är ute
i det riktiga arbetslivet.
1983 började Kanekopå dåvarande Ericsson
Information Systems i Linköping som programmerare. Via ERA i Linköping och ETX i
Stockholm blev Kaneko engagerad till ERA
och CMS30-projektet i Kista våren -92.

Kunden är kung
Kaneko, med lång erfarenhet av
båda länder, vet en hel del om
skillnader mellan Japan och
Sverige som inte bara berör språket.
Bl a att man i Sverige och andra
västländer är mer inriktade mot
individen, medan Japan med sitt buddistiska
synsätt istället ser individen som en del av en
helhet.
- En annan markant skillnad är att i Japan är
kunden kung, inte bara företag emellan utan
också i vanliga butiker. Det märks att de flesta
i affärerna gör sitt allra bästa för kunden.
Dessutom säger Kaneko att vi svenskar
skämtar oftare än japaner;
HA
- Och det tycker jag är trevligt.

j | fa Harmoni
Harmoni är betydelsen av det japanska tecken som fått symbolisera CMS
30. Jag tror att hemligheten med att
japaner lyckas så väl i sitt arbete,
är att lyckas att leva i harmoni med sina arbetsupp
gifter.
Vi måste förstå att vi arbe
tar med Japan och att deras
traditioner och sätt att arbeta!
är annorlunda mot vad vi är
vana vid. Det ställer andra
krav att arbeta med Japan
mot att arbeta med våra övriga marknader. Vi måste gradvis lära
oss att förstå vår kund och att anpassa
oss till hans sätt att tänka.
I det japanska samhället har Zenbuddhismen alltid spelat en stor roll.
Zen-buddhismen eftersträvar harmoni mellan människan och hennes
omgivning. I Japan är det vanligt att
man odlar fram denna harmoni genom att man i hjärtat går upp i det man
arbetar med. Det kan gälla tuschteckning, te-ceremonin, blomsterarrangemang eller till och med bågskytte.
Det viktiga är att man ritualiserar
arbetsuppgifterna i en serie detaljer,
som man lär sig göra med stor precision. Man lär sig uppnå harmoni genom att uppgå i det som man håller

på med och därmed på allvar bry sig
om. Och samtidigt blir man som människa intressant och respekterad.
Ingenstans har detta
kommit att beskrivas
bättre än i Robert M.
Pirsigs bok "Zen och
konsten att sköta en motorcykel", som blev en
kultbok i slutet av 70-talet.
"En person som kan
konsten att trimma en
motorcykel - med kvalitet - löper mindre risk att bli helt utan
vänner än en som inte kan det. Och inte
heller kommer hans vänner att se honom som något slags objekt". Med de
t sista menar han någon slags sak till
skillnad från en person.
Pirsig talarom vikten av att vara harmonisk när man börjar med sinarbetsuppgift. Inte så att man behöver gå ut
och sätta sig att meta innan man börjar
jobba - men nästan.
Låt oss därför i samband med den
välförtjänta semestern stanna upp,
tänkaefter var vi står och låta sommaren skapa den harmoni som krävs för
att vi ska kunna skapa kvalitet i höst.
"Kvalitet är inte ett ting - det är en
händelse".
«. .
_ ...

Örjan Sahlin

t
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Yoshoku-sushi
(4 personer)

För Micael Ridderborg, Niklas Hörvallius och Bibi Grees i Gävlerfabriken är det Japan som gäller.

Gävle har startat
serieproduktionen
I början av maj startade serieproduktionen för
Japan i Gävlefabriken. Nu ska upptrappningen ske
mycket snabbt för att under senare delen av hösten
vara uppe i 2 0 0 talkanaler i veckan. Så snabbt har
tillverkningstakten aldrig tidigare ökats i fabriken.
- Förserien startade den 1 april och tardenpåallvar. I tidigare uppdrag har
i början av maj var det dags för det alltid funnits tid "på dispens" men
volymtillverkningen att köra det gör det verkligen inte här.
Idag arbetar upp mot 70 personer
igång. Det berättar Micael
Ridderborg, som är Gävle- med PDC i Gävle inklusive projektpersonal i fabriken. Just nu sysselsätfabrikens projektledare.
- Hittills har allt gått bra och vi ter uppdraget 40 medarbetare i prohåller tiden. Produktionen har duktionen, ett antal som ska växa till
kommit in tidigt i projektet och vi 55. Produktverkstad PDC fungerar
får bra hjälp av projekt- som en egen liten fabrik i fabriken.
organisationen i Kista. Vi har
också nytta av de erfarenheter vi Eldprov
fick genom MDE-uppdraget, sä- Basstationen för PDC byggs på ett
ger Micael vidare. Under sina tolv nytt sätt, som "ölbackar som staplas
år på Ericsson har han aldrig tidi- på varandra".
gare arbetet med ett så stort pro- För oss är detta nya koncept på
jekt.
många sätt lättare att hantera. Något
- Och inte heller så här tids- som däremot blivit mer komplicerat
pressat, tillägger han. Ensvårighet är kablaget. "Ölbackarna"kan monteär just den korta tiden och att alla ras ihop på många olika sätt och det

kräver mycket kablar, förklarar
Micael.
När masstillverkningen nu drar
igång på allvar i fabriken ställs
konstruktionerna inför sitt eldprov.
De måste vara rätt från början, den
korta tiden tillåter inte avbrott och reparationer.
- Vi har mycket duktiga montörer
som dagligen utför små underverk för
att vi ska klara tiden men i längden går
inte det, understryker Micael.
Ett annat problem som han hoppas
snart ska lösas är bristen på testutrustning och tekniker som ska arbeta med testning.
Alla som arbetar med Japanuppdraget har rekommenderats att
försöka ta tidig semester. Även under
sommaren kommer dock viss verksamhet att vara igång i Gävlefabriken
och någon från projektledningen där
kommer att finnas på plats hela tiden.
- Det är viktigt att alla får semester
och kan samla krafter. Vi får en tuff
höst och det är nu vi ska ladda för den,
säger Micael.

300 g rökt lax
8 räkor,
2,5 dl rundkornigt grötris,
2 msk vitvinsvinäger,
2 teskedar socker,
1 tesked sherry,
1 tesked salt
En liten bit gurka,
4 rädisor,
En liten bit purjolök,
8 färska sköljda skott från en
svensk tall
japansk soja
riven pepparrot.
Rensa laxen från ev ben och dåligt kött nära fenorna. Skiva den
tunnt( lättast med laxkniv). Skär
laxköttet i 4 cm breda remsor, det
ska bli 8 st.
Koka upp vattnet och koka hastigt de oskalade räkorna. Rensa
dem och skär dem på längden från
buksidan. Skär inte hela räkan utan
lämna lite kring ryggen så de kan
fläkas upp och liknar en fjäril. De
ska användas till garnering.
Skölj riset i en trådsil tills sköljvattnet blir klart. Låt rinna av. Tillsätt vatten, koka upp, häll i saltet,
sank värmen och låt koka under
lock ca 20 minuter. Under tiden
blanda vinägern och sherryn samt
rör ut sockret i blandningen till det
löst sig.
När riset är mjukt, tag av
kastrullen, häll av det överflödiga

vattnet och rör i vinägerblandningen.
Låt riset svalna genom att
breda ut det längs botten och
sidorna av en rund skål av glas
eller porslin. När det är svalt så
rullar man 8 småbollarav det,ca
5 cm i diameter. Rulla därefter
en skiva av laxen kring bollen
som en gördel. Ställ rullarna
medkortsidanupppådefat som
de ska ätas på. Två till varje kuvert. Dekorera med en räka på
varje rulle.
Dekorera varje portion med
en liten blomma som görs på följande sätt. Skär en skiva gurka i
en spiral ungefär som när man
formerar en penna. Dela en rädisa genom att sticka in knivspetsen izickzack ett varv kring
mitten på den. När rädisan tagits
isär ser den ut som en blomknopp.
Dekorera nu varje portion genom att göra en liten blomma
som placeras dekorativt vid
laxrullarna. Lägg rädisan i
gurkskivanochlåtetttallskottfå
titta ut som en accent. Avsluta
med några skivor purjolök.
Rätten äts med pinnar och
man doppar suchin i japansk
soja på ett litet fat som ställs vid
varje kuvert. Smaken höjs ytterligare genom att man tillsätter
lite riven pepparrot efter smak
till sojablandningen.
Hlu«tratk>n: LeH Sundberg

Gunilla Tamm

Från Tokyo till svensk pingst
Eva Seller arbetar med
strategisk affärsutveckling på RMOJ. Hon har
skrivit dagbok från 26
maj till 1 juni. Det var
intensiva dagar med
kundbesök och hemresa från Tokyo men
också en skön långhelg.

till kontoret. Upphör aldrig att förvånas över hur mycket folk det alltid
finns i rörelse på gatorna. Ägnar förmiddagen åt att hjälpa den lokala
produktledningen med att besvara
frågor som dykt upp efter den IN (Intelligent Networks) presentation vi
hållit för kunden föregående vecka.
På eftermiddagen åker jag tillsammans med Göran, Tokyokontorets
marknadsförare, till kunden för att
göra en presentation av den budgetoffert för IN som vi lämnade in igår.
På kvällen går jag ut med Torbjörn,
som jobbar i Japan och hans flickvän,
som är här på besök. Vi låter oss väl
smaka av både sushi och den utmärkta
japanska ölen.

Torsdag 27 maj

Onsdag 26 maj
Vaknar 6.45 på mitt hotellrum i
Tokyo. Är här sedan en och en hal v
vecka. Efter snabb frukost går jag

Åker till Tokyos flygplats redan
klockan 8 på morgonen för att ta planethem via Köpenhamn. Det går först
klockan 12 men man vet aldrig med
Tokyos trafik. Minst3timmar rekommenderas för den 6 mil långa färden.
Försöker vara lite nyttig under flygningen och läsa
produktdokumentation. Det går inget vidare,

ägnar istället huvuddelen av flygningen åt att samtala med min stolgranne.
Landar i Köpenhamn något mör

att gå igenom posten. Efter två veckors frånvaro känns högen gigantisk.
Eftermiddagen tillbringar jag på
möte med Annabeth, Sune och Lars,
som är ansvariga för IN på produktledning resp systemsidan. Jag går igenom vad vi presenterat och offererat
föratt vi skakunna förbereda oss inför
tisdagens möte med RMOG. Klockan
tre är det sedvanlig fredagsfika. Kul
att träffa alla och höra vad som hänt.
Det bliren lugn kväll framförTV:n,
somnar i soffan.

Lördag 2 9 maj
efter 11 timmar i luften. Att sova på
planet var inte att tänka på eftersom
det var fullt. Vi är lite försenade så det
är bara att rusa genom Kastrup till
stockholmsplanet. Väl hemma stupar
jag i säng.

Fredagen 28 maj
Vaknar i ottan förstås, det är tidsomställningen så jag är på benen redan klockan 5.00. Hinner både packa
upp och ta en lång dusch innan det är
dags att väcka Björn, äta frukost och
åka till jobbet. Ägnar förmiddagen åt

Stiger upp tidigt för att köra ner till
Växjö, där min syster bor. Kommer
fram strax efter 1 unch. Eftermiddagen
tillbringarjag i lekparken med Nina, 2
år. Hon kan tydligen åka karusell hur
länge som helst. På kvällen går Helena
och jag ut och tar en öl och pratar.

Söndag 30 maj
Åker hem till mammaefterfrukost. Vi
går en långpromenad i skogen, vad
sköntdetärattvarapå landet. Min bror
kommer förbi på eftermidagen och vi
åker och tittar på det hus han just köpt.

Några sysselsättningsproblem lär
han inte ha de närmaste åren!

Måndag 3 1 maj
Packar och åker redan efter frukost. Stannar i Linköping för att
fika hos en gammal studiekamrat.
Det var länge sen vi sågs så vi har
massor att prata om. Åker hemåt
sent på eftermiddagen.

Tisdag 1 juni
Kommer till jobbet rätt sent. Möte
hela
förmiddagen
med
produktlednigen för IN på
RMOG. Syftet är att försöka få
fram en gemensam kravbi ld för IN
gentemot ETX. Intressant att höra
vad RMOG offererat och planerat.
Inser att de har en klart mer komplicerad situation med ett stort antal marknader och åtaganden.
På kvällen är det tjejmiddag tillsammans med tjejerna på produktledningen. Går sedan ut men inser
att middagen innehöll väl mycket
vitlök, kommentarer uteblir inte...

Eva Seller
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Storf lytt i Kista i höst
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ERA K o r t a
Nyheter
Per-Ola Olausson, ERA, är stationerad i Canada.
Olle G Andersson och Sören Boman,bådafrån ERA,arbetarnui Kina.
Till Frankrike har Henry Hellered,
ECS, flyttat.
Henrik Högberg, ECS, är stationerad i USA.

Företagshälsovården
informerar
Företagshälsovården på ERA, Kista,
kommer att ha stängt för semester
veckorna 27,28 och 29.
Vi hoppas att alla får en skön sommar!

Nytt från BRs
bibliotek

Planeringen av den invändiga miljön i nybygget i Kista är i
full gång. I mitten av september flyttar de första in.

- Turordningen för omflyttningarna i Kista är i stort
sett klara. Först att flytta till nybygget blir
ekonomiavdelningen i mitten av september.
Det meddelar konsulten och flyttgeneralen Stigbjörn Andersson.
En stor omflyttning startar i Kista ef:er semestrarna. Då ska inte bara nyygget fyllas, även i andra hus runt
Kistaområdet blir det aktuellt med
omflyttningar.
- Syftet är att försöka koncentrera
de olika affärsenheterna och övriga
enheter i våra byggnader, säger Sven
'olestam, BR-ansvarig för lokalförsörjningen i Kista.
Och så här ska lokalerna disponeras.
Helgafjäll 1 (posthuset): Hit flyttar EDT (Ericsson Data) på plan 4 och
5.
Helgafjäll 2 och 3: Här kommer
liksom idag operationsenheterna för
RMOG att sitta.
Borgarfjord: Här kommer i huvudsak affärsenheten RMOJ att sitta.
Borgen (f d Independent-huset):
Till störs ta delen kommer ECS attdisponera Borgen. Den del av RSS i
Rissne som organisatoriskt kommer
att överföras till ECS vid halvårsskiftet kommer senare under hösten också
att flytta hit. Plan 6 i Borgen kommer

att disponeras av utbildningsavdelningen LO/B.
Hornafjord: Här kommer
RDEC (militärsidan) att vara
kvar som idag.
Reykjavik: I och med
blanda
omflyttningarna kommer detta
hus enbart att disponeras av
Karta över Kistaområdet och de byggnader som BR kommer att disponera
Ericsson Radio Access, RSA.
och med höstens stora omflyttningar.
Illustration: Gunnar Englundh
Färöarna: Detta är den relativt
nya
byggnad
på
fintliga A-huset.
Gullfossgatan i Kista som BR nu
Stigbjörn Andersson, ansvarig flyttIverkstadsdelarnablirRSAkvarpå
kommer att samla affärsenheten
general, kommer i samråd med bebåde
plan
0
och
1.
De
kontorsdelar
RMOA i.
rörda avdelningar att samordna all
och
den
paviljong
som
uppfördes
i
Skalholt: På gatuadress Färögatan
omflyttning.
vintras kommer också - liksom idag (intill Kista C) finns idag redan
- Vi börjar med centralekonomi,
att
disponeras
av
RSA.
RMOG. Här samlas teknikdärefter kommer den nyadelen att fyl'
Fastighetsbolaget
RRN
kommer
avdelningarna LR och LT.
las på i snabb takt. Planerna är att unatt samlas i den nya delen av B-huset.
Isafjord
(Huvudbyggnaden):
der hösten lämna NCC-huset helt och
Här kommer BR-funktioner, service
hållet, säger Stigbjörn.
Flytten samordnas
units och core units att koncentreras i
Tidplanen för nybygget håller.
- Med den här planeringen hoppas vi
främst den nybyggda delen. I övrigt
Stora delar av B-huset står idag helt
kunna
hålla
antalet
adresser
nere.
I
fylls stora delar av huvudbyggnaden
färdigt. Även i A-huset går arbetet
flera av byggnaderna finns möjlighe- raskt framåt.
av RMOG. I den nybyggda delen
ter att expandera och de prognoser vi
kommer RMOGs ledningsfunktioner
Helena Andersson
gått efter är de som är tänkta att gälla
att sitta medans de fyra nybildade
fram till slutet av 1994, säger Sven.
marknadsrören lokaliseras i det be-

Silver i rocktävling
En andra plats och en resa till Finland. Det blev placering
och pris för ERA-bandet Steady State när finalen för
öretagsrocken i Solna/Sundbyberg gick av stapeln i
slutet av maj.
Finalkvällen i rockbandstävlingen Företagsrocken i Solna Centrum drog en stor
publik. Ca 400 personer var på plats för att se utgången av den tävling som pågått
under hela våren med ett 30-tal band från olika företag runt Solna och Sundbyberg.
Ända till finalen, med bara fyra återstående band, hade Ericsson Radio
Systems band. Steady State, klättrat. Finalkvällen gav dem en andraplacering.
Steady State består av Fredrik Jansson, RCUR, på gitarr, Jon Ugland, RCUR,
på bas, Patrik Sellin, RMOA, trummor, och Karim Jamal, RCUR, gitarr. Sångerskan Lotten Hedlöf kommer utanför Ericsson.
- Vi ställer gärna upp och spelar på fester och andra arrangemang, både i Kista
och på andra håll runt Stockholm, meddelar Steady State, som främst spelar
rock- och popmusik.

Statoil valde RSS
tredjepartservice
Ericsson Radio Systems Sverige AB, RSS,
tecknade i början av året en av sina hittills största
order inom Tredjepartservice med Statoil.

ERAs Steady State består av fr v Jon Ugland, Patrik Sellin, Karim
Jamal, Fredrik Jansson och Lotten Hedlöf.
Foto: Hans Andersson

Kontraktet började gälla från den 1 maj och omfattar service på Statoils
Delta-system samt på kort- och sedelautomater. Avtalet gäller Statoils
samtliga 420 stationer i Sverige, från norr till söder, och berör femton RSSfilialer.
Avtalet är skrivet på 3 år, med automatiskförlängning.
Med vid kontraktstecknandet ses överst från vänster Roger Almqvist,
Statoil, Ulf Sandström, RSS, Mats Elfgren, Statoil och Bo Ehn, RSS.
Nederst Mats Holgersson, Statoil och RSS VD Bengt Bergwall.

Under våren har vi flera gånger fått
höra att ETX bibliotek marknadsför
sig inom BR. Jag vill passa på att meddela alla våra kunder (hela BR) att
BRs bibliotek lämnar samma service
och att servicen här redan är betald av
er. Således, vänder ni er till ETX bibliotek, som måste bära sina egna kostnader , får ni så at säga betala två
gånger för samma sak.
Och inte minst viktigt, vårt mottoär
att ta fram den information ni behöver
för ert arbte.
Vi har just blivit en till i vår personalstyrka och i september bär det av
till nya lokaler i nybygget. Alldeles
före midsommar installeras det
bibliotekssystem jag tidigare berättat
om, Elibri!
Under sommaren kommer vi att
lära oss det nya systemet och ni som
inte har semester får ha överseende
med oss. Under hösten sedan kommer
vi att starta möjligheten för er att söka
i vår katalog från er egen skärm/PC.

Gunnel

PS. Det är inte många bibliotek som i
dessa kärva tider kan skryta över så
många positiva händelser under ett
och samma år.

Lunch i sommar
De restauranger i Kista där lunchkupongerna gäller kommer att ha
stängt enligt följande:
Harrys Bar: v 27,28, 29 och 30,
ICL Oasen: öppet hela sommaren,
NCC: öppet hela sommaren,
Ottos krog: v 27,28,29 och 30,
Kista Lunchhörna: stängd v 27, 29,
29, 30 och 31,
Racket Center: stängd hela juli,
Ninos Bar: öppet hela sommaren,
Borgen(Independent): öppet hela
sommaren,
Electrum: öppet hela sommaren.

Färgstarkt!
Ericsdotters sista föreläsning för våren bjöd på en färgstark tillställning.
Men så handlade det just om färger
också. Karl Ryberg, som är färgterapeut och färgkonsult, berättade
om samspelet människa-färg.
Han berättade om hur färger styr
våra val och om hur vi påverkas av
färger i vår omgivning.
- Under medeltiden kostade det en
halv miljon kronor i dagens penningvärde enbart att färga en balklänning.
Han berättade också att purpur förr
i tiden var den svåraste färgen att
framställa, den färgen fick därför bara
kejsaren bära.

Returadress:
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
BR/KN
1 6 4 8 0 STOCKHOLM

Polischefer synade EDACS
Intresset för EDACS är
stort bland Europas
polischefer. ECS fick
chansen till en presentation av systemet när
Europas polischefer för
en tid sedan samlades i
Stockholm.
Polischeferna, med assistenter,
från Europas huvudstäder var i
slutet av maj samlade på Hasselbacken i Stockholm för sin årliga
konferens. Totalt var det ca 80
personer som diskuterade gemensamma problem, som bl a narkotika och internationell kriminalitet.
Ericsson Mobile Communications fick möjlighet att presentera EDACS för deltagarna. Det är
det digitalsignalerande, "trunkade", radiosystem som utvecklats för att tillgodose de speciella
krav som finns inom polis- och
andra säkerhetsorganisationer.
Utöver EDACS-presentationen var även Ericssons vice VD,
Jan Stenberg på plats och berättade om Ericssonkoncernen i Europa och världen.

Intresset stort
Intresset för EDACS var mycket
stort och presentationen genomfördes med hjälp av en utställning
med bl a interaktiv presentation

FRÅGAR
Vad ska Du göra på
semestern i år?
Kerstin Svedberg, ERM,
Bromma
Min man och
jag
brukar
varje år ha en
vecka då vi ser
oss omkring i
vår egen stad,
Stockholm.
Därefter bär
det av till Gotland. Jag är därifrån
och det är ett måste för mig att åka
dit om sommaren. Där hälsar vi på
min pappa och spelar golf.

Bo Hultberg, ECS, Lund

Jan Stenberg (till vänster), Ericssons vice VD, berättar om EDACS-systemet för en intresserad trio.
Bredvid honom ses fr vänster Paul Condon, polischef för Metropolitan Police i London, den svenske
länspolismästaren i Stockholm, Sven-Åke Hjelmroth och Anne Davies, från Londonpolisen.

Foto: Karl-Evert Eklund
och "live" demonstration av
radioutrustningen.
EDACS installeras nu hos
polisorganisationerna i Sverige,
Rom och Warsawa. Systemet är

redan i drift i Norge och Haag. I
Norge kommer EDACS att användas i Lillehammer under de
olympiska spelen, ett evenemang
som ställer extra höga krav på sä-

kerhet och kommunikation.
EDACS har levererats till mer
än 150 kunder som är fördelade
över hela världen.

Helena Andersson

"From Lynchburg to
Kumla in Sweden"
IKumlafabrikenhardet i vår inte
varit ovanligt att man hört montörer prata engelska med kolleger,
när de arbetat tillsammans.
Systerfabriken
på EGE i
Lynchburg, USA, ska ta över tillverkningen av vissa modeller av
GSM-ficktelefonen och det sker
nu ett intimt samarbete mellan de
två fabrikerna.
- Seriestarten skertredje veckan
i augusti, berättar Leif Elfving,
som arbetar med projektstyrning i
Kumlafabriken.
Totalt har 22 medarbetare från
Lynchburg varit i Kumla för utbildning. Vissaharstannat tre och
andra fyra veckor. Längst, hela 15
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veckor, stannar de fyra som ska
arbeta med provning och
fixturbygge på EGE-fabriken.
Förutom en veckas GSM-utbildning överförs kunskap genom
praktiskt arbete ute i fabriken.

GT

överst t v Leif Elfving, Kumlafabriken, tillsammans med Steve
Anderson och sittande fr v Brent Campaell och Raymond Duffer,
alla från Lynchburgfabriken.
F o t o . | v a r Magnusson

Dörren stängd för Teleligan
Avslöjandet av den
s k Teleligan ledde till
ett omfattande arbete för att förbättra
säkerheten kring
RSS-filialernas verksamhet.

Teleligan. Utomstående personer, men även Ericsson- och Televerkspersonal, misstänktes för att
ha lurat Televerket på stora summor pengar med hjälp av stulna,
omprogrammerade
mobiltelefoner som sålts vidare.

- Både inom ECS och RSS har
det vidtagits en rad åtgärder för
att förhindra en upprepning av
det som hänt, säger Stellan
Svensson, BRs säkerhetschef.
Det var i februari i år som
polisen slog till mot den s k

Utredningen pågår fortfarande.
Klart verkar dock att RSS-filialer
i Storstockholm vid flera tillfällen
haft inbrott, då delar av den utrustning som ligan använt för att
genomföra omprogrammeringen
stulits.

Skärpta rutiner

Anna-Karin Persson, BR,
Kista
Jag, min man
och vår 6-årige
son börjar med
en veckas semester i Hälsingland, där vi
paddlar kanot
och
trampar
dressin. Därefter fortsätter vi till
Norge för tältsemester i Hardangervidda och Trollstigen. Tre
veckor har vi tänkt vara borta, resten tillbringar vi hemma.

Bengt Eriksson,
Mjärdevi

Tränar engelska
Många av Lynchburgmedarbetarna har tidigare aldrig varit
utanför USA. De är imponerade
av sina svenska kollegers kunskaper i engelska. I Kumla-fabriken
passar också flera på att träna sina
engelska kunskaper - det blir ju
verkligen så att säga "on the job
training".

Jag ska ägna
mig åt underhåll på huset.
Måla
dörrar
och fönster och
annat
som
måste göras på
ett hus. Det blir
tre veckors semesteri sommar, resten sparar jag till i vinter.

Inom BR påbörjades genast en
genomgång av vilka säkerhetsoch arbetsrutiner som fanns, och
hur dessa skulle kunna förbättras.
ECS i Kumla, som ju tillverkar
och levererar telefonerna, har inventerat sina rutiner och vidtagit
skärpta säkerhetsåtgärder. RSS
har gjort detsamma, och idag följer man de fastställda säkerhetsreglerna avseende lokaler, besökare, personal och utrustning.

SIS-kod införd
De skärpta rutinerna är dessutomvidarebefordrade till övriga filia-

ler runt om i landet, säger Bernt
Wendt, regionschef för RSS i
Stockholm.
- Det som inträffat visar hur
viktigt det faktiskt är att vi följer de .säkerhetsregler som
finnns för affärsområde BR,
menar Stellan Svensson.
Även Televerket har sett
över säkerheten. Bl a har man
börjat använda en säkerhetskod, s k SIS-kod, som ska
omöjliggöra omprogrammering av mobiltelefoner.

Helena Andersson

ERA,

Jag ska "vallfärda" till Santiago de Compostella i nordvästra Spanien.
Att jag åker dit
beror på en förälskelse i pilgrimsmusslan, både som mat men
också för att den var världens första
turist- (pilgrims-) souvenir just
från den platsen. Resan går med
färja via England till Spanien, sedan vidare med vår husbil.

Peter Bryngelsson, ERA,
Gävle
Jag ska komprimera min semester till v 25.
Då ska jag bara
sitta på en stol
och koppla av.
När jag kommer
tillbaka är det
dags för flytt av GSM-produktionen inom fabriken. I höst får jag
resten av semestern. Förhoppningsvis har vi då hittat ett hus som
jag kan skickra på.

