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Årgång 10

Indy 500 och Indianapolis Motor Speedway i USA , vad har det med Ericsson att
göra? Sid 4-5

Mikael Wenngren är montör och provare
på Ericsson Radio Access, RSA. Där
arbetar han med combiner! ilter för
sändare till Japan-projektet.

* Produktion för högtryck

Q Lågtryck dominerade det svenska sommarvädret
~imen för affärsområde Radiokommunikation är det
högtryck som gäller. Halvårsbokslutet visar att den
kraftiga tillväxten fortsätter.

Jämfört med förra årets halvårsbokslut har orderingången ökat med 63 procent
och faktureringen med 75 procent (även med hänsyn till devalveringen, 25-30
procent, är uppgången kraftig).
Den största ökningen har skett inom mobiltelefoni dvs system och terminaler.
På de etablerade marknaderna är det främst Kina, Tyskland, Italien, USA och

SENASTE
NYHETER

Australien som står för den största tillväxten. Japan är en ny och viktig marknad.
- De ökade volymerna ger möjlighet till ökade vinster men bara under förutsättning
att vi klarar våra leveransåtaganden och kan producera med gott utfall, säger Sten
Fornell, ekonomidirektör på BR. Naturligtvis är det roligt att vår verksamhet går
mycket bra men det är fortfarande lika viktigt att vi fortsätter med våra program för
rationaliseringar, förbättrad kvalitet och kortare ledtider.
De stora volymer som ska levereras ställer hårda krav på BRs fabriker.
- Volymmässigt ligger de flesta av våra produkter bra till, säger BRs produktionsdirektör Björn Boström i en intervju på sidan 4.

Första samtalet med
japansk mobil

Den 18 augusti skedde det första samtalet från
en japansk mobiltelefon genom CMS 30 PDCväxeln. Samtalet varade 10 sekunder
innan det bröts och enligt uppgift var talkvaliteten
god.
Den sista helgen i augusti flyttar delar av RRN in i det nybyggda huset
på ERA, Kista för att kunna ställa upp med service vid övriga I och med detta börjar det nu på allvar dra
inflyttningar. Helgen 11-12 september börjar själva "storflytten" i och ihop sig för Japan-projektet. 80 procent av
med att ERA/E och RCUR flyttar in i nya huset. ERA Nyheter återkom-AXE-växeln är levererad till kunden Tokyo
Digital Phone, TDP. Under sommaren påbörmer längre fram i höst med utförligare flyttrapporter.
jades installationen av de 147 basstationerna
ochdettaarbetekommerattvaraklarttillförsta
På Amsterdams flygplats Schipol planeras ett pilotprojekt för Mobitex. december.
För att hantera logistik och fraktgods och klara den dagliga mängden Det är nämligen då som "Total system test"
radioanrop på ca 50 000 behövs ett högteknologiskt, sofistikerat mobil- startar i Japan. Detta prov är ett led i
datasystem. Schipol hade ifjol 19,1 miljoner resenärer och 695 000 ton acceptanceproceduren och omfattar hela Så hår glada var Jan Olausson och Miguel Blockstrand når
CMS 30 systemet installerat hos kund.
det första samtalet gick igenom.
flygfrakt och räknas till de mest trafikerade flygplatserna i Europa.

Flyttlasset! rullar

Resenärerna lyfter med Mobitex
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RMOGs nya organisation

Småskalighet för bättre kundservice
Bättre omhändertagande av kunderna, tydligt
decentraliserat ansvar och satsningar på nytt
arbetssätt och nya hjälpmedel. Det är några av
ledorden när Kjell S Andersson, chef för affärsenheten RMOG, dvs Mobile Telephone Systems
GSM, NMT, TACS, berättar om den nya organisationen som började gälla första juli.

ringar och kvalitet. En uppgift
är att ta fram verksamhetsmodeller och nya administrativa hjälpmedel. Ett exempel
är framtidskontoret som sedan
början av året används av medarbetarna på marknad Afrika/
Mellanöstern.

Konkurrensen på mobiltelefonimarknaden har ökat och det innebär bl a hårdare prispress och
större krav på kvalitet. Samtidigt
blireftermarknaden allt viktigare.
- Vi ska inte bara leverera systemutanocksåhjälpakundernaatt
använda och utveckla sina system
på bästa sätt för att de ska tjäna så
mycket som möjligt. Det blir
alltså nödvändigt att bygga upp
långsiktiga kundrelationer, betonar Kjell och fortsätter:
- RMOG har vuxit och fortsätter att växa. Vi behöver småskalighet inom vår stora organisation
och det har vi nu fått genom
omorganisationen.
En av de stora förändringarna är
att marknad och operations har
sammanförts och delats upp på
fyra regioner. På det sättet har
man skapat fyra mindre självständiga enheter, som kan liknas vid
"bolag". Det innebär att några
"projektöverlämnande"
från
marknadssidan till operations inte
kommer att ske. Det skapar kontinuitet och kunderna kan bli bättre
omhändertagna. Även Ericssonbolagen ute i världen påverkas
positivt genom smidigare och
enklare samordning hemifrån.

Växer

Fyra MO-enheter
De fyra MO-enheterna, Market/
Operations-units, är:

*Europa, USA och Kanada med
Per-Arne Sandström, som chef
och strax under 80 medarbetare,
•Sydostasien, Fjärran Östern
med Australien och Nya Zeeland. Robert Linnarsson är chef
och enheten har ca 40 medarbetare,
*Afrika, Östeuropa och Latinamerika, enheten består av drygt
100 anställda och chef är Peter
Olsson,
*Kina, Hong Kong och Macau
med Kjell Vernet som chef. Enheten har drygt 30 medarbetare.
Kina är en enormt expansiv
marknad och ska betrakas som
en kontinent inte som ett enskilt
land. Redan idag är Kina
RMOGs största marknad.
Huvuduppgiften för MO-enMed vår nya organisation kan vi skapa kontinuitet och ta hand om kunheterna är att marknadsföra, -derna
på ett bättre sätt, säger Kjell S Andersson, chef för RMOG.
sälja, leverera och implementera
RMOGs produkter. På många
marknader sker detta i samarbete tydligt decentraliserat ansvar. dare erfarenhet. Något som skapar
med Ericssonbolag, antingen Varje MO-enhet får eget resultat- engagemang i arbetet.
MLC, major local companies el- ans var och detta kommer att mätas "Boards"
konsoliderat mot tidigare då man
ler LC, local companies.
Den nya organisationen innebär mätte på ERA-resultatet. Ett kon- RMOGs verkställande ledning beatt marknad och projektledning soliderat resultat ger en mer rättvi- står av Kjell S Andersson, Jan-Anflyttar ihop. Det sker nu i höst i sande och heltäckande bild av hur ders Dalenstam och Stefan Öfversamband med inflyttningen i det MO-enheternas verksamhet går. holm. Dessutom finns tre "styrelDet kommer också att medföra en ser", boards. Dessa ska arbeta med
nybyggda huset på ERA i Kista.
tätare dialog med Ericsson- långsiktig strategisk marknadsutveckling, produktutveckling och
bolagen ute i världen.
Decentralisering
verksamhetsutveckling. I den seDecentraliseringen
medför
ett
Med den nya omorganisationen
har man skapat möjlighet till ett bredare ans var och därmed en bre- nare ingår verksamhetsförbätt-

Totalt inom Ericsson är ungefär 4 320 medarbetare delaktiga i RMOGs verksamhet. Av
dessa finns drygt 2 200 personer i Sverige och 922 tillhör
ERA/L. Till slutet av året ska
personalstyrkan i Sverige ha
vuxit till 2 510 medarbetare.
Att tala om växtvärk är knappt
någon överdrift. Med den nya
organisationen blir det dock
lättare för nyanställda att
komma in i arbetet.
Kjell ser positivt på framtiden.
- Vi har haft ett försprång
framför våra konkurrenter genom att vi kunnat erbjuda kunderna fungerande GSM-system. Det försprånget har vi inte
längre ochdå är detkvalitet och
kundservice som gäller. Vår
nya organisation ska hjälpa oss att
även i framtiden vara ledande på
mobiltelefonimarknaden, säger
han.

Gunilla Tamm
"Cellular
Express"
heter
RMOGs interna tidning. Det senaste numret ger en utförlig beskrivning av den nya organisationen. Den som inte fått tidningen
kan vända sig till Sture Sjöström,
på ERA/LM/MR,
memoid:
ERASTUR.

insänt I Varför arbetar man så hårt i Japan?
I förra numret av ERA Nyheter
kunde vi läsa om japanskt
kvalitets- och effektivitetstänkande. Många västerländska samhällsforskare drar slutsatsen att
japansk framgång och japanskt
kvalitetstänkande baserar sig på
Zen-buddismens filosofi.
Om Zen-buddismen, som ursprungligen kommer från Kina,
på ett avgörande sätt påverkat
kvalitetstänkandet, varför hände
detta just i Japan och inte i Korea,
Kina eller t ex Vietman? Som alternativ vill jag presentera en för
min generation i Japan välkänd
historisk person.
Ninomiya Sontoku föddes
1787, som bondson i en liten by i
Odawara, 15 mil från dagens Tokyo. Familjen hade några hektar
jord att odla men marken förstördes av regn och översvämning av
havet. Sontoku förlorade sina föräldrar när han var 10 år gammal.
Hans idéer har starkt påverkat dagens japanska samhälle.
Under stora svårigheter arbe-

tade han hårt för att få familjens
jord brukbar. För bönderna var
kunskap viktigt och Sontoku lärde
sigsjävläsa. På knappt tioårlyckades han bygga upp familjegården.
När han fyllde 24 år var gården
större än någonsin tidigare.

Feodalherren
i
Odawara,
Hattori, hörde talas om Sontoku
och anställde honom när han var
24 år.
Hattori hade tre söner som
Sontoku tog till skolan varje dag.
Medan han väntade på dem i sko-

Staty av Sontoku. Bilden är från Los Angeles, USA. Foto: Norio
lizuka
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lan, lyssnade han utanför på lektionerna och på nätterna studerade
han deras böcker.
När Sontoku var 30 årfickhan ta
hand om Hattoris finanser. Han
lyckades mycket bra genom hård
åtstramning av utgifterna och effektivisering
av
resurserna.
Odawara slott är än i dag ett av de
finaste byggnaderna i Kantoområdet.
Sontoku skrev ner många av
sina idéer. Hans tankar kallas
Houtokuismen. Här är några av
dem.
Vad betyder Houtokuismen?
Hou betyder återgälda, löna sig.
Toku betyder att göra bra eller
praktisera enligt mänsklig moral.
Houtoku betyder alltså att göra bra
för andra kan löna sig.
Houtokuismens grundbegrepp
kan sammanfattas med de tre viktiga termerna Intoku, Chikuzen
och Settuken.
Intoku betyder osynlig, god moral. Sontoku säger att det finns två
olika moralbegrepp. Dels aktiv

och synlig moral (Yotoku), dels
osynlig och god moral.
Chikuzen betyder upprepande
förbättringardvspåmodernjapanska är detta Kaizen. Dagens
kvalitetstänkande har ständigt utvecklats i företagens egna strävanden i vilj an att vara bra producenter
den sk "Kaizen"-andan.
Settuken betyder aktivt sparande och resursutnyttjande för
framtiden. Sontoku säger att det är
meningslöst och inget roligt att
spara utan mål.
Efter 1868 har de japanska
regeringarn systematiskt rekommenderat att Sontokus idéer skulle
förmedlas till alla japanska skolungdomar.
Ni som varit i Japan har kanske
märkt att det på skolgårdarna finns
en bronsstaty av en pojke som bär
träbitar på ryggen samtidigt som
han läser. Statyn föreställer
Sontoku och den ska uppmuntra
till att man ska läsa medan man
arbetar.

Norio lizuka

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,
Magnetic AB: Lieselott Claydon, tfn 08-29 04 60,
HotLine Region Norden: Anders Larsson, tfn 08-764 14 95
RSS: Anette Norberg, tfn 08-764 14 27
Foto om ej annat anges Björn Seger
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1993
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nödvändiga dokument kommer
fram i tid.
Inom produktion arbetar Inköp
med att säkerställa försörjningen
av material till fabrikerna, en nog
så svår uppgift i det affärsklimat
BR arbetar i med stora svängningar i prognoser och täta introduktioner av nya produkter.

Koordinering

I augusti samlade BRs ca 2 5 inköpschefer från affärsenheter och fabriker i Sverige och utlandet på
Electrum i Kista. Fr vänster Sigrun Hjelmquist, chef för avdelningen Komponentteknik, Dick Hunter, inköpschef på EGE, Lyncburg (USA), Jan Tufvesson, inköpsdirektör på BR och Yoshi Kido, inköpschef på
NRJ, Tokyo (Japan).

Höga krav på BRs inköpare:

"Bör ligga steget11före
den nya tekniken
I takt med att BRs produkter blir allt mer konkurrensutsatta ökar kraven på Inköp. Ericssons andel i
förädlingsarbetet sjunker för varje år och är för
mobiltelefonterminaler idag mindre än 1 0 procent.
- Vi måste också hålla jämna steg med - eller helst
ligga steget före - dagens tekniska nivå, säger BRs
inköpsdirektör Jan Tufvesson.
Största möjligheten att påverka
delar av ett projekt finns i början innan man fattat en rad detaljbeslut.
- Den bästa förhandlingsstyrkan
för Inköpfinnsinnan man i projekten låst sig vid en viss teknisk lösning, säger Jan Tufvesson.
Komponenternas komplexitet
ökar i takt med att allt fler funktioner integreras i samma komponent. Detgörattkravenpåleverantörerna kompetens ökar, men
i medför också att tekniker, inköpare och leverantörer måste samarbeta mer. Långsiktiga relationer
med leverantörerna måste byggas
upp.
Förhandlingsstyrkan
avgörs
| också av hur mycket som köps av
respektive leverantör. Ju större volymer desto bättre villkor. Att
inom BR och Ericsson samordna
inköpen från leverantörerna är
därför också viktigt.

Några vägledande principer
som vuxit fram för Inköpsfunktionen är:
* En stark central styrning (för
policies, leverantörsavtal, koordinering, regler och etik)
* Tidig medverkan i projektarbetet
* Tvärfunktionellt samarbete
* Decentraliserad organisation
med lokal makt
Stora delar av inköp är sedan
några år decentraliserade och
utlokaliserade till de olika affärsenheterna eller fabrikerna. Kvar
på staben i Kistafinnspersonal för
styrningen, för köp av konsulttjänster, produktionsutrustning,
datorer mm samt för import- och
exportspedition.
- Vi har byggt upp en stark central organisation men med stor frihet för inköpsfunktionen på de
olika affärsenheterna att verka
inom våra gemensamma ramar,

Leverantörsträff
i Kumiafabriken
Strax innan semestern samlades ett
70-tal representanter från 2 5 olika
leverantörer till en uppskattad träff på
ECS-fabriken i Kumla.
- Det är viktigt att vi bygger upp ett ömsesidigt
förtroende med våra leverantörer och att de verkligen
förstår hur stora volymer som Kumiafabriken ska tillverka. Det säger Björn Westerdahl, som är inköpschef
för RMOT International.
På programmet stod information från representanter från affärsenheten RMOTs ledning med bl a Kaj
Nielsen, Lund. Ronny Lejdemalm, EGE, USA fanns
också på plats liksom BRs inköpsdirektör Jan
Tufvesson.
Flera av leverantörerna har varit med på tidigare
Kumla-träffar och vid en rundvandring i fabriken
kunde de själva se de stora investeringar som gjorts för
att klara den viktiga rollen som volymfabrik.

förklarar Jan.

Tre arbetsområden
Inköps arbete bedrivs inom tre
områden:
* Långsiktig strategi
* Projekt
* Produktion

De lokala inköparna finns både i
Sverige och utomlands. Samtliga
ca 25 inköpschefer och chefen för
Komponentteknik på BR samlas
två gånger om året för att di skutera
strategier, mål, arbetssätt mm. I
augusti samlades man på Electrum
i Kista. För 1993 har man kommit
överrens om gemensamma mål
som avrapporteras inom gruppen.
- Det är en styrka att veta att kollegorna inom andra inköpsenheter
strävar i samma riktning och att de
har liknande budskap till våraleverantörer, menar Jan.
För att klara koordineringen av
Inköpsfunktionen finns f n åtta
olika grupper med representanter
från intresserade inköpsenheter.
Dessa grupper är nu i full färd med
att förbereda årets förhandlingar
förproduktionen 1994.
- Med ett gemensamt inköpssystem, gemensamma databaser
och programvaror för förhandlingsarbetet har vi en bra grund att
stå på, menar Jan.
För att minska totalkostnaderna
jobbarman medatt försöka minska
antalet leverantörer. BR i Sverige
har idag ca 1 700 aktiva leverantörer. A v dessaärca700 leverantörer
till fabrikerna.
- Det arbetet kräver en bra samverkan mellan Teknik,
Produktion och Inköp
och ett sådant samarbete pågår sedan flera
år och börjar nu bära
frukt.

Bengt Undén,

ny produktionschef på EGE,
Lynchburg
Tack, bra. Hittills har det dock varit så mycket förknippat med flytten så att jag knappt haft tid att
känna efter.
När tillträdde du och vad innebär
ditt nya arbete?
Jag började den 1 augusti. Mina
arbetsuppgifter blir att ansvara för
produktionen inom EGE. Jag ska
koordinerade tre affärsenheternas
produktion så att vi kan säkerställa
en effektiv samordning vad gäller
tidplaner, resurser, produktionsteknik etc. Fabrikens tre produktionsenheter ska alla arbeta under
mottot "en fabrik".

Vilka är de tre affärsenheternas
produkter?
Den ena är mobiltelefontillverkningen för RMOT, med
Stor omsättning knappt 400 anställda. Här har man
ERA och ECS i Sverige egna resurser för ekonomi, orderhar under första halv- kontor, planering, teknik samt proåret i år beställt för ca duktion. Starka kopplingar finns
till Raleigh, Lund och Kumla.
fem miljarder kronor.
Ett resultat av ett bra samarbete mellan
Den andra är basstationsMaterial
till
fabrikerna
teknik, inköp och leverantör. Ett stort
tillverkningen
för RMOA, med
svarar
för
ca
2,3
miljarkretskort har kunnat ersättas av den lilla
ASIC-kretsen.
der och material och knappt 200 anställda. Här tillvertjänster till kundorder kas både analoga och digitala basArbetet med långsiktig strategi och utvecklingsprojekt m m för ca stationer. Enheten är under uppbedrivs tvärfunktionellt och i 2,7 miljarder kronor.
byggnad och har en kraftfull
samabete med övriga affärs- Det är en stor utmaning att leva volymuppdragning att klara av.
enheter inom Ericsson. Det handDen tredje enheten svarar för
upp
till förväntningarna vi har på
lar om säkerställande av kompelandmobilradiotillverkning
för
tens och om teknikförsörjning i oss inom Inköp. Sammanhåll- RMLR, med närmare 500 anningen
är
mycket
god
och
det
finns
framtiden. Val av samarbetspartställda.
ners och viktiga leverantörer är en många bevis på att vi upplevs som
en
professionell
organisation
av
del av detta.
våra leverantörer. Vi arbetar hårt Är produktionen i Lynchburg unI projekten skall inköparna på att ständigt förbättra oss.
der samma hårda press som BRs
hjälpa konstruktörerna att välja lefabriker i Sverige ?
Helena Andersson Ja. För basstationstillverkningen
verantörer samt medverka till att
gäller en mycket kraftig volymexpansion med stora order som skall
levereras under hösten. Mobiltelefontillverkningenfokuserarpå
nya produktintroduktioner, kostnadsreduktion samt koordinering
med Sverige. Tillverkningen av
Landmobilradio har ett stort produktsortiment samt flera generationsskiften , kopplat till ett antal
större order med korta leveranstider framöver. Så visst har Lynchburg samma press på sig som man
har på de svenska enheterna.

Intresserade leverantörer studerade Kumiafabriken vid en informationsträff i början
av sommaren. Längst t v Per Karlsson, teknisk support, för dagen guide.
Foto*. Ivar Magnuston

Har du din familj med dig ?
Min fru och våra två barn anländer
i helgen. Vi har fortfarande vår
container att vänta från Sverige.
Det är just nu mycket praktiska
saker att lösa, barnens skolgång
t ex. Detta tillsammans med ett stimulerande arbete gör att dagarna
går fort.
H A
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Linköping
Den militära tillverkningen vid
Linköpingsfabriken krymper och
utgör nu 30 procent. Under året
kommer den att minska ytterligare samtidigt som basstationstillverkningen växer.
I sommar har man gjort om fabrikens lay out för att få plats med
stora volymer av basstationer.
Den största produkten för
Linköpingsfabriken
är basstationer till RLL. Den bygger på
basstationen till NMT, som också
tillverkas i Linköping.

Mikrobasstation täcker Indy 5 0 0
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På Indianapolis Motor
Speedway anordnas varje år
Indy 5 0 0 , ett av världens
största sportevenemang med
över 3 5 0 OOO åskådare. För att
klara den stora tillströmningen
av mobiltelefonanvändare har
operatören Cellular One i
Indianapolis kompletterat nätet
med en mikrobasstation från
Ericsson.
DA I tullan avwilitt Mntni-

RSA

De viktigaste produkterna pä Ericsson Radio Access, RSA, är filter
och combiners. Dessa ingär i basstationerna och det betyder stora
volymer för RSA. Vid vagnen Kok Yoke Fong och bakom honom
Raimo Nuutinen och Mohammad Kasaie.

De viktigaste produkterna på Ericsson Radio Access, RSA, är filter och combiners. Eftersom
dessa ingår i basstationer betyder
det stora volymer även för RSA.
Höstens hetaste uppgift blir att
klara RS A-delen i Japanprojektet.
Förutom filter och combiners
tillverkar RSA basstationer till
Mobitex.

- Vi har gjort funktionstester på
förserien till AMPS-mikrobasen
och de avslutas nu i slutet av augusti. Prototypen för denna testades på Ericsson i Montreal. För
TACS gäller det däremot
integrationsprov på prototypen,
berättar Matz Norling, som är ansvarig för AR/B V.
Jan Knipström och Rufat
Kriman är de som utfört testerna
på ETACS.
- Vår uppgift är att prova att
kommunikationen mellan mikrobasen och det övriga systemet
fungerar. På RTP i USA har man
redan gjort detaljerade prov innan
prototypen kom hit, säger de. I
Kista används samma programvara som på RTP.
När det gäller installationen för
TACS finns det många variationer på antalet antenner och hur de
kan kopplas.
- Det måste vi ta hänsyn till då vi
testar, säger Jan.

Mönsterkort

Full fart i
fabrikerna
Det blir en intensiv höst för Radiokommunikations fabriker och på de flesta platser ska man
tillverka mer än någonsin tidigare. Utgångsläget
är dock betydligt bättre än vad det var vid den
här tiden för ett år sedan.
- Volymmässigt ligger de flestaav
våra produkter bra till, säger
Björn Boström, BRs produktionsdirektör. För Gävlefabriken
är det japanska projektet ett av de
viktigaste uppdragen nu. I Kumla
börjar man i höst producera flera
nya produkter.
Under förra sommaren var det
rätt mycket produktion igång
både i Gävle och Kumla. I år har
det inte förekommit i samma omfattning även om man i båda fabrikerna haft viss, mindre tillverkning.

Kumla
Att Kumlafabriken får en tuff höst
beror på att man dels ska tillverka
fler mobiltelefoner än någonsin
tidigare och samtidigt starta produktion av flera nya produkter.
- Under förra året producerades
200 000 ficktelefoner. I år ska tillverkningen upp till 700 000. Det
är siffror som talar för sig själva,
säger Björn.
Kontorstelefonen Freeset och
fasta terminaler till systemet RAS
(RLL, Radio in the local loop.dvs
fast telefoni via radio) är två nya
produkter för Kumlafabriken.
(Läs mer om Freeset på sidan 8.)
Fabriken inriktas allt mer på att bli
en ren terminalfabrik och de produkter för land mobilradio, LMR,

och mobildata som producerats
där tidigare har redan flyttats eller
kommer att flyttas.
Radio-modemet Mobidem ska
börja tillverkas på RSA i Kista.
Örebroföretaget Berifors har tagit
över produktionen av LMR-systemet MRS5 000.

Gävle
Vid Gävlefabriken tillverkas basstationer till samtliga Ericssons
mobiltelefonsystem utom NMT
och RLL dvs Radio in the local
loop.
Under året ska BRs fabriker tillverka 80 000 analoga talkanaler
och dessutom 135 000 digitala
talkanaler.
För de analoga innebär detta en
fördubbling sedan i fjol. Mycket
av ökningen beror på de stora beställningarna till Kina.
En tuff uppgift för Gävlefabriken är att få igång och komma upp i volymtillverkning av
basstationer till Japan.
- Hittills har det gått bra. Vi har
redan från början markerat vikten
av samarbete mellan konstruktion
och produktion.
- Det är speciellt viktigt när det
gäller denna miniatyriserade basstation, som på kort tid ska tillverkas i mycket stora volymer, förklarar Björn.

Mönsterkortsfabriken i Kumla
tillverkar mönsterkort för 129
miljoner kronor om året. BRs behov är kort till ett värde av ca 250
miljoner. Det gör att man förutom
från Mönsterkorfabriken i Kumla
köper kort från Ericssonfabriken i
Norrköping och en del externa leverantörer.
Produktionen flyter bra i
Mönsterkortfabriken i Kumla och
den stora uppgiften nu är att förbereda kort till kommande små
GSM-telefoner.

USA och Visby
Den största produkten vid EGEfabriken i Lynchburg, USA, är
EDACS, det digitala radiosystemet för bl a polis och räddningstjänst. Inom mobiltelefoni
tillverkar fabriken både terminaler och basstationer.
De analoga AMPS-basstationerna kommer att dras upp i
volym. Fabriken har nyligen
också börjat tillverka basstationer
för ADC eller D-AMPS, som det
också heter.
ETX-fabriken i Visby har tidigare inte hjälpt BR med tillverkning. Här har man nyligen börjat
montering av kretskort till basstationen BASEKII för främst Kina
och USA. Arbetet går under namnet projekt Radiobas och sysselsätter idag 46 medarbetare. Man
räknar med att behöva ca 120 personer till denna för fabriken nya
produkt.
- Det är ingen tvekan om att B Rs
produktion gårför högtryck, säger
Björn. Vi har behov av att öka personalen på fabrikerna och under
de närmaste månaderna kommer
ungefär 250 personer att visstidsanställas, Visby inkluderat. Den
största delen beror på att Gävlelego som tidigare varit utspritt på
flera ETX-fabriker nu samlas i
Visby.

Tre AXE-växlar

RTP, USA och testning i Kista
Den kända amerikanska racerbanan Indianapolis Motor Speedway i delstaten
Indiana är en av de platser där Ericssons CMS 8 8 0 0 MS Microcell finns installerad. Installationen skedde i maj i år innan Indy 5 0 0 , en av världens största
sportevenemang, gick av stapeln. Mikrobasstatiof^ är u t t ^ ^ l a d av Ericsson pa
RTP, Research Triangle Park, North Carolina och installationen gjordes av ERU„
Ericsson Radio Systems Inc, Texas.
Mikrobasstationer används för
att förbättra och höja ett
mobiltelefonsystems kapacitet på
platser som tåg- och tunnebanestationer, flygplatser, kontorskomplex och i tunnlar.
- För att klara den stora tillströmningen av mobiltelefonanvändare under maj månad har
vi kompletterat nätet med en
mikrobasstation och utökat när-

Gunilla Tamm

RSA tvåa bland
Ericssons drakar
Årets drakbåtsrodd
under
Stockholm Water Festival
lockade över 900 lag till start.
Bland Ericssons 60 lag fick
Ericsson Radar Electronics bästa placering. De slutade på en
sjunde plats i tävlingen med tiden 1.04.1. Ericsson Radio Access lag 1, var inte långt efter
med tiden 1.05.6. På tionde plats
internt kom ERA/RMOJ.

Mark Freeze, RTP, testar
transmissionskort för ETACS
mikrobas. Foto: Bengt Nilsson

liggande basstationer med så
många kanaler som möjligt. D < ^ ^
säger Bill Wheeler,somär VD f o ^ ^
Cellular One i Indianapolis.

RTP
- Vi har utvecklat två mikrobasstationer för de två systemen
AMPS och TACS, berättar Bengt
KH Nilsson på RTP. Bengt är projektledare för utvecklingen av
TACS mikrobasstation.
Arbetet med AMPS-varianten
avslutades under förra året och
produktionen
sker på EGEfabriken
i
Lynchburg.
Den
marknadsförs under
namnet
CMS
8800
MS Microcell
och
racerbanan
i
Indianapolis
är en av de första platser där
den installerats.
I december
Michalak arbetar
förra året bör- Jeff
Foto: Bengt Nilsson
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jade arbetet med utvecklingen av
^jfckrobasen till TACS och det
Trommer att avslutas nu i höst.
Som mest har 16 personer arbetat i projektet. Av dessa är tre
svenskar.
I mitten av september ska
förserieproduktion ske. Av de
planerade 100 transceivrårna ska
40 stycken skeppas till Fatme i Italien för installation i ett sk betasystem.
- Serieleveranser för kommer-

SJ

siellt
bruk
startar i oktober, berättar
Bengt.

Likheter
Mekaniskt är
AMPS- och
TACS-mikro-i
basstationen
identiska, mått
och vikt är desamma. Däre- J a n Knipström och Rufat Kriman framför AMPS
mot är radion i mikrobasstaionen . Nu i augusti avslutas
TACS-varian- funktionstesterna på förserien.
ten nykonstruerad. I TACS ställs tuffare krav på tärna på AR/BV, Integration and
radiodelen än för AMPS men på verification i Kista.
samma sätt som för AMPS, har ett
kort gemensamt med den stora
radiobasen kunnat återanvändas.
RF distribution och kombinering
är också nykonstruerade för
ETACS frekvensband.
-För att klara de högre kraven på
TACS har vi varit tvungna att
bygga extra utrustning för
controllinterfacet mellan växel
och basstation, säger Bengt.
För Bengts gäng på RTP är arbetet med mikrobasstationen till
TACS i det närmaste avslutat. Nu
vidtar förstudien och utvecklingsarbetet till en digital
mikrobasstation.

- Vår uppgift är att supporta basstationerna till alla CMS 88-system. Här finns tre kompletta system med AXE-växlar samt olika
varianter på basstationer, berättar
Matz och visar på tre basstationer
som står bredvid varandra. Den
längst till vänster tillhör det första
system som levererades till USA,
och togs i drift -84 i Buffalo.
Alla nya RBS-funktioner som
läggs in i systemen i CMS 88-familjen testas här. Man underhåller
också alla befintliga produkter på
marknaden.
I takt med Ericssons framgångar inom mobiltlefoni växer
arbetsuppgifterna för gänget på
AR/BV. Längre fram i höst kommer de de nuvarande tre AXEväxlama att utökas med två. Gruppen har också fått ans var för tester
av programblock i AXE-växeln.
Det är arbetsuppgifter som tidigare utförts av ERA i Mjärdevi.

Gunilla Tamm

Testas i Kista
med verifiering av ETACS-transceiver.

Nu i sommar har mikrobasstationerna för både AMPS och
TACS varit aktuella för medarbe-

- Så här ser den ut prototypen på TACS mikrobasstation, som vi
integrationsprovat i sommar, säger Matz Norling.

M NYHETER

TIDNINGEN FOR OSS PA RADIOKOMMUNIKATION

Får betyg
Av 6 6 BR-anställda
läser 6 1 varje nummer
av ERA Nyheter och de
allra flesta läser mer än
hälften av artiklarna.
Det framkommer av
den läsvärdesundersökning som gjorts
under våren.
Tillsammans med ERA Nyheters
lokalredaktörer undersökte redaktionen årets tre första nummer
av ERA Nyheter. Totalt 66 medarbetare i Sverige och tre i utlandet
svarade på sex frågor om tidningen och dess innehåll. Även
omläsvärdesundersökningeninte
genomfördes på ett strikt vetenskapligt sätt ger den ändå en viss
uppfattning om vad läsarna tycker
om tidnigen. Betyget torde ligga
på en bra bit över godkänd.
För dry gt två år sedan gjordes en
liknande undersökning och då i
form av en C-uppsats i ämnet
informations vetenskap vid sociologiska institutionen. Av 400
slumpvis utvalda anställda svarade 70 procent på enkäten och a v
dessa uppgav 93 procent att de alltid läser ERA Nyheter. Den senaste undersökningen visar att
tidningen inte förlorat läsarnas
intresse.

Kontakten
ERA Nyheter ingår sedan ett och
ett halvt år tillbaka som en bilaga i
koncerntidningen Kontakten. I
den sista omgången av årets
läsvärdesundersökning ställdes
även några frågor om koncerntidnigen. Även här är det nästan lika många som läser Kontakten som ERA Nyheter. Däremot
är det betydligt färre som läser
mer än halva tidningen och fler
som bara läser enstaka artiklar.
Förmodligen läser BR-anställda
artiklar som anknyter till det egna
affärsområdet. I takt med att affärsområde BR växer blir det naturligt med allt flera artiklar med
radioanknytning i Kontakten.

Dagboken
I varje nummer av ERA Nyheter
finns några återkommande vinjetter som "ERA Nyheter frågar",
"Hur står det till?" och "Dagboken". Dessa hör till de mesta lästa
inslagen i tidningen.( I det här
numet finns dock inte Dagboken
med.)
Ledaren,
bokslutskommentarer och nya ordrar, är andra inslag med högt läsvärde. Dessa
speglar företagets framtidsplaner, något som många vill läsa mer
om.
Av enkäten framkommer också
att läsarna vill ha fler arbetsreportage, artiklar om nya marknader, kunder, konkurrenter och
utlandsreportage.
"Är det något du saknar" var en
av frågorna i enkäten. Här har redaktionen fått många bra idéer till
artiklar, reportage och intervjuer.
Tillsammans med lokalredaktörernas bidrag och artikelförslag
är ambitionen att göra ERA Nyheter ännu mer läsvärd. Vare sig det
pågår en läsvärdesundersökning
eller inte så är alla tips på artiklar
alltid välkomna.

GT
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Landslaget i rullstolstennis med Johan Haglund, trea fr v på bilden.
Johan arbetar med planering på ECS fabrik i Kumla.

Johan från Kumla
i landslaget
Nu i slutet av augusti spelas World Team Cup i
rullstolstennis i Österrike. Med i det svenska
landslaget finns Johan Haglund, som arbetar på
Kumlafabriken.
Det var genom bra insatser tidigare i sommar som Johan kvalificerade sig till landslaget. Dels genom att bli trea vid en turnering i
Timrå och sedan komma till
kvartsfinal i Båstad i samband
med Swedish Open.
Innan WTC-spelet i Österrike
där 23 nationer deltar, spelar Johan i German Open i Munchen.
Även förra året var han med i
landslaget och spelade bl a i Bryssel.
- Jag började med rullstolstennis för två år sedan, berättar
han. Tidigare spelade Johan bordtennis och var också med och tävlade. Tennis, tycker han är roligare eftersom det kräver mer kondition.
-Detärbraattrörasigochfåupp

ik

flåset. Jag har ett rätt stillasittandejobb här i fabriken, där jag
arbetar på planeringen, säger
han. Tidigare har han arbetat som
tekniker på bl a central service.

Två studsar till godo
För fyra år sedan blev rullstolstennis en officiell sport i Sverige
men i USA och Frankrike har den
funnits sedan slutet av -70-talet.
Det spelas på vanliga tennisbanor
och den enda skill nåden mot vanlig tennis är att spelarna får låta
bollen studsa två gånger.
Johan, som är med i Örebroklubben Lillans IF, tränar tre
gånger i veckan och då med både
vanliga spelare och spelare i rullstol.

GT

KOMPETENSUTVECKLING
Ericsson Radio Systems AB

Höstens utbildningar
De utbildningar för hösten som
här redovisas vänder sig till alla
BR-anställda och kommer att ta
plats i Kista, eller på intemat i närförort till Stockholm.
Ekonomi
- Grundkurs Affärsekonomi (1
dag)
HT -93 (datum meddelas när kursen blivit fulltecknad)
- Resultat och Kostnadsplanering
(3 dagar) 30/9,7/10 samt 14/10
- Affärsinriktad Ekonomistyrning (6 dagar) 8-9/11, 15-16/11
samt 22-23/11
För anmälan och information,
kontakta Lotta Eckerud, KI/ERA/
LZ/BT, Tel 764 1296.
ADB/PC/DATA

- Grundkurs eller Fortsättningskurs. Dessautbildningarfinnsiett
rullande schema under hösten
1993. Läs om dem i NYTT.
ERA/ECS har ingått ett samarbetsavtal med EDT. Dessutom
har BR-anställda ett specialpris så fråga efter BRs schemalagda
utbildningar (det tjänar Ni på).
Mer information får Du av
Lotta Eckerud, KI/ERA/LZ/BT,
Tel 764 1296. Anmälan till Rita
Wallsten, VH36/EDT/MB.
Språk
Det finns olika inriktningar då det

gäller språk;
- Yrkesrelaterad
- Diplomutbildning
- Studiecirkel
Dessa utbildningar är rullande
aktiviteter under hösten.
Mer information får Du av
Lotta Eckerud, KI/ERA/LZ/BT,
Tel 764 1296. Anmälan till Anita
Carlsson^HF/ETX/TX/L.
Kommunikation och
Problemlösning
- Presentationsteknik (3 dagar)
28-30/9
- Kommunikation och Stresshantering (2 dagar) 21-22/10
Mer information får Du av
Lotta Eckerud, KI/ERA/LZ/BT,
Tel 764 1296. Anmälan till Agneta Nilsson, KI/ERA/LZ/BU,
Tel 08-757 2089.
Projektarbete
- Projektmetodik, preliminärt
vecka 35
- Projektledarskap (2+2 dagar)
20-22/9 & 18-20/10 samt 1-3/11
& 13-15/12
Mer information får Du av
Kenth Karlsson 08-757 3266 eller Anders Eriksson 08-764
1303. Anmälan till Agneta Nilsson, KI/ERA/LZ/BU, Tel 08757 2089.
Välkomna!

sill»

Nykomling inom
mobiltelefoni
Telekomjatten Alcatel tillhör de nya konkurrenterna när det gäller mobiltelefoni. Företaget som
har sin styrka i transmission, satsar nu hårt på
GSM och har som mål att ta 2 5 procent av den
europeiska GSM-marknaden.
Alcatel tävlar med AT&T om att
vara världens största telekomföretag. Omsättningen 1992 var
19,2 miljarder USD och antalet
anställda i koncernen är drygt 125
700.
Holdingbolaget heter Alcatel
Alsthomoch består av fyra bolag:
Encompasses Communications
system (Alcatel NV), Energy and
Transport
(GEC Alsthom),
Electrical Transport (CEGELE)
och Batteries (SAFT).
Alcatel NV bildades 1986 genom att vissa delar av ITT och
CGE gick ihop. Företaget arbetar
inom områdena försvarselektronik, mobiltelefoni (framförallt
GSM) och mobilradio. Av Alcatel
Alsthoms hela omsättning kommer ca 10 procent från Alcatel
NV, där försvarselektronik står
för ca 40 procent och utgör den
största verksamheten.

Starka dotterbolag
Alcatels strategi är att bygga upp
starka lokala bolag för marknadsföring och produktutveckling.
Dotterbolagen äransvarigaförsin
hemmamarknad men även för andra marknader om det finns naturligaoch bra kopplingar som gör att
dessa har förutsättningar att utvecklas.
Inom Alcatel är man duktig på att
kombinera den lokala närvaron
med politisk lobbying.
Forskning och utveckling,
R&D, sysselsätter ca 1 300 medarbetare på 12 olika utvecklingscentra i sju europeiska länder.
Dotterbolag med verksamhet
inom radiokommunikation finns i
många europeiska länder av vilka

bolagen i Tyskland, Italien och
Spanien är de viktigaste.
I USA har Alcatel visserligen
en svag ställning men samarbetar
dock med Huges Network
Systems inom mobiltelefoni (ETDMA). Penetrationen av USAmarknaden är ett viktigt strategiskt mål för Alcatel. Inom telekom är de sedan länge aktiva i
Sydamerika.

Televerksleverantör
Transmission står för 40 procent
av omsättningen och är koncernens viktigaste område.
Kunderna är televerk i främst
europeiska länder. Viktigaste
marknaderna är Tyskland, Frankrike och Italien.
På Alcatel arman försiktig med
att ha affärsförbindelser med privata operatörer i länder, där man
redan har en kundrelation med
landets televerk.
Hittills har Alcatel inte bedrivit
någon
operatörsverksamhet.
Strategin är att undvika konkurrens med kunderna så vida inte
operatören ber om stöd eller
operatörsrollen inte är kundens
huvudsakliga verksamhet.

Nya inom mobiltelefoni
Med undantag för ett litet system i
Frankrike är mobiltelefoni ett nytt
område för Alcatel. Beslutetär här
att starkt satsa på GSM. Hittills
har företaget fått GSM-kontrakt i
Frankrike, Tyskland, Belgien,
Nederländerna och Österrike. Utanför Europa har man GSM-uppdrag i Australien, en marknad som
är viktig för framtiden.
Genom närvaro med egna

PRESSKLIPP PRESSKLIPP
Samarbetet Motorola Northern Telecom avslutat
Två av Ericssons huvudkonkurrenter på den nordamerikanska marknaden, Motorola och
Northern Telecom, upplöser sitt
drygt ettåriga samarbete på
försäljningssidan. Northern Telecoms styrka på kablar och växlar
tillsammans med Motorolas
mobiltelefoner och halvledarteknik sågs som en svår konkurrent
till Ericsson.
Ett av problemen med samarbe-

tet är Motorolas satsning på
CDMA-tekniken medan Northern
Telecom
förespråkat
TDMA-tekniken. Detta har förmodligen upplevts förvirrande av
eventuella kunder. Nu upplöses
alltså säljbolaget och de anställda
återvänder till sina respektive bolag. Den gemensamma utvecklingen av produkter till mobiltelefonsystem ska dock fortsätta.
(Finanstidningen 5 augusti- 93)

starka lokala bolag eller lokala
partners har Alcatel NV ambitionen att erövra marknaderna i östra
och centrala Europa.
Mobilradioverksamheten
är
koncentrerad till Italien och
Frankrike.

Samarbete
Genom samarbeten och uppköp
av bolag ska Alcatel NV växa
inommobiltelefoni. I stället för att
göra stora satsningar inom ny teknologi söker man samarbetspartner. Ett exempel är Nokia, som
man hade ett konsortium med under fyra år. Målet var att komma
igång tidigt med GSM med hjälp
av Nokias erfarenhet av mobiltelefoni. Samarbetet avslutades
då den första generationen basstationer var färdigutvecklade.

Marknadsföring
Alcatel är duktiga på att marknadsföra sig genom att både "synas och höras". Till företagets
styrka hör förutom marknadsföringen bl a referenser från olika
televerk främst inom transmissionsområdet, starka europeiska dotterbolag med marknadskännedom och finansiell styrka.
Svaga punkter är alltför stark centrering på Europa och dålig erfarenhet av Mobiltelefoni.
Även om Alcatel är nykomlingar på mobiltelefonimarknaden och valt att enbart satsa på
GSM är det en konkurrent som
inte ska underskattas.

ft*

Gunilla Tamm
Artikeln är skriven i samarbete 4 ^
med BR/M Helena Nordman, ^ ' '
som arbetar med konkurrent- och
företagsbevakning för BR. Den
som vill veta mer om Alcatel är
välkommen att kontakta Helena.

ERA-Korta
Nyheter
Bjarne Mattsson, Karl-Gunnar
Sjöqvist och Bernt-Åke Westberg, alla från ERA, ärstationerade i Australien.
Till Kina har Conny Forsberg, Hans Helgstrand, Leif
Jansson och Leif Ohlstenius,
samtliga ERA, flyttat.
Draja Mihajlovic, ERA, arbetar i Italien.
I Japan är Lars Dahlgren,
ERA stationerad.
Henrik Moberg, ERA har
flyttat till Kuwait.
Kenneth Alfheim och Khalid
Qureshi, ERA, arbetar i Singapore.
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den. För att undvika detta ska det i
salladen ingå ordentligt med kolhydrater som potatis, ris eller någon form av pasta. Kolhydraterna
gör att man kännersigmätt längre.
Kostexperterna
talar
om
"tallriksmodellen" när det gäller
näringsriktiga måltider. Den består av en tredjedel kött, fisk eller
fågel, en tredjedel frukt och grönsaker och en tredjedel potatis, ris
eller pasta.
Den som tänker på vikten väljer
de lätta alternativen när det gäller
t ex mjölk, margarin och ost.
De flesta vet att det är bättre att
äta frukt i stället för wienerbröd
eller kaka till eftermiddagsfikat
men hur många är det som konsekvent byter kakan mot banan eller
äpple?

Ät långsamt

- Den som äter sallad som en hel måltid ska komplettera med potatis, pasta eller ris, menar friskvårdskonsulenterna Lena Wilmo, t v och Anneli Lindqvist. Lena vikarierar för Anneli under det närmaste året.

Rätt lunch ska ge
hjärnan "bränsle"
Fysiskt arbete kräver att man äter ordentligt, det
vet alla. Även den som sitter vid skrivbordet hela
dagen behöver mat för att vara skärpt och prestera ett bra arbete. Hjärnan kräver "bränsle1"
och det får vi genom maten. Anneli Lindqvist,
ERAs friskvårdskonsulent ger här råd om rätt
kost.
- Man ska tänka på vad man har på
tallriken, säger Anneli och förklarar:
- Det är viktigt att vi får i oss
tillräckligt med kolhydrater, som
finns i ris, pasta, potatis och bröd.
På lunchtallriken bör det finnas
dubbelt så mycket kolhydrater

som protein dvs kött, fisk eller
kyckling. För lite kolhydrater gör
att man känner sig hungrig redan
några timmar efter lunchen. Förutom hungerkänslor så minskar
koncentrationen och prestationsförmågan. Vissa får huvudvärk
och andra kan bli griniga p g a det

blodsockerfall som uppstår. Här
kommer hjärnan in - för att göra
ett bra arbete måste den vara på
topp och den kräver kolhydrater.

Ät potatis
Anneli vill gärna få bort myten att
man blir tjock av potatis. Detsamma gäller förrisoch pasta. Det
är viktigt att man äter något av
detta vid varje mål för att få kolhydrater. Det är lämpligt att komplettera med bröd.
Många som vill äta "smalt" väljer sallad till lunch. Efter en
sallads-tallrik brukar man kanna
sig småhungrig redan vid 15-ti-

-Släng inte i dig maten utan ät
långsamt och tugga ordentligt, är
ett annat råd som Anneli ger. Den
som äter fort hinner inte känna när
mättnadskänslan infinner sig och
äter lätt lite för mycket.
Vätska är bra för kroppen och
med vätska menas vatten. De allra
flesta får i sig för lite vatten. Minst
1,5 liter om dagen ska man dricka.
Det ska vara vatten inte kaffe eller
te, som är vätskedrivande.

Motionera regelbundet
För att orka med ett högt
arbetstempo är det viktigt att äta
rätt och att motionera.
- Och då menar jag regelbunden
motion, betonar Anneli. Det behöver inte vara hårda gympapass
eller joggingrundor. Man ska
välja något som man trivs med.
Promenader är en bra form av
motion, det viktiga är att det blir
regelbundet.
Inom Radiokommunikation
finns stora och viktiga uppdrag
som väntar nu i höst. Det betyder
högt arbetstempo för många medarbetare. Med rätt kost och regelbunden motion går det lättare att
klara detta.

Gunilla Tamm
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Höststartar
med EG-afton
Ericsdotter startar höstens program med en kväll om EG. Inbjuden är Anita Harriman från LO
som kommer att berätta om bakgrunden till bildandet av EG, hur
beslutsvägarna är strukturerade
men också om framtiden - med
speciell
betoning
på
kvinnofrågor.
Välkomna att fråga, diskutera
och lyssna på Anita Harriman.
Detta sker i Borgen (f d Independent-huset) den 9 september
kl 17.00.

PC- och telefonproblem?
Ericsson Data Radio är den enhet
inom Ericsson Data som servar
ERA, ECS och RSA i Kista. Support center har telefon 700 76 och
är öppet från kl 7 till 17. Memoid
är ERA.ERAADB. Vardagar efter kl 17 och helger kan man ringa
samma nummer och får då service
från Älvsjö. Supportservice hjälper till med:
* frågor, problem eller fel på
IBM, VAX, Unix, PC och LAN
* problem med password för
IBM (RACF), VM och MEMO,
* användarstöd på PC-LAN,
* applikationsstöd för ERA/
ECS-applikationer,
* ändringshantering med hjälp
av Älvsjö och VAX-centrat.
* Telefon
Gäller det frågor eller problem
med telefonen ringer man Fel &
Order på nummer 6 3000 eller
memo till EDT.EDTFELAN.

Videokonferens

Sedan ett par år är det möjligt att
ha videokonferenser, något som
spar både tid och pengar. Möjlighetenfinnspå sju platser i Sverige
och på fyra i utlandet.
Videokonferens bokas hos Gunnel Carlsson på tfn 719 18 eller
memo till ERA.ERAVIDEO.
När man bokar bör man vara ute
i god tid. Ska konferensen ske
under ordinarie arbetstid ska lokalen bokas minst fem dagar i förväg. Om konferensen ska hållas
på icke-arbetstid sker bokningen
14 dagar i förväg. När man beställer ska uppgifter om vem som ska
ringa och exakt tid var bestämda.
Det kostar 500 kr/timme att
hyra lokalen. Till det kommer
samtalskostnaden som är 90 kr/
timme, inrikes och 1 050 kr/
timme, utrikes. Inspelning på video kostar 500 kr extra.

3 OOO ansöknmgar till ca 200 nya jobb
Affärsområde Radios
platsannonsering i
dagspressen i våras
1
fick ett enormt gensvar.
Över 3 OOO ansökningar har nått personalledningen i Kista.
Arbetet med att matcha
sökandena med behoven på ca 2 0 0 arbetstillfällen pågår för fullt.
- Den stora och positivaresponsen
ska naturligtvis kopplas till
Ericssons framgångar på senare
år, men också till det tuffa
arbetsmarknadsläget. Det blir nu
viktigt att se till att vi klarar att ge
de som nyanställs en bra start på
den nya arbetsplatsen, säger Lars
Åkeson, personaldirektör på BR.
Den annonsering som gjordes
under våren gällde teknisk personal för utveckling/konstruktion,
internationell
marknadsföring
och
eftermarknad/operations.
Majoriteten av alla ansökningar
gäller de tekniska konstruktörsoch utvecklingsjobben.
- Det är också bland de sökande

till de tekniska jobben många
kommer direkt från
sina
utbildningar. Vårt rekryteringsbehov omfattar både de med erfarenhet och nyutbildade, menar
Lars.

Hinna introduceras
Det är i Kista merparten av de 200
nya jobben finns. Under augusti
har man kommit igång med intervjuer och gallring, och anställningarna har påbörjats.
De 200 nyrekryterade ska täcka
den totala resursbrist som varje
affärsenhet på BR har bedömt att
dehär.
- Samtidigt gäller det att vi inför
höstens tuffa åtaganden ser till att
inte ta in mer ny personal än vi
orkar med.Dels är det viktigt att
projekten ostört kan rulla vidare,
dels måste vi ha tid nog till att ge
de nyanställda inte bara en plats
utan också en bra introduktion och
ett ansvar.
Varje rekryteringsbehov prövas
även i fortsättningen.
-Nyrekrytering är intealltidden
bästa lösningen på bristande resurser. Nya arbetssätt eller omfördelning av arbetet måste också
övervägas.
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RCUR-artiklar

Karin Efraimsson, praktiserande hos personalledingen i Kista, har
haft bråda tider med att sprätta och sortera alla inkomna platsansökningar. Drygt 3 OOO har anmält intresse för de ca 200
utannonserade jobben på BR.

"Selection of scientific publications from Core Unit Radio
Systems and Technology" är titeln på en samling tekniska artiklar från RCUR. Artiklarna är
skrivna under tiden maj -92 till
maj -93.
Tanken är att detta material ska
spridas inom Ericsson och även
lämnas ut till kunder. Den som vill
ha ett eller flera ex kan vända sig
till Sven Broddner, KI/ERA/T/
RF, memoid: ERASBR, tfn 757
05 29.

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

Grand Hotel erbjuder
trådlös telefonservice

ÉMHETER
FRÅGAR

cirka 30 Freeset-telefoner i
bruk.
- Med Freeset har vi fåttett
toppmodernt kommunikationssystem som ger våra
hotellgäster en unik teleservice, menar Peter Wallenberg Jr, direktör för
Grand Hotel.

Höll måttet

- Med Freeset har vi fått ett toppmodernt kommunikationssystem som
vice, säger Peter Wallenberg Jr, direktor för Grand Hotel i Stockholm.

På Grand Hotel erbjuds gästerna använda
Ericssons Freeset under sin vistelse.
- Lika viktigt som att bevara hotellets anrika atmosfär och traditioner är att tillgodose de krav
dagens moderna hotellgäster ställer, menar Peter
Wallenberg Jr, direktör för Grand Hotel.
På anrika Grand Hotel i Stockholm samlas prominenta gäster,
såsom statsmän, världsartister
och affärsmän från hela världen.
Sedan hotellet invigdes för drygt
hundra år sedan har man varit mån
om att bevara hotellets atmosfär
och traditioner, men har också
följt utvecklingen och anpassat
sig till de krav ett modernt hotell
ställs inför.

För en tid sedan installerade
Grand Hotel Ericssons trådlösa
kontorstelefoner, Freeset. Ficktelefonerna används både av hotellets egen personal och erbjuds
som telefonservice till gästerna.
- Intemtaionella affärsmän ställer idag höga krav på tillgänglighet. Att vara anträffbar kan vara
likaviktigfördensomborhäröver
natten som för den som bara äter

Bland personalen har arbetsledare, personal med
rörliga arbeen, och andra
nyckelpersoner utrustats
med Freeset. Det gäller t ex
hotellchefen, kökschefen,
värdinnor och rumsservice.
Freeset installerades i
samband med IMC (International Monetary Conference) som i juni år samlade
bankchefer från hela världen för konferens och logi
på Grand Hotel.
- Det var en konferens
som ställde extremt höga
krav på säkerhet och kommunikation. Här fick systemet verkligen visa att det
ger våra hotellgäster en unik teleser
höll måttet. Flera av gästerna uttryckte också uppskattning över personalens
lunch på snabba och väl fungerande kommunikation under konferenshotellet,
dagarna,
säger Hans Lindh.
förklarar
HansLindh
Pionjärer
hotellchef
På
Ericsson Paging, som sålt sysför Grand
temet
till Grand Hotel, är man
Hotel.
också
nöjda
med att ha fått ett av
Freeset ger
hotellen
i
"The
Leading Hotels of
både persothe
World"
att
välja
Freeset.
nal och gäs- Grand Hotel är dessutom det
ter möjligFreese
het att mer första hotellet i Sverige att installera Ericssons kontorstelefoner.
fritt röra sig i hotellet utan att beMed dem som referens hoppas vi
höva passa telefonen. Systemet
kunna bana väg för fler hotell, sätäcker hotellets samtliga 320 rum
ger Richard Magnebrant, försäloch sviter, 19 mötes- och bankettjare på Ericsson Paging.
salar, restauranger och övriga utHelena Andersson
rymmen. Radiotäckninger sker
med 29 basstationer och man har

Europeiska Freeset
tillverkas i Kumla
I Kumlafabriken ligger man i startgroparna för
tillverkningen av nästa generation Freeset.
- Det är DCT 1 8 0 0 med den nya Europastandarden som vi inom kort börjar serietill verka, berättar Margareta Mattsson, teknisk chef i Kumlafabriken.
Det ärefterföljaren till DCT900,
med den gemensamma Europastandarden på 1,8 GHz, som
Kumla förberett tillverkning av.
- DCT 900 har i mindre volymer
tillverkats av ERH i Holland.
Den terminalen kommer fortsätta att tillverkas i Holland, för-

klarar Margareta.
Att tillverkningen av DCT 1800
placerats i Kumlafabriken beror
till stor del på möjligheterna till
större produktionsvolymer.
Under ett års tid har Kumla deltagit i utvecklingsprojektet av DCT
1800-terminalen. Utvecklingen

Margareta Mattsson, teknisk
chef i Kumlafabriken.

har gjorts av Ericsson Business
Mobile Networks B V i Enschede,
Holland, vilket har inneburit ett
nära samarbetsprojekt
över
affärsområdesgränserna.

- Kumlas del i projektet har varit
att anpassa konstruktionen av
den nya terminalen till tillverkning i stora volymer. Vi har
också anpassat den till automatisk montering som gör den billigare att producera.
Hittills har prototyp och förserie producerats och ett m indre
antal terminaler har levererats
för att testas. Monteringslinan
står färdig och serieproduktionen väntas komma igång när
som helst. Leveranserna kommer att gå till stora delar av Europa.
Även terminalerna till systemet
för RLL (radio in the local
loop), där man ersätter tråd med
radio i fasta telenät,ska snart
börja tillverkas i Kumla.

Tipsa redaktionen om stora och sma nyheterti
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Motionerar Du
regelbundet?
Kjell Gustavsson, ECS,
Kumla
Inte än, men jag
ska börja göra
det. Jag är medlem i Lions och
där ska man till
hösten anordna
lite olika sportaktiviteter varje söndag. Bl a ser
jag fram emot att få spela innebandy.

Marie Linder, RSA,
Kista
Nja, i sommar
har jag visserligen
simmat
några
meter,
men till hösten
hoppas
jag
komma igång
"på riktigt". Nu
väntar jag bara på att startskottet
för ERAs gymnastik snart ska
komma.

Hans Brennwald, RSS
Göteborg, med dottern
Therese
Nej, inte regelbundet. Fastjag
rör mig en hel
del ute i skog
och mark som
scoutledare. Så
mycket
mer
hinner jag hellerinte med. Hela familjen är engagerade scouter. Therese är juniorscout.

Christina Landén, ERA,
Gävle
Ja, jag gympar,
cyklar, dansar
gärna
och
joggar. När det
handlar om motionslopp försöker jag
få
arbetskamraterna med. Nu i september är det
dags för "Gävle joggar jorden
runt". Gävlefabrikens 1 000 anställda är då indelade i 10 lag och
jag är "coach" för lag nr 10. Vi ska
se till att vi vinner, naturligtvis.

Ingalill Sjöman, ECS,
Kista
Ja, sedan något
år deltar jag i
gymnastiken i
ERAs sporthall.
Jag tränar ca en
gång i veckan.
Det känns skönt
att röra på sig dessutom är det roligt.

