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Bill Clinton provade Mobidem
Försäljningschefen vid Ericsson GE Wireless Computing Division,
Steve Smith var på plats när trådlös teknologi och dess olika användningsområden för en tid sedan presenterades för president Bill Clinton
och vicepresidenten Al Gore, vid Vita Huset.
Steve Smith tog tillfället i akt och visade presidenten ett Mobidem och
demonstrerade trådlös e-post. Presidenten provade själv den trådlösa
tekniken genom att skicka ett meddelande till vicepresidenten Al Gore.
President Bill Clinton antydde i sitt tal att den nya trådlösa tekniken
kan komma att spela en nyckelroll i framtiden och bidra till ökad sysselsättning.

Nya GSM-länder Mjärdevis nybygge igång

Turkiet, Vietnam, Grekland, Kina
och Island är nya GSM-länder för
Ericsson. När det gäller NMTsystem är Bulgarien ett nytt
land.Det är några av de fakta som
framgår av den senaste referenslistan (juli -93) som kommer från
trycket under de närmaste dagarna.
Av den framgår också att det
finns drygt 25 miljoner mobiltelefonabonnenter i världen. AntaletGSM-abonnenter är nu drygt
589.000.
Ericsson har ökat sin andel på
mobiltelefonimarknaden från 40
till 41 procent.

Startskottet för etapp ett och de 8 000 m2 kontorslokaler som i augusti
-94 ska stå klara i Mjärdevi gick häromveckan. Planerna för nybyggnaden, i anslutning till dagens befintliga lokaler, i Mjärdevi har tagits fram
i samarbete med Linköpings kommun och det kommunala fastighetbolaget Sanktera.
Etapp två kommer att starta senare i höst och hela nybygget ska vara
klart under 1995. Totoalt kommer då ca 1000 Ericssonanställda att
arbeta i Mjärdevi.
I och med de nyuppförda lokalerna kommer expansionsbehovet för
Ericssons nuvarande verksamheter i Linköping att säkerställas.

6 7 2 6 på BR i Sverige
Den sista augusti var vi 6 726 personer på affärsområde Radiokommunikation i Sverige. ERA är störst med 4 374 medarbetare. ECS
har 1444 anställda.
Flest BR-anställda finns det i Stockholm med 3 008 personer medan
Ku ml a kommer på andra plats med 1199 medarbetare.
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Seminarium om kretsloppsanpassad elektronik:

KOMMENTAREN

Teknik och miljö i samspel
kan
mm.

Inför hösten
EFTER ETT MYCKET BRA första halvår har "höstterminen" nu
kommit igång ordentligt. Vi har många stora åtaganden framför oss
så höstmånaderna kommer att bli arbetssamma men också spännande.
För en tid sedan var jag med på en nätverksträff för våra
"förändringsgeneraler" dvs nyckelpersonerna inom vårt förbättrings- och förändringsarbete, "Det andra steget". Det var för ungefär
ett år sedan som detta arbete startade. Även om tankarna med
förbättringsarbetet spridit sig i organisationen finns det fortfarande
medarbetare som inte hört talats om det. Detta får absolut inte leda
till att vi tappar geisten. Det är genom ett ständigt förbättringsarbete
som vi ska hålla oss "fit for fight". Hos de medarbetare som köpt
idéerna har det släppts loss stora krafter som bl a lett till effektivare
arbetssätt och högre kvalitet.
TRIM, Kapitalrationalisering och TQM, eller som vi kallar det,
"Det andra steget", allt handlar om samma sak - hur vi kan jobba
effektivare utan att det kostar mer. Vi måste kämpapå, för detta arbete
går inte av sig självt. Vi kommer dock att få valuta för insatserna
genom högre effektivitet och ökad trivsel.
MEDLEMMARNA i företagsledningen var för ett tag sedan med på
ett avsnitt av vår chefsutbildning, EC. Det är en utbildning som 500
chefer hittills gått.
För att en så stor verksamhet som vår, ska gå bra, krävs inte bara
duktiga ledare utan också gemensamma värderingar och begrepp att
arbeta utifrån. Dessa vill vi skapa bl a genom vår chefsutbildning. En
chef måste förstå sin roll som ledare och förebild. Han eller hon måste
vara mänsklig, ha respekt för individen och samtidigt kunna åstadkomma resultat. Det är mycket viktigt att vi värnar om den
entreprenörsanda som finns i organisationen och samtidigt håller den
ordning och reda som krävs för att ett stort företag ska fungera. Om
vi får ut dessa budskap genom chefsutbildningen får vi bra chefer.
KUNDKONTAKTER är alltid nyttiga. Jag har nyligen träffat flera av
våra största kunder och deras uppfattning om oss
som leverantör var ömsom vin och ömsom vatten. Här borde det vara mera "vin" för vår del.
Kunderna har valt Ericsson för att de med vår
hjälp ska kunna slå sina konkurrenter. Därför
förväntar de sig något som är bättre än vad andra
leverantörer kan erbjuda. Detta kan vi klaraeftersom vi har viljan, kompetensen och resurserna.
Då är det synd och onödigt att vi orsakar kundirritation genom dålig kvalitet och rent slarv.
Kundtillfredsställelse är en oerhört viktig del i vårt förändringsarbete.
Att vi verkligen har hög kompetens är det stora Japan-projektet ett
fint bevis på. Jag var nyligen med på flera demonstrationer i våra
labb i Kista. Det var fantastiskt att se hur man genom att arbeta
parallellt kan åstadkomma så mycket på så kort tid. Alla i projektet,
från ERE-gänget i Mölndal, konstruktörer och testare i Kista till produktionen i Gävle, gör ett utmärkt jobb. Det är genom så fina insatser
som kunderna även i framtiden ska välja oss.

Kurt Hellström

Invigningsfest
BR-personalen i Kista bör redan nu boka in torsdagen
den 28 oktober från kl 16.00. Då blir det fest och invigning av det nya kontorshuset i Kista. Mer information
kommer.
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miljöanpassas

Skrotning

T v Sten Hebert, chef för LME/G, den nybildade enhet som på koncernnivi ska
arbeta med miljöfrågor. I mitten Barbro Pettersson också från LME/G och t h
Sven Broddner, RCUR, en av arrangörerna till seminariet.

Både lagstiftning och marknadskrav kommer att
påverka morgondagens produkter ur miljösynpunkt.
För en tid sedan samlades kontruktörer och
produktionstekniker till ett seminarium som behandlade "Kretsloppsanpassad Elektronikkonstruktion".
- Förr eller senare kommer
kretsloppsanpassningarna att leda
till stora förändrinar i både arbetssätt och materialval. Högre marknadskrav kommer att ställas på att
morgondagens produkter är framtagna i balans med jordens resurser. Det säger Sten Hebert som på
LME är ansvarig för den nystartadeenheten, LME/G, som förhela

Ericsson-koncernens
räkning
kommer att arbeta med miljöfrågor.
För en tid sedan inbjöds tekniker
inom konstruktion och produktion
på BR av RCUR till ett halvdagsseminarim i Electrum i Kista. Seminariet behandlade lagstift-ning,
marknadskrav, ekonomi, hurelektronik- och produktionsbyggsätt

Arne Tolvgård, från
AR/T i Kista, presenterade en skrotningsstudie av radiobasstationen
RBS
882. Studien visar hur
man ur miljöhänsyn
på bästa sätt skrotar
radiobasstationen
och kan tillvarata och
återanvända vissa delar.
Från
Electrolux
kom Henrik Troberg
som berättade om hur
man genomfört en
livscykelanalys och i
enlighet med den börjat miljöanpassa företagets konstruktion
och tillverkning av
vitvaror.

Egna miljöanalyser
De huvudsakliga arbetsområdena för LME/G omfattar policies,
revisioner, kommunikation (extern såväl som intern), kompetens
(rådgivning, tillhandahållning av
verktyg, databaser mm).
- Vi kommer också attjobba med
egna analyser, hålla seminarier i
likhet med den på Electrum och
representera Ericsson externt genom exempelvis Industriförbundet i miljöfrågor, berättar Sten.
Varje affärsområde kommer
dessutom att finnas representerat i
internstyrelsen för den nya enheten.
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Dags för läsarnas tur i P R I M
Det var i mars i år som
Ericssons nya produktadministrativa system PRIM - togs i drift.
Hittills har de som
uppdaterat den tekniska
informationen haft
behörighet i PRIM. Nu
är det även läsarnas tur
att få tillgång till systemet.
Drygt 1 000 användare i Sverige
inom konstruktion, produktion,
marknad och logistik är i denna
omgång aktuella för introduktion
och utbildning i hur man jobbar
med Ericssons nya "produktkatalog" PRIM (PRoduct Information Management).
Alla som idag har behörighet i
CSDD och använt behörigheten
under 1993 kommer automatiskt
att få läsbehörighet i PRIM.
Sedan installationen i februari
har teknikadministratörerna, som
uppdaterar BRs produktinfo, helt
och hållet arbetat i PRIM. Den inmatade informationen har varje
timme överförts till CSDD som

Chefredaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Redaktion Kista: Gunilla Tamm, Helena Andersson,
tfn 08-757 05 21,
Fax: 08-752 08 09 Ericsson Radio Systems AB,
164 80 Stockholm
Lokalredaktörer:
Gävlefabriken: Barbro Albrektsson, tfn 026-15 60 89,
Kumlafabriken: Ivar Magnusson, tfn 019-842 59,
Linköpingsfabriken: Stefan Johansson, tfn 013 - 28 71 40

varit det system läsarna fortsatt att
hämta information ur.
- Omkring årsskiftet, när information och utbildning nått behöriga läsare kommer det gamla systemet (CSDD) att skrotas och
PRIM börjar gälla fullt ut, berättar
KristerSvensson.BR-ansvarigför
PRIM.
På sikt kommer alla Ericssons
bolag världen över att uppdatera
och hämta sin
produktinformation
PRIM. Här
hittar man
uppgifter om
närmare 1 mil
jon
Ericsson
produkter.
Uppskattningsvis
kommer cirka 20 000 inom koncernen att ha behörighet till systemet.

Utbildning i höst
PRIM är snabbare och mer flexibelt att använda jämfört med det
tidigare systemet. Uppläggningen
liknar MEMO, med rullgardinsmenyer och kortkommandon.
Om man dessutom utnyttjar
SuperSession kan man snabbt och

enkelt hoppa mellan alla IBMapplikationer man har. Alla som
får PRIM-behörighet får dessutom behörighet till SuperSession.

Tillvarata finesser
Uppdaterarna av PRIM har genomgått tvådagars utbildning. För
de som ska läsa och hämta utskrifter ur PRIM blir det ca en hal v dags
genomgång.
- PRIM är enkelt att arbeta med,
men för att användarna ska kunna
tillvarata de möj ligheter och finesser systemet har att erbjuda ger vi
en introduktion, förklarar Krister.
Höstens utbildningar koncentreras på BR-användare i Sverige.
- Därefter börjar vi det stora arbetet med att gå igenom alla BRbolag och bolag med BR-aktiviteter runt om i världen för att nå berörda med utbildning.
För den som har frågor eller sy npunkter kring PRIM går det bra att
vända sig till projektgruppen.
Kontakta Krister Svensson, tel
72720, Martin Forsberg, tel 70533
eller Tord Sonnegård, tel 70675.

Linköping, Mjärdevi: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11,
Lund: Anders Grynge, tfn 046-18 1472,
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

HA

ERA-Nyheter NR 7/93

3
Affärsenheten RMOA har gjort
många inbrytningar med AMPS
och D-AMPS-system i bl a Asien
och Latinamerika. 11 ex Malaysia
pågår nu förhandlingar om ett
landstäckande AMPS/D-AMPSsystem.

RMOAs marknader mer än bara USA
Den nordamerikanska marknaden svarar idag för
6 0 procent av affärsenheten RMOAs totala omsättning. Men i takt med att den amerikanska
standarden för mobiltelefoni (AMPS/D-AMPS)
antas av allt fler länder utanför Nordamerika ökar
ständigt RMOAs verksamhet i andra delar av
världen.
- Det gäller framförallt i Latinamerika, Asien och Oceanien, säger Sven-Christer Nilsson, chef
för affärsenheten RMOA.
Faktum är att AMPS (analogt)
och D-AMPS (digitalt) är världens mest spridda mobiltelefonstandard och att affärsenheten
RMOA är den största leverantören i världen på dessa system.
Marknadsandelen ligger på 35
procent, att jämföra med AT&T
och Motorola som har 30 respektive 21 procent av världsmarknaden.
- AMPS är mycket attraktivt för
ländersomjustpåbörjat uppbyggnaden av en infrastruktur för mobil kommunikation. Det beror bl a
på att APMS har en väl beprövad
teknologi, god funktionalitet och
är ett system som är relativt enkelt
att installera, menar Sven-Christer.
En annan fördel är att det finns
gott om leverantörer av billiga
mobiltelefoner till AMPS.

arna och på RMOA tror man att
möjligheterna till nya marknadsandelar i dessa länder är goda.
Jan Wäreby är marknadsansvarig på RMOA:
- AMPS har också gjort inbrytningar på många andra håll, inte
minst i Asien. I flera länder, t ex
Malaysia, förhandlar vi nu om ett
landstäckande AMPS/D-AMPSnät och i Taiwan pågår upphandling av ett D-AMPS-system. Till

Kraven från USA

Nya inbrytningar
Två exempel på länder som nyligen valt att dela ut licenser för
AMPS är Ryssland och Kina. Ericsson finns med i förhandling-

Sri Lanka, Vietnam, Myanmar (fd
Burma) och Pakistan har vi sålt
analoga system. Dessutom har vi i
den här regionen aktiviteter i bl a
Sydkorea, Filippinerna och Indonesien.
I Australien växer det befintliga
AMPS-nätet snabbare än någonsin.
- Tillväxttakten är 30 000 nya
abonnenter i månaden och samma
ökning beräknas gälla även för
1994, säger Jan.
I Nya Zeeland är Ericsson leverantör av ett D-AMPS-system,
som varit i drift sedan december
förra året. Latinamerika är också
ett starkt fäste för RMOAs verksamhet. Mexiko har regionens hittills enda landstäckande system
som fortfarande expanderar kraftigt. Mexiko beräknas också snart
vara igång med ett digitalt system.
Venezuela, Argentina, Brasilien,
Puerto Rico, El Sal vådor och Kuba
är
andra
AMPS-marknader
RMOA levererat till.
- Under hösten väntas också
Colombia och Equador släppa licenser för AMPS. Digitala system
lär också bli aktuella i flera av länderna.

- Ericsson är med 3 5 procent av
marknaden världsledande på
mobiltelefonsystem med AMPSstandard, säger Sven-Christer
Nilsson, chef för RMOA.

Då den starkt övervägande delen
av RMOAs marknad finns i
Nordamerika (där också 30 procent
av
världens
totala
mobiltelefonabonnenter
återfinns) är det naturligtvis viktigt
med lokal förankring.
I och med omorganisationen för

drygt ett år sedan (då affärsenheterna bildades) har RMOA
idag en verksamhet som fungerar
väl. Liksom påandrahåll har antalet anställda ökat, idag är man ca
480 i Sverige.
- Dagens organisation gör det
lättare för var och en att fokusera
sig på sin roll, menar Sven-Christer.
Den lokala förankringen i USA
omfattar försäljning, marknadsföring och produktion, medan försäljning och produktion för marknadernautanförNordamerikasker
i Sverige. På EMC i Kanada sker
all systemutveckling för AMPS
och D-AMPS. I Sverige koncentrerar man sig på radioutvecklingen, alltså radiobasstationerna.
- Övergången till digital teknik
kräver ett helt ny tt sätt att tänka och
har påverkat allt från implementering (nätplanering), konstruktion,
installation till marknadsföring
och försäljning.
Till det faktum att Nordamerika
är RMOAs största marknad hör
också att USA är tongivande vad
gäller nya marknadskrav. Dessa
krav kommer dessutom att öka i
takt med avregleringar och nya
aktörers inträde på telekommarknaden.
- Vi ar dock väl rustade och kommer att ha det som behövs för att
klara att möta de nya lösningar
marknaden förväntar av oss, menar Sven-Christer.

Persontelefoni
En sådant marknadskrav gäller
PCS (personal communications
services) - persontelefoni. PCS
kommer att erbjuda helt nya typer
av tjänster, både för privatpersoner men initialt framför allt för företag. De gäller funktioner för
videoöverföring,
bildtelefoni,
data mm, där radiotekniken kommer att spela en ökande roll.
- Radio är ett mycket intressant

- Tillväxttakten i t ex Australien
ligger på 3 0 0 0 0 nya abonnenter i månaden, säger Jan
Wäreby, marknadsansvarig på
RMOA.

DET T I L L ?

Ulf Heligesson
Ny personalchef
på Ericsson Radio
Access AB
- Tack bara bra. Jag började den
första september och har hunnit
träffa en del nyckelpersoner. RS A
är ett fint företag och det är roligt
att vara här även om det inte är
helt lätt så här i början.
- Du har erfarenhet av Ericsson
sedan tidigare?
- Ja, det stämmer. Mellan åren
1983 till -89 arbetade jag som
personalansvarig på Ericsson i
Mölndal. Närmast kommer jag
från AB V i Saudi, där jag varit personalchef under fyra och ett halv
år.
- Vilka erfarenheter av tiden i
Saudi tar du med dig till RSA ?
- Där var jag med att bygga upp
verksamheten från 25 till 3 000
anställda från 19 nationer så jag är
van att arbeta med människor från
olikakulturer och religioner. Mina
upplevelseravGulfkriget har gjort
mig ödmjuk inför livet. Det är dagar som jag aldrig kommer att
glömma. Under den tiden lärde jag
känna mig själv och jag vet vad jag
kan klara.
- RSA är inne i ett expansivt skede.
Kommer ni attanställaflermedarbetare?
- Idag är vi 510 personer. Under
det närmaste ett och ett halvt året
har vi behov av 50 tjänstemän och
50 kollektivanställda.
- Vilka är dina närmaste arbetsuppgifter?
- Att lära känna RSA, förstå
affärsverksamheten och miljön.
Härfinns kreativitet och frihet som
en del anställda är rädda ska försvinna i och med att företaget tillhör den stora Ericssonfamiljen.
Det är viktigt att förvalta de goda
egenskaper som RSA har och samtidigt är det nödvändigt att dra
nytta av den uppbackning som den
stora Ericssonkoncernen kan ge.

- Vad gör du helst på fritiden ?
- Just nu är det flyttning och
alternativ. Att dra kabel är ju som
uppackning som gäller. Så småalla vet ganska kostsamt.
På RMOA räknar man med att ningom hoppas jag kunna spela
ha PCS-system klara att levereras tennis. Jag tyckerocksåom att vara
ute i naturen. (I år missar jag älgomkring 1996-97.
Närmare i tiden ligger den fort- jakten gå grund av löneresatta digitala uppbyggnaden i visionen.) För mig, som kommer
Nordamerika. Efter ordern i som- från Göteborg och min fru som är
ras ska ett D-AMPS-system 'ara från Kanada, är Stockholm en ny
klart att tas i drift i Dallas, februari stad, som vi nu håller på att upptäcka.
-94.

Helena Andersson

GT
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Temperaturen stiger
för CMS 3 0 till Japan

•mm
•

Nu är de första fullständiga basstationerna för
CMS 3 0 levererade till TDP i Tokyo. Den 3 september gick den första leveransen från Arlanda
via Helsingfors med flyg till Tokyo.

fr Holland

- In i det sista var det några spännande timmar innan allt kom
iväg, eftersom det samtidigt som
leveransen skulle ske utbröt en
strejk bland flygpersonalen i Köpenhamn, berättar Karl-Olov
Lindroth, logistikansvarig för
basstationsleveranserna till Japan.
Innan utrustningen kom iväg
hade den först genomgått en noggrann leveransinspektion vid
lagret i Gävlefabriken. Varje detalj kontrollerades innan förpackningarna förslöts för att
nästa gång öppnas av kräsna japanska kunder.
Dessför innan hade sex fullständiga basstationerlyftsurlagret för att monteras och testas

Radiobasstationerna och växelutrustningen står packad och klar i två
langa rader. Den totala vikten är 7 1 ton • den hittills tyngsta
leveransen spedition i Kista har skeppat iväg.
Foto: Thomas Hancock

7 1 ton mobiltelefoni-utrustning - ER As största leverans någonsin - lämnade för några veckor sedan
Arlanda med destination Kina.
Det är serviceenheten Central Transport och Spedition som svarar för exporten av ERAs och ECSs
produkter till dotterbolag och kunder. Härifrån styrs
också importen från BRs utländska leverantörer.
För speditionsenheten I/L har det
varit en mycket kraftig ökning av
antalet exportärenden under året.
Jämfört med 1992 har antalet
exportavgångar under årets första
sju månader ökat med 80 procent.
Framfört allt Kina, men också
USA och Tyskland, hör till de
stora mottagarländerna.
Flera stora kontrakt tillsammans med överflyttningen av
ETX AXE-verksamhet
för

naste åren har importen ökat med
20-30 procent per år. Vi har i snitt
275 sändningar i veckan. Under
en rekordvecka i våras deklarerade vi över 350 sändningar, säger
Thomas Hancock, chef för
speditionen i Kista.

Deklarerar mot tullen

Speditionen haridag lömedarbetare. Under hösten kommer man
att flytta från Borgarfjord till bottenplanet i Borgen ( fd Independent-huset).
Arbetet är uppdelat på export- och importavdelning,
där man idag är nio respektive fem medarbetare. Under året har personalen utökats med fyra personer.
- Tack vare vårt nya
datoriserade administrativa system har vi ändå klarat
den
ökade
arbetsmängden på relativt
få nyanställningar, menar
Thomas.
Det är TDM, Trade Data
Management, som idag används vid hanteringen av
alla import- och exportärenden. Rutinerna har förändrats
och pappersmängden minskat betydThomas Hancock år chef för speditioligt sedan TDM infördes.
nen i Kista
Spedition har exempelmobiltelefoni till ERA är bidra- vis fått dispens att själva sköta degande orsaker till den kraftiga ök- klaration av tull och moms direkt
mot tullverket. I år beräknas närningen av exportärenden från
mare 15 000 tulldeklarationer
Kista.
- Också på importsidan har an- hanteras av importavdelningen.
Stefan Ryman är den som antalet ärenden ökat. Under de se-

hemma i Kista. Detta för att säkra
att allt skulle klaffa under leveransen och i fält.
Nu har alltså CMS 30 fas tre
kommit in på upploppet, där de
viktiga händelserna framöver är
start av "total system test" 1
decmber -93 och "cutover" 1 februari -94 inför målet att kunden
skall komma i kommersiell drift
den 1 april nästa år.
I Gävle har man nu uppnått produktionen av 100 TRX per vecka.
För att visa temperaturen på
projektet när det nu kommit in på
upploppet har en termometer satts
upp utanför Harrys restaurang i
Kista där den visar hur de viktiga
målen passeras i tiden.

Örjan Sahlin

Erik Ehrenfors, ansvarig för fas
3 av CMS 30-projektet, pekar
på termometern som visar att
de första basstationerna nu
levererats till Tokyo, Japan.

Riktlinjer för föräldraledighet

Kontakter med jobbet viktigt
For att klara den tunga lasten anlitades världens största fraktflygplan, en Boeing 7 4 7 som chartrades från Holland. Dess totala kapacitet år 1 0 0 ton. MobiHelefoniutrustningen tillhörde
den största order Kina någonsin lagt på mobiltelefoni och levererades till Guangdong Mobile Communications Corporation, i Guangdongprovinsen. Det totala ordervärdet år 1,1 miljarder svenska kronor och systemet av TACS-standard.
Foto: Thomas Hancock

Rekordleverans för spedition i Kista:

7 1 ton till Guang
svarar för de administrativa systemen. Han ser möjligheter till fler
nätverk som framöver kan effektivisera arbetet ännu mer.
- Idagjobbar vi elektroniskt mot
verksamheterna i Japan och Australien. Nästa steg blir att ytterligare utveckla kommunikationen
utanför Ericsson. Mot speditörerna, tullen, våra ombud på Arlanda och på andra håll, säger Stefan.

Förutom deklaration av tull och
moms
ansvarar
importavdelningen för att leveranserna
når mottagarna på fabrikerna och
övriga beställare. ERA, ECS och
RSA beställer produkter från ca
60 leverantörsländer världen
över.

Tullrestitution
-Vikontrollerar att dokumentation och transporter från leverantören fungerar och håller kontinuerligakontakter med inköparna på
de olika enheterna inom BR, berättar Magnus Öhnedal, ansvarig
för importen.
Man jobbar också med s k tullrestitution. Det innebär att företag
från tullverket kan få tillbaka inbetald tull, för t ex komponenter i
en mobiltelefon, när den färdiga
produktens slutmarknad ligger
utanför Sverige.
- Vi har även hand om
försäkringsfrågor vid förlust eller
skada vid exporterad/importerad
transport. Dessutom ser vi till att
transporterna
i
de
olika
leverantörsländerna
fungerar
som de ska.

Med i förhandlingarna

På exportavdelningen skriver man ut all dokumentation och bokar transporterna för de gods som ska
till kunder och dotterbolag världen över. Hår ses fr v Anna Adolfsson, Annika Hallberg och
exportchefen Lars-Christer Bitte.

Hanteringen av exporten följer
idag väl definierade rutiner. En
turlista uppdateras två gånger per
år där transportavgångarna till
alla delar av världen finns noterade. Denna turlista finns även i
fabrikerna, som då också ges

bättre möjligheter att planera och
prioritera i arbetet.
- Samarbetet mellan marknad,
exportavdelningen och fabrikerna fungerar idag mycket bra.
Vi finns ofta med redan vid
kontraktsförhandlingarna och har
dågodamöjligheterattpåverkade
detaljer som rör exportdelarna,
förklarar Lars-Christer Bitte,
anvarig för exporten.
- Det operativa arbetet för oss
börjar vid en packad låda.
Så snart en packrapport når
exportavdelningen från fabrikerna påbörjas arbetet med att
ställa ut nödvändig dokumentation.
- Den information som registreras hos oss hamnar som fakturaunderlag och följer sedan godset
hela vägen fram till kund.
På exportavdelningen ansvarar
man också för kurirservicen
DHL, där försändelsen når mottagaren var som helst i världen inom
högst fyra dygn.

Helena Andersson

Det är nödvändigt med
en dialog mellan chef
och den som är barnledig. För att det ska
fungera bra finns det
nu nedskrivet vissa
riktlinjer vad gäller
föräldraledig personal
på BR i Sverige.
-Under arbetet med vårt
jämställdhetsprojekt fanns det anledning att titta lite närmare på hur
rutinerna fungerar i samband med
barnledighet. Därför har vi
intervjuat alla anställda som
kommit tillbaka från föräldraledighet det senaste året och vi har
också intervjuat deras respektive
chefer. Det berättar Hans Hansson, BR/H, som är huvudprojektledare förjämställdhetsarbetet på BR i Sverige.

Rutinerna runt föräldraledighet fungerar utmärkt på många
håll.Påandrahåll är det sämre och
där kan de framtagna riktlinjerna
vara till hjälp. Dessa ska ses som
ett "körschema" inför och under
barnledigheten och inför återgången till arbetet.
I riktlinjerna understryks vikten av regelbundna kontakter med
chefen och arbetskamrater.
- För många unga kan det kännas frustrerande att bilda familj,
säger Hans. Genom att skapa en
positiv arbetsmiljö ska valet inte
stå mellan arbete eller barn utan
både ock. Det är viktigt för att vi
ska behålla och även kunna rekrytera duktiga medarbetare.

Chefens ansvar
Under föräldraledigheten är det
viktigt att informationen fungerar
mellan arbetsplatsen och den som
är föräldraledig. Ett fungerande

infomationsflöde
underlättar
klart återgången i tjänst. Att detta
fungerar är chefens uttalade ansvar.
Vid en ev omorganisation ska
den som är barnledig inte "glömmas bort". Den "avlämnande"
chefen är ansvarig ända tills den,
som är föräldraledig, har en tjänst
hos en ny chef. I de fall då det
uppstår ett "chefsvakuum" är det
personalenheten som tar över ansvaret för den som är barnledig.
Genom barnledighet kan det bli
möjligt för andra medarbetare
med arbetsrotation. En möjlighet
som inte bör glömmas bort.
På BR i Sverige är det ett 50-tal
anställda om året som är
föräldralediga.
Den som vill ta del av "Riktlinjer: föräldraledighet", kan kontakta sin personalenhet.

GT

Medaljregn vid årets KCM

Allt var noga packat och förberett inför lastningen. Planet kom via Holland och
stannade bara på Arlanda i ca fyra timmar innan det färdiglastade planet lyfte
mot Kina.

Foton: Thomas Hancock

Koncernmästerskapet i
friidrott arrangerades i år
den 21 augusti av Ericsson
Cables IK i Hudiksvall.
Väderleksrapporten spådde
ihållande regn, men det enda
som regnade - åtminstone
över BRs deltagare - var
medaljer.
BRs enda representant från
Kista, Juha Hankkila, vann inte
mindre än fyra grenar vid årets
koncernmästerskap. Han vann
kulstötning, diskus och blev i sin
klass tvåa i längdhoppstävlingen. Detta resulterade i att Juha
fick flest poäng och även vann
veteranklassens trekamp.
Det var annars från Kumla SK
och ERA IF i Linköping övriga
BR-representanter kom. På
damsidan
gjorde
Camilla
Wellsén, Kumla SK, flera fina
resultat. Camilla
vann
da i nk lassens
100
meter,
längdhoppstävlingen och 800
meter.

Juha Hankkila från ECS i Kista, vann veteransklassens kula, diskus och 1 5 0 0 m samt därigenom även trekampen. Tvåa på
pallen hår år Ulrich Vilmar (LIME) och trea Sven Andersson (ERE).

Fyra killar från ERA IF, Linköping såg till att vinna stafetten 4 x
100 meter. Andra det gick bra för
var bl a Åke Davidsson (ERA IF,
Linköping) som vann herrarnas
100 meter. Stefan Backlund

(ERA IF, Linköping) blev tvåa
på 5 000 meter i yngre oldboysklassen. Magnus Johansson
(Kumla SK) slutade också han
tvåa i herrarnas höjdhoppstavling. Grattis till er alla!
HA
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O Ericsson-bolag med
BR-aktiviteter
#

BR-bolag

Indonesien
Irland
Island
Italien
Japan
Kanada
Kina
Korea
Kroatien
Kuwait
Litauen
Malaysia
Marocko
Mexiko
Nigeria
Nya Zeeland
Norge
Oman
Pakistan
Polen
Portugal
Ryssland
Saudiarabien
Schweiz
Singapore
Slovakien
Spanien
Sverige
Taiwan
Thailand
Tjeckien
Tunisien
Turkiet
Tyskland
Storbritannien
Ungern
USA
Venezuela
Vietnam
Österrike

Algeriet
Argentina
Australien
Bahrain
Belgien
Brasilien
Chile
Danmark
Egypten
El Salvador

i

!

Bolagsaktiviteter i 6 0 länder*
BR har bolagsaktiviteter i ett sextiotal länder i världen. Formerna kan variera, med allt från egna dotterbolag, Major Local Companies till Joint Venturebolag på vissa marknader eller enbart tekniska
kontor.
- Den lokala förankringen är oerhört viktig för att
skapa förtoende hos kunden, menar Olle Sten, ansvarig för BR-funktionen International Operations.
Vid inbrytning på nya marknader
med uppbyggnad av infrastuktur
är den lokala förankringen lika
viktig som stödet från Ericssons
huvudbolag.
- Det tekniska stödet från Ericsson måste finnas till hands tills
dess kompetens och erfarenhet
byggts upp på det lokala bolagen,
säger Olle Sten.
En hög kompetens finns idag på
många lokala bolag. Förutom
egen marknadsföring, har man på
en del håll även produktion och

egen teknisk utveckling. Ledningen för tre affärsenheter inom
BR återfinns idag även utanför
Sverige. Det gäller RPAG (lokala
personsökare) som har utveckling, tillverkning och marknadsföring på ERH i Holland, det gäller RMOT (mobiltelefoner) i
RTP, Raleigh, USA. Däremot
sker utvecklingen av icke AMPS/
ADC-telefoner i Lund. Den tredje
affärsenheten är RMLR (landmobil radio) inom EGE i
Lynchburg, USA.

- Den lokala förankringen gör
det också lättare att anpassa tekni ken till kundernas specifika behov, påpekar Olle.

Egen export
En stor del av BRs fakturering utomlands går via Major Local
Companies (MLC). Till de större
hör EPA i Australien, Fatme i Italien och TIM i Mexiko, samt naturligtvis BRs egna MLC i USA,
Ericsson GE Communications
(EGE) med huvudsäte i Raleigh.
På EPA har man egen tillverkning
och
försäljning
av
mobiltelefonsystem. Det man
producerar är radiobasutrustning
för AMPS och kompletta system
exporteras utöverinstallationerna
i Australien. På sikt räknar man
även med att tillverkning och export av digitala GSM-system kan
bli aktuellt.

Framöverkommertroligenalltfler Ericsson-bolag utanför Sverige att i likhet med EPA kunna
sköta installationer, marknadsföring och försäljning.
- Det gäller både på den egna
hemmamarknaden och på utsedda närliggande marknader.
Exportaktiviteterna måste dock
ske i mycket nära samordning
med de centrala marknadsfunktionerna.

Utbildning i Malaysia
De snabbast växande marknaderna finns idag i Asien. Kina hör
till de mest progressiva och här är
flera joint venture-bolag under
uppbyggnad. BRs dotterbolag,
ECH, i Hong Kong är en viktig bas
i regionen, liksom ECM i Malaysia, med ett stort utbildningscentra dit kunder från Asien och
Oceanien kommer för att lära sig

mobiltelefoni-teknik.
- I Malaysia har vi monopolställning på landets TACS- och
NMT 450-system. Landet har
idag fyra utsedda operatörer, där
vi nu förhandlar med Mobicom
om ett AMPS-system. Den andre
nykomlingen Binariang har fått
en GSM-licens som Ericsson lämnat offert på.

Bättre kundprofilering
För att få bättre koordinering och
kundprofilering arbetas det med
att på respektive marknad samlas
under ett Ericsson.
^
- Det kan ge färre fristående bo-^pjsf
lag på de utländska marknaderna,
men en bättre överblick. Fördelen
blir också att vi blir ett ansikte utåt
mot våra kunder, säger Olle.

Helena A n d e r s s o n * ^
III: Leif Sundberg^^

Gävleresa, möten och joggingrundor
Tisdag 7 sept

Anders Samuelsson,
chef för Linköpingsfabriken har skrivit dagbok
6 - 1 2 september.
Måndag 6 sept
Tar tåget 7.22 från Linköping för
att åka till Gävlefabriken och
träffa Anders Thörn. Lite benchmarking och info-utbyte mellan
fabrikerna är väldigt nyttigt. Vi
diskuterar bl a produktivitetsfaktorer och arbetstider för våra
enheter. Hinner läsa en hel del
TQM-info under tågresan. Är
hemma kl 22.30.

Är på jobbet 7.30 och förbereder
fabrikens ledningsmöte. Utöver
ordinarie genomgång så redovisar Olle Thorell läget i projektet
för nyetableringen i Mjärdevi.
Mycket stimulerande för alla att
få delta i utformningen av en ny
fabrik, som vi hoppas ska stå klar
under våren 1995.
Efter lunch har vi ett s.k.
samordningsmöte mellan enheterna i Linköping dvs ERA/PL
(fabriken), ERA/JL (utvecklingsverksamheten i Mjärdevi)
samt Programatic. Dessa givande diskussioner har vi 4-5 om
året.
Avslutar dagen med genomgång av posten samt att Bengt
Sjöström briefar mig om kryptotelefonprojektet.
Hemma kl 18, då jag tar en
joggingrunda i Vidingsjöspåret.

Onsdag 8 sept
Som vanligt påjobbetca7.30och

tar mig an lite pappersarbete.
8.15fortsätterviiledningsgruppen
den policydiskussion om lönesättning som vi startade för en
vecka sedan.
Kl 10 sätter jag mig i bilen och
åker till Kista för s.k SVP-möte
(sälj- och verksamhetsplanering)

med ledningen för G-divisionen.
Hämtar upp Crister Ek i Nyköping, där han lämnat sina
småttingar för tillsyn hos den
äldre generationen under dagen.
SVP-mötena är mycket viktiga
för att vi ska kunna prioritera och
styra fabriken på bästa sätt utifrån
marknadens behov.

Avslutar med ett möte på RS A.
Hemma i Linköping vid 19-tiden.

Torsdag 9 sept
Börjar dagen med ett styrmöte i
PIL-projektet. Det är ett projekt
stött av arbetslivsfonden och syftar till kompetensutveckling i
verkstaden. Kl 9.30 och fram till
1 unch har vi genomgång med arkitekterna i programgruppen för ny
fabrik.
Efter lunch en fabriksrunda. Vi
har skapat mycket bättre lay out
och flöde i fabriken efter stora
ändringar under semestern.
Kl 15 har delar av ledningen en
genomgång med Åke Fahlén och
Börje Blomroos om planerade
utlandsprojekt för RDEC. På
kvällen dags för joggingrunda
igen.

Fredag 1 0 sept
Ägnar förmiddagen åt att sammanställa
månadsrapnorten.
Träffar Dick Barkehed pr vår personalavdelning för att s' över den

handbok vi håller på att sammanställa för internkontroll av arbetsmiljön. Efter lunch fabriksrunda
och sedan utvecklingssamtal med
Crister Ek.
Tar en joggingrunda vid 18-tiden
och gör sedan helg.

Lördag 1 1 september
Lördagen ägnas åt städning och
attplockaendelfruktiträdgården.
Mycket päron men lite äpplen i år.
På kvällen går Karin och jag på
Linköpings trevliga teater. Ser
"Alla dagar och alla nätter" av
Margareta Garpe. Bra föreställning.

Söndag 1 2 sept
Åker till sommarstugan i Pataholm och hälsar på min gamle (83
år) far som bor i närheten. Han
bjuder på lunch. Maria får övningsköra både ner och hem. Nu
fårman väl snart frågaomman vill
låna bilen en stund.

Anders Samuelsson

ERA-Nyheter NR 7/93

7

Nu kräver framgångarna
skärpta säkerhetsregler
Det går bra för Radiokommunikation
med stora order och presentation av
nya produkter. Med framgångarna
följer ökade risker för stölder, industrispionage och sabotage. För att
säkra den positiva utvecklingen
måste säkerheten skärpas.
- Ett tråkigt bevis på att våra produkter äreftertraktade är den stora
stölden i Kumlafabriken för någon dry g månad sedan, säger Stellan Svensson, BRs säkerhetschef.
Innan dess var det den sk Teleligan som vi rapporterat om i tidigare nummer av ERA Nyheter.
För att påtala skärpan i rådande
situation och öka förståelsen hos
varje medarbetare, har det nyligen gått ut ett meddelande till
samtliga BR-anställda i Sverige.
Där poängteras bl a att det är
dvändigt att alla som vistas i
ara lokaler bär sitt ID-kort eller
besöksetiketten synligt. Dessa är
nämligen "kvittot" på att man är
behörig i lokalerna. Träffar man
Då en okänd person utan ID-kort
er besöksetikett ska man följa
oe;
enna person till receptionen,
som vidtar nödvändiga åtgärder.
På samma sätt gäller att man inte
av "hygglighet" ska använda sitt
kort för att öppna dörrar och

rotationsgrindar för andra
personer. Var
och en öppnar
för sig.

Använda
kortläsare
Att man måste
använda
sitt
kort i kortläsare
även under dagtid
för
att
komma in blir
allt vanligare. I
det nya huset
hos ERA i Kista behövs kortläsare för reglering av tillträde i
enlighet
med
säkerhetsdirektiven. Här har man redan
från början byggt in säkerheten på
rätt nivå.
I säkerhetsmeddelandet påpekas också att man inte utanför
tjänsten får föra ut material som

Som lärare till
Lynchburg
Under två veckor har 13 medarbetare i Lynchburg lärt sitt lödteknik och vissa reparationsarbeten. Lärare var Anne-Marie Fridman från Kumlafabriken.
Anne-Marie har arbetat 13 år i
Kumlafabriken, först som montör
och instruktör och under de sete sju åren som lärare.
Det var 13 mycket aktiva
elever som jag hade och alla sög åt
sig kunskaperna som svampar,
säger hon och tillägger:
- Det var första gången jag var i
A så det var verkligen en stor
upplevelse.
Under våren besökte ett 20-tal
medarbetare från Lynchburg
Kumlafabriken för att se hur produktionen fungerar.

tillhör Ericsson. Den som har
Ericssonägd utrustning hemma, måste ha ett skriftligt godkännande eller kvitto från Ericsson, som styrker detta.
- De punkter som tas upp i
säkerhetsmeddelandet är ingenting nytt, förklarar Stellan. Det är
bara en påminnelse om gällande

regler och att viss skärpning kan
komma att införas. För att klara
fastställda kundåtaganden måste
såväl verksamhet som personal
skyddas. Detta görs bäst genom att
alla hjälps åt att följa gällande
säkerhetsregler.

GT

Seminarier för bred
BR-kunskap
Att sprida kunskap och lära av varandra. Det är
tankarna bakom de lunchseminarier som startat
för BR-personal i Kista. För ett tag sedan var det
Magnetic, som presenterade företaget, arbetssätt, produkter, marknader och konkurrenter.

Anne-Marie Fridman instruerar
en av sina amerikanska elever
Ann Childress.

ERAs företagshälsovård
flyttar
tillfälligt
Företagshälsovården
vid ERA flyttar 24 september tillfälligtvis till
Färögatan 2, plan 4
(Företagshälsovården
EKA).
Under hösten kommer våra nuvarande lokaler att byggas om
och utökas men enligt ^g
planerna kommer vi att
vara på plats igen den
22 november och då
tillsammans med personalen från företagshälsovården Ericsson
Components AB.
Under ombyggnadstiden tilllämpas ordinarie öppettider och

EG ur kvinnlig
synvinkel

- Inom BR finns en otroligt stor
mängd kunskap. Det är för att
sprida denna kunskap, lära av
varandra och samtidigt hitta en
gemensam nämnare, som vi i
våras startade dessa lunchseminarier, säger BRs personaldirektör Lars Åkeson. Ibörjanav
sommaren presenterade affärsenheten RMOA sin verksamhet
och för några veckor sedan var
det Magnetics tur.
- Seminarierna är på ungefär
en och en halv timme utan paus
och hålls under lunchtid. Under
hösten är fem seminarier
inplanerade, berättar Lennart
Pihl,
som
arbetar
på
Competence
Development
Center, RMOG, och ansvarar
för lunchseminarierna.
- Meningen är att dessa presentationer inte ska vara en engångsföreteelse utan återkomma regelbundet. Det är nödvändigt eftersom det hela tiden

händer så mycket inom varje del av
BRs verksamhet, förklarar Lars.

För alla
Lunchseminarierna ska ge bred
kunskap och vara intressanta för
alla oavsett vad man arbetar med
och hur länge man arbetat inom
BR. Det ska handla både om arbetssätt, produkter, kunder och
konkurrenter.
Med hjälp av seminarierna vill
man även visade möjligheter som
finns att pröva på andra arbetsuppgifter inom affärsområdet. Detkan
alltså vara ett sätt att öka rörligheten på BRs interna arbetsmarknad.
- Vi har utvärderat de två seminarier som vi haft hittills och de visar
att dessa är uppskattade, så vi är
inne på rätt spår, säger Lennart.
Den som vill ha mera information
om verksamhetspresentationerna
kan kontakta Lennart på memo,
ERA.ERALR.„ _

Gunilla Tamm

PRESSKLIPP

telefonnummer. Kartskissen visar vår tillfallliga adress.

Företagshälsovården

Amstrad tar över

GSM till Jersey

Det brittiska datorföretaget
Amstrad tar över den danska
mobiltelefontillverkaren
Dancall A/S. Det är första gången soiri Amstrad engagerar sig i
mobiltelefonverksamhet.
Berlinske Tidene 7 sept

Alcatel Network Systems UK, har
fått kontrakt i England. Företaget
ska leverera ett GSM system till
Jersey Telecoms. Utrustningen
tillverkas av Alcatels dotterbolag
i Belgien, Tyskland och Frankrike.
La Tribune Desfosses 3 sept

EG - bakgrund och framtid med
speciell betoning på kvinnofrågor var temat för höstens första
föreläsning för Ericsdotter.
Drygt 40-talet medlemmar lyssnade till ett intressant och objektivt anförande av Anita Harriman. Anita är en av de ca 30
ambassadörer, utbildade av
Team Europa som ska sprida
kunskap om EG i Sverige. Hon
har också föreläst om EG på
ABF.
Efter en kort historik över hur
EG bildades redogjorde Anita
för EGs organisation och hur
delegaterna utses. Hon gick sedan in på vad EG kan innebära
för kvinnorna när det gäller t ex
sysselsättning, familjepolitik
och jämställdhet. Hon betonade
att internationellt arbete mellan
kvinnor är viktigt.
Nästa föredrag blir den 12 oktober. Då kommer Cecilia von
Mehlen och berättar om sin bok
"Den falska orgasmen".
Den som vill veta mer om nätverket Ericsdotter är välkommen att kontakta Cecilia Hedin,
tfn 41096.

ERA-Korta
Nyheter
Roger Cederholm och Peter
Fehrm, båda från ERA, har flyttat
till Kina.
Ulf Magnusson, ERA, är nu stationerad i Japan.
I Kuwait arbetar Bo Waldell,
ERA.
Jan-Erik Johansson och Anders
Lindström båda från ERA är stationerade i Singapore.
Till Lynchburg, USA har
Bengt Undén, ERA, flyttat.
Juhan Kaaman, ERA, arbetar i
Richardson, USA.

Golfmästerskap
För ett tag sedan arrangerade
Ericsson Kista Sportklubb
klubbmästerskap i golf. Tävlingen gick på Stockholm Lindö
Park och spelades över 36 hål.
Klubbmästare blev Peder
Laitamaa, ERA, med 159 slag.
Tvåa kom Leif Sunnegårdh,
ERA, med 167 slag och trea Olle
Grimlund, ERA, med 172 slag.

Döp den nya
gästmatsalen
Den nya gästmatsalen öppnar
snart. Vad ska den heta? Något
passande med anknytning till
Radiokommunikation. Tänk till
och var med i namntävlingen.
Vinnaren
presenteras
vid
invigningsfesten den 28 oktober.
Namnförslag skickas till BR/
KB Ingvar Bevenius.

Biblioteket flyttar
Fr o m 23 september finns vi på
plan två i nya husets B-korridor.
Välkomna!

mm

Centralservice i humla servar

Telefoner från när och fjärran
Singapore, Flen, Birmingham och Berlin... på Centralservice i Kumla samlas
telefoner från Europa och Asien för
reparation. Hit kommer telefonerna
antingen via Ericssonbolag ute i världen
eller när det gäller Sverige i en påse
från posten.
I mitten av maj flyttade Centralservice in i nybyggda lokaler ett
stenkast från Kumlafabriken.
- Tidigare höll vi till i materialhallen på fabriken och hade då 3 30
kvadratmeter till vårt förfogande.
Nu har vi fått rejält med utrymme,
1200 kvadratmeter och vi har
byggt upp verksamheten som en
egen liten fabrik. Det berättar
Lars-Åke Sundquist, chef för
Centralservice, som har 60 medarbetare. Arbetet sker i dag- och
nattskift. Teknikerna som fel-

Lars-Åke Sundquist är chef för
Centralservice, som ligger i ett
nybyggt hus alldeles intill Kumlafabriken.

söker har sin arbetsplats bredvid
montörerna, som reparerar. På det
sättet fungerar arbetet mycket
snabbt och smidigt.
Just nu arbetar 18 personer med
GSM-telefoner och 25 personer
med telefoner till NMT och
TACS-systemen.
- Genom att vi använder likadan
testutrustning som i fabriken är vi
flexibla. När vi har mycket att
göra kan vi få hjälp av personal
från fabriken. När det är mycket
jobb där kan medarbetare från

Helena Jakobsson reparerar GSMtelefoner.

FRÅGAR
När flyttade
du senast på
jobbet?
Bo Holmstedt, R S A ,
Visby
Jag har jobbat
här i Visby i
fyra år och under den tiden
har jag aldrig
flyttat. Det beror på att det
inte finns så
mycket att flytta till. Vi arbetar
med montering och alla sitter i
samma monteringshall.

Centralservice
rycka in i fabriken
och hjälpa till, berättar Lars-Åke.

Påse På
Posten
Det var våren -92
som Ericsson och
Posten träffade ett
avtal om att trasiga
mobiltelefoner
kunde skickas i en
vadderad påse som
värdebrev till Centralservice i Kumla.
Centralservice reparerar och renoverar
telefonen och skickar sedan tillbaka
den till postkontoret
inom tre "postdagar". Antingen
kan mobiltelefonägaren själv lämna
in telefonen på ett av
de ca 600 postkontor, som har denna
service eller också
kan det ske via någon återförsäjare eller
någon
av
Ericssons servicefilialer. Denna reparationsservice har
blivit mycket uppskattad
- Mellan 25-50 på- - Den här telefonen kommer från Singapore,
sar får vi in varje dag, registrerar telefonerna, som kommer in.
berättar Linda Asker, på Centralservice. Påsarna kommer vid
7.30-tiden och strax före fyra
samma dag hämtas de av posten.

Cecilia Lund, ERA, Kista
Det var i februari i samband med att jag
bytte tjänst som
ansvarig
för
marknadskommunikationen
på RMOA. Annars har jag inte flyttat så ofta
under mina åtta år på ERA. Snart
blir det dock dags för flytt igen då
hela RMOA ska samlas på Gullfossgatan i Kista.

berättar Diana Sandwall, som

Lars Parbring och Linda Asker tar emot 2 5 - 5 0 påser per dag från
posten.

mer från Singapore, berättar
Diana Sandwall samtidigt som
hon registrerar den i EMS. EMS
är en förkortning av Ericsson
Maintenance System, ett PC-baserat system för reparationsrapportering. Med EMS, som är
utvecklat inom BR, kan man följa
enprodukt från det att den tillverkas fram till det är dags för skrotning.
All rapportering sker på engel-

Göran Wahlström, ERA,
Mjärdevi
Jag flyttade i
förra veckan i
samband med
pågående omflyttningar här
i Mjärdevi. Under mina tre år
här har jag hunnit med att flytta
lika många gånger.

Anette Paulson, Gävlefabriken

Byter kort
När det gäller trasiga analoga
mobiltelefoner utanför Sverige är
det ofta enbart kretskortet som
skickas till Kumla. På
Ericssonbolag i utlandet
finns buffertlager av färdiga kort och dessa byter
man mot de trasiga, som
skickas till Centralservice.
För GSM-telefonerna
är dock rutinerna annorlunda.
Mobiltelefonägaren lämnar den trasiga
telefonen och får en ny
utbytesenhet. Den trasiga
enheten skickas till Kumla
för reparation. Genom att
reparera den felaktiga telefonen och byta plastkåpan
får man en ny utbytesenhet.
GSM-telefonerna är
lätta att byta eftersom
abonnemang och all informationfinns pådetskSIMkortet, som passar till alla
GSM-telefoner.
- Den här telefonen kom-

ÉIWMTER

ska och det brukar sällan vara
några problem.
- Det händer att vi får in rapporterpåfinskaochdetkangeosslite
huvudbry men det brukar lösa
sig, säger Diana.
På en världskarta torde det vara
svårt att hitta Kumla. När det gäller trasiga mobiltelefoner från
när och fjärran är det däremot en
verklig centralort.

Gunilla Tamm

Tipsa ERA Nyheter om era nyheter. Ring redaktionen!

Sen i somras har
jag flyttat två
gånger. På semestern bytte
GSM-produktionen, där jag
jobbade ochBasek II, plats. Under augusti har jag bytt jobb. Jag
vikarierar nu på dokumentation,
Teknik. Men jag har inget kontor
ännu. Det blir nog något ledigt när
stora delar av Teknik flyttar in i
paviljongbyggnaden. Att flytta fysiskt gör mig inget. Det är
arbetsuppgifterna som är det intressanta.

Jan le Grand, ETC,
Beijing
Man
skulle
kunna säga att
jag flyttar med
jobbet. I mars i
år kom jag från
Dusseldorf till
Kina, först till
Nanjing men snart flyttade jag till
Peking.Här ärjag nu med och bygger upp BRs verksamhet i
Kina.Produktionen i Nanjing startar i mindre omfattning i oktober
och by ggs succesi vt ut till pl anerad
omfattning.
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