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TQM i Mönsterkortfabriken
För två år sedan påbörjade Mönsterkortfabriken arbetet med att
öka kvaliteten i alla led av produktionen. Idag har TQM blivit en
del av vardagsarbetet, där större och mindre projektgrupper
ständigt ser till kvaliteten i det egna arbetet och jobbar för
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MRS 5 0 0 0 till Falu kommun
Från ECS har man nyligen slutlevererat ett radiokommunikationsnät
(MRS 5 000) till Räddningstjänsten i Falu kommun, uppbyggt efter
kommunens behov.
En central radioväxel och dator är placerade hos räddningstjänsten.
Till systemet används mobila radiostationer monterade i fordon.
Systemet är integrerat med kommunens telefonväxel, publika
telefonnätet, mobiltelefonnätet NMT och Mobitex.

förbättringar. På två år har ledtiden vid mönsterkorttillverkningen
halverats från 3 0 dagar 1 5 . Nästa års mål är en ledtid på tio
dagar. Också yielden har markant förbättrats. På ett år har den
Stigit från 8 5 till 9 3 procent.

Produktionen
i Kina testas
Ericssons samriskbolag i Kina,
Nanjing Ericsson Communications Ltd, testar nu sina första
egenproducerade TACS-kanaler
för Ericssons mobiltelefonnät i
Kina.
Under året kommer fabriken att
leverera 450 kanaler. Nästa år ska
antalet stiga till 4 500 radiokanaler.
Även vid Ericssons fabrik i
Guangzhou har tillverkningen

-siariaL

Foto: Pema Media/Jonny Pedersén

Nytt m o d e m f ö r M o b i t e x
ECS nya Mobidem - M4060 finns nu
tillgängligt för Mobitex-näten Holland,
Frankrike och Norge. Det nya
mobidemet är idealiskt både
förfordonsbruk och för
fasta installationer.
Genom att koppla
modemet till en generisk PC eller special
designad mobildataterminal
ger modemet många användnings
områden. Som mobil tillämpning kan
nämnas fordonsdirigering, positionering
samt elektronisk post.
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Starkt tredje kvartal
DETÄRROLIGTattkunnakonstateraattdenfinautvecklingenför
vårt affärsområde fortsätter. Jämfört med tredje kvartalet förra året
har försäljningen stigit med hela 80 procent. Även orderingången
för årets tredje kvartal är mycket stark.
Alla affärsenheter redovisar gott resultat och förde två systemenheterna RMOG och RMO A är det befogat att tala om ett mycket bra
resultat. Mobildata håller ställningarna och Mobilradio går bra.
Affärsenheten RMOJ gör ett fint jobb för att klara sitt tuffa mål.
Den första april nästa år ska kunden Tokyo Digital Phone ta sitt
mobiltelefonsystem i kommersiell drift.
FÖR ANDRA DELAR av vår verksamhet, som tidigare haft det
lite kämpigt, börjar det nu att vända. Ett bra exempel är Ericsson
Radio Messaging, fd Magnetic. Från tidigare förlust har man nu
vänt verksamheten till att bli lönsam.
Inom RDEC, Försvarskommunikation, har man haft en trögt höst
menenpositivhändelse, som tillkännagavs för några veckor sedan,
är det joint venture-bolag som bildats med GZE Unimor i Gdansk.
Bolaget ska svara för utveckling, tillverkning och försäljning av
RDECs system och utrustning för försvarskommunikation till Polen och vissa andra marknader. Detta avtal innebär ett strategiskt
genombrott i Centraleuropa för Ericssons Försvarskommunikation
(se artikel nedan).
INGEN VERKSAMHET, hur bra den än går, är problemfri och det
gäller
naturligtvis
även
för
Radiokommunikation. Bekymmer som vi har är bl a
resursbrister och vissa finansie-ringsfrågor.
Vår förbättringsverksamhetharnu varit igång
drygt ett år och börjar ge resultat ute i organisationen. Tydligast syns detta på RMOG, där man
inom vissa områden, som t ex kostnadsreduktion och kortare ledtider, redan nått målen
för året. Alla förbättringsprojekt som pågår,
vare sig det gäller höjd kvalitet, kapitalrationalisering eller kortare ledtider, ska inte ses
som enskilda projekt utan kopplas ihop eftersom de har samma mål
- att vi ska fortsätta att vara ett framgångrikt företag.
Vi är nu inne på årets sista månader och även om tredje kvartalet
var bra kan vi inte slå av på takten. Det är mycket som ska klaras av
under fjärde kvartalet så även i år är det nödvändigt med en rejäl
slutspurt.

Kurt Hellström

Kenth Karlsson och Anders Eriksson leder utbildningarna kring RMOGs nya sätt att arbeta med
offerter. Målet för det nya arbetssättet är högre kvalitet och snabbare behandling i offertarbetet.

Snabbare och bättre offerter
Bättre kvalitet på
offerterna och betydligt
kortare tid från offertförfrågan till påskrift.
Det är ett av målen för
S&l-projektet, som
ingår i RMOGS förbättringsarbete Det andra
steget. Målet ska man
bl a nå genom ett nytt
sätt att arbeta när det
gäller offerter.
S&I står för Sales and
Implementation och är ett
förbättringsprojekt för offert- och
kundprojektflödet. Arbetet började i januari i år och ca femtio
personerhar medverkat i någon del
av projektet hittills.
- Den första delen, "sales", som
gäller vårt offertarbete på RMOG,
kommer att vara avslutad till nyår,
berättar Thomas Knutsson, som är

Stor radiolänkorder gav
joint-venture i Polen

Samarbetskontraktet, värt 8 0 0 miljoner svenska kronor, signeras
av G-divisionens chef, Olle Lenneman (t v) och GZE Unimors VD
Slawomir Pietrowski.

WHETER

Efter drygt ett års intensiva tester av Ericssons produkter har
polens utrikeshandelsminister
meddelat att man utsett Ericsson i samarbete med GZE Unimor som leverantör av en ny
generation radiolänkutrustning
till det polska försvaret.
Tillsammans med GZE Unimor
(tillverkare av konsumtionsoch professionell elektronik) i
Gdansk kommer Ericsson att
bilda ett samriskbolag. Överrenskommelsen sträcker sig
fram till år 2 000 och kontraktet
innefattar utveckling, tillverkning och marknadsföring av
Ericssons utrustning inom försvarskommunikation till Polen
och för vissa exportmarknader.

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

projektledare. Vi har tagit fram ett
koncept som innebär ett standardarbetssätt. Till det finns dokumentation, utbildning och en broschyr.
Hittills har ca 200 personer på
RMOG fått utbildning och ytterligare ett hundratal kommer att få
det. Bolagen utomlands har fått
information och de som arbetar
med offerter för RMOG utomlands kommer också att erbjudas
utbildning.

MO-enheterna grunden
Grunden till det nya och effektivare arbetssättet finns i RMOGS
nya organisation, där marknad och
operations är sammanslagna till
MO-enheter.
Thomas nämner "core three "
teamarbete dvs den tre personer
starka "kärntruppen" i offertarbetet. Genom att marknadsansvarig, kundprojektledare och
teknikkoordinator arbetar i team
blir det lättare att styra offert-

arbetet och kvaliteten på offerterna höjs.
Tidigare har det tagit mellan sex
till tio veckor från offertförfrågan
fram till dess offerten lämnas till
kund. Med det nya arbetssättet ska
det gå på fyra veckor eller till och
med ännu kortare tid. På samma
sätt ska ledtiden från kontrakt till
systemacceptans förkortas från
åtta till fyra och en halv månad.
Detta leder till bättre kundtillfredsställelse och en ökad lönsamhet för ERA.

GT
"Hew Tender
Preparation at RMOG'
är titeln på den broschyr som
kortfattat beskriver hur offertarbete ska gå till på RMOG.
Den som vill ha ett ex kan kontakta KM Oller-Westerberg,
tfn 757 11 22.

PCS tar fart i USA
Utvecklingen av PCS, persontelefoni med ficktelefoner för tal
och data, skyndas nu på i USA.
Amerikanska operatörsbolaget
MCI ska samarbeta med Ericsson
GE, Nokia, Northern Telecom,
Telular Corporation samt MIT
Lincoln Laboratory. Tillsammans
ska de ta fram öppna PCS-specifikationer som är kompatibla med

GSM-systemet. GSM, med sin
stora geografiska utbredning, anses nämligen vara dagens mest
avancerade trådlösa system.
Resultatet av utvecklingsprogrammet ska sen presenteras i
början av nästa år och baserat på
detta kommer uppbyggnaden av
ett landstäckande PCS-nät sätta
igång under 1995.

I nf or mationssä ker het
Om du vet vad som är konfidentiellt, undviker du att berätta
fel saker för utomstående. Kontakta din chef om du är osöker på
vad du får säga.
Samtalainteomkonfidentiella
uppgifter i matsalen, på flyget, i
restaurangen elleri annan offent-

lig miljö, där andra lätt kan ta del
av samtalet. Tänk på vad du berättar för utomstående, vänner
och bekanta. De kanske inte är
medvetna om vad ditt förtroende innebär.

ERA säkerhetsfunktion

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,
Ericsson Radio Messaging: Lieselott Claydon, tfn 08-757 59 65,
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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Mönsterkortfabriken har hittat formen i förbättringsarbetet:

Kvaliteten ständigt i fokus HUR STÅR
DET

TILL?

Christer
Hohenthai
chef för
Ericssons kontor
i Sydafrika
Det är lite jäktigt just nu. Under
hösten har jag pendlat mellan
Sverige och Sydafrika för att förbereda det nya bolaget. Det beräknas stå klart i Johannesburg, feMönsterkortfabriken i Kumla har satsat hårt pä att jobba med kvalitetsförbättringar i bade övergripande projekt men också nedbrutet till
bruari -94. Jag har också en hel del
det vardagliga arbetet vid tillverkningen. - Idag har vi hittat formen för det arbetet, säger fabrikeschefen Håkan Gustafsson och
kvalitetsansvarige Roger Sargent.
arbeten här hemma att avsluta
innan flyttlasset går.
Du har lång erfarenhet av
- Efter ett par års aktivt arbete har vi nu hittat ett
utlandstjänstgöring? Hur ser din
arbetssätt där målet TQM (Total Quality Managekortfattade meritförteckning ut?
ment) blivit en del av det vardagliga arbetet. Det
Mitt första jobb inom Ericsson
menar Håkan Gustafsson, chef för mönsterkort1965 ledde direkt till Colombia.
fabriken i Kumla.
Där skulle jag under en kortare tid
Mönsterkortfabriken tillverkar inom delprojekten för att ge kontitjänstgöra som vikarie och praktioch
levererar
avancerade nuerlig återkoppling och en samlad
kant, men blev kvar i två år. Därefmönsterkort till BRs tillverkning- bild av hur projekten fortlöper.
ter har jag jobbat med inbrytningar
senheter i Sverige. Hälften av de
på marknader i bl a Costa Rica,
levererade mönsterkorten är Fem huvudmål
Hong Kong, Kina och senast i
egentillverkade, resten kommer MK -93 är namnet på den projektTaiwan. Sedan tre år har jag jobbat
från levererantörer i Sverige och struktur som ligger till grund för
på ERA i Kista med marknadskoEuropa. Kraven på den "egna" fa- förändringsarbetet. Det är pris,
ordinering.
fcbriken är densamma som på leve- yield, ledtid, leveranssäkerhet och
Vad blir inledningsvis det viktirantörerna utifrån. Fabriken i kompetensutveckling som är de
gaste att göra på plats i Sydafrika ?
Kumla måste med pris och kvali- övergripande huvudmålen.
Inta en ödmjuk attityd! Faktiskt.
tet konkurrera på samma villkor
Att priset ska vara konkurrensFör att Ericsson ska hitta en bra
som övriga leverantörer.
kraftigt har redan nämnts. Yielden,
profil som brobyggare mellan den
^ Fabriken ligger väl framme i som handlar om att produkten ska
gamla och den nya tiden i SydafPförändringsarbetet. Man arbetar klara sig med så få fel som möjligt
rika gäller det att skapa professiomed väl definierade huvudmål, på dess väg genom tillverkningen,
nella kontakter och bra relationer
Erkki Väänänen och kvalitetschefen Roger Sargent framför fabsom i sin tur har brytits ned till är ett annat viktigt delmål.
till representanter i landet.
rikens
mest
avancerade
borrmaskinen.
Här
borras
hål
för
flerlagermindre delprojekt på de olika en- För 1991 låg yielden på 85 pro- kort, så kallade multilayers, vissa med upp till 14 OOO hål. Foto: Pen» Viktigt är också att under uppheterna. Dessa kvalitetförbät- cent, i år är den uppe i 93 procent. En Media/Jonny Pedersén
byggnaden se till att Ericsson antrings-grupper arbetar aktivt med ganska markant förbättring, där
passar teknologi, produktioneni olika delar av tillverkningen.
samarbete mellan arbetgrupper i lyckats halvera. Idag tar det 15 da- tiden för de deltidsanställda
heter och marknadsföring på ett
- Redan då TQM blev aktuellt tillverkningen och en maskinell gar fram till färdig produkt. För summeras till heltid.)
sätt som passar landets behov. För
under 1992 hade vi påbörjat arbe- översyn varit avgörande för det 1994 är målet att minska ledtiden
Samtliga anställda deltar i Sydafrika gäller det att hitta rätt
tet med kvalitetsförbättringar. förbättrade resultatet, menar Hå- med ytterligare fem dagar.
introduktions- och grundutbild- tillvägagångssätt vid uppbyggnaGrovjobbet var så att säga redan kan
Leveranssäkerheten är det ning i fabrikens egna Mönsterkort- den av infrastrukturen för exemigång, förklarar Håkan.
Ledtiden har Mönsterkort- fjärde delmålet. Mönsterkorten skola. Där lär man sig fabrikens pelvis fast telefoni. Trots att landet
A vstämningar sker fortlöpande fabriken under de senaste två åren från de "externa" leverantörerna olika tillverkningsprocesser. Om i många avseenden är ett ekonokommer till Mönsterkortfabriken man ska delta i de fortsatta två ste- miskt väl utvecklat land, är det inte
för ankomstkontroll innan vidare gen av utbildningen avgörs av mer än en tredjedel av befolkarbetsinnehål-let.
leverans inom BR.
ningen som lever i välstånd.
Som
ansvariga
för
Behovet av utbyggd telekommukvalitetssäkringen av dessa pro- Förbättringteam
nikation är skriande. Myndighedukter ser vi arbetar vi ständigt Kvalitetförbättringsgrupperna, terna har släppt två licenser på
med lösningar för att kvalitets- som i fabriken jobbar med del- GSM-system. Ericsson finns med
säkra leveranserna till våra kunder projekt för MK-93, finns i linjen. i upphandlingarna och utsikterna
vara ser goda ut.
på bättre och effektivare sätt. Det De kan exempelvis
säger Roger Sargent, kvalitetsans- processtekniker,operatörer eller
produktionsledare. Det är viktigt Vad gör du påfritiden, när du hinvarig i Mönsterkortfabriken.
att grupperna samarbetar över ner med någon?
gränserna och att de ansvariga Då följer jag upp ombyggnaden av
Mönsterkortskolan
Utbildning ingår också i huvud- snappar upp bra idéer och initiativ vårt sommarhus på Värmdö. Det
målen. Mönsterkortfabriken sat- från dom som jobbar inom de olika började med att det omoderna husar stort på att öka personalens tillverk-ningsenheterna.
set skulle få ett badrum, idag är
kompetens. I snitt är det alltid fem - På så sätt får vi en större delaktig- huset utbyggt åt alla håll och kanhet från alla medarbetare i det var- ter och har standard som en permapersoner under utbildning av fadagliga förbättringsarbetet, tror nentbostad. Annars joggar jag
brikens totalt 150 årsanställda.
Håkan Gustafsson.
Britt-Marie Hamberg jobbar med borrning av dubbelsidiga mönstergärna eller spelar golf.
(Som årsanställd räknas ej de för
kort. I takt med ökade krav och ny teknik kommer dessa på sikt att
Helena Andersson
tillfället långtidssjukskrivna och
e r s ä t t a s a v f l e r l a g e r k o r t . Foto: Pema Media/Jonny Pedersén
HA
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Dubbla roller på US Amarknaden för telekomjätten
Den amerikanska telekomjätten
AT&T har en klar strategi; att erbjuda enkla lösningar på kundernas
komplexa kommunikationsproblem. Detta sker i den dubbla rollen
som operatör och leverantör i USA.
Företaget har i år fått stor uppmärksamhet genom sitt köp av McCaw,
USAs största mobiltelefonoperatör.
Med 312 700 anställda och intäkter på 64,9 BUSD (500 miljarder
kronor) är AT&T världens näst
största telekomleverantör. På den
nordamerikanska
mobiltelefonimarknaden
är företaget
Ericssons största konkurrent.
AT&Ts kärnverksamhet är att
vara långdistansoperatör. Telekomtjänster står för 61 procent
och försäljning av produkter och
system för 25 procent av verksamheten.
AT&Ts
största
långdistanskonkurrent är MCI.
Okande konkurrens och minskande intäkter inom långdistanstrafiken
har tvingat företaget att satsa mer inom
andra områden. Beslutet
att
överta
McCaw påverkar operatörer både
inom långdistanstrafik och
mobiltelefoni.
Det viktigaste
torde
dock
vara den potential AT&T
ser i trådlösa
kom-munikationstjänster L
för framtiden. •

mobiltelefoni. Förmodligen kommer denna dubbelroll att påverka
mobiltelefonoperatörernas val av
leverantör negativt för AT&T.
Ett bevis på detta kan vara att
AT&T hittills inte fått en enda
GSM-beställning i Europa. Mellanöstern hoppas man ännu på.
I USA upplever AT&T inte sin
dubbelroll negativt - snarare
tvärtom. Erfarenheterna
av
operatörsrollen har man nytta av
som leverantör och vice versa.

Baby Bells
I egenskap av operatör kommer

än 40 olika
samriskbolag sk joint ventures
och ett av de senaste är det med
McCaw.
Idag kommer 25 procent av inkomsterna tills vidare från internationella aktiviteter främst på
operatörssidan. Målet är att öka
detta till 50 procent fram till slutet
av 1990-talet.
När det gäller forskning och utveckling betjänar AT&T Bell
Labs allaaffärsenheter inom koncernen. AT&T Bell Labs anses
vara ett av världens främsta
företagsägda forskningscentrum.

Missade GSM i Europa
AT&Ts försök att ta sig in i Europa med GSM misslyckades
trots stora investeringar i produkttillämpning. Nu koncentrerar man sig på att bearbeta marknaderna utanför Europa. I Förenade Arabemiraten har man fått
GSM-kontrakt.
AT&T är aktivt i hela världen
men när det gäller mobiltelefoni
har fokus varit på den amerikanska marknaden.
Den ökande konkurrensen på
hemmamarknaden har gjort att
företaget börjat intemationalisera sin mobiltelefoniverksamhet. Speciellt inriktar man sig på
Asien och då främst Kina.
Den dubbla rollen som
långdistansoperatör och leverantör förstärks nu genom att företaget får samma dubbla roll inom

AT&T att konkurrera med de regionalaBellbolagen(Baby Bells).
Det gäller inte bara inom traditionell mobiltelefoni utan också
inom området "local loop"-lösningar. Det är en väl vald tidpunkt
att slå till mot de regionala Bell
bolagens
mobiltelefonitjänster
nu när marknaden avregleras och
de regionala bolagen försöker
komma in både på långdistanstrafik och tillverkning.
Även om det kommer att ta upp
mot ett år innan AT&T slutfört
övertagandet av McCaw kommer
marknaden att börja agera innan
dess.
Köpet av McCaw skärper konkurrensen på den amerikanska
mobiltelefonimarknaden både på
operatörs- och leverantörssidan.
Små operatörer kommer att få
svårt att hävda sig mot jätteföretaget och en del kommer kanske inte att klara av det.
AT&Ts huvudmål med köpet
av McCaw är att ta sig in på marknaden för mobil service. Detärhär
de stora intäkterna finns nu och i
framtiden. Det faktum att AT&T
levererar mobiltelefoniutrustning
till McCaw är en fördel men inte
anledningen till köpet av McCaw.

Nya möjligheter
McCaw är Ericssons största
mobiltelefonikund i USA och företaget har installerat rätt mycket
Ericsson-utrustning. Hur kom-
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Gänget som jobbar i kisel
Här är gänget
som arbetar i
den digitala
världen. Fr v
Peter
Holmqvist,
Björn Ekelund,
Richard
Elofsson, Björn
Rikte, Kjell
Erkstam, Nils
Kullendorf och
framför Anders
Khullar. Foton:
Gunilla Tamm

AT&T
mer det att bli i framtiden? På kort
sikt blir det nog ingen stor förändring men ser man lite längre
fram finns viss risk att man eventuellt tappar kunden. Den förlusten kan eventuellt kompenseras
med att nya Baby Bell-kunder
väljer Ericsson i stället för
AT&T.
Det viktigaste för att fortsätta
som leverantör till McCaw är
stark marknadsbearbetning samtidigt som man erbjuder tekniska
lösningar som är bättre än konkurrenternas. AT&T kommer att
ge McCaw ny finansiell styrka
och det medför
större
möjligheter
till nya inköp
vilket betyder mer affärer för leverantörerna
bland annat
Ericsson.
Samtidigt
belastas
AT&T finansiellt av köpet eftersom
det
också
innebär stora
kostnader.

PCS

A T & T är en- M c C a w ä r USAs största mobiltelefonoperatör och har
gagerade i mer New York.
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M c C a w
kommer att
system i bl a
bjuda
på
PCS-licenser
i områden där de inte är verksamma som mobiltelefonoperatör. Här kommer de bl a att
möta den stora konkurrenten
MCI. Förutom PCS kommer
entertainment-marknaden (t ex
"video on demand" ) att bli ett
nytt slagfält på den amerikanska
marknaden.
AT&Ts köp av McCaw upplevs av Baby Bell-bolagen som
ett hot mot deras verksamhet.
Dessa är beroende av leveranserna från AT&T och nu är de inte
längre den viktigaste kunden. I
detta läge kan de kanske vända
sig till Ericsson som leverantör.
För Ericsson kan det vara en
chans att komma in på en annan
del av mobiltelefonimarknaden
(det sk B-bandet) i USA. Även
andra leverantörer kastar sina
blickor på Baby Bell-bolagen så
alla inblandade bör räkna med
hård konkurrens.

själva får konstruera om inköpta chips.
När man konstruerar ASIC är
man beroende av
ett bra samarbete
med leverantörerna för att tillsammans utvärdera rätt teknologi. Det är också
viktigt
med
flexibilitet hos
leverantören.
- Vi arbetar
mycket bra ihop
med våra leverantörer
som
Philips i Frankrike och Holland
och Plessey i
England. Med tiden har vi skaffat
oss kunskap så vi
klarar mer och
mer själva, berättar Tord.

Ett chip år
2 000
• Tidigare var det viktigaste att göra mobiltelefonerna mindre och mindre. Idag är det lika
viktigt att minska TK, tillverkningskostnaden och
det måste vi ta hänsyn till i vårt arbete. Det säger fk
Tord Wingren och Björn Ekelund, som arbetar
med chipsutveckling på ECS i Lund.
Arbetet med att utveckla ASICkretsar på ECS i Lund kom i gång
på allvar 1986. Idag är man totalt
22 medarbetare och utvecklingsarbetet gäller kretsar för både
analoga och digitala mobiltelefoner.
ASIC står för Application
Specific Integrated Circuit dvs
tillämpningsspecifika integrerade kretsar. Enkelt uttryckt betyder det att man skräddarsy r kretsar

för vissa ändamål. Konkret är det
hundratusentals
komponentei^'
som byggs direkt på en liten b ^ P
kiselochdettaingåritex en mobiltelefon eller radiobasstation.
Att gänget i Lund arbetar med
framtiden för ögonen stämmer
verkligen. Det man utvecklar idag
kommer in i produktionen om ett
och ett halvt till två år. Gäller det
utveckling av kretsar för ett nytt
mobiltelefonsystem kan tiden

Färre filter
För Tord och hans tio medarbetare
inom analog kretsutveckling är
den viktigaste uppgiften att göra
sig oberoende av dyra radiokomponenter som t ex filter.
Parallellt pågår arbete med att
hitta ett nytt sätt att konstruera radiomottagare för att få färre filter.
- Redan för 20-30 år sedan fanns
ett sätt att klara detta. Det har betraktats som ert "antikt" konstruktionssätt men här måste en omvärdering ske. Grundidéerna är bra
och värdaattjobba vidare med. Det
är inte så dumt att kunna sin teknikhistoria, menar Thord.

Elsie och Abbie
När ERA Nyheters utsända går
runt i utvecklingslabben är det
flera flicknamn som nämns. Så
många kvinnliga medarbetare
finns inte utan här gäller det chips
som man gett namn som t ex Brigitte,
Abbie
och
Lisa.
Abbiekretsen sitterbl a i GSM- och
D-AMPS-telefonerna.

Samarbete
Gänget i Lund har mycket samarbete med kollegerna på RCUR,
Research Core Unit Radio i Kista.
Även med kollegerna på andra sidan Atlanten i RTP, North Carolina, USA har man rätt mycket kontakter. Framför allt gäller det arbetet med telefoner till D-AMPSsystemet.
Närheten till Lunds Tekniska
Högskola är också viktig. Förutom
olika projekt som drivs ihop med
högskolan förekommer det många
ex-jobb.
Medelåldern på personalen på
ECS i Lund är låg, 30 år. Bara 20
procent av medarbetarna har haft
någon annan anställning innan de
började på Ericsson. För många
har nog steget in i mobiltelefonvärlden och ECS gått via ex-jobbet.

Gunilla Tamm

Tord Wingren och Heino Wendelrup med en mycket förstorad
Abbiekrets. I verkligheten är detta chips, som bl a finns i GSM och
D-AMPS-telefonerna samt GSM-basstationen, litet som en
tumnagel.

Gunilla Tamm

Uppgifterna är sammanställda och personligt tolkade
av Helena Nordman. Hon arbetade tidigare på BR/M och
finns
nu på
Enskilda
Corporate
som
finansanalytiker med ansvar för
telekombranschen.

Det projekt som just nu är aktuellt
förBjörn och hans 15medarbetare
gäller ett nytt centralchip för
GSM-telefonen. Med detta ska
alla funktioner i telefonen styras.
Det stora målet är att ta fram ett
chip som ska kunna innehålla
telefonens alla digitala funktioner. År 2 000 hoppas man att det
ska vara verklighet.
Kiseltekniken gör det möjligt
att krympa mobiltelefonerna till
samma storlek som en armbandklocka. GSM-telefonemas innehåll består av mer kisel än NMTtelefonerna och har därför jämförelsevis större potential att
krympa jämfört med NMT-telefonerna av idag.
- Om det finns en marknad för

minitelefoner är kanske tveksamt.
Jag tror att de allra flesta vill ha en
telefon som man håller i, säger
Björn och görjämförelsen med miniräknare. Alltför små blir de besvärliga att använda.
- När det gäller chips till mobiltelefoner åker vi snålskjuts på utvecklingen av bärbara datorer sk
laptop, tillägger han.

från första idé till dess att masstillverkning startar vara upp till fem
år.

Två världar

Fr v Tord Wingren tillsammans med Anders Kristensson och Lars
Nicklasson, som arbetar med utvärdering av RF sändarkrets för
GSM mobiltelefoner.

- Även om vi och våra medarbetare
arbetar med samma saker lever vi
i två skilda världar - den analoga
och den digitala, säger Tord.
-1 min värld, den analoga, är vi

mycket beroende av hur omvärlden ser ut - det vill säga hårdvaran
runt omkring. Det är ju inte alltid
alldeles känt från början och det är
därför mycket svårt att skriva specifikationer, förklarar Tord.
- I den digitala världen finns
inget mellanting. Antingen fungerar ett chips eller så fungerar det
inte, säger Björn. Det händer att vi

PRESSKLIPP
Stor succé för

NMT Privat
NMT Privat har blivit en ordentlig framgång för Telia Mobitel.
Alla har säkert sett reklamkampanjen som startade den 1 oktober. Speciellt riktade man sig till
unga, aktiva människor.
NMT Privat är ett "paket" där en
prispressad telefon och en attraktiv abonnemangsform ingår.
Målet var att på tre månader få
20 000 abonnemang. Det tog
bara tre veckor att komma upp i
den siffran vilket visar att det
finns ett stort uppdämt behov.Telia Mobitels mål för 1994
är 100 000 privatkunder inom
NMT Privat. Förmodligen kan
man höja den prognosen efter de
framgångar man nu haft.
Många mobiltelefonleverantörer lanserar enklare mobiltelefoner. Den senaste i raden
kommer från klocktillverkaren
Swatch.
TELEvärlden 4 nov -94

Namntävling
gav Ericshof
I förra numret av ERA Nyheter
utlystesentävlingför attgenamn
åt den nybyggda gästmatsalen i
Kista. Många fyndiga och spännande förslag ramlade in till juryn. Eller vad sägs om Non
Cyber, Pulsen eller Ring Inn?
En enhällig jury enades om att
vinnande bidrag i namntävlingen
blev Ericshof, inlämnat av Bo
Björnspjut, ERA, Kista. Första
pris blir en lunch för två personer
i Ericshof. Grattis!
Hederomnämnanden får Botvid Floser, RNN, för förslaget
Arkaden, Anders Prinsström för
Sungarden och Mobile Corner
samt ytterligare ett förslag inlämnat av vinnaren Bo Björnspjut, Accessen. Dessa får varsin
kaffemugg av ERA Nyheter.

ERA-Korta
Nyheter
Thomas Pettersson, ERA, har
flyttat till Australien.
I Kina är Olof T Johansson,
ERA, stationerad.
Erland Lonaeus, ECS, arbetar i
Frankrike.
I England är Jan Zaar från
ERA, statinerad.
Viveca Onn, ERA, har flyttat
till Tyskland.
Lars L Andersson, Kent Asai,
Roger Fredriksson, Hans E Nilsson och Henrik Puustinen, samtliga ERA, är stationerade i Japan.
Anders Mölne, ERA, har flyttat till Lunchburg, USA och Iris
Ödman från Eritel har flyttat till
Richardson, USA.

People to people

Alf Larsson, Mats Örmin, Bo Brynell och Peter Mårtensson
framför ett chips, som är uppförstorat tusentals gånger.

En färsk färgbroschyr med kortfattade beskrivningar av Ericssons civila radioprodukter finns
att beställa från Kista. Vänd er
till Eivor Bergqvist, tel: 08-757
23 24 eller memo ID: ERAEBT.

(.
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Truppradion
klarade Orkan
Ericssons truppradiosystem TR 8 0 0 0 får bra
betyg efter deltagandet i den stora
försvarsmaktsövningen Orkan. Det är den
hittills största praktiska övning som genomförts med TR 8 0 0 0 . Truppradion är också
aktuell genom att FM V i år gjort en tilläggsbeställning på 113 miljoner kronor.
Arbetet med truppradion började
redan 1972 då Arméstaben påbörjade studier av vilken typ av
radiokommunikation som skulle
behövas i framtiden. Utvecklingen av det nya truppradio-systemet har skett i nära samarbete
mellan ERA, FMV och Marconi.
På ERA torde det vara hundratalet tekniker som arbetat i projektet under årens lopp. En vidareutveckling av truppradiosystemet
pågår hela tiden och idag är det
en handfull konstruktörer som arbetar med att ta fram nya funktioner.
Den tilläggsbeställning som
kommit i år på 113 miljoner innehåller både apparater och nya
funktioner. Truppradion produceras i Linköpingsfabriken, där
den står för den största delen av
den militära tillverkningen.
Under 1994/95 ska slutleveranserna ske och då är det en
affär på totalt ca en miljard (1986
års nivå) som når sitt slut.
TR8000 finns även i en
exportversion där den går under
namnet STARCOM. Det som
skiljer de två varianterna åt är
ändrade kryptofunktioner.
NFT-Ericsson Communications ANS i Norge är ett delägt
bolag inom Försvarskommunikation. Företaget, som utvecklar
nästa generation truppradio, har
ett viktigt samarbete med ERA
när det gäller teknologin till den
nya radion.

radiosystemet med TeleSystem 9000. Det man
framför allt arbetar med här
är radioanslutningspunkterna.

Elddop
Visserligen var TR 8000
med på Nordanvind, den
stora vinterfältövningen på
senvintern -91 men det
stora eldprovet var nu i höstas under försvarsmaktsövningen Orkan genom det stora
antal apparater som var i bruk.
- Under Orkan använde vi
truppradiosystemet för sambandstjänst i stor skala. Strax under 200 stationer fanns med, säger major Christer Olofsson på
Al i Linköping.
- Förutom att det alltid är posi-

__Xi

informationen om det nya truppradiosystemet. Genom det stora
deltagarantalet i övningen var det
ett bra tillfälle att sprida bred information om det nya systemet.

För utbildning
- Truppradion fungerar bra och
sambandsmässigt är den mycket
värdefull. Genom Orkan har vi

Gunilla Tamm

Detta var
Orkan

Datakommunikation
- När projektet startade för många
år sedan var datakommunikation
inte alls lika betydelsefullt som
det är idag. På FMV tittar vi nu på
hur man på bästa sätt kan använda
radiosystemet i olika applikationer och speciellt gäller det datakommunikation, säger Nils
Skoging, som är FM Vs projektledare för truppradioprojektet.
Det är också aktuellt att undersöka hur man ska integrera trupp-

vi som rätt bra med tanke på att det
ofta finns ett visst motstånd mot
nyheter med data hos äldre personal. Bland den unga personalen
finns en helt annan vana vid att
använda datorer, det märker vi
tydligt.
På Infanteriets stridsskola är
man nu inne på det andra
utbildningsåret, där truppradion
används i full omfattning.
- Jämfört med förra året har vi
tagit ett stort steg framåt, säger
Urban Öholm vidare. Genom de
erfarenheter som vi fått av truppradion har vi lärt oss hur vi ska
utnyttja den bäst för att lägga upp
ett allt bättre utbildningsprogram.

Truppradion i centrum för fr v Willy Ericsson, Jan Hellders, Gunnar
Wallander, Bernard Seaburg, Marconi och Nils Skoging, FMV.

tivt med nytt materiel så har det
nya radiosystemet högre tillförlitlighet än det gamla, säger han
vidare. Genom att truppradiosystemet är digitalt går det att använda till annat än bara tal.
Christer Olofsson menar också
att Orkan var viktigt när det gäller

fått goda erfarenheter, som vi kan
dra nytta av i vår utbildning. Det
säger major Urban Öholm på
Infanteriets Stridsskola i Borensberg. På två veckor omskolade vi
"repgubbar", i det här fallet gamla signalister, till att hjälpligt använda truppradion. Det betraktar

Försvarsmaktsövningen Orkan hölls den 23-29 september
inom
mellersta
militärområdets östra delar med koncentration till området Södertälje - Södertörn. Totalt deltog
ca 20 000 man varav 13 000
från armén, 4000 från marinen, 3 000 från flygvapnet
samt vissa civila funktioner
inom totalförsvaret. Syftet
med övningen var att genomföra en samordnad försvarsoperation och därvid samöva
förband ur armén, marinen och
flygvapnet samtcivilafunktioner inom totalförsvaret.

Korta fakta
om TR 8 0 0 0
Truppradion är inte en enskild
radio utan ett system i flera delar: radio med batteri och
batteriladdare, antenner, bärmes, bärväska, fordonskassett,
effektförstärkare, datarapporteringsterminal, minnesladdare mm.
Systemet är konstruerat för
att klara svåra förhållanden i
fält. Tekniken med snabbt
frekvenshopp - frekvensbyte
mer än hundra gånger per sekund - skyddar tal och text mot
både avsiktliga störningar och
avlyssning. Tal och text är
dessutom krypterat.
Även om hälften av hoppfrekvenserna störs ut blir talet
begripligt. Effektiv störning
kräver störare med exceptionellt kort reaktionstid och en
extremt hög effekt på varje
frekvens. Det blir i praktiken
alltför otympligt och dyrt.
Dessutom skulle en sådan gigantisk störsändare bli ett lätt
mål att oskadliggöra.
Den svaga punkten vid
frekvenshopp brukar vara
synkroniseringen mellan sändare och mottagare. I Ericssons
system är den funktionen automatisk och helt skyddad.

LC

Osaka nästa!
I Tokyo är just nu framskridandet gott vad
gäller installation och test av basstationer och
AXE-växlar för CMS 3 0 . Samtliga basstationer
är skeppade och arbetet är inne i sitt slutskede. Nästa region blir Osaka.

De japanska kollegornas arbete med
att installera basstationer granskas
av ERJs Stefan Andersson.

- Vi är nöjda med vad vi på
Ericsson har åstadkommit tillsammans, säger Per Jansson på
ERJ, Tokyo.
- Nu vill vi ha fram tillräckligt med japanska mobiler för
att kunna slutföra proven, fortsätter han.
Men än är arbetet i Tokyo
inte färdigt. Installationerna
ska slutföras, därefter är det
dags för total system test av

hela systemet i Tokyo. Systemet kommer att tas i operativ
drift den 1 april 1994. Men redan nu startar arbetet med nästa
region - Osaka.
Som en avspark inför Osaka
gjordes 8-12 november en
installationstest i Kista av en
station som så småningom ska
ingå i detta nät. Resultatet från
testet var att vår hårdvara har
uppnått en stabil leverans-

kvalitet. Rätt grejor var med, de
var rätt emballerade och - de
fungerade.

Örjan Sahlin

Interiör från TNC i Tokyo där
basstationerna på bilden
testas från AXE-växeln. På
bilden syns fr v Per Jansson,
Karl Zotterman och Quyen Do.
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Miniverkstaden till stor hjälp
Sen ett drygt halvår
finns en miniverkstad
på ERA i Kista. Här tar
man fram prototyper,
gör småserier och
hjälper konstruktörer
med olika uppdrag.
Kunderna finns på
ERA, ERE, RSA, EKA
och fabriker som t ex
Linköping och Gävle.

just nu star skåpen hos Ericsson
för en utvärdering.

Material förråd

Den gamla stora mekaniska verkstaden blev klar 1976 och då hade
man 120 anställda. Den 1 januari i
år flyttades ledningsansvaret för
mekaniktillverkningen över från
ERA till ETX, Telefonplan. Under första kvartalet flyttade berörd personal till Telefonplan.
Den första april startade den
"miniverkstad" som nu finns i lokalerna och här arbetar 13 personer, varav en tjej. Resten av den
gamla verkstaden står för närvarande så gott som tom men utrymet ska tas över av RSA.
- Vårt arbete består av att bla ta
fram prototyper (bl a till de flesta
av Ericssons mobiltelefoner),
göra småserier och hjälpa kon-

Michael Lindahl (t v) är arbetsledare i Kistas mekaniska verkstad.
Här tillsammans med Anders Parwe vid en TNC-styrd (datorstyrd)
fräs-maskin.

struktörerna, berättar Michael
Lindahl. Han började "på golvet"
i mekaniska verkstaden för nio år
sedan och är nu arbetsledare.
Av de 13 som jobbar där är 11
från ETX och 2 från EKA. Miniverkstaden gör jobb åt ERA,
ERE, RSA, EKA och även till
fabriker som tex Linköping och
Gävle.

När verkstaden får uppdrag
som de vet att de inte hinner göra
får de hjälp av ETX på Telefonplan. Likaså kan Michaels gäng
hoppa in när inte ETX hinner sitt.
De har nyligen tagit fram tre
miljöskåp, som man kan kalla för
skyddsskåp eftersom de ska
skydda utrustning från förstörelse. Ericsson var beställare och

RMOG expanderar
flexibla kontoret
Positiv utvärdering

Det är tre marknadsenheter under
edning av Per-Arne Sandström,
^
eter Olson och Robert Linnarson
^ f csom under nästa år kommer att
flytta in i en helt ny typ av lokaler.
Utformningen är baserad på den
verksamhet som bedrivs och med
hänsyn till de behov och krav som
RMOGS nya organisationen ställer.
Förutom de gemensamma
ytorna krävs en del större rum för
projektarbeten och offerter och
mindre rum för avskildhet. Tanken är att snabbt kunna gruppera
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En första utvärdering av försöket
på RMOG som pågått sedan februari i år på marknadsregion
Mellanöstern/Afrika visade att 17
av 21 personer ville fortsätta att
utveckla det flexibla kontoret.
- Resultatet visade också att
man upplevde att samarbetet förbättrats. Bruket av trådlösa
kontorstelefonen Freeset sades
vara det stora lyftet. Att inte vara
bunden till en telefon kändes som
en befrielse, berättar Vivianne
Wennersten och Bo Widén, som
tillhör ledningsfunktionen verksamhetsutveckling och vars uppgift är att planera, informera och
stötta avdelningarna i arbetet med
de flexibla kontorens framväxt.
Naturligtvis sker dessa påtagliga förändringar icke utan födslovåndor. Diskussionerna har ib-
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land gått höga - både bland personal och facket - rörande för- och
nackdelar
med
det
nya
arbetssättet.
- Det här handlar dock inte om
att spara in pengar på personalens
miljö. Snarare handlar det om att
satsa pengar sompåsikt förväntas
betala sig genom bl a en ökad
flexibilitet i arbetet, betonar Vivianne och Bo.

Fler expansioner
Just nu pågår arbetet med att tre
projektgrupper i samarbete med
arkitekter arbetar fram förslag till
lokalernas utformning. Om allt
löper som det ska sker
inflyttningarna successivt från
mars nästa år.

Succesivt kommer ingångssnurrorna att programmeras så att
upprepade inslapp inte blir möjliga. Efter grön indikering kan
kortet inte användas i samma
kortläsare förrän efter tre minuter.

Hälsovården
flyttar tillbaka
Den 2 december slår företagshälsovården åter upp portarna i
sina tidigare lokaler i huvudbyggnaden i Kista. Efter nybyggnaden kommer nu företagshälsovården vid ERA och EKA
att arbeta tillsammans i nya, fräscha, utbyggda lokaler och fungera som en cental företagshälsovård för Ericssons personal i
Kista.
Under flyttdagarna 29, 30 november och 1 december är företagshälsovården helt stängd.

Helena Lindblad

Peter Olson,
ansvarig för
marknadsenheten
Mellanöstern/
Afrika tillhör en
av tre marknadsenheter pä
RMOG som nu
planerar för att
under nästa är
flytta in i en
flexibel kontorsmiljö i ombyggda
lokaler.

om i arbetet utan att behöva byta
rum, telefoner eller kalla på flyttbolag.
Sammanlagt berörs cirka 250
personer på tre av RMOGs
marknadsenheter.

Affärsenheten RMOG
kommer under nästa år
att bygga flexibla
kontorslösningar för tre
av sina marknadsenheter.
Målet är ett ökat samarbete mellan olika
unktioner, större
iformationsspridning
samt ökad kompetensutveckling.

För att kunna hålla leveranstiden
på två veckor så har verkstaden
ett eget material förråd. Det beställs in delar hela tiden så att det
finns inne vid behov.
De som beställer ett jobb hos
miniverkstaden tycker att det är
bra att det är så nära. Det kan bli
mycket spring fram och tillbaka
flera gånger om dagen och då är
det bra att det inte ligger så långt
bort. Eftersom ritningar ändras
då och då och det kan bli krångligt
att förklara över telefon, så är det
bara att ta sig en liten promenad
ner till mini verkstaden istället.
Priset måste diskuteras före
tillverkning och det görs utav Michael, med hjälp av de övriga på
verkstaden. Förslaget skickas
sedan tillbaka för en kontroll.
- Vissa tycker att vi ibland tar
för mycket betalt och det kan bli
en del diskussioner. Men vi gör ju
jobbet snabbare än om beställaren
skulle gå ut på stan, menar Michael.

Snurrdörrarna
på BR i Kista

Enheten
Training
and
Documentation testar i Kista
ocksåettflexibeltkontor fördelar
av personalen. Under nästa år
kommer man här att expandera i
samband med att man flyttar ihop
med dokumentationsenheten.
Även på ERA/LT/P arbetar
man med att ta fram en spännande
lösning för ett utvecklingsgäng
under ledning av Mats Peterström. Den stora uppgiften här
blir att skapa stimulerande
arbetsmiljöer för konstruktörer
och programmerare. En första lokalplan finns framtagen och man
räknar med inflyttning i början av
1994.

Helena Andersson

Två X invigt i Kista
Den 2 8 oktober var det stor festdag med dubbla
invigningar i Kista. På dagen invigdes den Nya
Kistagången och på kvällen brakade den stora
invigningsfesten av ERAs nybygge igång.
Invigningen av Nya Kistagången var en markering att den första
etappen av upprustning av Kistas arbetsområde nu blivit klar.
Invigningstalare var bl a VD för Ericssons Norra Fastighetsförvaltning, Göran Kristoffersson. Med musik, underhållning och arméns
ärtsoppetross firades det nya stråket.
På kvällen värdet dags för stor fest i nybyggets två garageplan för BRs
personal i Kista. Festen inleddes med ett officiellt invigningstal av
Ericssonskoncemchef.LarsRamqvistochERAsVDKurtHellström.
Den 28 oktober firade man dessutom taklagsfest för en ny minifabrik
på Ericsson Components.

Höstens sista
Ericsdotter
Den 7 december, kl 17.00, i Borgens föreläsningssal på 6 trappor,
hålls höstens sista föredrag med
Ericsdotter. Denna gång kommer
Jöns Ehrenborg, konsult i muntlig
kommunikation och författare till
boken "Språkläraförkvinnor", att
prata om skillnader i manligt och
kvinnligt språk.
En garanterat underhållande afton med många bekanta situationer från vår vardag.
Förköp för medlemmar 20 kronor. Icke medlem 50 kronor. Biljetter säljs från den 30 november i
huvudreceptionen och i RSA;, reception. Välkomna!

Lunchställen
För att minska gångavstånd och
köer finns nu 13 ställen i Kista
med omnejd där BRs lunchkuponger gäller. Dessa är:
Harry's Bar, HK i Kista, Ottos
Krog, Borgarfjordsgatan, Electrum, Kistagången, Oasen, Nokia-huset, Nordic Forum, NCChuset, Arvinge krog, Arvinge,
Par-tena Cater, Borgen, Kista
Lunchhörna,
Tillqvisthuset,
Kista Racketcenter, Danmarksgatan 46, Reykjavik, Borgafjordsgatan, Ninos bar, Kistagången 19, Assilio, EK A-Restaurang, World Class. Isafjordsgatan 30.

Felanmälan
på memo
Nu kan du som jobbar i Kista även
göra dina felanmälningar till
norraFastighetsförvaltningen genom öppen brevlåda i memo.
Felanmäl till kundtjänst via
Memoid: RRNFEL. Tel: 72 000.
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Returadress:
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
BR/KN
164 8 0 STOCKHOLM

Omväxlande jobb för Richard på RSS tredjepartservice i Rissne:

9 0 "mackar" att underhålla
Richard Mayer jobbar
med tredjepartservice
för Ericsson Radio
Systems Sverige AB,
RSS, i Rissne.
Ett omväxlande jobb
med kundbesök,
telefonsupport, underhåll och reparationer av
sedel- och kontokortautomater med kassasystem på ett 90-tal
bensinstationer i
Stockholmsregionen.
- Det är ett utåtriktat och fritt jobb
med mycket kundkontakter, säger Richard Mayer, som jobbat på
RSS i Rissne i sju år. Han började
arbeta med service på printrar
men gick så småningom över till
att arbeta med minidatorer i Unixmiljö. I samband med RSS kontrakt med Statoil i våras började
Richard att jobba med kassasystemet Delta för bensinbolagskunder.
Kontraktet med Statoil var en av
RSS hittills största order inom
tredjepartservice. Det omfattade
Statoils Delta-system på deras
samtliga 420 bensinstationer i
Sverige och berör ca 14 servicefilialer.
Därefter har ytterligare ett
serviceavtal tecknats med ett bensinbolag. Denna gång med Q8,
som också använder Delta för sina
kort- och sedelautomater.

Tre på verkstaden
Tillsammans med Mathias Wendt
och Per Nyberg jobbar Richard
med både inne- och uteservice av
Delta-system
samt
kortautomatema. På verkstaden i Rissne
finns alla enheter uppkopplade
till ett komplett system, och det är
också här merparten av jobbet
sker.
All felanmälan till RSS tredjeparteservice går via en central
helpdesk. Därifrån slussas samtalen vidare till någon av landets
supportenheter.
- Det vi inte klarar att lösa per
telefon slussar vi vidare till be-

iWIIETER
FRÅGAR
Vilket jobb inom
Ericsson skulle
du vilja ha?
i

Ulrika Bergström, ECS,
Kista
Jaghållerpåmed
•iflHHn
&•£^wjL
marknadsplanering och
W^> Jflr
det är ettjobbjag
1
trivs med. Mer
marknadsanalys
skulle vara ro- fcf |
vfv u i
ligt. Men detärju ••••••^•••••••^^ ^
inom
samma
område.
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Anders Prinsström, BR,
Kista

rörd filial som får åka ut till kunden. Vid totalstopp försöker man
åka direkt - annars gäller dagen
efter service, berättar Richard.
Felen kan gälla både hård- och
mjukvara.
Men det är inte bara reparationer utan även installationer, service och uppgraderingar som sker
mot kunden. För ett par veckor
sedan arbetade man bl a med en
stor uppgradering av just Deltasystemet.
- Vissa bensinmackar vill kanske ha bokföringen inlagd via PC
i systemet. Det är också en service
vi kan ge, förklarar Richard.
I Rissne fungerar man dessutom som reservdelslager för
Delta-projektet.

Snabbt kaos
När ERA Nyheters utsända följer
med Richard en eftermiddag har
han ett uppdrag i Upplands
Väsby. Han ska till Statoil för att
byta ut en trasig kassalåda.

Jag skulle vilja
jj(r^^^^a^^
arbeta med verks a m h e t s T* - "~ &23
utveckling inom
ekonomistyrning och kvali- ä #
tet. D.v.s. jag vill
A
ha ett kreativt.
problemlösande och framåtriktat
arbete. Idag som konsult, imorgon
som VD.
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Richard Mayer,
RSS, Rissne,
på uppdrag hos
Statoils i Upplands Väsby.
Den hår
gången gällde
det bara att
byta ut en
trasig kassalada.
En kontroll av
kort- och
sedelautomaten
hos Statoil. Q8
år det andra
bensinbolag
RSS tecknat
serviceavtal
med i år.

Serviceområdet för Richard,
Mathias och Per är stort. Det
sträcker sig strax norr om Uppsala/Norrtälje i norr till Mariefred/Järna i söder.
Innan han ger sig iväg stuvar
han bilen med lådor innehållande
samtliga delar av det kompletta
systemet. Det är för att alltid
kunna byta ut en trasig del mot en

Magnus Sandberg,
Zonex, Uppsala

ny på plats hos kunden. På
bensinstationer är det känsligt
med avbrott. Det är viktigt att
felen snabbt rättas till.
- Ja, det här är en väldigt stressig miljö. Uppstår något fel blir
det snabbt kaotiskt, därför
krävs det snabb service, avslutar Richard.

Helena Andersson

Visst skulle jag
kunna tänka mig
ett annat jobb
men jag trivs bra
därjagärnu.Det
jaggörärattkonstruera elektronikochprogramvara.

Camilla Ånäs, RSA,
Kista
Jag trivs bra med |
mitt jobb som receptionist. Man I
träffar
mycket
folk och hamnar
lite i mittpunkten.
Jag har visserligen inte jobbat'
här så länge men jag tycker att jag
har hittat rätt.

Tomas Larsson, Gävlefabriken
En komplett uppsättning av Delta-systemet följer med vid varje utryckning. Pa så sått kan man snabbt ersätta kundens trasiga del med en hel,
och laga felet i den egna verkstaden i Rissne

^

Utöver Richard arbetar också Mathias Wendt (t v) och Per
Nyberg (t h) med tredjepartservice för bensinbolag i Storstockholmsområdet.

Kom ihåg att tipsa ERA Nyheter om era nyheter!

Min dröm har
alltid varitatt under några år få
jobba utomlands
- gärna på någon
exotisk plats med
tekniskt
support eller med marknadsfrågor.
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