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EDACS kan delas mellan flera

Under tre dagar presenterade Ericsson Mobile Communications sitt avancerade landmobilradiosystem EDACSförinbjudna användare (polis, brandkår, ambulans mfl)i
Stockholm, Göteborg och Malmö.
Seminariets budskap var att EDACS är ett kostnadseffekti vt system som med fördel
kan delas avfleraanvändare. Ett levande exempel på detta var polischefen Stephen
LitschauerfrånFloridasomberättadeomsamarbetenärdetgällerorkankatastroferoch
brottsbekämpning.
Under seminarietframhöllsocksåatt EDACS ärettmycketflexibeltsystem somkan
byggas på alltefter önskemål och att det är anpassat till denframtidaall-europeiska
mobilradiostandarden.

Gävlefabriken bygger ut
Beslut har tagits om att bygga ut Gävlefabriken med ett tredje hus på 15 000 kvm
Byggstart blir vid årsskiftet. Byggtiden beräknas till fjorton månader.
Det nybyggda huset, som blir större större än de två nuvarande, byggs i två plan med
möjlighet till ett tredje plan för kontor. Idag har Gävlefabriken lokaler påfyraolika
platser. Med nybyggnaden kan allt samlas under ett tak.

Senaste fakta om mobiltelefon!
Ericsson Radios senaste referenslista om marknadenförmobiltelefoni har nu kommit
i tryck. Listan visar situationen den 1 juli 1994 och en enkel uträkning visar att Ericsson
har närmare 42 procent av världsmarknaden, alla system sammanslagna.
Drygt 17 miljoner användare talar i Ericsson-system, vilket kan jämföras med Motorola, som ligger tvåa på knappt 8 miljoner.
Av listan kan också utläsas att Nordamerika har flest användare, 19,88 miljoner,
Europa ll,36miljoner, Australien l,36miljonerosv. Ericssonsandel i Australien ärhela
98 procent. Att Sverige fortfarande är det mobiltelefontätaste landet i världen framgår
också.
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Så här sätts
lönen

PRESTATION

Inom Radiokommunikation har det första steget tagits mot
en mer lokal lönebildning. Befordran, prestation, kompetens
och marknad är de fyra faktorer som är viktiga vid
lönesättningen. I stort är principerna för lönesättningen
lika för alla medarbetare oavsett vilket fackförbund man
tillhör.
- Vi har utvecklat lönepolicyn och
skapat en ny modellföratt hantera
lönebildningen lokalt. Lönen ska
stimulera, engagera och utveckla
till goda arbetsinsatser. Dettaskapar ett konkurrenskraftigt affärsområde och samtidigt kan den enskilde medarbetaren påverka sin
egen lön och därmed fa en bra löneutveckling.
Så
förklarar
personaldirektör Lars Åkeson
bakgrunden
till
den
nya
lönepolicyn.
I maj -93 slöts ett två-årigt löneavtal
mellan
Verkstadsföreningen och Industritjänstemannaförbundet, Civilingenjörsförbundet och Metallindustriarbetareförbundet. Detta avtal
lägger ett större ansvar på företagsledning, lönesättande chefer
och de lokala fackliga organisationerna. Löneprinciperna är nu
för första gången i stort lika oavsett vilketförbundden anställde är
medlem i. Löneprinciperna kan
man läsa i rutan här på sidan.

Tre delar
- För den lokala lönebildningen
inom vårt affärsområde har vi tagit fram en modell bestående av;
lönepolicy, kriterier för lönesättning och information. Det berättar
Lars Gunnarsson på ledningsfunktion Personal och Organisatin. Lars är den som arbetat
fram den nya lönemodellen.
Lönebildningen är inte någon
isolerad företeelse utan är ett av de
styrmedelen som finns för att nå
företagets mål. Därför innehåller
lönepolicyn värderingar, riktlinjer och ansvarsfördelning för
lönebildningen.
- Lönen ska vara ersättning för
arbete och spegla medarbetarens
insatser och resultat. Våra löner
ska vara anpassade till både företag och marknad. Det är viktigt
för att vi ska kunna attrahera, motivera och behålla duktiga medarbetare, betonar Lars Gunnarsson.

Rättvis lön
- För att vi alla ska uppleva vår lön
som rätt är detviktigt att känna till
lönesättningskriterierna och att
dessa upplevs som rättvisa av var
och en, säger Lars Åkeson.
- Lönesättande chef tar alltid
det slutgiltiga beslutet om löneförändringar och det är dennes

ansvar att alltid informera och
motivera lönejusteringar för sina
medarbetare, betonar han och tillägger:
- Vi ingår som en del i en koncern, där hela koncernens resultat
och långsiktiga strategi är betydelsefull för löneutvecklingen.
Det påverkar även vår lokala lönesättning.

Fyra faktorer
I lönepolicyn nämns befordran,
prestation, kompetens och marknad, som de faktorer som påverkar
lönen under avtalsperioden. Vad
som i stort avses med de fyra faktorerna är:
* Befordran: Utnämning till
uppenbart mer kvalificerade arbetsuppgifter.
* Prestation: Måluppfyllnad i
form av högre prestation/produktivitet
* Kompetens: Utveckling i
form av högre och eller bredare
kunskap
inom
befintliga
arbetsupgifter.
* Marknad: Möjlighet att värna
om speciella yrkeskategorier och
enskilda medarbetare som är speciellt efterfrågade på marknaden
utanför Ericsson.
Prestationsbedömning
görs
normalt en gång om året och ligger då till grund för en löneförändring. När det gäller befordran, kompetens och marknad
kan löneförändring ske när det
behövs, dvs när som helst under
året.
Den tredje delen i den lokala
lönebildningsmodellen är kontinuerlig information.
- Då vi är i början av en lokal
lönebildning måste vi öka kunskapen i dessa frågor internt, säger
Lars Gunnarsson och fortsätter:
- Det faktum att verkligheten
förändras hela tiden innebär att
modellen för lokal lönebildning
ständigt måste förbättras. Det betyder också att vi måste bedri va ett
kontinuerligt informationsarbete
i dessa frågor. Vidare ska vi hela
tiden utveckla våra externa nätverk för att hålla oss informerade
om förhållandena i omvärlden.

Bra löneutveckling
I lönepolicyn sägs att "företagets
resultat och långsiktiga strategi är
av vikt för löneutvecklingen".

NYHETER

MARKNAD
Hur stämmer då detta med verkligheten när Radiokommunikation är ett affärsområde som går
mycket bra?
- Ja, det har avspeglats på vår
löneutveckling, svarar Lars Åkeson. De senaste två årens löneutveckling hos oss har varit bättre än
på många andra svenska företag.
Det vet vi eftersom vi har bra kunskap om förhållandena i vår omvärld genom olika typer av nätverk.
- Visst är löneutvecklingen idag
lägre än vad den var under-70och
-80-talen men dagens lägre inflationstakt gör utfallet bättre än tidigare.

Dialog behövs
Förmodligen skulle bara ett fåtal
spontant svara ja på frågan om de
tycker att de har rätt lön.
- Ambitionen är att göra
lönesättningskriterierna kända
bland oss alla. Dessa ska också
vara utformade så att de uppfattas
som rättvisa. Vår lönemodell med
policy, lönesättningskriterier, information och praktisk lönesättning måste hela tiden förbättras
för att passa i den föränderliga
verklighet som vi lever i. Vi måste
alladeltaidenna process ochdet är
därför viktigt att vi håller en aktiv
dialog när det gäller lönepolicy

I praktiken
Den praktiska lönesättningen
börjar med att företaget, utifrån
verkstadsavtalets lönesättningsprinciper, förhandlar med de lokala facken för att ta fram ett
lokalt löneavtal. Detta anger bl a
hur stor den genomsnittligalöneökningen ska vara under avtalsperioden. När det är klart fördelas dessa pengar tillsammans
med övergripande direktiv till de
olika enheterna. Varje enhet kan
sedan efter egna behov fördela
pengarna mellan befordran, prestation, kompetens och marknad.
- Ett övergripande direktiv i år
har varitatt vi verkligen leverupp
till vad vi säger om att belöna

Redaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Redaktion Kista: Gunilla Tamm.
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: Gunilla Långö, tfn 013 - 28 72 15,
Linköping, Mjärdevi: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11,
Lund: Katarina Smide, 046-18 14 48.

utbildning och kompetens, säger
Lars Åkeson.
- På Ericsson Radio System och
Ericsson Mobile Communications i Kista slöts det lokala löneavtalet i början av maj. I direkt
anslutning till detta gjordes en
prestationsbedömning, som låg
till grund för löneförändringar,
berättar Lars Gunnarsson. I de
flesta fall var detta klart till semestrarna och den nya lönen betalades
utijuli. Under hösten sker en mindre översyn men i stort förfogar
nu varje enhet över de löneförändringar som ska användas till
befordran, kompetens och marknad fram tom avtalsårets slut dvs
sista mars nästa år.

Illustration: Leif Sundberg

och lönesättning, avslutar Lars
Åkeson.

Gunilla Tamm

Löneprinciperna i Verkstadsavtalen lyder så hän
* Lönesättningen skall vara
individuell och differentierad.
(Endast SIF/CF),
* Lönesättningen skall vara
differentierad efter individuella
eller andra grunder, (Endast
Metall)
* Lönerna skall bestämmas
med hänsyn till ansvaret och
svårighetsgraden i arbetsupp
gifterna och den enskilda arbetarens/tjänstemannens sätt att
uppfylla dessa.
* Systematisk värdering av
arbetsinnehåll och individuell
kvalifikationer kan vara gi
grundförbedömningar. (Endast
Metall)
* Ledningsförmåga, omdöme
och initiativ, ekonomiskt ansvar, samarbetsförmåga samt
idérikedom och innovationskraft
skall beaktas
vid
lönesättningen,
* Lönen bör öka med stigande
ansvar och svårighetsgrad och
med arbetarens/ tjänstemannens
prestation och duglighet.
* Även marknadskrafterna
påverkar löneavvägningen.
* Samma principer för
lönesättningen skall gälla för
kvinnor och män liksom för
yngre och äldre arbetare/tjänstemän.

Ericsson Radio Access AB: Birgitta Öberg, tfn 08-757 15 19,
Ericsson Radio Messaging: Lieselotte Claydon, tfn 08-757 59 65,
Mobiltelefoner Norden: Anders Larsson, tfn 08-764 14 95
ECS/S-divisionen: Anette Norberg, tfn 08-764 14 27
Lynchburg, USA: Jack Radgowski, tfn 009-1-804-5287451
Foto om ej annat anges Björn Seger

Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1994
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Kurt Hellström, chef för Radiokommunikation, tv, deltog I uppföljningsseminariet. På bilden syns också Jörgen Petersson Anders Wänman,
Björn Nilsson och Peter Högman. Foto: Alf Öst

TQM - en resa utan slut
- För att Radiokommunikation ska fortsätta att vara
ett framgångsrikt företag gäller det att vara öppen
för alla möjligheter till förbättringar, att vi ständigt
förädlar våra arbetsprocesser.
- Kvalitetsarbete handlar om ett förhållningssätt,
om värderingar och motivation samt, inte minst,
beteende som tar sig uttryck i att vi kontinuerligt
-^^förändrar det sätt pä vilket vi utför värt dagliga
arbete, säger Mats Tronelius på Radiokommunikations enhet för verksamhetsutveckling.
Sedan vi inledde TQM-arbetet
.för snart tre år sedan har vi nått en
«
ra bit på väg, säger Mats. Genom
^ ^ F att utbilda chefer har vi lyft fram
ledarskap och attityder, och vi har
gått igenom våra arbetsflöden och
processer för att se hur vi till exempel kan förkorta ledtider så att
kunden konkret upplever att vi
jobbar på att bli bättre.
Radiokommunikation är i dag
mycket framgångsrika med duktiga ochkompetentamedarbe tare.
Men om vi inte lyckas etablera ett
förhållningssätt - en företagskultur - där attityder och värderingar motiverar oss att ständigt
anstränga oss att bli bättre i kundens ögon, kommer vi att tappa
mark till våra konkurrenter.
Hur vi lyckas i vårt kontinueriga förbättringsarbete avgör hur
*
framgångsrika vi kommeratt vara
framöver, understryker Mats.
- Vi har vuxit från 3000-4 000
medarbetare till dagens cirka
18 000 i hela världen och därför
måste vi ha struktur på vårt sätt att
arbeta, framhåller han vidare.
I detta strukturarbete, som
bland annat innebär att identifiera och dokumentera våra pro-

cesser, väcks ofta många impulser och idéer om hur man kan genomföra ytterligare förbättringar.

Kunden i fokus
TQM är ett kontinuerligt arbete
som i mycket handlar om sunt förnuft. Det är ett samlingsbegrepp
för både en ledningsfilosofi och
metoder för ett strukturerat förbättringsarbete.
- På sikt klarar vi inte våra åtaganden på ett för kunden tillfredsställande sätt om vi inte lyckas
etablera denna filosofi inom
Radiokommunikation, tror Mats.
Det är också viktigt att bibehålla en kontinuitet, att vi inte ser
TQM som en kampanj som vi lever med ett tag och som sedan ersätts med något annat. Mats tror
också att tidigare kampanjer nog
gjort både chefer och medarbetare rätt desillusionerade.
- Det är viktigt att vara medveten om att alla ERA:s konkurrenter arbetar med liknande processerförkontinuerliga förbättringar
i sina organisationer. Därför
skulle vi ganska snabbt hamna på
efterkälken om vi inte hela tiden
arbetade på egna förbättringar.

Han menar också att vi ständigt
måste föra en öppen och aktiv
kunddialog och vara duktiga så att
kunden fortsätter att vara kund
hos oss:
- Vi var först med GSM-systemet och sålde mycket bra, men i
dag är konkurrensen stenhård
från ett flertal leverantörer. Tidigare var det också naturligt att
kunden köpte ett helt system från
samma leverantör, men i dag kan
kunden blanda olika produkter
som sätts ihop till ett fungerande
system.
Det gäller alltså för oss på ERA
att sträva efter att vara bäst på alla
delar i systemet så att kunden
kommer igen till oss med ytterligare beställningar. I TQM-arbetet ingår att mäta vår kvalitet hos
kunderna och internt bland våra
medarbetare för att få reda på hur
vi ligger till i förbättringsarbetet,
samt att koppla detta till våra
försäljningsframgångar.
- Vi måste även komma ihåg att
TQM som metodik och filosofi
inte erbjuder några standardlösningar, utan att varje enhet
måste bygga upp sitt eget program för hur de ska förbättra
arbetsprocesserna på sin enhet,
förklarar Mats.

Utbildning
Efter en inledande utbildning, där
VD Kurt Hellström och chefer
som direkt rapporterar till honom
ingick, pågår nu utbildning av
chefer och medarbetare på affärsenheterna.
- Fram till nästa vår räknar vi
med att ha genomfört ett antal

seminarier med olika affärsenheters ledningsgrupper.
I ett första seminarium får
dessa ledningsgrupper gå igenom
verktyg och problemlösningsmodeller. De tar med sina egna
problem och aktiviteter, går igenom dessa och tar med resultatet
av genomgången hem för att arbeta på dem. Efter sex veckor görs
en uppföljning kring vad som gått
bra respektive inte fungerat.
I seminarium två bryter man
ned mål, följer upp ESP-arbetet
och analyserar hur egna detalj mål
är relaterade till de övergripande
målen. Det tredje seminariet tar
upp mötesteknik: planering, genomförande och uppföljning av
möten. Efter varje seminarium
sker endagsuppföljningar.
- Från detförstaseminariet fick
vi mycket goda betyg på utbildningen, 4,5 på en femgradig skala,
säger Mats.
Han berättar också att Radiokommunikation har en central
styrgrupp för TQM-arbetet, ledd
av VD Kurt Hellström. På varje
affärsenhet finns en kontaktperson för ett internt nätverk.
- Det är viktigt att TQM-arbetet
drivs lokalt i linjen på varje affärs, enhet. Då blir förbättringsarbetet
en naturlig del av det vardagliga
arbetet, avslutar Mats.

Alf Öst
Har Du frågor kring TQM?
Skicka dem till ERA Nyheter.
Vi till att besvara dem antingen
genom att Du får ett personligt
svar eller att vi publicerar Din
fråga och svaret i tidningen.

Synpunkter från ett uppföljningsseminarium
Catharina Olin, utbildnings-

enkla att använda.
Det är ett bra sätt att arbeta
strukturerat med sina problemställningar, med grupper av problem för att se vilka som hör ihop.

andra mer mekaniska. Det viktigaste är att det finns flödesscheman för genomförandefasen.
Man ska fokusera på den första
fasen med problemställningarna
och därefter snabbt komma in på
vad man ska göra och följa upp
dessa.

Spännande

ansvarigförMobitex på Ericsson
Mobile Communications:
- Jag var inte med den första
gången men var med i ledningsgruppens arbete. Det första steget var mycket kreativt och roligt. Planeringsbiten var inte lika
rolig och verktygen var inte helt

Jan Nilsson, arbetar med implementering av CMS 30 i Japan:
- Vissa verktyg är tillämpliga,

Pia Gustafsson, system- och
produktionsledning för CMS 30
till Japan:
- Detta är ett nytt sätt att arbeta
på som jag inte varit i kontakt med
tidigare, och det är både intressant och spännande.
Det är ett bra sätt att jobba på,
för att det ger en dokumentation
att gå vidare med. "Brain-stormingen" väcker frågor som man
vill diskutera vidare, vilket gör att

åk

detblir en tydligprocess att arbeta
sig framåt med - det är ingen
kampanj som tar slut och riskerar
att glömmas bort.
En mycket viktig positiv sak är
att alla kan delta, och att de gör
det! På så vis bidrar alla till diskussionen. Samtidigt har man en
fastprocedur, enmetodik,att hålla
sig till och som leder framåt. AÖ

Tsviatko Ganev
ansvarig för enheten
"Cellular Transmission
Systems" på Ericsson
Radio Access
- Tack bra. Jag kom till Radiokommunikation första december
förra året och i juni blev jag chef
för denna nybildade enhet för
transmission, som ska arbeta för
hela affärsområde Radiokommunikation.
- Du har tidigare arbetatpå Ericsson Components?
-Ja, det stämmer. Jag har arbetat på Ericsson i 14 år, den längsta
tiden på Components, där jag var
ansvarig för divisionen för mikroelektronik.
- Transmission är en ny enhet
inom Radiokommunikation. Varför har den skapats?
-Idag är drivkostnadema för
transmission större än den totala
avskrivningskostnaden för ett
mobilt nät. För operatörena är det
alltså viktigt att få tillgång till billigare transmission för att få ekonomi i sina nät.
När det gäller utvecklingen av
PCS, Personal Communications
Service med mikro- och pickoceller, är transmissionen ett
nyckelområde. Våra konkurrenter är duktiga inom detta område
och därför är det viktigt att vi
satsar ordentligt för att kunna behålla vår starka ställning inom
mobiltelefonin.
- Hur många medarbetare har
enheten idag och hur många ska
ni bli?
- Nu är vi 12 personer och i mitten av nästa år ska vi vara mellan
30 och 40 personer, som ska arbeta med marknad, teknik och
produktledning. Att hitta duktiga
personer är inte svårt. På Radiokommunikation finns entreprenörsanda och en frihet, som är
mycket stimulerande och det
lockar medarbetare.
- Vad är det viktigaste just nu?
- Att komma igång och visa att
vi kan vara till nytta. Vi har nyligen slutit avtal med Tellabs/
Mattis om samarbete för utveckling och leverans av transmissionsutrustning
för
mobiltelefonsystem. Produkten Martis
DXC (Digital Cross Connect) blir
en av våra plattformar för anpassning
och
utveckling
av
transmissionsprodukter för våra
radiosystem.
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satsar

GSM leder till Sydafrika

En bra start för 1078 Per Dahl från Ericsson i Mjärdevi.

På Ericsson Radio i Mjärdevi satsar man på friskvård och som en del i
detta deltog man för sjunde året i rad i Lidingöstafetten.
Det var 22 lag som ställde upp med fyra personer i varje lag. Totalt
blir det en fjärdedel av alla medarbetarna i Mjärdevi. Vädret var inte det
bästa. Det regnade inte under själva loppet men lera var det gott om.
- Vi är inte avskräckta. Nästa år kommer vi igen och då förhoppningsvis med ännu fler lag, säger Sture Berg, som arrangerat stafettresan till
Lidingö.

Vid bestyckningen av AXE-skåp för mobiltelefoniväxlar ses Lars
Ernemar flankerad av Japan-enhetens Camilla Rosenius, ansvarig
för projektlogistik mot kunden, och Kostas Stampoulis, installatör
från Ericsson Telecom. Foto: Kurt Johansson

Statister för en kväll
Tystnad - tagning - kameran går! En något annorlunda fredagskväll ja
även fredagnatt upplevde fem medarbetare på Ericsson Radio Systems
i Kista för några veckor sedan. För första gången i sitt liv stod de
framför filmkameran som statister.
Det var TV 1 Drama som spelade in ett av avsnitten i familjedeckaren
"Snoken" i Ericsson Radios lokaler. Detta avsnitt har titeln "Sådan far
sådan son", varför den heter så ska inte avslöjas här. Totalt ska åtta nya
avsnitt spelas in och serien börjar sändas igen i början av nästa år.
Inspelningen började vid 17-tiden på eftermiddagen och höll på ända
till klockan tre lördag morgon. Alla spelade lagerarbetare på företaget
Mofon och riktigt spännande blev det sent på natten med polisingripande-ja, framför kameran alltså.

Installation hemma
spar tid och pengar
Genom att installera AXE-växlar till mobiltelefonisystem hemma och sedan leverera färdiga skåp
kan vi spara både tid och pengar, och det ger ett
professionellt intryck på kunden att vi levererar
kompletta växlar.
Det berättar Lars Ernemar, ansvarig för AXE-logistiken på affärsenheten
Mobiltelefonsystem
PDC, där man nyligen infört
denna rutin.
Preliminära
kostnadsberäkningar visar att vi sparar cirka 80
procent av montagekostnaderna
och har en kompletthet i leveranserna på hela 98 procent! (Den
stora besparingen beror till stor
del på att arbetskostnaderna i Japan är väsentligt högre än i
Sverige.)
- Vi blir också mer flexibla eftersom vi kan acceptera mindre
justeringar av specifikationerna
fram till fyra veckor före beräknad leverans, säger Lars Ernemar.
Den traditionella metoden bygger på att enheterna i växeln tillverkas och
levereras till
installationsplatsen som lösa delar tillsammans med kringutrustningen. På plats bestyckas
skåpen ochdenfärdiginstallerade
växeln testas och överlämnas
därefter till kunden.
Oftast får man då relativt långa
installationstider, ibland förlängda av att det fattas viktiga
komponenter, eller att något går
sönder och man tvingas vänta på
utbytesdelar.

Kortare ledtider
PåEricsson Telecom började man
redan under senare hälften av 80talet att leverera färdigbestyckade skåp för att därmed förkorta
ledtiderna och spara tid och kostnader på site.
Detta koncept använder nu Japan-enheten på Ericsson Radio
för sina växlar så tillvida att man
beställer de ingående delarna
som levereras till centrallagret i
Flemingsberg. Där sker bestyckning och installation, som utförs
av personal från Ericsson
Telecom.

- Genom att vi beställer lösa
delar som sedan monteras, kan vi
framtill fyra veckor före leverans
göra smärre ändringar om kunden
så vill. Hade vi beställt
färdigbestyckat skåp direkt, hade
vi behövt tre månaders framförhållning, betonar Lars Ernemar.

Fjärde växeln
Första leveransen med detta nya
koncept gick iväg till Japan i mitten av september. Det var den
fjärde växeln till Tokyo-området.
- Målet är att hantera radiobasstationerna från Gävlefabriken på
samma sätt, säger Lars Ernemar.
När växlarna kommer fram till
Japan görs installationen av
Toshiba, Ericssons samarbetspartner i landet (Ericsson Toshiba
Communications ägs till 60 procent av Ericsson och 40 procent
av Toshiba). Ericsson-personal är
med och övervakar installationen
samt utför sluttesterna.
- Order- och faktureringsprocessenblir oförändrad trots att
vi ändrar leveransform, säger
Lars Ernemar och understryker
att man alltså fakturerar på detaljnivå till kunden, dvs det japanska
dotterbolaget som sedan i sin tur
fakturerar sina beställare, operatörerna.
I samband med utvärderingen
av den första leveransen enligt det
nya konceptet kommer man kanske på ytterligare saker som kan
förbättras och därmed spara tid
och/eller pengar. (Utvärderingen
var inte helt klar vid tiden för
manusstopp.)
- Vad vi lär oss av utvärderingen kommer vi att ha nytta av
redan vid nästa leverans, Nagoyas
tredje växel, som ska levereras
vid årsskiftet, avslutar Lars
Ernemar.

Text: Alf Öst

Sydafrika är en marknad som
kan bil mycket stor för
Ericsson. Stora bilden visar
Haut Bay söder om Kapstaden.
Mindre bilden är från en
dansuppvisning i en zulu-kraal,
nära Durban. Foto: Lennart
Andersson

När Ericsson Radio Systems i januari i år fick beställning på ett GSM-system
till Sydafrika öppnades en ny marknad. Det är en marknad som kan bli
mycket stor inte bara för mobiltelefoni utan även för publik telekommunikation. Efter en extremt kort installationstid togs nätet i drift i april och har nu
närmare 5 0 OOO abonnenter.
- Installationsarbetet började i "on the job training" genom att finns mycket att ägna sig åt på frimitten av januari och efter mindre sydafrikanska tekniker arbetade tiden.
än tre månder kunde nätet öppnas sida vid sida med svenska
för kommersiell trafik. Till valet installatörer.
Två operatörer
hade vi levererat ett system som
- Allt installationsarbete vad
- Här finns två GSMtäcker stadskärnan i de
operatörer, berättar
tre städerna JohannesGunnar Måtto, matfl
burg, Kapstaden och
nadschef
för
Durban. Den här förRadiokommunikasta fasen av systemet
tion på Ericssons bovar dimensionerat för
lag
i Sydafrika.
det är nästan problem att hänga
10 000 abonnenter.
Bakom vår ku
M&zå. Det vanliga telenätet är dåDet berättar Fredrik
MTN,
Mob
"* ^ ^ r g t och behovet av mobiltelefoni
Wijkander, Ericsson
Telephone Networks,
1 #w i
fe
'.:<Mg
är därför stort.
Radios projektledare i
står bl a det engelska
Sydafrika.
Tuff marknadsföring
företaget Cable &
Installationsarbetet
Wireless och ett syd•v- « *
- ^
Att ha mobiltelefon är en statusgenomfördes
under
afrikanskt
kabelsymbol. Precis som i Sverige för
månaderna före valet i
TVbolag. Vodacom
en del år sedan är det många
Sydafrika då läget där
heter den konkurreyuppies som har köpt mobiltelevar mycket spänt.
rande operatören, där
fon.Marknadsföringen är agg- Ingen visste vad
bl a Vodafone och det
resiv och reklamen finns både i
som skulle hända och
sydafrikanska televertidningar, radio och på TV.
- Här växer antalet mobiltelefonabonnenter mycket
arbetet skedde under snabbt säger fr v Fredrik Wijkander och Gunnar Måtto.
ket är intressenter.
I landet finns sexton återförsälrigorösa säkerhetsåtSiemens och Alcatel är
jare s k "service provider", som
gärder med bevakning.
gäller basstationerna sköts nu av
leverantörer.
säljer både telefoner och abonne- Vi råkade aldrig ut för några sydafrikaner, säger Fredrik. De är
- Vodacom kom igång före
mang. Ett priskrig har brutit ut.
incidenter och efter valet har det mycket duktiga, lär sig snabbt och
MTN men idag håller MTNs sysTidigare var det telemyndigheten
varit lugnt här. Situationen nu är är vana att arbeta självständigt.
tem på att komma ikapp, säger
som bestämde priset på abonnemycket bättre än vad man trodde
- Att installationen gått så Gunnar. Tillströmningen av
manget men det är nu fritt.
innan valet. Det är ingen större snabbt beror till viss del på att vi abonnenter är mycket stor och
Ericsson Mobile Communicaskillnad på att jobba här eller i har en mycket bra kund som det
Australien, säger Fredrik.
går lätt att samarbeta med, tillägEtt av de stora problemen under ger han.
installationen var de långa avJust nu är man inne i fas fyra av
stånden att frakta material. Till
utbyggnaden. Idagfinnstre MSC,
Sydafrikanska republiken har en yta som är nästan tre gånger så stor som
Johannesburg kom transporterna Mobile Switching Center, och
Sveriges. Kusten är 3 000 km lång. Vid Godahoppsudden längst i söder möts
med flyg sedan var det lastbil till
250 basstationer. ÖvervakningsIndiska oceanen och Atlanten.
Kapstaden, en sträcka på 160 mil, systemet TMOS ingår i systemet.
Sydafrika är till största delen ett platåland. Oranjefristaten och norra Kapeller till Durban, 60 mil.
Fredrik har bott i Sydafrika seprovinsen, som utgör den centrala regionen, består av vidsträckta slätter. Här
dan december förra året och trivs
odlas den största delen av landets viktigaste jordbruksprodukter. Det bergiga
Utbildat sydafrikaner
bra. Det är lätt att umgås med
Kaplandet i söder är centrum för Sydafrikas vin- och fruktodlingar.
Under det mest intensiva in- sydafrikanerna, som är sociala
Pretoria är huvudstad och övriga större städer är Johannesburg, ca 8 miljoner
stallationsskedet arbetade 65 tek- och i Johannesburg talar alla enginvånare, Kapstaden 1,9 miljoner och Durban en miljon invånare.
niker. Samtidigt genomfördes elska. Klimatet är skönt och det
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mobiltelefonin nu berett vägen.
Ericsson Telecom finns på plats
och bygger upp sin verksamhet
samtidigt som man genomför
fältprov.

Utökningar

tions var i Johannesburg för en
tid sedan och lanserade den lilla
GH337.

Publik telekom
Gunnar Måtto är övertygad om att
Sydafrika kan bli en mycket stor
marknad för Ericsson, där

-1 mitten av september fick vi en
utökning av vårt GSM-nät. Det
gäller större täckning på vägarna
mellan de stora städerna. Just nu
diskuterar vi också ett större avtal
som omfattar både täckning och
kapacitet. Så nog händer det
mycket här i Sydafrika, säger
Gunnar.

Gunilla Tamm

Glada rugbyspelare

Willy Zetterberg
spelade sig själv
dvs truckförare.
Magnus
Lindström, Göran
Porsklint och
Benny Zettling
framför kameran.
Med på
Inspelningen
var också Nils
Järvinen. Foto:
Karl-Evert Eklund

Mästare i humla

C

Tre gånger så stort som Sverige

Fr v Göran Ahlgård,ekonomichef på Ericsson i Sydafrika, Dave
Southern och Fredrik Wijkander, projektledare på Ericsson.

Dave Southern är en engelsman som bedriver ideellt arbete i den fattiga,
svarta kåkstaden Alexandra i Johannesburg. För att inte småpojkarna
ska driva omkring efter skoldagens slut ordnar han bl a rugbyträning.
Tillsammans med sin kund MTN sponsrar Ericsson Dave och hans
pojklag med en GSM-telefon och tillhörande abonnemang.

Marlena Jansson, orientering och Johan Haglund, rullstolstennis.

Under en och samma vecka kunde Kumlafabriken fira två mästare.
Johan Haglund blev svensk mästare i rullstolstennis i både singel och
dubbel. Marlena Jansson, säkrade totalsegern i orientering i världscupen efter en tredje plats i deltävlingen, som gick i tjeckiska Jizin.
Både Johan och Marlena har arbetat på Kumlafabriken i ca fem år och
kombinerar sitt tävlande med att arbeta och träna.
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Där stor
blir liten
Utveckling av mikrobasstationer
på RTP i North Carolina
Stor blir liten, skulle kunna vara mottot för de 50-tal medarbetare på Ericsson GE Mobile Communications i Research Triangle Park, North Carolina, som arbetar med
utveckling av mikrobasstationer för mobiltelefonsystem.
Den första, RBS 8 8 2 M , lanserades för drygt något år
sedan och har blivit en succé. Den finns nu bl a i AMPSsystemen i Chicago, New York, Los Angeles och Dallas.
- Det var i augusti 1991 som vi oss inovativa, förklarar Erik.
Efter drygt ett halvår var den
började utvecklingen av den första mikrobasstationen, berättar första analoga (AMPS) prototyErik Lissåkers, som är ansvarig pen klar och i slutet av 1992starför utvecklingen av radiobas- tade tillverknigen vid Ericsson
stationer i USA. Från början be- GEs fabrik i Lynchburg.
Efter det följde vidareutveckstod gruppen av knappt 10-talet
medarbetare och idag är man 47 ling för att även inkludera digital
personer.
Erik kom själv till Ericsson i Richardson, Texas 88 etter att i många år ha
arbetet inom telekommunikation i bl a Kanada. Efter tre år på Ericsson Radio
Systems Inc i Richardson
flyttade han till RTP och
startade utvecklingen av
mikrobasstationer.
Uppdraget var att snabbt
och billigt ta fram en
mikrobasstation
för
mobiltelefonsystemet
CMS 88. Den skulle användas för att ge täckning
i t ex flyghallar, shoppingcentra, konferensanläggningar och även utomhus.
Mikrobasstationen skulle
vara kompatibel med den
stora basstationen.
- Ett viktigt uppdrag för oss är
- Vi hade snäva ramar att mikrobasstationer för PCS, säger Erik
arbeta inom och det gjorde Lissåkers.

Labbet för mikrobasstationer på RTP. Stående Bengt Nilsson och Tom Mousseau och sittande
Christer Grännsjö. Bengt flyttade hem I början av sommaren och finns nu på Ericsson Radio
Access i Kista. Foto: Gunilla Tamm
fl

(D-AMPS) radio i mikrobasen.
Denna version heter RBS 882DM
ochbörjade levereras nuioktober

Sydamerika
RBS 882 M som mikrobasstationen heter har stora framgångar i USA. Chicago var en av
de platser där de första installerades och nu finns den i många städer i USA.
Även utanför USA och då speciellt i Sydamerika, efterfrågas
mikrobasstationerna allt mer.
Operatörerna på Nya Zeeland,
Malaysia och i Austraien har
också visat intresse.
Efter RBS 882 M har det varit
flera utveckl ingsuppdrag vad gäl ler mikrobasstationer för olika
mobiltelefonsystem,
både
analoga och digitala. Mikrobasstationen för ET ACS är aktuell
förbiaFilippinernaoch Kina. För
ett tag sedan testades den i Italien

med bra resultat.
Just nu är det utvecklingsarbetet
för en mikrobasstation för utomhusbruksomär aktuellt. Det gäller
en "hög och smal" variant, som
ska monteras på stolpe och i möjligaste mån "smälta ihop" med
stolpen. Kylningen ska ske utan
air condition.
Ett annat uppdrag är mikrobasstationer för PCS, Personal
Communications Service. Kravet
på billiga, små basstationer med
god radiotäckning är mycket stora
för PCS.
Nu pågår PCS systemprovning
i San Diego, där RTP-gruppen är
ansvarig för implementering av
en ny typ av mikrocellnät, som
integreras med
existerande
kabelTV-utrustning.

Design center
-1 mars i år blev vi utsedda till ett
sk "Common design centre" för

Centralkopieringen
höll Öppet Hus

utveckling av mikrobasstationer
för de affärsenheter inom Radiokommunikation som har verksamhet i Nordamerika. Vi ska si
ciellt ägna oss åt PCS-applik
nerförden nordamerikanska stan
darden, berättar Erik och tillägger:
- Det känns bra att vi blivit ett
Common design center. Nu har vi
fått en egen "plats" i affärsområdets organisation.
Trenden gårmot allt mindre och
billigare radiobasstationer och
"mikrobasarna"
följs
av
"picobasar". Utvecklingen är
alltså densamma som för
mobiltelefonerna, som blir allt
mindre och billigare.
- Att vi finns under samma tak
som gänget som utvecklar
mobiltelefonerna är enfördel.De
har en hel del erfarenheter so:
kan dra nytta av, slutar Erik.

Gunilla Tamm

PRESSKLIPP
Satellitnät
Inmarsat och Telekom Malaysiaskabildaettbolagföratt för2,6
miljarder dollar bygga ett nät för
satellit-ficktelefoner. Telefonerna blir sk dual mode, dvs förbåde
vanlig mobiltelefoni och satellittelefoni och kommer kosta cirka
1000 dollar och samtalen 1 -2 dollar per minut.
Systemet ska vara klart år 2000.
(Business Times Malaysia)
Pé den översta bilden visar Inrld Ringels för Jan-Oldf Hammarllng
hur det går till att kopiera bilder i färg.
Bilden t v Agnes Frank, Linnea Jonasson, Slavko Vovk och Ann
Bagge vid en av kopieringsmaskinerna, som Linnea demonstrerar.

Ungefär 400 personer passade på
att lära sig lite mer om vad
Centralkopieringen på Ericsson
Radio i Kista kan hjälpa till med,
då det arrangerades Öppet Hus
en av de sista dagarna i september.
- Förutom att visa var vi nu håller till har vi en del nyheter som

vi också passade på att demonstrera, berättar Eivor Bergqvist,
som är ansvarig för Centralkopieringen.
Alla som är anslutna till nätverk kan nu från sin egen PC
skicka underlag till både
färgkopieringen och högvolymskopiatorn.

En annan nyhet som visades var
tryck på tröjor. På några dagar kan
Centralkopieringen hjälpa till att
trycka upp tröjor inför t ex en kick
off.
1 samband medCentralkopieringens Öppet Hus demonstrerade
Ateljeservice foto CD. Det kan

vara ett alternativ till OH-bilder.
För utom text och bilder går det
att lägga in ljud.
Foto CD-ski van går att visa både
på TV, vanlig PC och på vissa
OH-apparater. Ateljéservice ger
gärna mer information.

Strid om CDMA
I San Diego pågår nu en patentstrid om teknologin CDMA (som
tävlar med TDMA om de framtida
mobiltelefonsystemen). Striden
om vem som först utvecklade
CDMA gäller miljontals dollar
och står nu mellan Qualcomm Inc.
och InterDigial Technology Corp
(ITC).
(Newsbytes News, Individual)
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Nya, fräscha och okonventionella lokaler i Kista

Här ska tusentals utbildas
En öppen och informativ miljö kännetecknar
de nya lokalerna för
Ericsson Radios utbildningsavdelning i
Electrum i Kista. De
invigs den 1 0 november, men ERA Nyheter
kan ge en förhandsinblick i hur de ser ut.
Utbildningsavdelningen flyttade
på försommaren in i sina nya lokaler, men först kommande månadsskifte är de alltså klara för invigning. Här sker teknisk utbildning
som i första hand är inriktad på
GSM-systemet, såväl för interna
medarbetare som externa kunder
från hela världen.
r Vi håller cirka 200 kurser med
lit uppemot 4 000 elever per år.
Varje kurs varar från en till fem
dagar, berättar utbildningschef
Andrée Wernlund och tillägger
att cirka hälften av kurserna ges
^•jmlands.
^^^vdelningen har cirka 40 anställda, varav 30 är lärare på heltid. Ett par månader per år tillbringar de utomlands med att ge
kurser hos kunden. Eleverna är
av blandade nationaliteter och åldersgrupper, har
olika bakgrundskultur och språk.
- Därför återspeglas vår kundstruktur även i lärargruppen som
representerar 12 olika språk eller
dialekter,
säger
Andrée
Wernlund.
Med dialekter menar han då
självfallet inte västgötska, dalmål, etc, utan olika dialekter av
det kinesiska språket. Lärarna representerar nämligen tre olika såJ f t a . samt språk såsom spanska,
^Snienska, ryska, tyska och
danska, för att nämna några. De
har även varierande teknisk bakgrund, från gymnasieingenjörer
till teknologie doktorer med stort
^Kialistkunnande.

Demorum
I lokalerna ingår även ett mycket

...
•.••V.7;V:'<

1

mé

m

EM
jHHBBfcä

•
^

JÉ

ill
H

Andrée Wernlund vid en
basstation (för utbildning) med
styr- och övervakningsterminal.

avancerat och professionellt
demonstrationsrum dit marknadsförare och försäljare kan
komma med sina kunder och visa
olika delar av ett GSM-system,
som även används i olika
utbildningar. Här har man bland
annat tillgång till storbilds-TV
och video.
- Vi har fyra växlar för mobil-

nätverk, en Freeset-telefon, ett
postfack och en kombinerad bokhylla/förvaringshurts för personligt material.
Denna möbel går på hjul och
den som reser bort i tjänsten eller
på semester rullar iväg sin enhet
till en särskildparkeringsplats i en
liten korridor.
- Tanken med detta, säger Andrée Wernlund, är att vi ska kunna
rotera mellan olika arbetsplatser
beroende på vad vi arbetar med
och vilka vi samarbetar med för
stunden.
Därför finns vid entrén, där
också postfacken finns, en väggplan över kontoret (som har formen av en båt) där man flyttar sin
personliga magnetbricka med
namn och foto för att visa var man
sitter just denna dag.
För att detta ska fungera ser alla
öppna arbetsplatser likadana ut
med ett höj- och sänkbart skrivbord, en dator och en arbetsstol.
Utbildningslokalernas pausytor. Här serveras bl a frukt och friskt
-Vill man sitta ostört och arbeta
källvatten
med t ex kursförberedelser kan
man dra sig tillbaka till ett rum där
telefoni, radiobasstationer och tvärtom. Här kombinerar vi det
det går att stänga dörren om sig,
OSS, berättar Andrée Wernlund bästa av båda dessa, säger Andrée
eller också arbeta hemma och ha
och förklarar att OSS är ett Wernlund och tillägger:
kontakt med nätverket via mosystem för drift och övervakning
- Det är viktigt att vi lär av vardem. Alla datorer har också inav
mobiltelefonibyggd fax, både
system.
hemmadatorerna
Alla utbildningslooch de som står på
kaler är specialinredda
arbetsplatserna.
för olika möj ligheter till
- Redan ett år
flexibla
arbets'J innan vi flyttade hit
lösningar med tanke på
provade vi olika
såväl enskilt arbete som
okonventionella
arbete i grupp, och i
kontorslösningar på
många
rum
finns
det gamla stället. Seergonomiskt utformade
dan införde vi de
bord och stolar.
bästa av dem här, sä"Lärande miljö"
ger Andrée WernMikael Henning, Ulf Andersson, Jan Magnusson och Bo
lund och berättar
Utbildningsavdelning- Eriksson från Telia Mobitel, lär sig GSM-växlar och basäven att de fått
ens kontorslokaler åter- stationer.
mycket uppmärkspeglar ett flexibelt tänsamhet i externa media.
kande där man anpassat lokalerna andra, då vi ju arbetar i en "lärande
- Men vi är inte alldeles unika,
för att medge både god kommuni- miljö". Flexibiliteten är viktig
för
detta med flexibla kontorskation och enskilt arbete i ostörd- både i det vanliga arbetet och i
miljöer har tidigare provats inom
utbildningssituationen.
het.
ERA, bland annat på några
Endast ett fåtal medarbetare har
- Det konventionella kontorsmarknads- och konstruktionsrummet är bra för ostört arbete därför fasta arbetsplatser. Andrée
avdelningar, avslutar han.
men inte för kommunikation, berättar att i princip det enda fasta
Text och foto: Alf öst
man
har
är
ett
konto
på
ett
datormedan kontorslandskapet är

Nytt från växel och reception

Fr h Rose-Marle Jansson i samspråk med Barbro Esbjörnsdotter.

Att förstå och lösa konflikter
Att lära sig förstå och lösa konflikter och att handskas med besvärliga
människor om det handlade höstens andra föreläsning för Ericsdotter.
Ett 60-tal medlemmar fanns på plats för att lyssna och diskutera med
Barbro Esbjörnsdotter, som skrivit flera böcker i ämnet och bl a arbetar
med organisationsförändringar. Barbro pratade om referensramar,
tolkning och kulturer, allt påverkar hur vi upplever och bemästrar
konflikter.
Nästa föredrag blir den 8 november då Aina Signal ska prata om "Det
gränslösa ledarskapet" då det kommer att handla om intuition.

I takt med att Radiokommunikation expanderar har trycket på telefonväxel och reception i Kista också blivit större.
För att bibehålla servicen har
några förändringar redan införts och ytterligare kommer
lite längre fram i höst.
Ericsson är ett internationellt företag med verksamhet över hela
världen. Antalet samtal till utlandet har ökat och det rings allt fler
utlandssamtal utanför ordinarie
arbetstid. Sedan början av oktober är telefonistservicen utökad
genom att telefonväxeln är bemannad från 07.00 till 19.30 på
vardagar.

Receptionsservice
När det gäller receptionen vid huvudentrén i Kista har vissa förändringar skett.
- Från huvudreceptionen har
bevakningspersonalen tidigare
skött växel, reception och bevak-

ning efter ordinarie arbetstid, bemer att ske med TV-kamera. När
rättar Charlotte
detta blir aktuellt senare i
Almberg, anhöst kommer det mer inforERICSSON ^
svarig för remation.
ISftFJ0RD-PC8
ceptionsservice.
Precis som idag är det
BESÖKARE
Bevakningsbevakningspersonal som
(tilltar
personalens
svarar i växeln, när telelarmutrustning ERIKSSON
fonistema gått för dagen
finns i drift- JOHNNV
och under helger.
centralen dit CSTEIMPX M M
Nytt besökssystem
b e v a k n i n g s - HUM
personlen nu IJunbii
En annan nyhet är ett nytt
Ull III to
flyttar.
941014 datorserat besökssystem,
26
som nu börjar testas.
Det betyder att i h r l v t o
QgmUi
14-.1J
KHJE
- Vi testkör det på vissa anr e c e p t i o n e n 341014
ställda, berättar Charlotte.
kommer att vaERICSSON ^
Kortet är försett med ett
ra bemannad
från 07.00 till Det nya besökskortet magnetband och ska så småningom ge behörighet till
22.00 på vardavissa lokaler.
gar och från 08.00 till 16.00 på
helgdagar. Den som behöver
Den första raden på kortet
komma i kontakt med vaktpersoanger i vilken reception som kornal för att ta emot besök under
tet är utskrivet. Den andra raden
övriga tider kan göra det genom
talar om vem kortet gäller, besöen telefon utanför stora entrén.
kare konsult eller anställd.
Bevakning av huvudentrén komGT
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NYHETER
FRÅGAR
Motionerar
du
regelbundet
Pernilla Olsson,
Ericsson Radio Access,
Visby
Ja, jag har
börjat med
Friskis &
Svettis som
jag gympar
med en gång
i veckan. Jag
var tvungen
att sluta med basket ,som jag
spelat i åtta år, pga skador. Då
tränade jag 3-4 gånger veckan.
Gympan är mycket skonsammare för knän och fötter.

Projektledaren Thomas W. Nilsson visar den nya transcelvern omgiven av några av de över 100 konstruktörerna, fr v: Soheila Aslani, Göran
Edlund, Lars Joas och Patrik Sellin.

Nya AMPS-radion
en tiondel så stor
Efter två års arbete,
med som flest 1 4 0
personer igång, har
man tagit fram en radio
som bara är tiondelen
så stor som sin föregångare. Den är till för
den nya generationen
basstationer för amerikanska mobiltelefonstandarden AMPS och
innebär med sin kompakta konstruktion e t t
stort tekniskt lyft.
Radion, eller transceivern, är kärnan i en radiobasstation förmobiltelefoni. Den består av både en
sandar- och en mottagardel och
innehåller stationens mest komplexa funktioner.
När Ericsson nu utvecklar en
helt ny generation basstationer för
mobiltelefonstandarden AMPS
(världens mest spridda mobiltelefonsystem) har mycket stort
arbete lagts nerpåjust radiodelen.
Specialdesignade kretsar, sk
ASICs, började konstrueras redan för två år sedan och när arbetet nådde sin topp, sommaren
1994, var ungefär 140 man involverade i sju parallellt arbetande
delprojekt.
Resultatet är en mycket liten
och kompakt transceiver som nu
väcker stor uppmärksamhet vid
demonstrationer och mässor.

Helt nytt system
Nya generationen basstationer

kallas RBS 884 med transceivern
TRX. Föregångaren 882, som var
byggd för de analoga AMPS-systemen, kom ut vid årsskiftet 1986/
87 och tre år senare, 1990, fick
882:an en digital variant. 82:ans
transceivrar kallas TRM respektive DTRM.
Den nya stationen, 884:an, är
sk dual mode, dvs konstruerad för
både analog och digital kommunikation, som den kan
skifta mellan. Det som kännetecknar AMPS-systemen,
i motsats till GSM, TACS,
NMT etc, är att de analoga
och digitala näten kompletterar varandra och att en användare som kommunicerar
på analog AMPS kan kopplas över till digital D-AMPS
när han t ex kör in i stadskärnor med tätare trafik.

stora racket hade 8 transceivrar.
Men skillnaden är ju att man fått in
samma kapacitet på bara en tiondedel av volym-

Nästa sommar
RB S 884 börj ar produceras i början av nästa år, 1995, för att
kunna släppas allmänt ute på
marknaden vid halvårsskiftet.

märka någon skillnad eftersom
de nya stationerna kopplas in mot
det existerande nätet. Eventuella
nya tjänster blir en senare fråga.
För operatörerna blir det emellertid flera fördelar, bland annat
lättare att underhålla och införa
ändringar. Dels kan drift och underhåll till stor del skötas datorstyrt, dels är det vid eventuellt fel
bara att byta ut hela
transceivern och sätta dit
en ny.
Ännu en fördel är att de
nya stationerna kräver betydligt mindre siter vilket
betyder pengar.

Miljövänlig

2 0 samtal
Den nya transceivern är, stående på höjden, 26 cm hög,
23 cm djup och 2 cm bred
och väger knappt 1,5 kilo.
Det kan jämföras med den
gamlas mått; 37 x 40 x 8,5
cm. Och cirka 10 kilo.
En TRX har 1 analog talkanal samt 1 digital med 3
tidsluckor (= 3 samtidiga Ej
samtal). En basstation be- i
styckas med 8 st TRX, vilket Q
betyder max 23 samtidiga Göran
samtal vid digital användning
eftersom en av de 24 kanalerna används som digital
kontrollkanal.
Detta är inte någon skillnad mot
RBS 882 som fullt bestyckad i det

Edlund och Christer Nilsson testar TRXn.

Stationerna görs både i en utomhus- och en inomhusversion. Såväl i makro- som mikroformat.
Abonnenterna kommer inte att

Transceivern till den nya
basstationen har också genomgått en sk livscykelanalys, dvs mätts med avseende på miljövänlighet.
Inte oväntat fick den ett
betydligt bättre miljöindex
än föregångaren, främst
beroende på den betydligt
mindre storleken, (drar bl
a mycket mindre ström)
Livscykelanalysen visar
också VAD hos produkten
som ger den största miljöbelastningen och att det är
viktigt att man redan i ett
tidigt skede designar produkter så miljövänligtsom
möjligt.

Lars Cederquist
Foto: Anders Anjou
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Ingvar Gustafsson,
Ericsson Radio
Messaging, Sundsvall
En gång i veckan försöker
jag vara med
och spelainnebandy. Det blir
direkt
efter
jobbet så det
beror på om
jag har tid eller
inte. Jag har gjort detta i fyra år nu.

Jenny Olsson, Ericsson
Radio Systems, Kista
Jag
tränar
både workout
och golf så det
kan bli så
mycket som
fem till sex
gånger
i
ti 4%
veckan.
Golfen är nog
• Wffl
det jag tycker bäst om och det har
jag spelat i tre år. Jag har 9 i
handicap. Workout och styrketräning gör jagföratt hålla mig i form.

Peter Larsson, Ericsson Radio Systems,
Gävle
Ja, jag tränar
regelbundet
med flera
olika sporter
beroende på
årstid. Just nu
harsquashsä- mwmam, jmmm
songen börjat och så tänker jag
börja med aerobics. Hela året joggar
jag regelbundet

Marcus Bodensjö,
Ericsson Mobile
Communications, Lund
Jag motionerar periodvis och då
brukar det bli
styrketräning.
Det kan även
bli milslånga
promenader
beroende på
om vädret tillåter.
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