Nu innan sommaren tas Ericssons första PCN-system i Asien I kommersiell drift. Det är operatören Mutlara i Malaysia som köpt utrustning
för 1,3 miljarder kronor från Ericsson till sitt PCN- nät, Personal Com-

munications Network. Här är det Mimi från Ericsson Telecommunlcations som provringer i systemet med Ericssons PCN-telefon.
Reportage om installationsarbetet på sista sidan.
Foto: Gunilla Tamm
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AMPS-systemet I Malaysia växer
Mobiltelefonoperatören Mobikom i Malaysia har nu nästan 90 000 abonnenter i sitt
system, som togs i kommersiell drift i juni förra året. Det var i oktober -93 som
Ericsson fick en beställning på utrustning till Malaysias första AMPS-system. Bakom
Mobikom står Malaysias televerk, en malaysisk bank och EON, som är en stor malaysisk industrikoncern med bl a biltillverkning.
Den snabbaste utökningen av nätet sker i de tre storstadsområdena, Kuala Lumpur,
Johor Bahru, strax norr om Singapore och Penangområdet.

Högsta belöningen någonsin i Gävle
Förslagsnämnden i Gävlefabriken har beslutat att ge Håkan Albertsson och Anna-Greta
Lundberg 74 000 kronor att dela på. Det är det högsta beloppet som Förslagsnämnden i
Gävlefabriken hittills delat ut.
Förslaget innebär att en plåt på distributionsenheten dvs enheten mellan radiobasen
och mobilväxeln i Basek II togs bort och tryckning kunde ske på kvarvarande plåt.
Basek II tillverkas idag i Visbyfabriken.

Över 11 000 på "Radio" i Sverige
Den sista april hade Radiokommunikation i Sverige 11 078 anställda. Det är en ökning
med 1 636 personer sedan sista december förra året. Största antalet "Radio"-medarbetare finns i Kista, 4 669, näst flest i Kumla 2 165 och på tredje plats kommer Gävle med
1 421 personer.
Totalt har Radiokommunikation 1 125 anställda i Linköping, 646 på fabriken i
Hackefors och 480 i Mjärdevi.
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köMM\TARE\
Ett bra första kvartal

V

årt affärsområde Radiokommunikation fortsätter
att gå mycket bra. Visserligen började året lite trögt
innan faktureringen kom igång ordentligt men nu
är det full fart och vi har ett mycket bra första kvartal bakom
oss. Både orderingång och fakturering gick upp ca 40 procent jämfört med samma period förra året.
Det är glädjande att konstatera att vinden vänt för våra
mobiltelefoner, som tidigare haft det kämpigt. Vi tillhör nu
de tongivande i terminalbranschen. Det är medarbetarnas fina insatser på utveckling, tillverkning och försäljning som
börjar ge resultat.
Vi arbetar nu med affärsområdets ESP, Ericsson Strategic
Planning, där vi lägger ut riktmärket för de närmaste fem
åren. Tillväxten för mobil kommunikation fortsätter att vara
stark och detta präglar också vår ESP.
I USA är PCS, Personal Communications Services, persontelefoni, en het fråga, som just nu befinner sig vid ett
vägskäl när det gäller val av teknik. Vi kan se fram mot en
spännande tid och vilket valet än blir kommer vi i större eller mindre utsträckning att finnas med bland PCS-leverantörerna. De allra första affärerna har vi
redan fått och nu väntar branschen med
spänning på att de verkligt stora operatörerna som WirelessCo och Primeco
ska bestämma sig. De har betalt mycket
stora summor för sina licenser och vill
snabbt komma igång när de gjort sitt
teknikval. Om valet går vår väg har vi
möjlighet att hjälpa till så dessa stora
operatörer snabbt får sina system i luften.
Tyvärr finns det tecken som tyder på lågtryck när det gäller konjunkturen i Sverige. Även om vår bransch klarar sig
rätt bra, kommer vi att känna av nedgången. Det vet vi efter
den senaste lågkonjunkturen. Det betyder att det blir ännu
viktigare att vi "ser om vårt hus" genom att fortsätta med
vår kompetensutveckling och vårt förbättringsarbete. Vare
sig det är hög- eller lågkonjunktur gäller samma mål för oss
alla.
Vi måste vara bäst!
Kurt Hellström

Anders Stegen och Hans Persson är nöjda med att provningen av den nyutvecklade basstationen för
Japan gick så smidigt.

Lyckat test
i japanprojektet
Onsdagen den 26 april klockan
13.09 var det glada miner, tårta
och champagne på japanenheten i
Kista.
Det som firades var att det första provsamtalet kopplades upp
genom en ny uppgraderad basstation för det japanska mobiltelefonsystemet CMS 30. Man testade en ny transceiver (sändare och
mottagare) tillsammans med nya
antennära produkter och det hela
fungerade på första försöket.
- Det är roligt när det fungerar

utan besvär, säger Anders Stegen
som är ansvarig för integration
och verifiering. Av de fyra veckor som var avsatt för provning
behövdes bara tre dagar.
Den nya radiodelen är nu utbyggd för att hantera 960 kanaler
på frekvensbandet kring 1500
MHz och det är en fördubbling av
antalet kanaler jämfört med den
tidigare radion.
- Tekniskt sett ser det här
mycket bra ut, nästa utmaning är
att hinna producera och leverera

produkterna i tid för installation,
säger Hans Persson som är projektledare för utveckling den nya
basstationen.
Ett tufft arbete väntar. Produktionen är tänkt att börja redan
i juni. Sedan är det dags för installationstest i mitten av augusti
och i slutet av året ska ungefär
140 basstationer vara på plats i
regionen Kyushu som ligger i
sydvästra Japan.
Lars Eriksson

Redaktörens rapport från Malaysia
DEN SOM GÖR EN RESA har
något att berätta - lyder ett ordspråk. Nyligen besökte jag
Ericsson i Malaysia och jag har
en hel del att berätta. Rapporter
därifrån finns både i tidningen
Kontakten och här i ERA
Nyheter.
Under veckan hann jag uppleva mycket som att besöka flera
siter och bl a titta på radiobasstation i container på hett hotelltak.
Se hur antenner skruvades fast i
ett 30-meter högt klocktorn.
Göra studiebesök i Ericssons fabrik och på utbildningscentret.
Intervjua både svenskar och lokalanställd personal och på söndagen blev det en utflykt till den

historiska staden Melacka med
två medarbetare från kontoret.
Till andra upplevelser hör den
tropiska grönskan, den fuktiga
värmen (jag njöt när jag hörde att
det snöade i Kista), den spännande och goda maten och de dagliga störtregnen med blixt och
dunder. Speciellt åskknallen som
mörklade hela Ericssons kontor.
BLAND ALLA de intervjuer
som gjorde starkast intryck på
mig var nog pratstunden med
Chan Hiong Poh, chef för mobiltelefonoperatören Mutiara.
Företaget, som är nykomling
inom telekombranschen har köpt
ett PCN-system från Ericsson för
över en miljard kronor. De vill

WHETER

vara först med PCN i Malaysia
och allt arbete installation och
driftsättning måste ske snabbt.
MUTIARA ÄR ett bra exempel på nya kunder utanför
televerkens värld, som
snabbt vill komma igång
med sitt system och behöver
mycket support av sin leverantör.
Under det senaste året har
jag intervjuat flera personer
på Ericsson Radio Systems
som just talat om denna nya
typ av kunder och hur viktigt det är att uppleva kunden som en partner.
När jag skrivit om det har jag
själv ofta upplevt det som stan-

Redaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38 Memo: ERAGT
Redaktion Kista: Gunilla Tamm,
Lars Eriksson, tfn 08-757 05 21 Memo: ERALARE
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

TO

•

dardfraser utan någon förankring
i verkligheten.
Det ändrade Mr Chan på genom att ge orden en verklig me-

ning. Just samarbete och partnerskap kom att gå som en röd tråd

genom hela intervjun. Han
nämnde snabbhet, support och
partnerskap, som det som ska
driva projektet framåt. Att arbeta
som partner vinner både
Ericsson och Mutiara på, betonade han.
NÄSTA GÅNG jag skriver
om nya kunder som behöver
support och vill uppleva sin
leverantör som partner kommer jag att se Mr Chan framför
mig.
Jag börjar nu också förstå
vilka både spännande och fantastiska
möjligheter
som
Ericsson kan få tillsammans
med sina kunder.
Gunilla

Visbyfabriken: Bertil Olsson, tfn 0498-26 03 21
Lund: Anna Thuresson, tfn 046-18 12 59
Ericsson Radio Access AB: Karin Hultman Ronander,
tfn 08-4044773
Ericsson Radio Messaging: Lieselotte Claydon, tfn 08-757 59 65
Mobiltelefoner Norden: Anders Larsson, tfn 08-764 14 95
Lynchburg, USA: Jack Radgowski, tfn 009-1-804-528 74 51
Foto om ej annat anges: Björn Seger
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1995
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Mellan lab och verklighet HlR STAR
DET

TILL?

Margareta
Josefsson
chef för Application
Center, Mjärdevi
- Tack det är bra. Den första
april tillträdde jag tjänsten som
chef för Application Center.

Här rings det första "riktiga" samtalet i den nya basstationsgenerationen RBS 2000 för GSM näten. Från vänster ses vid telefonen projektledaren Erland Arvidson, därefter Gunnar Forsell (skymd), Stefan
Rannelid, Rik Gould (böjd, övervakande basstationen från en
Operation & Maintenance-terminal), Kennet Öblom (LMF), Keith
Greaves (böjd), Peter Falk, Björn Åhman och ryggen på John
Hallonqulst.
Foto: Leif Allard

Ericsson och
Telia Mobitel i
gemensamma
sluttester av
den nya
basstationen
RBS 2000

Testerna har skett på Telia
Mobitels huvudkontor i Haninge
och gällt inomhustrafik på fyra
våningar i huset. Två radiobasstationer har varit uppkopplade mot
det riktiga GSM-nätet via Telia
Mobitels systemprovanläggning
och cirka 150 GSM-användare på
Telia Mobitel har ställt upp dels
som vanliga användare dels för
att göra sk lastprov där man under
en kort tid ringer så mycket som
möjligt på nätet för att se hur det
fungerar.

- Det här är en mycket
bra möjlighet vi fått att
tillsammans med en
kund, Telia Mobitel, utföra tester och fä synpunkter pä vara nya basstationer för GSM Innan de
släpps ut pä den kommersiella marknaden, säger Erland Arvidson pä
Ericsson Radio Systems.
- Testerna har utförts i
en mycket verklighetstrogen miljö, kopplad
mot det riktiga GSM-nätet.

- Det här har inte varit ett traditionellt kund-leverantörsåtagande
utan ett begränsat gemensamt
projekt där vi tillsammans utfört
tester, förklarar Erland Arvidson,
Ericssons projektledare för försöket.
- Vi har kunnat arbeta i en
mycket bra testmiljö och det har
varit oerhört värdefullt för oss. Vi
har kunnat efterlikna verkliga
förhållanden och vi har kunnat
testa allt i miniatyr, normal drift,
underhåll mm. Vi har också passat på att testa bl a frekvenshopp i
inomhusmiljö samt olika radioparametrar.
Att RBS 2000 kan installeras
snabbt bevisades också med att
det inte tog mer än tre timmar
från det att lastbilen kom till kajen tills det första samtalet gick ut
i luften.

I sex veckor under april-maj har
Ericsson Radio Systems och
Telia Mobitel testat och justerat
de nya basstationerna RBS 2000
innan de nu snart släpps ut på den
kommersiella marknaden.

Värdefullt

Ny generation
RBS 2000 för GSM är en ny generation basstationer, som fram-

- Genom samarbetet
har vi vunnit kunskap
om RBS 2000 samt
minskat risken för
att problem ska uppstå när vi för In RBS
2000 I vårt GSM-nät,
säger Lars Anderberg
på Telia Mobitel.
Foto: Erland Arvidson

för allt utmärks av att de är flexibla och utbyggbara, att de kan installeras snabbt och enkelt och att
operatören på ett effektivt sätt
kan överblicka systemet, hitta
och åtgärda fel.
RBS 2000 finns i två varianter,
en större kompakt modell och en
minimodell. Basstationerna har
nu först tagits fram för GSM-systemet på 900 MHz, men på gång
är också stationer för GSM-varianten DCS 1800 på dubbla frekvensen, som används för PCN,
dvs Personal Communications
Network, och för PCS 1900 som
gäller de nya persontelefoninäten
i USA.
RBS 2000 är redan såld till ett
flertal marknader världen över.
Idealiskt
- Samarbetet som vi här haft med
Telia Mobitel (som ställt upp till
hundra procent) är egentligen det
idealiska sättet att arbeta med en
produkt, tycker Erland Arvidson.
Vi har fortfarande arbetat med
produktutvecklingen och vi har
kunnat utforma produkten tillsammans med kunden. En annan

fördel med det här sättet
att arbeta är att vi som
leverantör knyts närmare till kunden och får del av kundens erfarenhet.
- De fel vi hittat har vi snabbt
kunnat åtgärda tack vare fullt stöd
från olika avdelningar inom
Ericsson.

Ömsesidigt
Även för Telia Mobitel har samarbetet inneburit fördelar. Man
har ökat sin produktkännedom
och aktivt deltagit i alla tester
som utförts.
- På så sätt har vi tidigare kunnat upptäcka och påtala fel och
brister, säger Lars Anderberg på
Telia Mobitels teknikavdelning.
Jag är övertygad om att projektet
lett till att de första RBS 2000
som lämnar Ericsson kommer att
vara en bättre produkt. Vårt arbete med att ta fram underlag för
långsiktig planering och projektering, men också för uppdateringen av vårt avtal med
Ericsson, har klart underlättats
genom att vi på ett enklare sätt
fått del av preliminär dokumentation om RBS 2000.

Lars Cederqulst

- Vad gjorde du innan dess och
har du arbetat länge på
Ericsson ?
- Jag har varit koncernen trogen hela mitt yrkesverksamma
liv utan några år då jag arbetade
på Foa i Linköping. -89 kom jag
tillbaka till Ericsson och då till
Application Center i Mjärdevi,
där jag arbetat som enhetschef
inom GSM-utvecklingen samt
som chef för teknikframförhållning.
Hur många anställda har
Application Center?
- Idag är vi 440 och estimatet
till årets slut är 510. Trettio procent av våra tekniker är kvinnor
och jag vill försöka behålla den
stora andelen kvinnliga tekniker
även om det kan vara svårt att
hitta duktiga tjejer med passande utbildning.
Vilka är era uppdragsgivare?
- Det är affärsenheterna på
Radiokommunikation och där
dominerar mobiltelefonsystem
europeisk standard, som sysselsätter åtminstone hälften av våra medarbetare. Viktiga uppdrag är t ex nya funktioner i
GSM för att klara kapaciteten
och att anpassa GSM för USA.
Vi utvecklar också system för
drift och underhåll så att operatörerna ska kunna hantera sina
nät så effektivt som möjligt. Vi
har även uppdrag för Core Unit
Radio och affärsenheterna mobiltelefonsystem japansk standard och cellulära system amerikansk standard.
Har ni något samarbete med
Ericsson i utlandet?
- Ja, vi har mycket projektsamarbete med utvecklingsenheterna i Dublin, Guildford och
Aachen.
Vad tycker du om att göra på
fritiden?
- Jag är naturintresserad och
tillsammans med familjen går
jag gärna i fjällen. Ibland kan
det bli lite fågelskådning även
om jag inte räknar mig som ornitolog.
GT
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Mot en
ljusnande
framtid

Diskret och
lättplacerad
I Gribbylund norr om Stockholm
har Telia Mobitel rest världens
första Monopod, vilket är namnet på en ny mast för mobiltelefon i, framtagen av Ericsson
Radio Systems och moraföretaget Mafi. Masten behöver inte
stagas och all utrustning ryms
inne i byggnadens fot. Det betyder att masten tar liten yta, något som väckt stort intresse
hos flera operatörer.

Målet är att bli
världsledande på
landstäckande
personsökarsystem
- Pagingmarknaden är under
stark tillväxt och redan i är
ska vi flerdubbla var omsättning. Inom tio är ska vi vara
världsledande pä marknaden,
förutser Rudi Omholt, VD pä
Ericsson Radio Messaging AB
(ERM).
ERM är idag ett ganska litet BR-bolag med
cirka 190 anställda. Huvudkontoret finns i
Bromma medan utveckling och tillverkning dessutom finns i Älvsjö, Sundsvall
och Linköping.
Rudi Omholt kom till VD-posten i dåvarande Magnetic 1991 och verkade för den
utveckling som för knappt två år sedan blev
Ericsson Radio Messaging i samband med
förvärv av engelska bolaget Componedex
och integration av fd Telis pagingdivision.
Han menar att framtiden för pagingmarknaden ser mycket ljus ut. Systemmarknaden ökar, dels för att fler operatörer
investerar i nya nät och dels för att ett flertal operatörer uppgraderar sina system till
höghastighetspaging, vilket påverkar både
växlar, distributionsnät och basstationer,
förklarar han.

Paging är diskret
Det finns flera likheter mellan mobiltelefoni och paging (personsökning) vad gäller
hierarkisk nätstruktur och behov av landstäckande system.
Bland fördelarna med paging kan nämnas
att det är ett diskret system; det kräver inte
att man genast besvarar ett anrop. Det är
också energisnålare för användaren - batterierna räcker längre - och billigare.
Precis som mobiltelefonin nu utvecklar
sitt Europatäckande GSM-system, kommer
även paging med ERMES (European Radio
Messaging System).
-ERMES har fått ett starkt fotfäste i
Europa, vilket förstås främjar vår försäljning då vi kan erbjuda dessa system. Det
har även inneburit ett avstamp i Asien för
oss, där det nu pågår en kamp mellan ERMES och FLEX som höghastighetsstandard, säger Rudi OmhoIt.Oavsett vilket
system som blir standard i Asien, menar
Rudi Omholt att ERM kan vara med i bilden:
-Det är samma basstation och distribu-

Den nya masten Monopod är en "enfoting"
(= mono pod) som rymmer allt inom ett
skal. Detta ska jämföras med konventionella sk fackverkskonstruktioner som är stagade och där elektroniken finns i en separat
container stående bredvid masten och där
allt inhägnas med ett högt staket.
Monopoden behöver inget staket. Hela
konstruktionen består av fem meter långa
koniska plåtrörssektioner som bildar ett
stabilt torn upp till 50 meter högt.
Bottensektionen, som har 2,5 meters diameter, rymmer sen all elektronik. Där får
man plats med fem radiostativ plus ett batteristativ.
Alla antennkablar dras inne i masten och
är på så sätt skyddade för väder och vind,
kylningen klaras med "skorstenseffekten".
Konstruktionen anses vara huligansäker
och den ska klara jordbävningar och stormar på 65 sekundmeter.

- Landstackande personsökarsystem upplever en växande marknad där allt fler operatörer Investerar I nya nät, säger Rudi
Omholt, VD för Ericssons bolag för Wide
Area Paging.

tionsnät i alla system. Man behöver bara en
enkoder mot gällande standard.
Därför är han också förvissad om att hans
bolag har kraft och kompetens att öka nuvarande marknadsandel på 10-13 procent så
att ERM blir världsledande till år 2004 .
-Men då måste vi kunna erbjuda alla systemprotokollstandards, betonar han.

Stor potential
Idag är Motorola och Glenayre störst inom
personsökning, men utvecklingspotentialen
är stor. Från dagens cirka 50 miljoner abonnenter räknar Rudi Omholt med en tillväxt
på cirka 15 miljoner per år till en total på
bortåt 130 miljoner år 2000.
När monopolen försvinner i ett land är
det oftast personsökningen som först avmonopoliseras. Därför ser Rudi Omholt att
många nya operatörer först satsar på detta
segment.
-Det vore också bra om man kopplade en
paginglicens med en cellularlicens och vice
versa för att ge operatören möjlighet till synergieffekter.

Kampen om kunderna pågår världen över
- Avmonopolisering gynnar i hög utsträckning branschen för personsökning
(paging) och leder till konkurrens, kreativitet och utvecklande av nya koncept
när teleförvaltningarna bara blir en av
två, tre teleoperatörer i många länder.
Det menar Peter Holm, marknadschef
på Ericsson Radio Messaging AB(ERM).
Han tror att de flesta nya personsökaroperatörer bli privata konsortier med ett
rent kommersiellt intresse:
-De måste tjäna pengar och kommer
därför att titta mycket noga på hur de
ska profilera och positionera sina system.

Tvåvägskommunikation
Inom en inte alltför avlägsen framtid ser
Rudi Omholt även en utveckling av tvåvägskommunikation inom personsökning. I
dagens system, som i och för sig är mycket
tillförlitliga, får ju den sökande inte någon
kvittens att hans sökning nått mottagaren.
-Det är viktigt att vi för en aktiv dialog
med operatörerna om applikationer som
främjar deras konkurrensförmåga och ökar
deras intäkter, understryker han vidare.
Ett exempel på ett stort och viktigt projekt där ERM arbetar just nu är att man uppgraderar hela British Telecom's pagingnät i
England. Med den specialitet, som
Componedex har, går man över från landbaserad till satellitbaserad personsökning.
Alf Öst

Wide Area Paging (WAP), som beskrivs i artikeln, ska inte blandas ihop med lokala personsökarsystem (onsite paging), som brukar finnas inne på kontor, sjukhus etc. WAP,
"landstäckande personsökarsystem", är däremot stora publika nät där en sökning samtidigt
går ut via alla basstationer. WAP-systemen är liksom mobiltelefonsystemen kopplade till
det fasta telenätet.
—1

Traditionellt har teleförvaltningarna varit
ensamma operatörer också av personsökartjänstena. Nya operatörer kommer dock att
satsa på en aggressiv marknadsföring, vilket får en gynnsam effekt på marknadsutvecklingen. Peter Holm tror att penetrationen i Europa, som idag är under en procent,
kommer att öka till 6-7 procent runt sekelskiftet.

Peter Holm räknar med att det kommer att
ske en kraftig ersättnings- och nyförsäljning
i Europa de närmaste åren och med nya operatörer blir det förstås även fråga om ren nyförsäljning.
Här hemma i Sverige, liksom i bland annat Danmark och Holland, ser man en kombination av båda dessa, medan flera nya stora system väntas uppstå i både Tyskland
och Frankrike.
-Produktmässigt handlar det både om en
uppgradering av befintliga system och introduktion av höghastighetspaging, säger
Lars Gandils och berättar att av 16 kontrakterade ERMES-system har ERM levererat
utrustning till 13.
-Vi är systemsammanhållande i sex sys-

Aktiva i Europa
-Idag är vi aktiva på de flesta marknaderna i
Europa och vi har levererat någon form av
utrustning till samtliga större system i
Västeuropa de senaste tre åren, säger Peter
Holm.
I många länder är köparen lika med teleförvaltningen då det bara finns en operatör,
men Peter Holm framhåller att det finns stora säljpotentialer eftersom det på många
marknader finns utrymme både för fler operatörer och höghastighetssystem.
Östeuropa börjar också bli intressant och
här hoppas Peter att ERM kan inleda marknadsaktiviteter redan i år.

... och i Nordamerika

Nya tjänster
I takt med nya operatörers satsningar kommer även nya tjänster att uppstå.
-Det handlar både om enskilda tjänster
och paket av tjänster, t ex nyheter, börskurser, tips, idrottsresultat och trafikinformation, som finns redan idag. Tjänsterna kan
kombineras med publika eller mobila teletjänster, berättar Lars Gandils, ansvarig för
ERM.s affärsutveckling.
-I USA har konkurrensen också lett till
utveckling av nischtjänster, såsom att ett företag använder personsökare för att skicka
prisinformation till sin säljarorganisation.

tern och levererar främst sändare till de övriga.

- Ericsson har globala framgångar med Wide
Area Paging, berättar Lars Gandils och Peter
Holm pä Ericsson Radio Messaging AB.

I Nordamerika har ERM framför allt haft
j^ framgång med radiosändare, mycket tack
* vare ett nytt produktkoncept med en kompakt enhet som lätt kan installeras.
-Vi förhandlar också om att sälja distributionsnät och hoppas komma igång med
detta senare i år, säger Peter Holm.
Lars Gandils berättar att det finns ett
halvdussin stora operatörer i USA. Störst är
PageNet, som idag köper sändare från
ERM. Nordamerika är också ledande inom
standards och applikationer för paging.
-Man har bland annat något man kallar
"Voice mailbox in your pocket" där röstmeddelanden kan lagras digitalt i din mottagare och du kan lyssna direkt ur den tack vare små minneschips, exemplifierar Lars
Gandils.
Normal paging är lika med envägskom-

munikation medan tvåvägskommunikation
är att den som sänder får en kvittens.
-Rent praktiskt går detta till så att mottagaren i sin sökarenhet rullar fram ett standardmeddelande och sänder det tillbaka.
Med tvåvägssökning ökar man också kapaciteten i papingsystemet, då en mottagare
kan lokaliseras till en cell. Därmed kan den
frekvensen användas för annan trafik i andra celler.

...samt i Asien
-Asien är en utpräglad systemmarknad för
oss, där vi också har god avsättning för sändare. Framför allt säljer vi sändare till operatörer i Hongkong som använder dem i sina system för leverans till Kina, berättar
Peter Holm.
Intressanta marknader i Asien utöver
Hongkong och Kina är Malaysia, Taiwan
och Thailand.
-Generellt kan man säga att Asien står inför ett systemval för framtiden, ERMES eller Flex, säger Peter. Men vi samarbetar
framför allt med ett antal leverantörer av utrustning för att marknadsföra ERMES i
Asien, säger Peter Holm.
Nio av medlemmarna i samarbetsorganet
EMMA (Ermes Manufacturers'Marketing
Association) kommer i maj att genomföra
en s k "road show" för att öka ERMES'genomslagskraft i Asien.
- ERMES är en öppen standard med öppna protokoll mellan ingående delar. Dessa
är tillgängliga för alla och man kan kombinera olika delar i ett leverantörsoberoende
system, förklarar Lars Gandils.
Alf Öst

Intresse
Masten väckte stort intresse när den restes i
Gribbylund. Främst för att installationen
gick snabbt och att Monopoden tar liten
plats, något som uppskattas av exempelvis
japanerna där markpriset är högt.
Men också för att den är diskret, den kan
nämligen målas i önskad färg för att smälta
in mot bakgrunden. I Gribbylund är den
blågrå-målad, men i en djup skog kan grön
färg kanske vara lämpligare. Osv. Den anses estetiskt tilltalande och löser därför problemet med att få tillstånd att resa master,
något som kan vara rätt besvärligt ibland.
Rörmasten kan också fraktas på ett ekonomiskt sätt, sektionerna kan delvis placeras i varandra.
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Komplement
- Vi kommer att visa siten för tilltänkta
kunder och vi ser Monopoden som ett komplement till vår Swesite-mast, säger Göte
Halidén på Ericsson Radio Systems AB,
som också berättar att själva idén med en
rörmast kommer från USA.
Fast där hade man fortfarande elektroniken stående i en container vid sidan om.
Konceptet är nu marknadsfört både i Japan
och flera andra länder.
Den första Monopod-prototypen finns
alltså på plats i Telia Mobiltels nät för
GSM och NMT. Skulle försöket slå väl ut
väntar en jättemarknad. Mobiltelefonnäten
växer som bekant snabbt och många gånger vill de olika operatörerna ha egna master.
För vem vill sitta näst högst upp, med
näst bäst sändarförhållande?
Lars Cederquist
MAFI, Mattsson Antenna Fixing System,
har rötter i Moraföretaget Mattssons
Mekaniska. MAFI är ett försäljningsbolag
med egna konstruktionsresurser.
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Är det sä här de nya moMltelefonlmasterna
ska se ut? Telia Mobitel har I Gribbylund,
Täby, satt upp den första Monopoden, som
har en stabil kontruktion och ett estetiskt utseende som tilltalar skönhetsräden.
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Sahara och Siva

Trotjänare i
Malaysia
Tillsammans har de 44 är på Ericsson i Malaysia, sekreterarna Sahara och Siva. Under årens lopp har inte bara företaget vuxit och förändrats utan det har
också deras arbetsuppgifter. Som VD-sekreterare
har Sahara upplevt sex svenska chefer.
- När jag kom till Ericsson i november -71 var det ca 100 anställda och byggnaden var den
samma som idag, även om det sedan dess skett en tillbyggnad.
Innan var jag anställd på en FNorganisation här i Kuala Lumpur,
så jag var van att arbeta med utlänningar, berättar Sahara Nor.
Under de här 24 åren på Ericsson
har hon hittills varit sekreterare
åt sex verkställande direktörer.
Lars Estberger var den förste och
sedan kom Allan Uvhagen, Olof
Morander,
Bengt
Forsberg,
Bengt Linder och nu Olle
Ulvenholm. Det var under Bengt
Forssbergs tid som det första mobiltelefonkontraktet skrevs under.
- Alla mina chefer har haft olika arbetssätt och det har varit både roligt och lärorikt för mig, säger hon. De gamla cheferna hör
av sig med kort och kommer också på besök ibland.
Under alla år har det naturligtvis varit mycket kontakter med
Sverige. Sahara minns hur det
var de första åren. Fax och memo
fanns inte utan telex användes i
stället. Ringde hon till Sverige
kunde det svara någon som inte
talade engelska.

Svenskundervisning
- Under -80-talet ordnades undervisning i svenska och det var roligt. Vi höll nog på ett halvår, säger hon och plockar fram sina övningsböcker ur bokhyllan. För
några år sedan besökte hon
Ericsson i Sverige. Stockholm är

en vacker stad, tycker hon men
det var lite kallt. (Hon var här i
augusti.)
Till det som hon speciellt minns
hör hur den 13 december firades
för första gången på kontoret och
hur det sedan blivit en tradition
med både glögg, pepparkakor
och en Lucia med ljus i håret.
Sahara berättar också om den
årliga festen för alla anställda
som hålls i november-december.
Då uppmärksammas speciellt de
som firar jubileum. Själv har hon
fått medalj (efter tio år ) och för
fyra år sedan blev det en klocka.

Ny division
Siva, som heter Sivasundareswary Kanagasabapathy (det är
som en hel bok, skrattar hon när
hon bokstaverar sitt namn) kom
till Ericsson direkt från skolan
för 19 år sedan. Första jobbet var
som kontorist på finansavdelningen, där hon stannade åtta år.
Hon har också hunnit med fler
befattningar och bland de senaste
var på marknadssidan för försvarsprodukter. I slutet av februari i år började hon på den helt
nybildade divisionen för Personal Communications.
- Först var det bara min chef,
Jan Signell och jag men nu har
divisionen över 50 medarbetare
och vi växer hela tiden, berättar
hon.
Siva ser det inte som någon
brist att ha arbetat på samma företag så länge. Själv har hon haft
många olika arbetsuppgifter och
chefer och även hela företaget

- Det är roligt att få vara med
och bygga upp en ny division,
säger Siva.

har förändrats under åren.
Den största förändringen upplever hon dock nu, tycker hon.
- Det är väldigt roligt och spännande att få vara med och bygga
upp något nytt. Jag vill gärna
hjälpa till att göra vår division till
den bästa och att skapa en familjekänsla. När Ericsson här i
Malaysia var ett mindre företag
fanns familjekänslan men nu har
vi blivit så många att den försvunnit.
Hon trivs mycket bra med sina
nya arbetsuppgifter, som är självständiga och ger henne möjligheter att utvecklas i arbetet.

Indisk dans
Sivas stora intresse utanför jobbet är klassisk indisk dans.
Tidigare tog hon lektioner två
gånger i veckan men nu hinner
hon bara med en gång. Att hon
tycker om sin dans förstår man
när hon berättar om den och med
armar och händer visar några rörelser. Danserna har namn som
"snakedance" eller "peacockdance" och i alla berättas en saga eller legend.
- För att bli riktigt duktig ska
man börja när man är åtta år. Jag
har alltid drömt om att lära mig
dansa och nu låter jag det gå i

"Kvalitetssäkring - ett viktigt
- Det är ett viktigt konkurrensmedel att kunna visa
våra kunder att vi har säkrat våra processer i de
termer som de efterfrågar. Det fastslår Bertil
Lindberg, ny kvalitetschef på Ericsson Radio
Messaging AB, ERM, i Bromma.
Bertil, som började på ERM i
april i år, kommer närmast från
Telia, där han arbetade med kvalitetsfrågor
på
division
NätTjänster. Som medlem i
Telias kvalitetsgrupp var han
med och byggde upp Telias
TQM-arbete och har bidragit till
att den enhet på Telia där han arbetade fick certifikat för ISO
9001 i slutet av förra året.
-Jag har även tidigare varit inne i Ericsson-världen då jag deltog i konstruktionsarbetet med
operativsystem för AXE på

cesser är i gång. Ett viktigt mål är
att ERM ska bli certifierat för

Ellemtel fram till de första leveranserna till
Saudi-Arabien, berättar
denne långe skåning som
tog sin civilingenjörsexamen på Lunds Tekniska
Högskola.
Nu åter på Ericsson är
det naturligt att jobba vidare utifrån de aktuella
erfarenheterna på Telia:
-Jag hoppas kunna sätta fart på kvalitetsverksamheten, där redan ett Bertll Lindberg är kvalitetschef på Ericsflertal utvecklingspro- son Radio Messaging.

Sahara Nor började på Ericsson I Malaysia hösten 1971.

uppfyllelse även om jag aldrig
kommer att bli lika duktig som de
som börjar som barn, säger hon.
De allmänna kommunikationerna i Kuala Lumpur med förorter är rätt dåliga. Någon tunnelbana finns inte, den håller dock
på att byggas. Siva bor ca 15 minuters bilväg från Ericssons kontor och har hittills samåkt med en
annan medarbetare. Nu tar hon
körlektioner.

- Jag vill satsa ordentligt på arbetet och då behöver jag arbeta
över ibland. Klarar jag mitt körkort så blir jag oberoende och det
kommer att kännas bra, förklarar
hon.
ERA Nyheter håller tummarna
för att Siva klarar sitt körkort.

Text och foto:
Gunilla Tamm

konkurrensmedel"
ISO 9001 under nästa år, säger
Bertil Lindberg och förklarar:
ISO 9001 handlar om struktur,
att ha styrning och kontroll på sin
verksamhet.

Fokus på nöjda kunder
Han betonar vikten av att fokusera på kunden och att utgå från
kundtillfredsställelse, då kundernas krav på att man som leverantör kan visa att man lever upp till
högt ställda kvalitetskrav, bland
annat ISO-krav, ökar ständigt.
-Vi måste också vänja oss vid
att kunder ofta kommer in och
vill ha dokumentation som visar
hur våra processer fungerar, att vi
håller strikta tidsplaner, etc.
Därför är det nödvändigt att säkra de processer ERM redan har

startat och arbeta framåt med affärs- och utvecklingsprocesserna, som Bertil menar kan förbättras så att man får en förutsägbar
kvalitet.
-Det är även viktigt att vi kan
korta våra ledtider, säger han.
Den kvalitetschefsbefattning
Bertil Lindberg nu tillträtt är en
nyskapad tjänst direkt under VD
och ingår i ERM's ledningsgrupp.
-Jag måste nu ut och träffa folk
i organisationen och se till att vi
förankrar och bygger vidare på
det kvalitetsarbete som inletts
och pågår på ERM, säger Bertil
avslutningsvis.

Alf Öst
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Eri Shop i Kista firar ett år
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Här finns både glass och cyklar
Snett emot Harrys matsal i Kista ligger Eri
Shop, som firar 1-årsjubileum den 27 maj. Shopen
har två anställda, Britt
Andersson Löf och Jenny
Djurberg. De förklarar att
Eri Shop varken är en
kiosk eller en butik utan
ett mellanting.
Verksamheten startades upp på
försommaren -94. Under sommaren var det lugnt, men när semestertiden var till ända blev det
full rulle på affärerna.
I Eri Shop dominerar den fasta
kundkretsen. Samma kunder
kommer in till dem en gång om
dagen, tre gånger om dagen eller
några dagar varje vecka.
Sortimentet består av, precis
som benämningen på Eri Shop
förtäljer, en blandning av en
kiosks och en livsmedelsaffärs
sortiment. Lunchmat, elartiklar,
hygienartiklar, godis, glass, tobak, lotter och just nu även cyklar till förmånliga priser.
Mat, godis och tobak säljer
Jenny och Britt i regel mest av.
Några kunder köper med sig mat
hem på kvällen. De flesta kommer dock omkring lunchtid och
köper med sig någon form av mikromat eller yoghurt och en fralla.
Under intervjuns gång kommer ett gäng "stammisar" från
verksta'n in i Eri Shop för att
svalka sig med en glasstrut. Nu
när vi får njuta av varma vårdagar allt oftare är det glass och

Sune Gustafsson har flyttat till
Argentina.
Magnus Eriksson, Cecilia
Lindquist och Henry Feng arbetar nu i Kina.
I Indien jobbar Jan Erik Ivar
Jansson, Joshi Rajender och Ulf
Hillesöy.
Per Gunnar Holmgren och
Anders Persson har flyttat till
Japan.
Jan Lönnqvist jobbar i
Kuwait.
Susanne Harrysson, Fouad
Jazzar, Jaan Jiirgenson och Jan
Signell är stationerade i
Malaysia.
Till Spanien har Urban Styf
flyttat.
Folke Mårtensson arbetar nu i
USA.
Per Karlberg är stationerad i
Vietnam

Rätt adress?
- Eri Shop kommer att vara öppet hela sommaren, säger Jenny Djurberg och Britt Andersson Löf.
Foto: Helena Lindblad

Coca Cola som toppar försäljningslistan.
Som medlem i LME intresseförening får man 10 procents rabatt på hela sortimentet förutom
på tobak, tidningar, lotter, frimärken och extrapriser.

Snabbmat
Det händer inte sällan att skiftarbetare och andra kommer in vid
17-tiden och köper en pirog eller
någon annan form av snabbmat,
som de värmer i mikron och äter
till middag.
Eri Shop har "rotat" sig bra hos

kunderna och utvecklingen har
hittills gått framåt. Alla är välkomna att handla - även icke anställda. Shopen har öppet måndag till torsdag klockan 10-18,
fredagar 10-15. Sommartiden tar
vid omkring midsommar och
fram till augusti månad har Eri
Shop öppet 10-15 alla dagar.
Rolf Hedberg som basar över
Eri Shop har önskemål om att
kunderna lämnar förslag på vad
sortimentet kan utvidgas med,
respektive vad de tycker kan bytas ut. Eri Shop tar också emot
beställningar på varor som inte-

finns i lager. Kunden kan få ett
bra pris på exempelvis en högtryckstvätt eller en mikrovågsugn.
Jenny och Britt tycker att arbetet är roligt och omväxlande.
Trevliga kunder ger inspiration
att driva Eri Shop vidare.
Cecilia Aronsson

I samband med 1-årsjubileet
den 29 maj till 2 juni blir det en
hel del extrapriser i Eri Shop.
Mer information kommer på intern TV-skärmarna runt om i
Kista.

Vill bli bäst pa
produktinformation

Meg Ketron, Steve Chapman och Marit Johansson utgör en ny grupp
som arbetar med produktinformation I Kista.

Sedan årsskiftet finns en ny grupp
som jobbar med produktinformation på affärsenheten mobiltelefonsystem amerikansk standard.
Deras främsta uppgift är att sammanställa och distribuera hela bibliotek med kunddokumentation
för Ericssons mobiltelefonsystem
CMS 8800.
Gruppen består idag av Meg
Ketron och Marit Johansson men
de får förstärkning av Steve

Chapman i slutet av maj. Målet är
att göra världens bästa produktinformation.
Marit är också medarrangör på
den internationella konferens om
dokumentation (docware) som
Ericsson anordnar i Gävletrakten
i månadsskiftet maj/juni. Konferensen kommer bland annat att
handla om informationsteknologi
samt metoder och verktyg för att
framställa dokumentation.

Verkligt nära till apoteket har personalen i Kumla
fabriken fatt. Två dagar i veckan har de nämligen
ett "eget" apotek i fabriken.
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Sandaramatorer
Utanför
Telemuseum
i
Stockholm har en 28 m hög antennmast rests för den amatörradiostation, som skapats på
museet. Stationen har inrättats
tillsammans med Sveriges
Sandaramatorer och ska bemannas med sandaramatorer.
På detta sätt vill Telemuseum
och sändaramatörerna fira att
det i år är precis hundra år sedan den 20-årige Marconi genomförde de första lyckade experimenten med trådlös telegrafi. Det skedde i hemmet
utanför Bologna i Italien.
(Ur Televärlden nr 8/95)

Nytt om
id-korten
I början av maj började nya
rutiner att gälla vad gäller beställning av id-korten dvs
passerkorten.
Det stora antalet nyanställningar har gjort att det ibland
blivit kö utanför fotoateljén
hos Björn Seger. Nu har en
ny foto- och produktionsteknik införts för att ta fram passerkorten. Både bild, namn
och övriga uppgifter läggs in
på data. Alla idkortbeställningar ska fyllas i och skickas in i förväg till F/RI IDCENTER. Det bör helst ske
några dagar innan utfärdandedatum .

Eget apotek i fabriken
- Inom Apoteksbolaget pågår flera olika projekt bl a för att ge kunderna ännu bättre service. Ericssons mobiltelefonfabrik här i Kumla
har många anställda och är alltså en stor och viktig kundgrupp för
oss, berättar Anders Wärlegård, chef för apoteket Kronan i Kumla.
Apoteksfilialen i Kumlafabriken invigdes för några veckor sedan
och projektet ska pågå året ut för att man ska se hur det går.
Fabriksapoteket, som ligger i anslutning till produktionen, är öppet måndagar och onsdagar mellan klockan 13-16.
Förutom att lämna in recept kan man köpa receptfria läkemedel,
hygienartiklar och hudvårdsprodukter.

Nästan varje månad händer det
att någon anställd hör av sig till
redaktionen och undrar varför
han eller hon inte längre får
Kontakten/ERA Nyheter.
Ofta är förklaringen att den
som saknar tidningen bytt
adress eller postnummer och
inte meddelat detta till lönekontoret. Adresserna till tidningsregistret sköts av LME,
som hämtar uppgifterna från de
olika lönekontoren. Är adressen inte uppdaterad kan det
alltså hända att personaltidningen uteblir.

Några av premiärkunderna

eket. Foto: Ivar Magnusson
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Går du ofta på
möten?
Hans Aronsson
Ericsson Radio
Access, Kista
Ja, det blir
minst ett
möten per
dag, ibland
upp till fyra. Typen
av möten
varierar
som t ex
produktionsmöte, samordningsmöten med andra enheter inom
koncernen, ledningsmöten etc.

Lena Liw, Gävlefabriken
Idag har I
jag ca 12
timmar inbokat
i
fasta möten i veckan.
Jag
försöker
delegera så att den som har bäst
kännedom om ämnet går.

Erik Glimtoft I mitten t h Conny Söderberg och t v Diong Kok Heng från kunden

Ske 114 vid

Subang Jaya
I Malaysia pågår nu installationsarbetet med
Asiens första PCN-system. Betydligt över 500 basstationer ska Installeras. ERA Nyheter har besökt
tre av dem i utkanten av Kuala Lumpur.
- Först åker vi till site 114. Den
ligger vid flygplatsen i Subang
Jaya och är nästan fardiginstallerad. Det berättar Erik Glimtoft,
när vi sätter oss i den vita
Ericsson-jeepen, där luftkonditioneringen är påslagen. Ute är
det runt 30 grader och luften är
mycket fuktig.
Erik är RBS Implementation
Manager dvs ansvarig för installation och driftsättning av radiobasstationerna i hela projektet.
Han kom till Malaysia för några
veckor sedan men även om landet är nytt för honom är han väl
förtrogen med arbetsuppgifterna
eftersom han haft liknande jobb i
bl a Mexiko och Tyskland.
- I Mexiko gjorde jordbävningsrisken att batteristativen

måste förankras med upp till 18
bultar. Här räcker fyra men det
finns andra naturfenomen att ta
hänsyn till som åskvädren och
risken för blixtnedslag. Vi måste
vara mycket noga med att jorda,
förklarar Erik. När det nästan
dagliga störtregnet kommer (här
stämmer verkligen uttrycket tropiska skyfall) måste allt installationsarbete utomhus avstanna på
grund av risken för åska.
Conny Söderberg, som är installation supervisor (arbetsledare och instruktör vid installationen) kör jeepen.
- Först var det lite ovant att köra på vänster sida men man blir
van, säger han. Trafiken är alltid
mycket tät och när det regnar blir
det ofta helt stopp. Då passar jag
på att ringa Ericsson i Sverige,
det gäller att vara effektiv.

Erik Glimtoft och Conny Söderberg utanför
site 114

när vi börjar installera, säger
Erik. Containern måste ha jämn
temperatur för basstationernas
skull.
På väg till site 153, får jag veta
att det är knappt tio "installation
supervisors" som arbetar i projektet nu. Var och en har en lokalanställd vid sin sida, som får
"on the job training" för att sedan
kunna ta över. Längre fram kommer det att behövas betydligt mer
personal.

Klocktorn
Site 153 ligger vid en ungdomvårdssskola och här har installationsarbetet kommit halvvägs.
När vi kommer håller antennerna
på att skruvas fast högst upp på
ett klocktorn, som finns bakom
containern med basstationerna.
Den tredje siten som vi besö-

ker finns i ett rum bakom en möbelaffär. Här ska installationsarbetet just börja och när vi kliver
ur jeepen kommer en lastbil från
Ericssons lager. Den är fylld med
utrustning och någon halvtimme
senare är allt inburet till siten.
Joseph Christie, installatör
från kunden, Mutiara, inspekterar den uppackade basstationen
tillsammans med Erik och
Conny. Allt tycks stämma,
Gävlefabriken, som tillverkat
och packat basstationen, har
gjort ett bra jobb. Erik säger "see
you later" till Joseph.
- Ericsson har duktiga killar,
som det är lätt att arbeta tillsammans med. Vi inte bara jobbar
ihop utan har kul också, som när
vi spelar fotboll, säger Joseph
till mig och skrattar.
Gunilla Tamm

Christer Jacobsson,
Linköpingsfabriken
Jag jobbar
med beredning
inom produktionsteknik och
det blir väl
möten
fem, sex
gånger i veckan. Både interna
möten här och externa på andra
fabriker inom "Radio".

Agneta Eckert, Ericsson Mobile Communications, Kista
En gång i
veckan är
det
ledn in g s gruppsmöte för Privata Radiosystem
där jag är
med. Det är också andra möten
som t ex i en projektgrupp som
gäller lokaler här i Kista.

På taket

Björn Jonsson tillsammans med
Joseph Christie.

Vi kommer fram till flyghotellet,
går in bakvägen och uppför trapporna till taket där site 114 finns.
Basstationen som är av tresektortyp och all övrig utrustning är installerad i containern och Conny
berättar att det tog två dagar
att få den här siten klar.
Luftkonditioneringen gör det
svalt och skönt inne i containern.
- Kunden skaffar och utrustar
alla siter innan vi börjar vårt installationsjobb. Det är viktigt att
luftkonditioneringen
fungerar

Jerry Eklöf
Visbyfabriken

Material lastas av utanför site 39, som ligger I en möbelaffär.

Jag går på
minst ett
möte om
dagen och
ibland blir
det t.o.m.
tre möten.
För närvarande gäl- m
ler det layoutfrågor samt upphandling av tjänster.

