GSM- PROJEKT I HAMN
CME 20 R5 - utvecklingen av den
femte GSM-releasen har varit ett
stort projekt för hundratals medarbtare. Nu håller arbetet på att avslutas och projektledarna intervjuas.
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MED DAMPS I FOKUS

TIDNING FÖR OSS PÅ RADIOKOMMUNIKATION

MARS 1996

En omfattande annonskampanj i
branschtidningar våriden över, för DAMPS, presenterades nyligen vid en
stor kick off i Kista.
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Visades på CeBIT
• På den stora CeBIT-mässan som arrangerades 14-20 mars presenterade
Ericsson en familj med fem GSM-tele
foner med många nya funktioner.
Den nya familjen omfattar modell
GH388 (den finns även med skyddslucka GF388) och GA318.
GH388, som väger 170 gram, har upp
till 275 minuters samtalstid eller 80
timmars standby-tid. Den nya designen omfattar bl a ny layout på teckenfönstret med klarare LCD-bokstäver, siffror och symboler. För avancerade användare har GH388 data- och
faxsändning. Den har även ett eget
minne för lagring av upp till 99 nummer i telefonen.
GA318 vänder sig till användare som
behöver en enklare GSM-telefon med
färre funktioner än GH388. GA318
finns i tre färger, blått, grått och
grönt. Med en meny för varje inställning år den enkel att använda och har
faktiskt fler menyer än GH388 men
med färre funktioner och under
menyer.

Stora belöningar
Gävlefabriken
Frontfigurer. Peter Sedell, Jan Otterling. Peter Lemström och Mikael Kowalewski på Ericsson Radio Access visar med varsin frontplåt att de bidrar med ungefär hälften av modulerna som ingår i en basstation.
Foto: Anders Anjou

Halva innehållet
i basstationerna
Förutom radiosändare och -mottagare består basstationerna till hälften av antennära produkter som filtrerar, fördelar och förstärker radiosignalerna. De senare
tas fram av Ericsson Radio Access.
swan *-5

• Thomas Larsson, Mats Wennström
och Jan-Erik Gustavsson har belönats
med 27 262 kronor vardera. Det är
den högsta belöningen någonsin i
Gåvlefabriken. De tre har löst problemet med signalstörningar på MDE 800
MHz.

Anpassad arbetstid i Nynäshamn
• Nynäshamnsfabriken har som första
arbetsplats inom Ericsson träffat ett
unikt lokalt avtal med Metallklubben
om att införa ett nytt system som bygger på en Grupp- och produktionsanpassad arbetstid (GPA). Försöket i
Nynäshamn följs med stort intresse av
de övriga fabrikerna inom Radio.
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nder den senaste tiden
har det blivit allt tätare
mellan de rapporter
som talar om sämre
världsekonomi och en begynnande lågkonjunktur i Sverige. För oss
har året också startat lite lugnare
med en viss avmattning på telefonsidan medan vi hittills inte sett någon nedgång när det gäller våra
mobiltelefonsystem.
När vi nu i vår går igenom vårt
affärsområdes strategiska mål och
planer står de positiva framtidsvi-
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Kostym" i
rätt storlek
sionerna fast, men det närmaste
året ser ut att kunna bli tufft.
Fjolåret blev ett mycket bra år
men det betyder inte att vi kan slå
av på takten i år. Det går inte att
leva på gamla framgångar i vår
bransch.
Vår vinst var som sagt mycket
god förra året men om vi ska kunna expandera, på det sätt som vi
vill, måste årets vinst bli ännu
bättre. Det finns stora förväntningar på vårt affärsområde och
dessa förväntnigar ska vi leva upp
till. Vi kommer också att fortsätta
våra satsningar både vad gäller
marknader och produkter men
det är viktigt att vi får valuta för de
satsningar vi väljer att göra.
Sedan flera år tillbaka har vi
fokuserat på ett målmedvetet program för ständiga förbättringar
och detta kommer att fortsätta att
vara lika viktigt vare sig tiderna är
goda eller lite sämre.
Ett område som i år kommer att
vara speciellt i fokus är kompetensutveckling av personalen. Vi
har en fantastisk kompetens inom
Radio och den måste vi vårda och
vidareutveckla för att även i fortsättningen vara världsledande inom mobil kommunikation.
De flesta minns n o g förra lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Det var då begreppet TRIM
infördes på Ericssonkoncernen
vilket innebar en systematisk
skärpning av kostnadsmedvetandet. Även om TRIM funnits hela
tiden har det nu fått större aktualitet igen.
Det är således viktigt att vi fortsätter att vara kostnadsmedvetna
något som kan vara svårt i en
verksamhet som expanderar så
snabbt som vår. Vi måste se upp så
vi inte drar på oss en alltför stor
"kostym". •

KURT HELLSTRÖM
Affärsområdeschef

snvheter

Största GSM-projektet
nu i hamn
CME 20 R5 - för hundratals medarbetare har utvecklingen av denna
femte GSM-release varit det dagliga arbetet under flera år. Speciellt
gäller det de två projektledarna
Björn Andersson och Kurt Sillen,
som nyligen avtackades, när
Radios hittills största GSM-projekt
nu gått i hamn.
Projektet, som startade med förstudier
hösten -92, har uppgraderat GSM noderna SS Switching Systems, BSC Base
Station Controller, OSS Operation and
Support System samt BTS, både basstationerna BRS 200 och RBS 2000.
Björn Andersson har varit totalprojektledare och Kurt Sillen projektledare för
basstationen, RBS 2 000.
- Projektet är i hamn till 95 procent och
det känns skönt, säger Björn. Det jobbigaste har varit de mycket tuffa tidplanerna
och en del förseningar.
När man tar fram en helt ny produktgeneration är det svårt att förutse problemen. På slutet har arbetet gått lättare än
beräknat, mycket beroende på en effektiv
felrättningsorganisation och att betydligt
färre fel än väntat upptäckts hos kund.
FOA hos flera samtidigt
FOA, First Office Application, betyder
enkelt uttryckt att systemet acceptanstestas tillsammans med en kund.
- Den här gången krävdes att ha FOA
hos flera kunder samtidigt. Det fungerade
mycket bra och passar även för andra produktområden, säger Björn.
De kunder som genomfört FOA har varit APC i Washington-Baltimore,
Mannesmann i Tyskland, Libertel i
Holland och Mutiara i Malaysia.
Dessutom har även Telia Mobitel,
Telecom Finland och Vodafone i England
fått tidiga leveranser.

Kjell S Andersson i mitten tackar de två projektledarna t v Björn Andersson och t h
Kurt Sillen.
Foto: Björn Rossander

Aladdin
Det största av delprojekten inom CME20
R5 har varit basstationsprojektet dvs att ta
fram RBS 2 000 i tre versioner, 900, 1 800
och 1 900 Mhz. Projektet, som går under
namnet Aladdin, har som mest haft upp
mot 300 personer som arbetat i det.
Produktion och inköp har varit med redan
från projektstarten.
- Det har varit jobbigt men samtidigt
roligt speciellt när vi passerat de olika delmålen, säger Kurt Sillen, som är projektledare. Dit hör t ex det "första samtalet" i
november -94, testen med "friendly users"
hos Telia förra våren och produktionsstarten för drygt ett år sedan.
I somras skedde den snabbaste upprampningen någonsin i Gävlefabriken, det
gällde då basstationen till PCS-systemet i
Washington-Baltimore.
Att ha FOA ute hos flera kunder samtidigt har varit mycket värdefullt. Förutom
bra kundrespons har man också fått nyttig

information om hur RBS 2 000 klarar t ex
snöstorm i Washington eller monsunregn
i Malaysia.
Grafiskt hjälpmedel
Allt arbete i projektet har skett enligt concurrent engineering, dvs parallellt.
Genom att använda simulering från ett tidigt stadium fungerade ASIC-kretsarna
tillsammans från början.
För första gången har man använt ett
nytt grafiskt hjälpmedel, som både kan beskriva systemet och generera programvara
automatiskt. Ungefär hälften av programvaran är gjord på detta sätt.
- Vi håller nu på att stänga projektet
men vi har inte riktigt nått vårt mål, som
är att uppnå en viss yield på det som pro-j
duceras. (Yield är ett mått på kvalitet inom"
produktionen.) När vi nått denna yield då
är Aladdin historia, slutar Kurt.
GUNILLA T A M M

Europas modernaste mätlabb färdigt
Radiokommunikation har byggt ett
eget labb med den allra modernaste utrustningen för att mäta störningskänsligheten på basstationer.
Labbet invigdes nyligen i Kista och
kan utnyttjas av alla enheter som
utvecklar basstationer.
Det finns fastställda gränsvärden för hur
mycket elektromagnetisk strålning en basstation får avge så att den inte stör annan
elektronisk utrustning i närheten, till exempel andra basstationer. Men det är också viktigt att mäta hur känslig basstationen
är för ingående störningar såsom åska eller
statisk elektricitet. Det hela kallas för
EMC (Electro Magnetic Compatibility).
- Med ett eget labb kan vi själva, redan
under utveckling av basstationerna, undersöka att de uppfyller kraven. På det viset sparar vi både tid och pengar, säger
projektledaren
Krister Jonsson på
Ericsson Radio Systems.
Det hela startade förra våren på initiativ
från Rolf Ranvert som då var chef på utvecklingsenheten för GSM-basstationer.
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Inuti labbet. Bakom låsta och kamerabevakade dörrar på Färögatan 2 i Kista finns
nu detta rum, med dämpande koner på väggarna, avsett för att mäta störningskänsligheten på basstationer.

Själva bygget började under sommaren
och labbet invigdes nu i mars med trumpetfanfarer, bandklippning och invigningstal av den nuvarande utvecklingschefen Bo Bergström.
Från och med april kan alla som arbetar
med mobiltelesystem inom Radio-

kommunikation boka in en tid och mäta på
sina basstationer i Kista istället för att
frakta dem till mätlabb utomlands.
Bokning görs hos Lars Hagbjörk som är
ansvarig för driften av labbet, på telefon
08-757 37 19.
LARS ERIKSSON

ERA Nyheter ar tidningen för alla medarbetare på affärsområde Radiokommunikation.
Redaktör: Gunilla Tamm, tel: 08 - 757 20 38, memo: ERAGT; Urs Eriksson, tel: 08 - 757 05 21, memo: ERALARE Adress: Ericsson Radio Systems AB, KI/BR/KN, 164 80 Stockholm Fax: 08 - 752 08 09
Ansvarig utgivare: Lars Stålberg Tryck: Adargo Press AB, Göteborg 1996 Nästa nummer: ?? mars 1996,
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Jan Zaar
Ansvarig f ö r det nya
Design Centre
"Stockholm syd"

Kenneth Gylling, Jessica Norén, Jonas Maijgren och Åsa Widmark, arbetar i Nynäshamnfabriken som i september ska gå över från de nuvarande administrativa Telisystem till Radiokommunikations egna system.
Foto: Bert Björkling

De jobbar för Radio - NUMERA
"The big bang"när Nynäshamnsfabriken
kopplar in Radiokommunikations system
Söndagen den 29 september i år klockan 10.00, inträffar T h e big bang" i
Nynäshamnsfabriken. Då
har man kommit så långt i
projekt NUMERA (Nynäshamnsfabrikens Utveckling
Med ERA) att det är dags
att konvertera det tidigare
administrativa systemen till
det nya verksamhetssystemet som bygger på
Radiokommunikations mo' dellfabrikskoncept.
Arbetet med att göra en Radiofabrik av den tidigare Telecomfabriken startade den 1 juli -95.
Det var det officiella datum då
den mer än 80-åriga före detta
Teli-fabriken överfördes till
Radiokommunikation som en
kort tid tillhört Publik Telecom
från det att Ericssons köpte stora
delar av av Telikoncernen första
januari 1994.
Beslutet att göra en "Radio-fabrik" av den tidigare AXE-fabriken togs redan i mars och processen inleddes med två stora
projekt 1 maj -95.
Det ena projektet skulle se till
att AXE-produktionen fördes
över till andra tillverkningsenheter inom Publik Telecom och det
andra projektet hade till uppgift
att få in motsvarande produktion
i form av antenn-nära produkter
från RSA i Kista.
NUMERA-projektet
Parallellt och med start den 1 juli -95, gick NUMERA-projektet
i gång. Projektet som leds av
chefen för fabrikens Teknikavdelning, Anders Berglund,
delades upp i 17 olika objekt, där

Boström, ser till att allt
går rätt till.
- NUMERA-projektet
har gått hyfsat bra, tycker Håkan. Men för att
inte vi skulle bli hemmablinda tog vi hit en extern revisor från Visbyfabriken. Han upptäckte
en del småsaker i de olika objekten som vi har
åtgärdat. Att vi tog en
revisor från Visby-fabriken hängde också samman med att få en koll på
att inte vi gjorde samma
fel som dom i deras eget
- Engagemang, pålitlighet flexibilitet och projekt som heter FOlyhördhet, är fyra viktiga begrepp för
CUS ERA.
Nynäshamnsfabriken, säger fabrikschefen Håkan berättar att proHåkan Sundqvist.
jekt NUMERA just nu
är på väg in i en fas som
kommer att bli tuffare än tidiga16 av objekten har till uppgift att
re.
"vända på varje sten i fabriken"
- Alla som deltar i projektet
genom att anpassa och införa alla
kommer att få anstränga sig rede rutiner och processer som
jält för att vi ska gå i mål söndafinns inom respektive område till
gen den 29 september, tror
det nya verksamhetssystemet.
Håkan.
Ett av objekten fungerar som
koordinator mellan projektet
"The big bang"
och de övriga objekten och ser
'The big bang" kallar Håkan det
till att tidplanerna hålles.
Full kontroll
Fabrikschefen
Håkan Sundqvist,
har sett till att samtliga
linjechefer
finns representerade i de olika objekten. Själv har han
full kontroll som
projektkoordinator
i styrgruppen för
projeket,
där
Radiokommunikations produktionsdirektör,
Björn

- Det är kul att jobba med mobiltelefoni,
tycker Jonas Maijgren.

magiska datumet då man flyttar
över från de nuvarande administrativa
Teli-systemen
till
Radiokommunikations egna system med möjlighet att kommunicera med de övriga fabrikerna
och med Radio centralt. Håkan
tror inte att svårigheterna ligger
i att införa en ny systemplattform, svårigheterna är att lära
medarbetarna att metodiskt jobba i de nya systemen.
- NUMERA-projektet innebär också att alla medarbetare
måste utbildas för att kunna tillgodogöra sig det övergripande
grundkonceptet Business Excellence, berättar Håkan.
Det innebär att den verksamhet som vi bedriver ska bli så bra
som möjligt och alla måste lära
sig hur processerna påverkar varandra. Det ligger i Business
Excellence-konceptets idé att
någon måste ha ansvar för en
process, ska man ändra den måste man vara överens, annars blir
det fel någonstans, och det tillåter vi inte.
Håkans filosofi är att forma
fabriken kring de fyra viktiga begreppen, engagemang, pålitlighet, flexibilitet och lyhördhet.
Breddutbildning
Nästa fas i projektet är att upplysa medarbetarna i fabriken om
vad NUMERA innebär och göra
det begripligt. Just nu pågår en
utbildning av alla chefer som i
sin tur ska starta en breddutbildning för alla medarbetare.
- Vi arbetar för att skapa en
Nynäshamnsanda i vår fabrik.
Trots att vi just nu upplever att vi
har en stressad situation är det
mycket viktigt att vi skapar en
anda av samarbete och förståelse,
säger Håkan Sundqvist, som
också hinner med jobbet som vikarierande produktionschef för
RSA i Kista.
BERT BJÖRKLING

Hur står det till?
- Tack bra. Det känns roligt
att vara med och etablera
Radiokommunikation söder
om stan. Design Centre
"Stockholm syd" är ett
arbetsnamn tills vi har funnit
ett passande namn. Den första april ska vi flytta in i de
lokaler som Ericsson har
strax intill pendeltågstationen i Älvsjö. Det här är en
långsiktig etablering för
Radio i södra Stockholm. Vi
hoppas och tror att det finns
duktiga tekniker som vill ha
sin arbetsplats söder om
Slussen.
Hur många ska ni bli och
vad ska ni arbeta med?

- Idag är vi nio personer för
att bli 25 i slutet av året.
Beroende på uppdrag kan vi
bli upp mot 50-talet i slutet
av -97. Vi arbetar inom switching dvs "växelbiten" för
affärsenheten Mobiltelefonsystem europeisk standard,
RMOG. Våra uppdragsgivare är RMOGs två enheter
"Service Control & Management" i Kista och
"Switching" i Aachen. Det
första uppdraget är SMS, dvs
Short Message Service, som
är en funktion inom GSMsystemet.
Vilka samarbetar ni med?

-Just nu är det tätt samarbete med franska Met S.A
utanför Paris. Det jobb som
idag görs på Met för
"Switching" ska delas upp
och vi ska ta över SMS. Vårt
uppdrag börjar alltså med att
föra över teknik från Met till
det nya utvecklingscentret
"Stockholm syd".
Hur länge har du arbetat
på Ericsson?

- Jag kom till Ericsson Radio
Systems -90 från Svenska
Rymdaktiebolaget. På ERA
har jag bl a arbetat med systemverifiering av det första
GSM-systemet. Senast har
jag jobbat som totalprojektledare för CMS40 Rl, vår
stora satsning på PCS i USA
Vad gör du på fritiden?

- På sommaren är det segling
som gäller och på vintern
blir det badminton och om
det är bra isar, långfärdsskridskor.
GT
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Fr v Karl-Erik Moberg Hr chef för Ericsson Infocoms avdelning Radio Systems
Development - den avdelning som nu blivit utsedd till Design Center. Här tillsammans
med Per Reje.
Foto: Sven Carlsson

Design Centre
tar form i Karlstad
Färre externa konsulter och radiobasutveckling utanför Stockholm.
Det var budskapet i en intervju med
Radios tekniske direktör Jan
Uddenfeldt i förra numret av
Kontakten.
Avdelningen Radio Systems
Development som skapats på
Ericsson Infocom i Karlstad är ett bra
exempel på detta.
- Som Design Center inom affärsenheten
Mobiltelefonsystem amerikansk standard,
RMOA, får vi ta större ansvar för funktionsblock och kanske även hela delsystem,
förklarar avdelningens chef Karl-Erik
Moberg.
- Men det innebär också att det ställs betydligt större krav på oss när det gäller innovativ förmåga, korta ledtider och hög
kvalitet.
Koncentreras
Inom RMOA har utvecklingen för radiobasstationerna tidigare legat utspritt på ett
tiotal underleverantörer över hela världen.
Det har varit såväl interna som externa
koncernresurser som krävt en hel del administration och samordning från RMOA. Nu
koncentreras detta arbete till tre Design
Centers, RTP i North Carolina, Ericsson
på Irland och Ericsson Infocom, EIN, i
Karlstad.
Snabbare än väntat
- Att bli utsedd till Design Center ligger
helt i linje med företagets nya inriktning från att vara konsultbolag till att bli ett utvecklingsbolag, berättar Karl-Erik.
Samtidigt konstaterar han att det gick betydligt snabbare än han väntat.
- Målsättningen var att vi skulle bli ett
Design Center under 1996 - nu blev vi det
redan förra året...
Karl-Erik menar att det finns flera skäl till
varför RMOA valde EIN.
- Vi finns i Karlstad - dvs utanför Stockholmsregionen. Och vi har de resurser och
lämpliga kompetenser som krävs av ett
Design Center.
Tidigare goda insatser när det gäller programvaru-utvecklingen inom kontrolldelen
i basstationen har väsentligt bidragit till utnämningen.
HW-sektion
Avdelningens HW-sektion Base Station
Design är en stor tillgång.
- Här finns kunskaper och erfarenheter
som är strategiskt mycket viktiga för radiobasstationerna, berättar Karl-Erik.
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- Dessutom är det en styrka för oss att ha
tillgång till den kompetens som finns inom
våra övriga avdelningar - framför allt
Network Interworking och Mobile Data
communication.
Positiva erfarenheter
EIN och RMOA har också sedan tidigare
ömsesidigt positiva erfarenheter av att samarbeta.
Avdelningen hade bl a förra året ett stort
uppdrag - ROCCA (för omdesign av en
kommunikationskanal i radiobasstationen).
I slutet av förra året kom man också igång
med ytterligare ett stort uppdrag - "Installationshandledningar till RBS882D" som
började med en förstudie och kan utvecklas
till ett komplett förvaltningsansvar.
Avdelningen EIN/R har idag 53 medarbetare och räknar med att under året växa
med ytterligare ett 15-tal medarbetare.
Design Center-verksamheten beräknas
uppta omkring 90 procent av avdelningens
verksamhet. Resten utgörs av andra pågående uppdrag bl a Ericsson Telecom och
Radiokommunikations affärsenhet för den
japanska mobiltelefonstandarden, RMOJ.
- Strategin för 1996 är att arbeta i projekt
för att bygga upp kompetensen, berättar
Karl-Erik.
Samtidigt är målsättningen att få blockansvar inom "våra" delsystem - dvs ett totalansvar för allt från idé och nykonstruktion
till förvaltning och vidareutveckling.
Nytt sätt att arbeta
Att ta ett sådant totalansvar innebär att nytt
sätt att arbeta - och betydligt högre krav än
tidigare.
- Som konsulter kunde vi ta ett mer kortsiktigt ansvar. Nu tar vi ett ansvar för hela
utvecklingskedjan - och för att lyckas med
detta krävs ett offensivt arbete. Att få vara
Design Center är inget som varar för evigt den rollen måste ständigt försvaras genom
att visa att man lever upp till kundens krav.
Tidigare var kostnaden ett viktigt konkurrensmedel, fortsätter Karl-Erik. Nu är
det korta ledtider, hög kvalitet och bra innovationer som räknas - dvs vi ska leverera
ett bra resultat. Och vad som är bra - det ska
vi själva komma fram till.
- Här måste vi utnyttja den höga kompetens som finns inom EIN - och den vidsynthet och ingenjörskonst som vi utvecklat under våra konsultår.

Partner på basstationerna

PCS-succé i Washington
Ericssons telefon populärast

Hälften av
produkterna i
basstationerna
kommer från
Ericsson
Radio Access

När operatören American Personal
Communications, APC, invigde USAs
första PCS-system i mitten av november förra året stod abonnenterna mer eller mindre i kö. Sedan dess
har antalet abonnenter ökat över
förväntan och systemet har blivit en
klar succé.
Det var i februari förra året som APC, ett av
Sprint Telecommunications delägt operatörsbolag, beställde ett PCS-system från
Ericsson. Detta sk PCS 1900-systemet täcker i första fasen städerna Washington och
Baltimore samt de stora vägarna däremellan. Det är Ericssons första mobiltelefonsystem i den amerikanska huvudstaden.
Förra sommaren be
ställde APC även telefoner från Ericsson till sitt
system.
När systemet invigdes
15 november förra året
skedde det genom att borgmästaren i Baltimore Kurt
Schmoke blev uppring av
USAs vice premiärminister
Al Gore i Vita Huset.
Lanceringen av systemet hade
föregåtts av intensiva reklamkampanjer parallellt från APC
och Ericsson.
APC fortsätter marknadsföringen av sitt system och främst
är det med reklam i radio och tidningar. Systemet går under nam
net Sprint Spectrum.

De står för 50 procent av innehållet
i basstationerna RBS 884 och RBS
300. De är grannar till Ericsson Radio
Systems i Kista, har egen produktutveckling och egen fabrik med 700
anställda - men är ändå ganska
okända inom Radio.
Det handlar om Ericsson Radio Access AB
och dess affärssegment Antenn-nära produkter (ANP) som ingår i ett totalt samarbete i utvecklingsprojekten för basstationer
till alla delar av världen.
Radiosystem AB var ett fristående bolag
som gav sig in på NMT-marknaden som
konkurrent till Ericsson, vilket fick till följd
att Ericsson slutade köpa delar av sin utrustning av företaget.
I stället köpte Ericsson hela Radiosystem
AB år 1988. Namnbytet till Ericsson Radio
Access AB skedde 1992. Företaget har idag
1 100 anställda.
- Övergången och namnbytet gick smidigt och blev mycket väl accepterat hos oss,
men det händer fortfarande att ERA-kolleger talar om oss som "Radiosystem", berättar Anders Stänkelström, chef för affarssegmentet ANP som sysselsätter 125 personer
inom produktutveckling och marknadsföring.
Han betonar samtidigt att hans enhet
med full öppenhet samarbetar med ERA
genom att delta i projektmöten, ta fram specifikationer samt tillverka och leverera basstationer eller delar av sådana.
- De basstationer som nu tillverkas för
den amerikanska marknaden innehåller till
50 procent produkter från oss, säger Anders
och tillägger:
- Förutom här i Kista har vi tillverkning i
Ericssonfabriker i Nynäshamn, Visby,
Lynchburg och Mexico City.
Viktigt kompetensområde
Basstationerna till USA-marknaden (RBS
884) byggs samman av 15 modulära enheter, av vilka åtta kommer från Ericsson
Radio Access.

Stora utökningar
- Det sker utökningar hela tiden,
både vad gäller kapacitet och yttäckning även om de största utökningar
na är för ökad kapacitet. Det berättar
Per Nachmanson, som är försäljningschef på Ericssons regionkontor i
Reston, Virginia utanför Washington.
I Washington-Baltimore finns idag två
analoga mobiltelefonsystem, som är överbelastade.
- Förutom helt nya mobiltelefonabonnenter är det många som redan har ett

Anders Stänkelström på Ericsson Radio
Access med ett par av produkterna, en
combiner och ett filter.
Foto: Alf Öst

Ny basstation
Mycket i PCS 1900-systemet är nyutvecklat,
både hård- och mjukvara, även om det är
baserat på Ericssons GSMplattform.
Det är första gången den nya basstationen
RBS 2000 installeras i full skala och detta
har varit den stora testen ute i "verkligheten".
GUNILLA T A M M

Peter Sedell, Jan Otterling, Peter Lemström och Mikael Kowalewski är några av medarbetarna på Ericsson Radio Access som bidrar
med f e m av tio moduler i denna basstation.
Foto: Anders Anjou

Anders berättar att det modulära byggsättet lett till att modulerna innehåller en rad
funktioner som kommer från hans verksamhet.
- Vi bygger vår verksamhet på ett specifikt kompetensområde som innefattar filter- och combinerteknik, lågbrusiga förstärkare och mikrovågsteknik/radioteknologi.
Dessutom utvecklar man digital teknik
och står för programvarukonstruktioner
som används till de antennära produkterna.
- Mikrovågstekniken innehåller ett motsatsförhållande mellan storlek och prestanda, förklarar Anders. Samtidigt som vi ska
försöka göra modulerna små, kan vi inte
komma ifrån att ökad storlek innebär högre
prestanda, så det blir en balansgång mellan
prestanda och storlek å ena sidan och
pris/kostnader å andra sidan.
Prestanda är i sin tur också våglängdsberoende och påverkas av elektriska funktioner med mekaniska komponenter.

SVEN CARLSSON

Ur Ericsson Infocoms interna tidning
PROGRESSED 3/96

abonnemang men vill komplettera med
PCS. Fördelarna framför de analoga systemen som finns i området är många, säger
Per. Utmärkt talkvalitet, många funktioner
och samtal "tappas inte bort". Telefonerna
har också längre batteritid.
Samtalen går inte heller att avlyssna, något som torde uppskattas av
Washingtons politiker och regeringstjänstemän.
Att bli Sprint Spectrum-abonnent går fort. När man köper telefonen går det att ringa ett samtal
och det är till operatören.
Genom detta samtal blir man
registrerad och kan börja använda sin telefon efter dryga tio
minuter. Något kontrakt
skrivs inte.
Ericssons PCS-telefon heter Ericsson PCS CH-337
och väger bara 193 gram
med det minsta batteriet.
Den har mottagits mycket
positivt och idag är majoriteten av alla PCS-telefoner en Ericssontelefon.

Produkter även i masten
De filter man utvecklar används för att
blockera störande signaler och bara släppa
igenom nyttosignaler. Därmed blir mottag-

ningen av hög kvalitet för abonnenterna i
det mobila nätet.
- De combiners vi utvecklar för ERAs
basstationer är enheter som kopplar ihop
sändarna i basstationen till samma antenn
ich därmed bestämmer stationens samtalsapacitet.
- Genom att placera viss utrustning, t ex
^lågbrusiga förstärkare, uppe i antennmas)en, förbättras räckvidden i den cell där basstationen verkar, berättar Anders.
Han lägger även ytterligare en produkt
till listan: repeaters, som används för att förbättra täckningen där radioskugga annars
skulle uppstå.
- En repeater ersätter behovet av ytterligare en basstation och kan även användas
för att förbättra mottagningen, inomhus,
t ex i ett större shoppingkomplex eller
byggnader med tjocka väggar, förklarar
han.
I det senare fallet är den inomhusmonterade repeatern via kabel kopplad till en utomhusantenn.
Globala produkter
- Vi är inte lands- eller standardorienterade, betonar Anders. Vi arbetar mot alla

Ericssons affärsenheter på alla marknader.
Därför utvecklar man produkter för alla
standards i olika delar av världen, förutom
USA både Kina, Japan och Australien - för
att nämna några.
- Vissa av våra produkter levereras därför
till ERAs Gävlefäbrik för inmontering i
basstationer som sedan kan gå till en kund
vart somhelst på jordklotet.
- Dessutom har vi några så kallade direktmarknader där vi står för tilläggs- och utbytesutrustning till vissa äldre produkter. Och
vi gör fortfarande kompletta basstationer
för NMT-systemet - de som var vårt första
engagemang på mobiltelefonimarknaden.
Anders menar också att man lär sig mycket genom samarbete med ERA
- Vi har nu lättare att hålla ledtiderna,
som är speciellt viktiga vid introduktion av
nya produkter.
- Tillsammans med ERA fokuserar vi på
gemensamma mål, och vi räknar med att i
framtiden kunna pressa kostnaderna ytterligare så att våra produkter blir billigare, och
förhoppningsvis även mindre, avslutar
Anders Stänkelström.
ALF ÖST

Ericsson sponsrar badmintontävling
I veckoslutet 7-10 mars hölls den internationella badmintonturneringen
"Swedish
Open" i Malmö. Ericsson är huvudsponsor
för tävlingen och sponsrar även Svenska
badmintonförbundet och landslaget på turneringar runt om i världen.
Den största anledningen till att Ericsson
sponsrar just badminton är att sporten är
väldigt stor i Sydostasien. Spelarna där blir
hjältar i sitt land om de vinner och då expo-

neras samtidigt Ericssons namn och mobiltelefoner.
En av de största TV-sportkanalerna i
Asien sände mer än fyra timmars direktsändning från tävlingarna.
Segraren i herrsingel kommer från Kina
och heter Yu Lizhi och damsegraren heter
Zhang Ning, även hon från Kina. Bästa
svensk tog sig till semifinal.
LE
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notiser
Telenytt
Fr o m mitten av mars är telefonistservicen utökad vilket
betyder att växeln är bemannad 24 timmar om dygnet
från måndag till fredag.
Detta gäller för Ericsson
Radio Systems och Ericsson
Mobile Communications i
Kista.
Ericsson Datas nya kundtjänst är 45 000. Det ringer
man för allt som har med telefoni att göra. Memo:
EDT.TELEFON.

*

Ericsson Data
Din teleoperatör i Kista

Fmm\
Skräddarsydd
utbildning
"Ericsson Infocom, EIN, i
Karlstad har ett långsiktigt
behov av att rekrytera kvalificerad arbetskraft i Karlstad
men har svårt att hitta personal med rätt kompetens.
Samtidigt går bra grundutbildad arbetskraft i Värmland utan jobb därför att de
saknar den råtta kompetensen och erfarenheten. Därför
satsar Länsarbetsnämnden i
Värmland på denna nya rekryteringsmetod - ett trainee-program som är skräddarsytt utifrån EIN:s och därmed också arbetskraftens,
behov.
Intresset för att få delta i
trainee-programmet
var
stort och totalt anmälde ett
90-tal arbetslösa personer
sitt intresse. 31 elever "handplockades" till utbildningen
som drog igång i augusti förra året."
Detta berättade EIN.s interna tidning PROGRESSEIN
om i nummer två i år.
Utbildningen har också fått
stor uppmärksamhet i lokalpressen i Värmland. Med rubriker som "Skräddarsydd utbildning
ger
arbetslösa
drömjobb" och "Skräddarsydd utbildning gav 24 jobb"
berättas om trainee-programmet och några av eleverna år intervjuade.

Med b r e d kompetens
Sekreterare - ett yrke med många olika arbetsuppgifter
och ett yrke som nu genomgår stora förändringar. För att
möta framtidens krav och höja kompetensen har sekreterarkommittén på Radio i Kista tillsammans med representanter från personal- och utbildningsenheterna tagit fram
ett grundläggande utbildningspaket för sekreterare och
administratörer inom Radio.

men som inte alltid kommer
fram.
- Det blir också lättare att se
till att rätt sekreterare hamnar på
rätt plats, något som är speciellt
viktigt inom ett område som växer så snabbt som Radio, betonar
Agneta.
GUNILLA TAMM

Arbetet började för ett drygt år
sedan, då sekreterarkommittén,
som består av BR-ledningens
sekreterare, tog upp frågan om
kompetensutbildning med personaldirektören Lars Åkeson.
- Eftersom det gällde vårt eget
område, föreslog vi, att vi skulle
bilda en arbetsgrupp med representanter även från
personal och utbildning för att ta fram
ett
utbildningprogram. Det förklarar
Agneta
TehlerJohansson, som är
ledningssekreterare
på
Mobiltelefonsystem
europeisk standard
(RMOG).
Hon tillägger också att behovet av en grundläggande utbildning är mycket stort eftersom affärsområdets snabba tillväxt har
gjort att det anställs många nya
sekreterare och de som är "gam-

la i gården" har svårt att hinna lära upp de nyanställda.
På Radiokommunikation i
Sverige finns idag strax över 200
sekreterare.
Uppskattad utbildning
För en del år sedan fanns en
uppskattad ettårig utbildning för
nya sekreterare på Radio
och denna har
varit lite av förebild för det
utbildningsprogram som
nu tagits fram.
-Vi har också tittat på kompetensutvecklingen för sekreterare
på affärsområde Publik Telekom
och lagt upp vårt utbildningsprogram på liknande sätt, förklarar Agneta. När det gäller kompetensutveckling för sekreterare
kommer det att bli ett närmare

"Sekreterarna
har resurser som
kan utnyttjas
bättre"

Vid planeringssamtalet
Det föreslagna utbildningsprogrammet består av fyra steg. Det
första är grundutbildningen, sedan följer vidareutveckling, personlig utveckling och kompetens-/specialistområden.
Gemensamt för alla fyra stegen är
språkutbildning.
Vid det årliga planeringssamtalet kommer det föreslagna utbildningsprogrammet att vara en
viktig vägvisare för sekreterarnas
kompetensutveckling.
Att bli bedömd efter sin egen
kompetens och inte efter chefens
ställning är viktigt. Genom utbildningsprogrammet torde det
nu finnas en gemensam grund
för kompetensbedömning av
Radios sekreterare.
Av
utbildningsprogrammet
framgår hur många olika områden som sekreterarna arbetar inom, vilket också visar vilka resurser som finns hos sekreterarna

Bra program
för utbildning
"Sekreterarkommittén har
tagit fram ett mycket bra utbildnigsprogram, som möter
dagens och framtidens kompetenskrav för sekreterare.
Den föreslagna grundutbildningen bör vara avslutad under det första anställningsåret. Den Övriga utbildningen
ska ses som ett urval inom
lämpliga områden.
Alla chefer inom Radiokommunikation, inom i första
hand Kista, ska aktivt medverka till att sekreterarna genomgår den föreslagna utbildningen. "
LARS ÅKESON
Personaldirektör

Minnenas afton i Kista
ör 133 veteraner

Nya Wermlands Tidnigen
berättar också en riktig solskenshistoria om den unge
byggnadsarbetaren Ulf Me
lin från Deje, som från att ha
varit arbetslös och arbetsskadad efter hårda studier sadlat om för att bli "dataproffs".

Låt era nyheter
bli vara nyheter!
Tipsa redaktionell,
08-757 20 38

samarbete mellan affärsområdena Publik Telekom och Radio.
Ett exempel är det stora seminarium för de två affärsområdenas
sekreterar som kommer att arrangeras i höst. Både interna och
externa föredragshållare ska bjudas in.

Åke Lundqvist tillsammans mad Grata Palmgren och "Mojje"
Pettersson.
Foto: Björn Seger

Den 7 mars hade Radiobolagets Veteranklubb sin årliga middag i gästmatsalen
på Ericssson Radio Systems i
Kista.
Efter välkomstdrinken lät 133
pensionärer från ERA och ECS sig
väl smaka av rådjurssadel och
kanelglass med varma körsbär.
Åke Lundqvist hedersmedlem
i klubben, kåserade vid desserten
om mobiltelefoni, "Ericssons
guldägg" för att använda Lars

Ramqvists formulering.
Vid kaffet framförde klubbens
sekreterare Nils Lind tillsammans
med hustrun Margaretha en
"stand up show".
Klubbens duktige dragspelare
John Lindström svarade för musikunderhållning och ackompanjemang till bordsvisorna.
Klubbens årliga sommarresa
kommer i år att gå till Höga kusten.
NILS LIND

•
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Service för utländska gäster
Nu har Ericsson Guest
Service Centre öppnat filial
i Kista. Här kan kunder och
Ericssonpersonal på besök i
Sverige, få hjälp med det
mesta. Det må gälla uppehållstillstånd, folkbokföring, skatteskrivning eller
skolor för medföljande
barn.
Ericsson Guest Service Centre
är en enhet inom Guest Support,
en sevicefunktdon inom Ericsson, där även Hotel Reservation
Service och Accommodation
Service ingår. Huvudkontoret
finns i Marievik. Ericsson Radio
Systems i Kista är nu den första
platsen utanför Marievik, där
Ericsson Guest Service Centre
öppnar en filial.
- Vår verksamhet är väl etablerad - vi har funnits sedan 60-talet
och vi är glada över att kunna vara unika i den "helservice" vi ger
våra gäster - från hjälp med myndighetskontakter till sociala aktiviteter. Vårt kontor finns nu intill
huvudreceptionen
på
Tbrshamnsgatan 23 men vi har
redan växt ur våra lokaler och
flyttar snart till större, berättar
Eva Törnlund, som är ansvarig
för Ericsson Guest Service
Centre.
I takt med att Radiokommunikation expanderar blir det
allt fler utländska medarbetare
som kommer till Kista. Ericsson
Guest Service Centre är dock inte bara till för Radio utan för alla
Ericssonsenheter i hela Stockholmsområdet.
- Vi finns på plats varje arbetsI dag från kl 8 till 16 med undantag för onsdageftermiddagar.
Det säger
Anne-Catherine

Belönade förslag

Richard Adkins från Ericsson i England får hjälp att hitta rätt på kartan av fr v Zuzana Hatas och
Anne-Catherine Glimtort.
Foto Björn Seger

Ericsson Guest Service Centre
öppnar filial i Kista
Glimtoft och Zuzana Hatas, som
är de två medarbetare på
Ericsson Guest Service Centre
som har hand om Kista-kontoret.
När utländska medarbetare
kommer till Sverige på kontrakt
är det avdelningens sekreterare
som hjälper till med allt som hör
till jobbet, som t ex PC, idkort,
lunchkuponger och liknande.
Ericsson Guest Service Centre
hjälper till med det praktiska
utanför arbetsplatsen, som uppehållstillstånd, kontakt med skattemyndigheten, folkbokföringen, personnummer, försäkringskassan och skolor.
- Eftersom vi fått hjälp med

allt det praktiska har jag kunnat
ägna mig åt arbetet helhjärtat redan från början. Det säger
Richard Adkins, som kom från
Ericsson
Ltd i Guildford,
England, till Sverige med sin familj i november förra året. De
trivs utmärkt här och det enda,
som Richard tycker är negativt,
är det svenska skattesystemet.
Skatteträff och utflykter
- Vi har ett bra kontaktnät med
olika svenska myndigheter. Våra
utländska gäster är tacksamma
att få hjälp med att fylla i alla olika blanketter som krävs för att
komma in i det svenska samhället. Nu inför självdeklarationer-

na har vi anordnat skatteträffar
för att hjälpa gästerna att fylla i
deklarationsblanketter och att
förstå det svenska skattesystemet, berättar Anne-Catherine.
I Ericsson Guest Services
Centres program ingår även arrangemang av mer social karaktär, som sightseeing för nyanlända, "Coffe/Tea Party" för medföljande fruar, musikaftnar, utflykter och den mycket uppskattade årliga skidresan till fjällen.
På memo Nytt under rubrik
"11 Guest" kan man läsa mer om
Ericsson Guest Service Centre's
tjänster och hur det går till att
registrera en gäst.
Telefonnumren till Kista är 44
687 eller 73 286 och memo
LMEZOHS och LMEACG.
GT

EiEEEIaf
Följande personer har
fått utlandskontrakt.
Kanada: Christian Jacourt.
Chile: Ulrika Andersson och
Nelson Bonilla.
Kina: Lars Forsell, Sedat
Anter och Per-Göran Olsson.
Tyskland: Mats Erlandsson
och Patrik Granlund.
England: Anders Westling
och Joakim Widström.
Indien: Simon Abramsson,
Thomas
Enehag,
Jesper
Sjögren, Carin Steschulat,
Anders Svensson och Herman
Sylvan.

För mer samarbete med
ögskolan i Örebro
Ett närmare samarbete mellan industrierna på orten och högskolan i
Örebro, var det ämne som diskuterades då utbildningsminister Carl
Tham besökte Ericsson Mobile Communications fabrik i Kumla för några
veckor sedan.
- Tillsammans med högskolan i Örebro
duktionsteknik och automation, förklarar
har vi drivit ett projekt, där vi definierat
Roger. Han tillägger också att man framvåra önskemål om utbildning som skulle fört Önskemål om att medel ska tillsättas
passa oss, säger Roger Eriksson, fabriksför att högskolan ska kunna införa doktorandutbildning.
För att betona vikten av
samarbete mellan den lokala industrin och den lokala högskolan deltog
förutom Roger Eriksson,
landshövding
Gerd
Engman och representanter från Celsius,
Sakab och Esab i mötet
med
Carl
Tham.
Ministern visade stort intresse och troligen kan
viss teknisk utbildning
starta redan till hösten.
Anna Ekblom guidade utbildningsminister Carl Tham i
En enkät bland studenKumlaf abriken.
Foto: Ivar Magnusson
terna bekräftar också att
dessa
kurser
skulle
få sökande.
chef. Högskolan har tidigare varit inrikUtbildningsministerns
besök i Kumla
tad huvudsakligen mot humaniora och
avslutades med en rundvandring i fabrisamhällsvetenskap.
ken, där han blev imponerad över denna
- Resultatet av samarbetet har blivit en
"kompetensindustri".
40-poängskurs, som passar våra behov
GT
med utbildning i bl a radioteknik, pro-

Som ERA Nyheter tidigare
berättat om infördes under
förra året en ny förslagsmodell
vid
Ericsson
Radio
Systems och Ericsson Mobile
Communications
i
Kista.
Modellen bygger på att alla
förslag till förbättringar ska
handläggas decentraliserat
och så nära förslagsställaren
som möjligt.
Här är fem prisvärda förslag från ERA/L: Oskar Lampel, "Uppföljning tidrapportering inom projekt" 3 000
kr, Staffan Larsson, "Verktyg
för
AXE-dimensionering"
3 000 kr, Tobias Liljegren
"Automatisk
testrapporter i n g " 1 000 kr, Charlotte
Rylander
"Kunskapsbank
kundfrågor"
1000 kr och
Lena Birge, "Nytt namnsystem för konferensrum" 500
kr.
På ERA/A har Leif Norling
och Anders Remnebäck fått
5 000 kronor vardera för
"Förbättrad samt Ericssongemensamt reparationsformulär".

Anneli Lindgren vid utdelningen av jubileumströjan. Gunvor Landerholm kollar om storleken
är bra.
Foto: Mikael Lundborg

Katrineholm fyller 50
I år är det precis femtio år sedan Ericssons fabrik i
Katrineholm började sin verksamhet. Det var LM
Ericssons första fabrik i Sverige utanför huvudstaden.
Hösten -45 hade riksdagen deklarerat ett önskemål
om decentralisering av större industrier i Stockholm.
Anledningen var att det var svårt att skaffa arbetskraft och att man vill hindra flykten från landsbygden.
Femtioårsjubiléet kommer att uppmärksammas
med olika aktiviteter i fabriken under hela -96. För
ett tag sedan delades en jubileumsgåva ut och en Ttröja med jubileumsemblemet på.

Japan:
Ingvar
Hörnsten,
Petter Johansson,
Stefan
Norberg, Markus Persson och
Karim Jamal.
Kuwait: Einar Ordell.
Libyen: Torsten Andersson.
Holland: Ulf Tångring.
Polen: Hans Cronberg och
Margareta Larssen.
Spanien: Jan-Erik Johansson.
Schweiz: Torben Caroc och
Christer Göransson.
USA: Leif
Elfving,
Åke
Fogelberg, Göran Gustafsson,
Mats
Komstadius,
Hanna Maurer, Amad-Reza
Naderfard,
Anders
Olin,
Markus Orvelind, Anders
Otto, Helena Persson, Pontus
Thedvall,
Mats
Wallén,
Monica
Westin,
Björn
William-Olsson och Charlotta
Åberg.

Vad tyckte du
om rekryteringsfilmen i TV4?

n

Camilla Granlund,
Linköpingsfabriken
fabriken
Den har
kanske ett
lite långsökt budskap men
jag tycker
den är ganska kul
med alla gamla låtar.

Kolla tårtan. Alla på affärsenheten Mobiletelefoni Amerikansk standard bjöds nyligen pa tröja, tårta och en trevlig stund för att sparka
igång den nya reklamkampanjen.

Foto: Micael Engström

Stor kampanj för D-AMPS
Världens största "hemlighet" ska avslöjas. Åtminstone en hemlighet för mobilteleoperatörer i framförallt Nord- och Latinamerika
men även i Asien.
Nämligen den att
Ericssons D-AMPS-system
är den smarta lösningen för
digital mobiltelefoni.
Genom helsidesannonser i
de rätta tidningarna trummas budskapet ut.
Ericsson startar nu en omfattande annonskampanj för D-AMPS
i branschtidningar världen över,
till exempel "Business Week",
"Mobile Communications" och
"Telecom Asia". Sammanlagt 84
införanden på fyra olika språk:
engelska, spanska, portugisiska
och kinesiska.
- Vi vill berätta både för nuvarande och blivande operatörer
att Ericsson redan har ett bra digitalt system med många fördelar, säger Lawrence Masle som är
ansvarig för kampanjen och arbetar på affärsenheten Mobiltelefoni Amerikansk standard
(RMOA).
- Det analoga systemet,
AMPS, är idag världens största
med över 45 miljoner abonnenter. Därför är det viktigt att dessa
analoga operatörer får klart för
sig att deras system succesivt går
att bygga ut till det digitala, DAMPS, och att de samtidigt kan
behålla både existerande utrustning och abonnenter, säger han.
Digitalt ger fördelar
Till blivande operatörer är budskapet att D-AMPS är lösningen
som ger deras abonnenter det senaste inom digital persontelefoni.
Bland annat stöd för korttextmeddelanden, bättre täckning
genom så kallade hierarkiska
cellstrukturer och längre livslängd på batterierna tack vare att

Gunnar Winqvist,
Ericsson Radio Access,
Kista
- Det framgick inte av
filmen varför civilingenjörerna
ska söka
sig till just
Ericsson.
Att vi finns vet de ju redan.
Förhoppningsvis har filmen
lockat några men jag tror
att det behövs något mer,
det här är ingen lättköpt
grupp.

Lawrence Masle pa Ericsson är
pappa till kampanjen.

telefonen går ner i viloläge när
den inte används.
En annan fördel är att
Ericssons telefon, DH362, fungerar i såväl det analoga som det
digitala systemet och dessutom
på båda frekvenserna, 800 MHz
och 1900 Mhz.
Andra viktiga målgrupper som
Masle hoppas nå genom kampanjen är journalister, tekniska
rådgivare och analytiker inom
mobiltelebranschen.
Alla annonser, affischer och
broschyrer till kampanjen har tagits fram på några månader i
samarbete med reklambyrån
Anderson
&
Lembke
i
Amsterdam. Byrån har även
kontor i New York och är enligt
Masle en av de bästa i USA.
- Vi har anlitat dem tidigare
och är mycket nöjda med deras
arbete, säger han.
Ny symbol
För att få en Ericssonsk prägel på
det hela har de formgivit en symbol för D-AMPS där de använder samma teckensnitt och färg
som i Ericssons logotyp.
Den nya symbolen är till och
med ätbar och passar utmärkt till
champagne. Den serverades
nämligen som tårta när hela affärsenheten nyligen hade avspark för kampanjen. Då visades
även "D-Movie", en fartfylld
reklamvideo för D-AMPS, som
främst är tänkt att visas internt

Mats Anundsson,
Katrineholmsfabriken
Jag tycker
det är ett
bra sätt att
söka nya
medarbetare på
men det
tar en bra
stund innan man förstår att
det handlar om Ericsson. Lite
gammalmodigt tänkande i
delen med gap och skrik.
Men som helhet bra, jag har
sett mycket sämre reklam.

Här är tvä av de åtta
annonserna för D-AMPS som till en början publiceras i 14 internationella branschtidningar. Till exempel Business
Week", "Mobile Communications" och "Telecom Asia".

och på kundmöten.
Alla anställda fick, förutom
tårta och champagne, också varsin tröja med kampanjens slagord "D-AMPS: The smart way
to go digital". Så ser du någon
med en sådan tröja på gymet vet
du att den personen arbetar med
världens största mobiltelesystem.
LARS ERIKSSON

Vill du veta mer om D-AMPS kan
du beställa en 16-sidig broschyr genom att faxa till 08-751 93 34.

F a k t a o m D-AMPS
• D-AMPS (Digital Advanced
Mobile Phone System) är en
amerikansk standard för digital mobiltelefoni.
• Ericssons system enligt denna standard finns förutom i
Nord- och Latinamerika även i
Asien, Afrika och Ryssland.
• Antalet abonnenter uppgår
idag till 2,5 miljoner och förväntas vara nästan det dubbla
i slutet av året.

Monica Åkerström,
Ericsson Radio Systems,
Kista
- Det är en
bra idé
med kul
musik men
jag tycker
att det var
lite töntigt
med de
stora kontrasterna mellan
arbetsplatserna i filmen.
Sedan syntes det dåligt att
det handlade om Ericsson.

Björn Löwenadler,
Ericsson Software
Technology, Karlskrona
-Jag har
bara hört
tals om rekryteringsfilmen men
jag har tyvärr inte
sett den
själv så därför har jag inga
speciella reaktioner.

