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LATINAMERIKA - EN HET MARKNAD SOM VÄXER

kommentaren
1 9 9 7 b l e v e t t r e k o r d å r inom flera områden.
Affärsmässigt har vi befäst vår starka marknadsposit i o n även i en situation med hårdnande konkurrens.
Vi har haft avgörande tekniska framgångar genom
att vårt förslag till standard för tredje generationens
mobiltelesystem vunnit gehör i både Europa och
Japan. Denna standard, WCDMA, har nu möjlighet

GPRS ger högre datahastigheter i GSM

att utvecklas
till en världsstandard.
Våra produktionsenheter
har visat prov
på spänst och
anpassningsförmåga.
Samtidigt som allt större volymer hanteras har ledtider och lager kapats ordentligt. Sist men inte minst
uppnådde vi ett mycket bra ekonomiskt resultat och
ett rejält positivt kassaflöde.

Väl rustade
för nya
utmaningar

D e t t o t a l a a n t a l e t a b o n n e n t e r i världen uppgick till drygt 200 miljoner i slutet på året, en uppgång med nästan 50 procent. Asien med Japan och
Kina i spetsen uppvisade den snabbaste tillväxten.
Kina är nu vår enskilt största marknad mätt efter orderingången.
Utvecklingen i Europa har varit mycket god inte
minst hos etablerade operatörer som stadigt utökar
sina GSM-nät. Nordamerika är den del av världen
som just nu växer långsammast och vår egen position
har försvagats genom att Q-CDMA nu f å t t ett ordentligt fotfäste. Utvecklingen i Latinamerika har varit desto bättre inte minst i Argentina.
V å r e g e n t i l l v ä x t har nått upp till omkring 25
procent i kronor, mycket beroende på att vi säljer
mycket i dollar och att denna valuta förstärkts.
Uttryckt i dollar har vi bara vuxit med 10 procent det
vill säga betydligt lägre än tidigare.
För att klara de senaste årens snabba expansion har
ansvar och arbetsuppgifter successivt delegerats allt
djupare ner i organisationen och vi har lagt ner stor
möda på att förbättra interna processer. Detta har
gett många fördelar men samtidigt medfört en organisation med alltför många beslutsnivåer, mer intern
än extern fokusering, viss tröghet och onödig byråkrati. Vår omvärld förändras idag allt snabbare och
det finns nu all orsak för oss att förskjuta tyngdpunkten i vår fokusering i riktning mot större lyhördhet,
snabbhet, kostnadseffektivitet
och en starkare inriktning på tjänster och
applikationer.
V å r v i s i o n , att mobil kommunikation utvecklas
mot en massmarknad för trådlösa tjänster, håller
snabbt på att förverkligas och med alla våra framgångar i bagaget är vår fasta målsättning att förbli
det världsledande företaget i vår industri med de
nöjdaste kunderna, de mest motiverade
medarbetarna och den bästa lönsamheten.
•
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I norska Grimstad genomfördes i december lyckades tester med paketdatatekniken GRPS.
Bland annat tog en inbyggd kamera i ett modelltåg stillbilder, som överfördes till en PC med
den nya radiotekniken. Från vänster: Klaus Schneider, projektledare, Per Lindoff, chef för
GPRS-enheten, Per Nordlöf, chef för produktenheten Digital Switching System and
Application (DSA) och Kristen Stråt, huvudansvarig för GPRS i Grimstad. Foto: Marcel Zuberbuhler

Mobiltelesystemet GSM har tagit ett
kraftfullt steg mot mobil multimedia.
Paketdatatekniken GPRS (General
Packet Radio Service) ger datahastigheter upp till 115 kilobit/s. Nu i februari
demonstrerade Ericsson tekniken på
GSM World Congress i Cannes och i
mars visas den på data- och telekommässan CeBIT i Hannover.

Genom att använda GSM-systemets alla åtta
tidluckor (multislot) kan hastigheter på 115 kilobit/s uppnås. Operatören har även möjlighet
att ta betalt för den datamängd som skickats
istället för den uppkopplade tiden.
Paketswitching-plattformen har tagits fram
på tolv månader medan GPRS-protokollen
och applikationerna utvecklats rekordsnabbt,
under sju månader.

Ericsson har haft en mycket aktiv roll i standardiseringsarbetet av GPRS, en teknik som det
europeiska standardiseringsorganet Etsi beslutade sig för i december 1997.
- GPRS är det största tillägget till GSM sedan
standarden sattes. Därmed får systemet en direktkoppling till paketdatavärlden och närmar
sig den tredje generationens mobiltelesystem,
säger Klaus Schneider, projektledare för
GPRS-teknikens första utvecklingsfas.
- GPRS introduceras på marknaden år 1999.
Operatörerna kan enkelt införa den nya tekniken med den existerande GSM-infrastrukturen.
Idag klarar GSM-systemen dataöverföring
på 9,6 kilobit/s. Den kretskopplade tekniken
HSCSD (High-Speed Circuit-Switched Data)
som lanseras i höst tillåter på sikt upp till 64 kilobit/s. GPRS-tekniken är dubbelt så snabb,
och använder radionätet mer effektivt för direktuppkoppling mot den TCP/IP-baserade
trafiken på Internet.

Stort marknadsintresse
Richard Bremberg, affärsutveckiare av paketdata för GSM, har mött ett stort intresse för
GPRS-tekniken hos operatörerna.
- Först kommer marknaden för den mobila
arbetsplatsen att ta fart, med nya tjänster för att
till exempel hantera dokument på den interna i
webben trådlöst, säger Richard Bremberg.
Därefter får vi se en rad automatiserade tjänster, som till exempel dryckesautomaten som
kommunicerar med centraldatorn när burkarna eller växeln börjar ta slut. GPRS-tekniken
ger också nya möjligheter för till exempel fjärrstyrning och övervakning samt navigering i bilar med hjälp av positionering.
GPRS-enheten består i dag av ett 130-tal
personer. System- och produktledning finns i
Kista medan utvecklingen sker i Göteborg,
Grimstad och Aachen.
NILS SUNDSTRÖM

Omtyckt chef byter "hatt"
A t t Sven-Christer Nilsson, chef för affärsenheten DAMPS/AMPS är en omtyckt chef framgick tydligt när
700 medarbetare i Kista samlades för att gratulera
honom dagen efter det blivit känt att han blir ny
koncernchef. Det firades bland annat med ballongprydda entréer och ett stor tårtkalas.
Förutom blombuketter och "lycka till"tal fick han
också en "överlevnadsväska" med D-AMPS-keps,
D-AMPS-tröja och liknande praktiska ting.
ERA Nyheter instämmer i gratulationerna.

Peter Olson
Chef för den nya affärsenheten
Fixed Radio Access, RWLL.

Mobilsystems forskningsavdelning RCUR har spelat en viktig roll i standardiseringsarbetet av WCDMA. Sex personer har belönats för sina insatser - här flankerade av RCUR:s chef Erik Örnulf, längst till vänster, samt tekniske direktören Jan Uddenfeldt, längst fram till höger. Pristagarna bakre raden; Magnus Persson, Fredrik Ovesjö,
Johan Sköld och Mats Nilsson. I mitten längst fram Mikael Gudmundson och Erik Dahlman.
Foto: Anders Anjou

Uppdrag standardisering
Forskningsavdelningen på
Mobilsystem, RCUR, har haft
en betydande roll i standardiseringsarbetet av WCDMA både i europeiska standardiseringsorganet Etsi och i koordineringen mot japanska Arib.
Sex personer som tagit ett
stort ansvar i detta arbete belönades nyligen med Ericssonaktier.
- RCUR har med ett enormt arbete
av alla inblandade gått i bräschen för
den tekniska lösningen av W C D M A .
Vi belönar idag personer som tagit
egna initiativ för att lyckas genomdriva detta, förklarade tekniske direktören Jan Uddenfeldt under prisutdelningen i början på februari.
De tre huvudpersonerna var Erik
Dahlman, Johan Sköld och Mikael
Gudmundson som vardera fick

Ericsson-aktier för 25 000 kronor.
Fredrik Ovesjö, som jobbat i Etsi,
och Magnus Persson som dragit
igång en simuleringsmiljö för det nya
systemet i Kista fick vardera aktier
för 10 000 kronor. Dessutom belönades Mats Nilsson, som ansvarar för
teknikstrategier för framtida system.

Stor teknisk kompetens
Standardiseringsarbetet har i huvudsak handlat om teknik, men i slutändan också om diplomati och kompromisser. Resultatet har varit strategiskt betydelsefullt för Ericssons
framtida affärer.
Erik Dahlman har arbetat för att
skapa konsensus mellan Europa och
Japan för den europeiska U M T S standarden. Johan Sköld har i sin tur
med stor teknisk kompetens och systemöverblick ansvarat för granskningen av de konkurrerande teknik-

koncepten inom Etsi, medan Mikael
Gudmundson sedan sommaren 1997
varit ordförande i den så kallade
Alpha-gruppen
för
bredbandiga
CDMA-förslag i Etsi.
Alpha-gruppen enades om det vinnande WCDMA-förslaget så sent
som i september.
- Vi lyckades med detta efter en
nattmangling i Kista med representanter för ett 20-företag och där vi, Nokia
och japanska tillverkare var de aktiva,
berättade Mikael Gudmundson.
Operatörernas förtroende vanns
därefter med teknisk kompetens och
övertygande fakta om nätens utbyggnadskostnad och kapacitet.
- Det här känns bara, men vi är bara i slutet på början, betonade Johan
Sköld. Nu startar det verkliga arbetet
med specificering av WCDMA-standarden fram till 1999.
NILS SUNDSTRÖM

Lång väg mot WCDMA-koncept
• RCUR har arbetat med CDMA-teknik för den tredje generationens system sedan 1989. Arbetet startade i
EU-projektet Codit, där ett tiotal företag och organisationer samarbetade.
Codit fastslog att den nya generationens mobilteleteknik skulle ha 5
MHz
bandbredd
(som
dagens
WCDMA-koncept). Arbetsprocessen
i projektet var emellertid inte tillräckligt snabb. Ericsson beslöt att
bygga ett helt eget testsystem (wideband testbed) - baserat på Coditprojektets resultat.
Hösten 1996 kunde RCUR demonstrera en bilburen demoanläggning
med WCDMA som accessmetod.
Testsystemet, som är unikt i världen,

har väckt stor internationell uppmärksamhet och
har demonstrerats ett
150-tal gånger för viktiga
kunder.
Forskningssamarbetet
med andra tilllverkare
fortsatte
i
projektet
Frames, med syfte att utveckla ett standardiserat Stort intresse för testsystemet.
radiointerface för det Microsofts ledare Bill Gates besökte i början
framtida mobiltelesyste- på februari Kista och fick en presentation av
met i Europa. I Frames in- det bilburna testsystemet av Jan Färjh.
Foto: Nils Sundström
gick Ericsson, Nokia och
Siemens. Diskussionerna
lade grunden till dagens helhetslösSiemens sedan propagerade i Etsi
ning i UMTS-standarden, som base- för en annan radioaccessmetod är
ras på GSM-nätens växeldel. A t t
nu historia.
NS

- Det känns bra och naturligt att
vi sedan första januari bytt affärsområde från Infokomsystem
till Mobilsystem. Det betyder att
vi på ett naturligt sätt får tillgång
till radiokompetens. Vi behöver
också samordna våra strategier
med
Mobilssystems
övriga
systemenheter när det gäller utveckling som till exempel för
tredje generationens system. Det
är speciellt på produktutveckling
som det kan bli ett givande samarbete.
- Hur många är ni?

- Idag är vi 320 personer i
Sverige och vi finns i Sundbyberg. Till årets slut ska vi bli
drygt 400. Totalt har affärsenheten 800 medarbetare och
förutom i Sverige, finns vi i
Holland,
Danmark,
Italien,
England och USA. I Enschede,
Holland är det så många som
225 personer. De flesta i utlandet
jobbar med utveckling.
- Vilka produkter arbetar ni med
och vilka marknader är aktuella?

- Alla produkter för radioaccess
till fasta telenätet, till skillnad
från kollegerna på de andra systemenheterna som jobbar med
radioaccess till mobiltelenät.
Viktigaste marknaderna finns i
Latinamerika, Östeuropa och
Sydostasien även om utvecklingen där är oviss just nu.
- Vad är årets viktigaste uppgift?

- Det är att etablera verksamheten som en komplett affärsenheten inom Mobilsystem och ha en
affärsinriktad roll. Tidigare har
vår verksamhet varit fragmenterad eftersom vi från början kommer från tre olika bolag,
Ericsson Telecom,
Ericsson
Radio Access och Ericsson
Business Networks.
- Du har tidigare
Mobilsystem?

arbetat

på

- Jag var under några år chef för
dåvarande Market och Operation för Osteuropa, mellanöstern och Afrika.
GT
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Sedan 1991 har två miljoner
människor i Argentina skaffat
mobiltelefonabonnemang.
Kanske även dessa gauchos.

hettar till

Foto: Fredrik Gertten, Svenskt Pressfoto

Yvon Ferrette, tidigare utvecklings- och driftsingenjör på Telecom
Personal, berättar att hans företag
investerat nästan 300 miljoner dollar
på att etablera sitt Band-A mobilnät i
ett område som täcker nästan 1,3
miljoner kvadratkilometer i norra
Argentina. Nätet består av 780 basstationer, 25 växelcentraler och fyra
centraler för drift och underhåll.
en första givningen av dessa, ofta mycket
juli för- dyra, kontrakt. Hittills har fyra
ra året licenser delats ut.
fanns
Samtidigt påverkas det så kaldet i La- lade A-bandet med de regionala
tiname- driftbolagen, när den statliga
rika näs- Telebras-gruppen privatiseras
tan 9 miljoner mobilteleabon- senare i år. När så sker väntas
nenter och av dessa ringde drygt högre tillväxt i de gamla mobil42 procent i utrustning som var telenäten och ökad konkurrens.
levererad av Ericsson
Ericsson fick nyligen i uppdrag
- Latinamerika är en stor från tre operatörer inom
marknad som kommer att bli allt Telebras att bygga ut och digitaviktigare för oss och aktuella lisera deras AMPS-nät.
länder just nu är bland andra
Det finns alltså en stor tillArgentina, Brasilien, Mexiko växtpotential i Brasilien men utoch Chile, säger Mobilsystems vecklingen är idag oviss på
marknadsdirektör Åke Persson.
grund av olika turer runt licenserna. Det komD-AMPS är det digitala
mer troligen att
system som dominerar i
vara löst om någLatinamerika och det var
ra veckor.
också för dessa system
som Ericsson under förra
året fick stora utökningsGSM på gång
beställningar från ArgenI flera latinameritina, Chile och Mexiko.
kanska
länder
Nu i februari kom en utkommer licenser
ökningsorder i Venezuela
för 1900 mHz att
- Latinamerika blir
på 1,6 miljarder kronor.
delas ut och det
allt v i k t i g a r e , säLatinamerika tycks än- ger Åke Persson.
öppnar möjlighenu inte ha påverkats av
terna
för
en
Asienkrisen och den ekonomis- GSM-introduktion. Detta har
ka tillväxten är 4- 6 procent per redan skett i Puerto Rico och
år, alltså relativt god. Främst Chile och i det sistnämnda langäller det för Brasilien och det har Ericsson valts som leveChile.
rantör. Över 20 nya licenser
Telefontätheten i Latinameri- kommer att delas ut i
ka är rätt låg och mellan 10 till Latinamerika till och med år
20 procent av befolkningen har 2000. Först gäller det i
fast telefon. Väntetiderna för att Argentina,
Venezuela
och
få en fast telefonförbindelse är Mexico City.
långa och allt fler väljer därför
Latinamerika är intressant inatt skaffa mobiltelefon.
te bara för Ericsson utan för fleMobiltelefonerna har blivit ra av de stora leverantörerna och
billigare och tjänster som "pre- Nortel, Lucent och Motorola
paid" har gjort det lättare för finns på plats.
operatörerna att ta betalt av
Systemteknologin CDMA har
abonnenterna.
viss framgång i Latinamerika
och har valts av flera operatörer.
Speciell situation
- Ericsson har en stark ställ- I Brasilien är situationen spe- ning på den latinamerikanska
ciell eftersom det nu skapas ett D-AMPS-marknaden. När nu
andra band det så kallade B-ban- licenser för GSM kommer är
det dar det kommer att delas ut det en styrka för oss att kunna
tio licenser, förklarar Åke. erbjuda utrustning för båda sysMånga av de stora internatio- temen, avslutar Åke.
nella operatörerna är med i budGUNILLA T A M M
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Argentina* * olé, olé, olé
För hundra år sedan var Argentinas nationalsymbol en cowboy,
"Gaucho" som läppjade på sin heta "yerba mate", ett slags te, ur
en silvertermos medan han såg ut
över de oändliga pampaskullarna
med vete, boskap och en ändlös
blå himmel.
I dag kunde bilden av Argentina lika
gärna vara en mobiltelefon. Sedan 199]
har två miljoner människor tecknat mobiltelefonabonnemang, från städer som
La Quiaca på gränsen till Bolivia i norr
till Ushuaia i Eldslandet. Detta markerar en revolutionär telekomutveckling i
ett land där man för bara fem år sedan
kunde vara glad om man kunde ringa ett
vanligt telefonsamtal till andra sidan
stan. I Buenos Aires' storstadsområde
ligger man i topp vad gäller penetration
i Latinamerika.
Om den legendariske gauchon hade
levt i dag skulle han nog också använda
en mobiltelefon när det nu plötsligt

uppstått en kapplöpning mellan konkurrerande operatörer om att bygga ut sina
mobilnät i ett fortfarande glesbefolkat
inre Argentina. Ericsson Argentina S.A.,
som bedöms göra en vinst på 400 miljoner dollar under 1997, ligger långt
framme i denna kapplöpning, berättar
VD Rolando Zubirån.
Från två till sex procent
- Vi har haft en explosionsartad tillväxt
inom mobiltelefoni i Argentina, nästan
200 procent per år, berättar Zubirån. I
december 1996 fanns 650 000 abonnenter. Nu räknar vi med att marknaden når
två miljoner. Totalpenetrationen har
ökat från strax över två procent till nästan sex procent.
På frågan om varför mobiltelefonin i
landet upplever denna boom, svarar
Zubirån att "ekonomin är stabil och växer snabbt, med ungefär 8 procent per år,
och telekombranschen är särskilt snabbväxande".
Ytterligare en orsak till denna explosiva tillväxt, påpekar han, är det faktum att

t

den som ringer, inte mottagaren, nu
betalar för mobiltelefonsamtal.
- Många potentiella abonnenter
var skeptiska på grund av de höga
kostnaderna att ringa och ta emot
samtal. När man nu inte behöver betala (för det senare), strömmar abonnenterna till, säger han och tillägger
att ytterligare en tredje faktor är att
marknaden öppnats för två nya PCSoperatörer.
- Detta har motiverat landets operatörer att dra igång en marknadskampanj för att fånga så många abonnenter som möjligt och få en stark
marknadsposition.
Över 400 anställda
Zubirån började på Ericsson i sitt
hemland Mexiko och har tillbringat
de senaste åren i Argentina där han är
chef över 400 Ericsson-anställda.
Han säger att det varit mycket stimulerande.
Under de senaste månaderna har
Ericsson tagit hem tre stora orders

på sammanlagt 193 miljoner dollar la vägnätet. Roaming-avtal mellan de
för att fördubbla kapaciteten i existe- tre kommer snart att göra det möjligt
för abonnenter
rande mobilnät för
att fortsätta ananaloga AMPS och
vända sina telefodigitala
D-AMPS.
ner under resor i
Beställningarna har
hela landet.
gjorts av Miniphone,
som täcker Buenos
Nummer tre
Aires-området, Tele- Argentina är nu
com Personal S.A. för
nummer tre i
norra Argentina och
storlek vad gäller
Telefonica Commumobiltelefoni på
nicaciones Personales
den amerikanska
(TCP) för södra
kontinenten, efArgentina.
ter USA och
Tillsammans bildar
Brasilien, säger
de tre Personal ComZubirån. Detta
munication National
trots att mobilteNetwork, ett natiolefoner inte funnellt nät för personlig
gerar som ersättkommunikation, som Rolando Zubirån är VD på
ning för fasta tetillhandahåller 800 Ericsson Argentina S.A.
lefonlinjer. MöjMHz-service till näs- Foto: Larry Luxner
ligheterna
till
tan en miljon abonnenter, inklusive alla orter med minst fasta telefonförbindelser i Argentina
500 invånare och det större nationel- har ökat avsevärt.

Kompletta kunskaper
- Ericsson är den ledande leverantören inom mobiltelefonutrustning
och deras teknologi är bäst i världen
tack vare deras kompletta kunskaper
inom design, tillverkning och installation av mobila nät, säger Ferrette.
Här i Argentina använder de AXEväxlar, samma utrustning som för fast
telefoni.
- Ericssons mobila AMPS-teknologi används också av TCP som har
Band-A-koncessionen för södra
Argentina. Ericssons IS-136-nät är
helt digitalt, ger hög kapacitet och
tillhandahåller avancerade funktioner och utökade tjänster i samarbete
med nätoperatörer som France
Telecom, Italiens Stet och spanska
Telefonica. För Ericsson är de kombinerade kontrakten för CCPI och
TCP värda totalt 200 miljoner dollar.
Stora på telefoner
Zubirån påpekar att Ericsson också
kan glädja sig åt en "enorm tillväxt"
även vad gäller telefoner.
- För två år sedan hade vi en marknadsandel på fyra procent. I år kommer vi att ligga på 20 procent, berättar han och bedömer att Nokia för
närvarande har 30 procent och Motorola 35 procent, en tillbakagång
från de 50 procent de hade bara för
några år sedan.
- Jag tror de missbedömde marknaden, säger Zubirån om Motorola.
De har koncentrerat alla sina resurser på CDMA och lämnat N-AMPS
och IS-13 6. Tillfrågad om Argentinas mobilteknologi i framtiden, säger Zubirån att "vad gäller standards
och regleringar är marknaden öppen
för vilken som helst av de tre teknologierna TDMÅ CDMA eller GSM.
- Det finns två skäl till att använda
digital teknik. Det ena är kapacitet;
det finns utrymme för fler abonnenter på samma
frekvensband.
Dessutom har man med digital teknik tillgång till mer sofistikerade
tjänster som beror på användarnas
mognad.
LARRY LUXNER
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Mobilsystem startar
radiobasfabrik i
Brasilien
Mobiltelefonin har bara börjat i
Brasilien. Antalet abonnenter förväntas öka från dagens cirka 3,2 miljoner
till 9,7 miljoner användare år 1999.
För att klara efterfrågan startar affärsområde Mobilsystem nu i februari
en fabrik för radiobastillverkning i Sao
José dos Campos.
Samtidigt nära nog femdubblar mobiltelefonfabriken vid samma anläggning sin tillverkningsvolym under året.
Nya brasilianska importlagar innebär betydande skattelättnader och tullbefrielser på
bland annat elektronik som produceras inom
landet. Genom att starta inhemsk tillverkning
av radiobasstationer kan Ericsson få 40 procents lägre kostnader för utrustningen.
- Lokal radiobastillverkning är nödvändig
för att vara med och konkurrera på den brasilianska mobiltelefonimarknaden. Förberedelserna har pågått sedan i höstas och nu i februari sker de första utleveranserna, berättar
Janir Aloisio dos Santos som är Mobilsystems
fabrikschef i Sao José dos Campos.

Stor anläggning
Fabrikslokalerna på 5000 kvadratmeter rymde tidigare tillverkning som Ericsson hade i
ett samriskbolag med General Motors. På
samma område har Ericsson även tillverkning
av mobiltelefoner och AXE-utrustning. Vid
anläggningen jobbar sammanlagt 630 personer för Ericsson, samt ytterligare ett hundratal i systerbolagen Matec och Informat.
Mobilsystem har i dag ett hundratal anställda inom logistik och produktion i Sao José dos
Campos. I den nya fabriken slutmonteras radiobasstationer modell 884 och 882 för D AMPS/AMPS.
- Vi kommer att ha egen tillverkning av radiotranscievrar (TCB) och interface mot väx-

eln (CRI). Kretskortstillverkningen däremot
är utlagd till Solectron, berättar Janir Aloisio
dos Santos.
Produktionen är i första hand avsedd för
den brasilianska marknaden. Kunderna är i
dag främst de statliga Telebras-operatörerna i
landet, men med den pågående privatiseringen av b-bandet förväntar sig hela telekombranschen en enorm tillväxt inom mobiltelefonin i Brasilien.
- J a g är väldigt optimistisk. Vi har idag 22
kunder och har god möjlighet att få många
fler - bland annat eftersom vi är ett starkt
namn i Brasilien med lång tillverkningstradi-

Multimediashow
visar D-AMPSu t veck I ingen
Från Wellington till Moskva
har operatörer, investerare och
journalister under hösten fått
kunskap om digitala mobiltelestandarden D-AMPS.
Affärsenheten för D-AMPS/
AMPS satsar på en multimediapresentation för att beskriva
teknikens evolution mot framtidens krav.

"I

lekomleverantörer till landet. Japanska N E C ,
kanadensiska Nortel samt amerikanska
Lucent och Motorola tillhör dem som har
långtgående planer på radiobastillverkning i
Brasilien. Även på terminalsidan finns flera av
de stora tillverkarna representerade med lokal
tillverkning.
Ericsson är med 40 procents marknadsandelar den i dag största leverantören av mobilsystem i Brasilien. På mobilterminalsidan har
Ericsson däremot enbart 10 procent av marknaden - Motorola dominerar.
Ericsson startade mobiltelefontillverkning i
Brasilien våren 1997, med expertis från masterfabriken i Lynchburg. Under det
gångna året tillverkade den nya fabriken 300 000 mobiltelefoner, i
huvudsak digitala D-AMPS-telefoner. Merparten av terminalerna exporterades till Argentina, men i år
väntas en boom på den brasilianska
marknaden.

Framtidsland för telefoni
Brasilien är till ytan världens femte största land. Landet täcker nästan
hälften av Sydamerika och är 19 gånger större än Sverige. Av landets
160 miljoner invånare har bara cirka 10 procent fast telefon, medan
cirka 3,2 procent har mobiltelefon.
En vanlig syn på gatorna är de stora orangefärgade telefonkioskerna, som brasilianarna kallar "stora öron" (ovan till höger).
Ericsson har sammanlagt 2700 anställda i Brasilien med huvudkontor i
industristaden Sao Paulo (stora bilden). Staden med cirka 16 miljoner
invånare beräknas hysa 25 procent av landets mobiltelefonanvändare.

Volymökning

- Utmaningen ifjol var att starta
fabriken, i år ska vi förse vår egen
marknad. Vi planerar att under
1998 öka produktionen till 1,4 miljoner mobilterminaler, säger fabrikschefen José Ricardo Franchito.
Janir Aloisio dos Santos är chef för den nya radiobas
Tillverkningen sker i princip dygfabriken i Sao José dos Campos, cirka 12 mil nordöst
net runt. I dag finns 200 anställda,
om Sao Paulo.
men antalet ska bli närmare 500 vid
årets slut. Förutom större volymer
ska även nya produkter tas i produktion.
tion här, säger Janir Aloisio dos Santos.
- Det svåra blir att i konkurrens med andra
- Avgörande för att få b-bandsordrarna är
också bra leveranstider och bra pris. För att tillverkare få tag i tekniskt kunnig personal
erbjuda bättre kundsupport skapar vi nu ett som dessutom är engelsktalande. Det behövs
för direktkontakten med Lynchburg, säger
eget reparationscenter här.
José Ricardo Franchito.

Presentation i Kista

Många konkurrenter
De stora satsningarna inom mobiltelefonin i
Brasilien har lockat flera av världens stora te-

NILS SUNDSTRÖM

Investeringar för miljarder inom telekom
• Telekombranschens alla stora spelare - från
leverantörer till operatörer - finns på plats i
Brasilien när denna jättemarknad nu avregleras och privatiseras. Under en åttaårsperiod
förväntas närmare 600 miljarder kronor (83
BUSD) investeras inom landets telekommunikation, data och kabel-TV.
Ekonomisk tillväxt, politisk stabilitet och en
omfattande privatiseringsprocess har satt fart
på satsningarna. Under 1997 klättrade Brasilien
upp som Ericssons femte största marknad och
prognoserna för 1998 tyder på att det i år kan
bli ett genombrott inom mobiltelefonin - även
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om det just nu råder väntans tider.
Sedan ett år pågår utauktionering av licenser på AMPS/D-AMPS-systemets b-band, där
internationella konsortier satsar mångmiljardbelopp för licensrättigheterna.
Landet har delats in i tio områden, varav licenser för de första fyra regionerna är klara.
Förhandlingarna om den strategiskt viktiga
Sao Paulo stat har dock dragit ut på tiden, vilket försenat hela processen.
Konsortiet med svenska Telia, som lagt det
högsta budet för regionen, har anklagats för
formella fel i sitt anbud. Ärendet har behand-

lats i domstol i flera månader, men väntas klaras upp inom kort.
Nästa steg är en privatisering av statliga
operatören Telebras, som tidigast kan starta
efter halvårsskiftet 1998. Telebras har idag 26
regionala mobilteleoperatörer på a-bandet.
De försvinner i och med privatiseringen och licenserna delas upp på nio nya områden.
Ett par av Telebras-operatörerna har redan
påbörjat en digitalisering av sina AMPS-system, medan andra förmodas invänta den stundande privatiseringen.
NS

Hittills har marknadsföringskampanjen "D-AMPS (IS-13 6) Global
Symposium" visats i 13 länder,
främst i Asien. Materialet har skräddarsytts för 16 symposier och 12 separata pressvisningar. I presentationen ingår bland annat videosekvenser med kundsynpunkter
från
Kanada,
Hongkong och
Nya
Zeeland varvat med exempel på slutanvändarlösningar i olika situationer; i hemmet, på jobbet eller i shoppingcentret.
- Arrangemangen har varit mycket uppskattade, konstaterar projektledaren Magnus Arfors. För några år
sedan pratade vi bara med operatörerna, nu har vi vidgat målgruppen
och ökat kunskapen om D-AMPS
som en världsledande digital standard.
- Ytterligare ett syfte har varit att
visa framtida slutanvändarlösningar
och att D-AMPS redan i dag uppfyller de flesta av teleunionen ITU:s rekommendationer för den tredje generationens mobiltelesystem.
Med D-AMPS++ ska systemet
kunna sända och ta emot paketdata
på 384 kbps, för till exempel fullt
rörlig video eller Internetaccess.
Samtidigt som priserna för digitala
telefoner går nedåt innebär hierarkisk cellstruktur, förbetalda tjänster,
kryptering och kortnummer världen
över en lång rad individuella tjänster
för mobilteleanvändaren.

FemdUbbling av Volymerna. José Ricardo Franchito, chef
för mobiltelefonfabriken i Sao José dos Campos, ser 1998
som ett viktigt år för Ericssons etablering på den brasilianska mobiltelefonmarknaden. I Sao José dos Campos
har Ericsson tillverkning för alla tre affärsområden. Den
första fabriken i staden startade Ericsson redan 19S5.

MOt djungeln. Stålcontainrar med komplett utrustning för radiobassiter levereras från fabriken i Sao José dos Campos. Förmannen
Nelson Lorena visar här utrustning med destination Amazonas.

I slutet på december visades "DAMPS Global Symposium" i den
fullsatta Electrumsalen i Kista för
medarbetare inom Mobilsystem.
Sven-Christer Nilsson, chef för affärsenheten D-AMPS/AMPS betonade D-AMPS-systemets framgångar i Latinamerika och hoppas nu på
en fortsättning i Asien.
- Ett av målen 1997 var att få en
"good hearing" i världspressen. Det
har vi lyckats med. Den här presentationen visar också att vi har en
mycket stark teknologi att stå på inför framtiden, förklarade SvenChrister Nilsson.
Multimediapresentationen om DAMPS fortsätter under våren och
ska då bland annat visas i
Latinamerika. Materialet används
även i det interna marknadsföringsarbetet.
NILS SUNDSTRÖM
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Det finns
hjälp pa
jobbet

Datorerna och år 2000
Börsvärlden har sin historiska svarta måndag. Inom datavärlden väntar nu en svart lördag enligt
de mest pessimistiska rösterna. Inom affärsenheten GSM, NMT, TACS tar de som arbetar för att
säkra ett tryggt tusenårsskifte hoten på allvar, men de ser även möjligheter - affärsmöjligheter.

Enligt statistiken är tio procent av Sveriges vuxna befolkning
missbrukare. Visserligen är siffran för Mobilsystem i Kista lägre
men trots det finns det medarbetare med alkohol- och drogproblem.
- Företaget ställer upp med behandling och det finns en kamratgrupp med nyktra alkoholister som stöttar varandra, berättar
Lennart Jacobsson, som är kontaktperson för personal med
drogproblem.
Av Ericssons drogpolicy framgår
klart att varken droger eller alkoholmissbruk accepteras. Där står också

att företaget erbjuder stöd och hjälp.
Samtidigt som arbetsgivaren ställer
upp med behandling och hjälper till
på olika sätt ställs det
krav på medarbetaren
både under och efter
behandlingen.
Från företagsledningens sida anser man det
viktigt att visa respekt
för de som har problem
och att den som gått
igenom ett behandlingprogram inte särbehandlas efteråt.
- Ett 50-tal personer
har gått igenom beLennart Jacobsson, t v, här tillsammans med Jan handling enligt MinneHallin.
Foto: Nils Sundström sotamodellen och av

dessa är nästan alla med i kamratstödsgruppen, säger Lennart, som sedan många år tillbaka är kontaktperson för personal med missbruksproblem. Han har tidigare arbetat som
tekniker på Forsknings- och utvecklingsenheten på Mobilsystem och är
fortfarande placerad på denna enhet.
Kamratstödsgruppen har funnits i
ungefär tio år och är speciellt viktig
för de som kommer tillbaka till arbetsplatsen efter behandling.
O m man märker att någon av arbetskamraterna mår dåligt och har
problem är det viktigt att agera så tidigt som möjligt.
- Det är ett ansvar som både chefer
och arbetskamrater
har,
säger

Lennart, som också kan hjälpa till i
sådana situationer.
Alkohol och psykosociala problem
är ett ämne som tidigare har ingått i
den cehfsutbildning som finns inom
Mobilsystem. I de flesta fall är det
just cheferna som gett de första signalerna om att en medarbetare har
missbruksproblem.
Lönande ge vård

I en doktorsavhandling för några år
sedan visade personalekonomiska
beräkningar att det är klart lönande
för ett företag att behandla sina alkoholmissbrukare. Genom att sätta upp
kalkyler för kostnaderna före vård
och jämföra dem med kalkyler för

vård visade doktorsavhandlingen att
tiden före vård kostar mer än själva
vårdinsatsen.
- Det är inte bara lönande för företaget att rehabilitera anställda som
är missbrukare, för dessa människor
gäller det också möjligheterna till ett
nytt och bättre liv, säger Lennart.
GUNILLA T A M M
Dessa arbetar med missbruksfrågor inom Mobilsystem: Ericsson
Företagshälsovård, Kista, Marianne Medin och Ingrid Sandell
på Personal och Organisation
samt Lennart Jacobsson.

Lördagen den 1 januari år 2000 lär både mer generell och riktad infor- Dels har vi kunnat identifiera fövi alla märka om hissar stannar, tele- mation till särskilda målgrupper.
rekomsten av flera likartade system
foner tystnar eller om lamporna
För att minska risken för att en åt- och i vissa fall kan en del avvecklas,
släcks. Det som inträffar, för en del gärd inte genomförs finns inom vilket förenklar administrationen
störningar lär vi säkert märka, beror samtliga affärs- och produktionsen- och förvaltningen av systemen, säpå att datorer och programvaror in- heter en väl definierad ansvarsmo- ger Lars-Ola Michelgård.
te klarar att hantera ett fyrsiffrigt år- dell. Alla berörda, från linjechefer,
- Tillsammans med en av våra
tal.
via process- och systemägare samt kunder genomför vi en stor genomnätverksansvariga
till gång utifrån de mycket hårda säkerMen Ericssons kunder ska inte lokala
drabbas, i varje fall inte av
några störningar som beror
på Ericssons produkter inom mobiltelefoni.
- Men det finns gamla telesystem i drift som kanske
levererades för tjugo år sedan och som har beröringspunkter med dagens mobiltelefonsystem så helt absoluta garantier kan vi inte lämna, säger Christer Jungsand
som leder styrkommittén för
de Y2K-projekt som bedrivs
inom affärsenheten GSM,
MNT,TACS.
För att affärsenheten ska
kunna arbeta effektivt med
de åtgärder som krävs för att
klara milleneniumskiftet har
en tydlig organisation för
förändringsarbetet skapats.
Arbetet leds och avrapporteras till den styrkommitté i
vilken Christer Jungsand
och ytterligare sju personer
ingår. Det dagliga arbetet
leds av projektledaren LarsOla Michelgård.
Lars-Ola Michelgård, Katarina Mellström och Christer Jungsand har allla viktiga
uppgifter i Y2K-arbetet på affärsenheten GSM, NMT, TACS.

Foto: Anders Anjou

Sex delprojekt

Kamratgruppen ger viktigt
Jan Hallin är nykter alkoholist
sedan fem år tillbaka. Innan
dess hade han druckit under
15 år och alkoholismen hade
kommit smygande.
- Det var omgivningen på jobbet och
framför allt chefen som reagerade
och fick mig att inse att jag verkligen
hade problem och behövde hjälp.
När jag sen kom tillbaka till jobbet
efter behandlingen kändes det rätt
jobbigt och ensamt. Jag undrade hur
omgivningen skulle reagera och hur
många som visste om varför jag varit
borta flera veckor.
- Då kom kamratstödsgruppen att
betyda mycket , där träffade jag andra som upplevt detsamma som jag.
Jag fick ett nätverk av kamrater, som
kunde stötta och berätta om egna erfarenheter. Som missbrukare skämdes jag över mig själv och tyckte att
jag hade dålig karaktär som inte kunde dricka måttligt som andra.
Genom behandlingen fick jag klart
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för mig att alkoholism är en obotlig
men behandlingsbar sjukdom . Man
kan likna den med diabetes.

AA-grupp
Kamratstödsgruppen har en informell verksamhet och träffas ungefär
tre gånger om året. Betydligt tätare
möten har den AA-grupp, Anonyma
Alkoholister, som träffas under
lunchtid en gång i veckan i kyrkans
lokaler i Kista. En av de många AAgrupper som finns.
- Hit kan man komma för att prata
med andra nyktra alkoholister eller
bara lyssna. Det är viktigt att känna
att man inte är ensam i sin situation.
Därför kontaktar vi dem när de kommer från behandlingen och berättar
om kamratstödsgruppen och våra
AA-möten, säger Jan, som är en av
kontaktpersonerna. Ibland träffar jag
också personen före behandlingen
och berättar om mina egna erfarenheter.
Precis som Lennart Jacobsson un-

derstryker Jan chefernas roll och vikten av att de agerar tidigt. Själv brukar han vara med och informera om
missbruk på chefsutbildningskurser
och han hoppas att detta ämne snart
åter tas upp på utbildningsprogrammet.
- J a g delar gärna med mig av mina
erfarenheter av att vara nykter alkoholist. Det finns så många fördelar
som att jag mår bättre ju längre tiden
går och att jag nu fungerar mycket
bättre på jobbet och fått mer tid till
mina barn och mina fritidsintressen.

Karin berättar
Kamratstödsgruppen på Ericsson i
Kista består av ett 50-tal personer, de
flesta män, där Karin (fingerat namn)
är en av de få kvinnorna.
- Som kvinna och alkoholist känner man väldigt stor skam. Det är lättare att ursäkta en man som dricker
än en kvinna, säger hon.
Karin började dricka och använda
knark i tonåren och under många år

var hon fast i sitt missbruk.
- Som alkoholist blir man expert
på att hitta ursäkter för att dricka och
att gömma sin alkoholism för både
sig själv och omgivningen, förklarar
hon. Samtidigt som hon avskydde att
dricka och vara full kunde hon inte
låta bli och förnekade länge att hon
hade något problem med spriten.
Det gick mycket lång tid innan hon
själv insåg att hon inte skulle klara sig
utan behandling och sökte hjälp.
Karin har arbetat på Ericsson i sju
år. Aret efter att hon började gick
hon igenom ett behandlingsprogram
och blev nykter alkoholist. Det var
tufft att komma tillbaka till arbetsplatsen och nya arbetsuppgifter.

Rädd få sparken
- Jag var fruktansvärt rädd att det
skulle komma fram att jag var alkoholist även om jag nu var nykter. Om
det kom fram skulle jag fl sparken,
det var jag övertygad om. Det var
jobbigt att leva med denna rädsla och

stöd
jag kände att jag behövde prata med
någon. Det var då jag fick kontakt
med Lennart Jakobsson och han berättade om den kamratstödsgrupp
som finns här. Jag fick också veta att
gruppen har företagsledningens stöd
och att den som har problem inte
blir uppsagd utan kan få hjälp.

Möter förståelse
För Karin är kamratstödsgruppen
viktig eftersom den står för stabilitet
även när det sker omorganisationer
på arbetsplatsen.
- I gruppen träffar jag arbetskamrater som haft problem och förstår
hur det kan kännas. Där kan jag få
stöd och jag kan också hjälpa andra.
Det är viktigt för mig att hjälpa kolleger och visa att man kan ta sig ur
sitt beroende och lägga grunden till
ett nyktert liv. Själv mår jag mycket
bra nu och känner mig stark. Jag vet
också att den skam som en kvinnlig
alkoholist känner, den går över.

- Vi arbetar inom sex delprojektområden. Det första omfattar marknadsfrågor och juridiska aspekter.
Nästa omspänner leverans-, försäljnings- och implementeringsfrågor.
Det tredje området är mjukvaror,
dataprogram i våra mobilsystem.
Sedan är olika former av administrativa affärsstödssystem, såsom ekonomisystem och liknade ett eget
projektområde. Näst sista delen berör interna system, till exempel värme- och ventilationssystem, hissar
med
mera,
säger
Lars-Ola
Michelgård.
Det sjätte och sista projektområdet är denna artikel ett exempel på.
Det handlar om kommunikation,

Ericsson Data Service har egna ansvarsområden.
Följer f l ö d e n a

I detta arbete finns sedan ytterligare
projektledare som följer flödena och
kontrollerar att åtgärderna genomförs och testas. En av dessa personer
är Katarina Mellström som arbetar
med TTC-processen, (Time To
Customers Flow).
- Alla system ska specificeras och
kopplas ihop med processerna, säger
Katarina Mellström.
Det stora arbete som gjorts hittills
och som fortsätter med oförändrad
kraft har öppnat flera nya positiva
möjligheter.

hetskrav som de ställer på oss som
leverantör, säger Christer Jungsand.
Detta arbete, som kan ses som ett
mycket viktigt test- och pilotprojekt, ger fler fördelar förutom att de
maskin- och programvaror som berörs blir milleniumsäkrade.
- Vi kan gå ut och erbjuda marknaden säkrade produkter. Det handlar helt enkelt om en affärsmöjlighet, säger Christer Jungsand till sist.
Det gäller nu att gripa möjligheterna samtidigt som de konkreta
problemen åtgärdas. Arbetet på affärsenheten GSM, N M T , TACS är
ett exempel på detta.
LARS BÄCK

Det krävs arbete och ansvarstagande för att klara år 2000
- Arbetet löper bra, säger Berndt
Malmkvist, samordnare för Y2Kprojekten inom Ericsson Rado
Systems, när ERA Nyheter frågar
hur det står till inför milleniumskiftet.
En något affektivare avrapportering av de åtgärder som genomförs inom hela Ericsson Radio
Systems, är det enda Berndt

Malmkvist efterlyser.
- Vi är nu inne i en stor genemförandefas och inom alla delar av
företaget sker ett bra och ansvarsfullt arbete.
De få, som eventuellt inte insett
hur viktigt arbetet är, kommer troligen bli mer medvetna, när den
individuella checklistan för hur PC
ska millenumiumsäkras inom kort

läggs ut på den interna webben.
- För att öka förståelsen och
sprida insikten om hur viktigt arbetet med att milleniumsäkra såväl hård- som mjukvaror ä r , kommer snart alla medarbetare kunna
se på vårt intränat. Där kommer
det att framgå hur de ska säkra sina persondatorer, säger Bernt
Malmkvist.
LB
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Ny hemsida med
smarta funktioner
Henrik Yngvesson berättade om
olika arbetsuppgifter på produktenheten Wideband Cellular
Systems för Jia Ii hong, doktorandstuderande på KTH.
Foto: Björn Seger

Jobbmässa för
nästa generation
Ungefär 600 besökare och
300 intresseanmälningar blev
resultatet av den jobbmässa
som produktenheten Wideband Cellular Systems på
Ericsson Radio Systems
arrangerade på Electrum i
Kista strax före jul.
- Vi söker erfarna civilingenjörer för
utveckling inom mjuk- och hårdvara, systemdesign och radiokonstruktion, säger Charlotte Bräsch, som
varit ansvarig för mässan.
Produktenheten W C S har idag
ungefär 400 medarbetare och ska
under året öka med drygt 110 personer. Enheten, som bildades i början av förra året, arbetar med utveckling av nästa generations mobiltelesystem som ska ge bredbandiga tjänster för multimedia till—
lämpningar som till exempel videokonferenser och att surfa på nätet
samtidigt. Första uppdraget gäller
ett testsystem för
WCDMA,
Wideband Code Division Multiple
Access.
På jobbmässan, som engagerade
ett 25-tal medarbetare, fick varje enhet inom produktenheten själva
marknadsföra sig på en egen vägg.

Föredrag
Förutom att få information om arbetsuppgifter kunde besökarna lyssna på ett föredrag om framtidens
mobiltelesystem och bilen med testsystemet för W C D M A visades också upp.
- Vi är nöjda med den uppmärksamhet som jobbmässan fick och
nu pågår arbetet med att ta hand
om alla ansökningar som kommit
in. Några studenter har också fått
exjobb och praktikplatser. Det är
däremot förvånande att vi, trots ordentlig marknadsföring, inte fick
kontakt med några intresserade
från Ericssonenheter söder om
stan, säger Charlotte. Ytterligare
en möjlighet blir det dock i vår, då
en ny jobbmässa planeras.
GT
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"Att få ut så mycket som möjligt, så enkelt som möjligt" lite tillspetsat kan man säga
att det varit ledtråden för
Japanenhetens nya hemsida.
De tidigare två hemsidorna
har ersatts av en ny, som kanske ser ut som de flesta webbar men där det intressanta
och användarvänliga finns under ytan.
- Målet har varit att skapa en webb
där vi kan hålla hög kvalitet på innehållet, säger Anna Carin Johansson,
som är ansvarig för hemsidan och
har lett projektet med att ta fram den
nya webben.
- Som läsare ska man inte behöva
stöta på inaktuell information eller
felaktiga länkar. Man ska kunna navigera enkelt och hitta det man söker. Vår lösning på detta har dels va- Anna Carin Johansson visar Japanenhetens nya hemsida. Foto: Björn Seger
rit att tillhandahålla bra verktyg och
funktioner, dels att sprida ansvaret kar dokumentet till webbservern som driver utvecklingsarbetet, och
för "underhållet" ut i organisatio- utan också information om doku- det är en förutsättning för framgång
nen, säger Anna Carin.
mentet och vem som "äger" det till i denna typ av projekt.
Tidigare hade Japanenheten två en databas. Från databasen kan vi seGUNILLA T A M M
hemsidor, en som var tillgänglig för dan generera smarta funktioner. Adressen till hemsidan är:
alla på E C N (Ericsson Corporate Idag finns till exempel "bäst före"- http://www-rmoj.ericsson.se
Network) och en som var intern. N u datum, där den som är ansvarig för
är det en gemensam webb, där så en sida automatiskt får ett e-mail,
mycket som möjligt av informatio- när informationen har blivit gamTeknisk plattform:
nen ska vara öppen. Vissa delar kan mal. Vi har också en mycket bra sökdock innehålla information som möjlighet, vi kan söka på all den meS e r v e r p l a t t f o r m : Solaris 2.5.1
klassats som "limited internal". För tadata som vi har lagt i databasen
Webbserver: Netscape
att få tillgång till den informationen samt fritext. Ett nyutvecklat verktyg
Enterprise Server 3.0.1
måste man vara registrerad som an- för att administrera foldrar och läsDirectory server: Netscape
och skrivrättigheter finns också.
vändare och ha ett lösenord.
Directory Server 1.03
Search engine: Netscape
- Idag är det ungefär 50 medarbeCompass Server 3.0
tare som arbetar aktivt med webben Lätt få gehör
Database: Oracle 7.3
och det kommer att bli många fler, Praktiskt taget all information för
där olika personer har olika roller, Japanenheten kommer att finnas på
förklarar Anna Carin. Sekreterarna hemsidan, från bolcning av konfeFunktionalitet:
till exempel sköter användarregistret rensrum till fakta om den senaste
och har en mycket viktig funktion.
basstationsutvecklingen.
Publiceringsverktyg
- Det har varit lätt att få gehör i
Folderverktyg
"Bäst före"datum
organisationen för de nya idéerna.
Sökverktyg
Uppdateringar
- Eftersom så många ska arbeta med Kanske beror det på att vi är en relaKonferensrumsbokningssystem
detta, har det varit väldigt viktigt för tivt ny och liten affärsenhet, där man
oss att få fram användarvänliga verk- är van vid förändringar, menar Anna
Nyhetsmodul
Carin.
tyg, fortsätter Anna Carin.
PDF-konvertering
- Vi har också haft ett mycket bra
Länkkontroll
- Vi har utvecklat ett eget publiceringsverktyg, som inte bara skic- samarbete med vår dataavdelning

Miljöcertifikat till Gävlefabriken
Bland Mobilsystems produktionsenheter blev Gävlefabriken först med
att erhålla certifikat enligt internationella miljöstandarden ISO 14001.
Fabriken granskades i december
förra året av revisorer från brittiska
standardiseringsinstitutet BSI och 12
februari m o t t o g fabriken certifikatet.
Gävlefabriken är Ericssons andra en-

het i Sverige som godkänts enligt ISO
14001-standarden. Globalt har nio
Ericsson-enheter blivit godkända.
Arbetet inför miljöcertifieringen i
Gävle har tagit ett år och medfört
stark motivation hos fabrikens medarbetare. Bland annat har källsorteringen blivit effetivare och 75 procent av avfallet kan nu återvinnas.

Maud Hansen med miljöcertif ika
tet från BSI.
Foto: Leif Jäderberg

noiiser
Nostalgiskt

Nu f inns all anledning att börja sporta i Kista. Det är gratis. Det är nära till jobbet. Och det är gott om utrymme i
nya motionshallen vid Grönlandsgången. Företagshälsovårdens friskvårdspersonal kommer att finnas till hands i
lokalerna. Från vänster: Anneli Lindqvist, Katarina J-son Bech och Anna Hansson.
Foto: Nils Sundström

Ny motionshall i Kista
Bättre kondition ger större tålighet mot olika former av
stress.
Med en ny stor och ljus motionshall ger Ericsson en rejäl
möjlighet för alla 13 000 anställda i Kista, Hallonbergen och
Sundbyberg att stärka sin hälsa.

er 40 meter är anpassad efter boll- Katarina J-son Bech från företagshälsporter som till exempel innebandy, sovården på plats i lokalerna. De ger
tennis eller tre volleyboll-planer. Den instruktioner, gör levnadsundersökgamla motionssaningar, hälsoprofiler och
len, som nu renoskräddarsyr träning och friskveras, ska anpasvård för både grupper och ensas efter gympa,
skilda.
aerobic och step- Vi har till exempel olika ledup.
ningsgrupper här som motioI slutet på januari invigdes den nya
Två gym finns,
nerar regelbundet. Aktivitesporthallen Valhall i Kista.
varav det mindre
terna stärker teamkänslan
- Det här är inte bara en anläggning är avsett för lättaoch var och en har gjort en
för de som vill sporta. Även de som re styrketräning
hälsoprofil som mätinstrubara vill bastå och simma några varv i och
personliga Sverker Paulsson var en
ment för att förbättra sig, bebassängen är välkomna, säger före- träningsprogram. av dem som besökte inrättar Anneli Lindqvist.
tagshälsovårdens Anna Hansson som
I rörelsestudion vigningen av Valhall.
Varför valde ni just namnet
är verksamhetsansvarig för Valhall. finns möjligheter — Verkligen fin anläggValhall?
Alla aktiviter, som badminton och ae- för exempelvis Tai ning. Jag ska försöka bör- - Valhall var ju vikingaguden
robic-pass är gratis, medan deltagarna chi
och
Qui ja styrketräna en gång i
Odens samlingssal för stupafår betala en liten avgift för kurser Gong.
Vidare veckan.
de krigare. Där återfick de liv
som yoga eller vattengymnastik.
finns en bassäng
och blev friska. Men vårt
på 16 gånger 6 meter med trettiogra- Valhall i Kista är ingen slutstation, beGammal hall sliten
digt vatten.
tonar Katarina J-son Bech. Se det snaDen tidigare motionshallen i Kista var
Bokning av lokalerna sker antingen rare som en plats där Ericssonare som
inte bara överbelastad utan också via webben eller vid receptionen intill utvecklat företaget och kämpat om
starkt nedsliten - nyttjad i princip entrén, där det även finns ett café med kontrakt nu får en samlingsplats för
att ta nya krafter och göra företaget
dygnet runt. Byggandet av den nya automater.
fortsatt framgångsrikt.
anläggningen, med den äldre hallen
som en del i det nya motionspalatset, Skräddarsydd träning
NILS SUNDSTRÖM
har pågått under snart ett år.
Förutom Anna Hansson finns även Bokning och information om Valhall:
Anläggningens stora sal på 22 gång- friskvårdarna Anneli Lindqvist och http/www-erat ericsson.se

Ziwdtfw

• Att tiden går fort när det gäller utvecklingen inom mobiltelefoni vet vi alla. Man märker det
inte minst när man bläddrar i
gamla årgångar av ERA Nyheter.
I februari för tio år sedan skrev
vi om behovet av avlyssningsskydd för mobiltelefoner. Det
handlade om en krypteringsutrustning en så kallade scrambler,
som Ericsson Radio Systems tagit
fram. Systemet det gällde var naturligtvis NMT eftersom GSM ännu inte fanns.
Detta avlyssningsskydd hade
introducerats på Telecom-mässan i Geneve hösten innan. I artikeln berättas också att Ericsson
fått en stor beställning på denna
scrambler
från
Förenade
Arabemiraten.

Bridgespelare
• Två aktiviteter för den som
är intresserad av bridge.
Nybörjarkurs i Kista, 15 tisdagskvällar mellan 17.30-21.00.
Pris 590 kronor inklusive lärobok. Spelträning från början.
Minimiantal 20 personer. Boka
plats hos Rolf L Wennerqvist,
ERAC.ERARLW, telefon 757 03
88
eller
Ove
Karlberg,
XSO.XSOOBK, telefon 719 24
70.
Bridgekvällar i Kista, måndagar kl 17.15-22.00. Nybörjare
och medelmåttiga. Kaffe/te och
smörgåsar till självkostnadspris.
Inga bords- eller klubbavgifter.
Mer info: Rolf L Wennerqvist,
adress ovan.

utlandet
Följande personer har fått utlandskontrakt.
Argentina: Mauricio Flores.
Australien: Jianping Zheng.
Brasilien: Edward Fox och Jan
Ove Svanström.
Kanada: Ola Jonsson.
Kina: Mikael Eriksson, Robert
Blom, Anders Persson, Bengt
Rosengren och Anders B Östh.
Storbritannien: Gunilla
Långö.
Hong Kong: Adam Martony.
Japan: Tore Johansson och
Torbjörn Boltshauser.
Malaysia: Thomas Albäck.
Mexiko: Clas Rolander.
Holland: Björn Lundqvist.
Panama: Carl Foucard och Jan
Urban Johansson.
Korea: Lennart J P Holm.
Rumänien: Roger Nyberg.
Thailand: Rolf Sörensen.
USA: Gunnar Norrmyr, Thomas
Broström, Arne Olsson och
MathiasWarga.
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Samtidigt som många inom mobiltelefonibranschen väntade på
standardiseringsorganet Etsis beslut om nästa generations mobiltelesystem arbetade ett 20-tal personer med att installera testsystemet för WCDMA hos kunden, NTT DoCoMo i Japan. Trots tidsbrist kom allt på plats till utsatt tid.

'.L'h
Brukar du
använda
mobildata?
Magnus Furstenborg, projektledare, Ericsson Erisoft,
Skellefteå
- J a g använder
SMS ganska flitigt, mest privat. Om bithastigheten tillåter framöver
skulle det vara
kul med mobil videokonferens
och att kunna surfa nästan var
man än befinner sig.

Basstation På platS. Mattias Thidé, t v, tillsammans med Koichi Kojima vid en av de två basstationer för
WCDMA, som nu installerats i kundens testlab.
Foto: Masato Sudo

WCDMA-installation
hos NTT DoCoMo
estsystemets stödsystem skeppades till
Japan i slutet av förra
året och i mitten av
januari i år gick två
basstationer, en radionätkon trollenhet
och en växelenhet
iväg. Ytterligare tre
leveranser ska ske
under året och dessa
gäller utökad funktionalitet och viss
maskinvara.
- Ungefär 20 medarbetare, både
svenskar och japaner har arbetat intensivt med installationerna i Japan,
berättar Torbjörn Möller, som är
projektledare för N T T DoCoMoprojektet och placerad i Kista. Även
om det varit snålt med tid så har jobbet gått helt enligt planerna. För de
flesta har det under en tid varit arbete nästan dygnet runt.
Firade Etsibeslutet
- När vi fick höra att Ericssons förslag till standard för tredje generationens mobiltelesystem vunnit gehör i

Etsi, tog vi oss tid att fira det, säger
Torbjörn.

till kunden i september och hälften
av de personer som nu arbetat med
testsystemet
till
NTT
DoCoMo kommer att finnas
med i även detta installationsuppdrag.
Förutom de två beställningarna på testsystem till Japan för
Ericsson också diskussioner
med två stora europeiska operatörer samt två andra asiatiska
operatörer utanför Japan.
Kommersiella produkter
Även om det första testsystemet
nu är levererat betyder det inte att
utvecklingsarbetet går in i ett lugnare tempo.
- I höstas startade arbetet med
systemering och specifikationer
av de kommersiella produkterna till
WCDMA-systemet. I slutet av året
kommer huvuddelen av arbetet att
gälla de kommersiella produkterna,
förklarar Håkan Djuphammar, som
är chef för produktledningen på
bredbandsenheten.

Torbjörn Möller, t v, med sin kollega
Mikael Hälen. Torbjörn är projektledare
för NTT DoCoMo-projektet på Ericsson
Radio Systems och Mikael på Nippon
Ericsson.

Efter installationen skedde en första acceptanstest i Japan. Ytterligare
tester för godkännande av systemet
har skett i Kista.
Förra sommaren fick Ericsson en
order på ytterligare ett WCDMAtestsystem, den här gången till Japan
Telecom. Systemet ska överlämnas
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Åsa Nielsen, produktledare,
Ericsson Radio Systems, Kista
- J a , jag använder mobildata (Racom)
cirka en gång i
månaden,
mest för memo men även
för att hämta
filer från det gemensamma nätverket. Jag ser fram emot högre
överföringshastigheter, till exempel med GPRS.
Birgitta Sten, sekreterare,
Ericsson Radio Systems, Kista
- Jag är ofta
med på stora
mässor och
konferenser utomlands och
har försökt att
använda mobil
data men det
fungerade inte. Det skulle vara
till nytta om det gick snabbt att
koppla upp sig och få tag på de
uppgifter man söker. Som det nu
är gör tidsbristen att jag väljer
andra alternativ.

Hans-Åke Jonsson, inköpare,
Ericsson Radio Systems, Gävle
- Sedan två månader tillbaka
är jagföräldraledig. Med
hjälp av portabel dator hopkopplad med
mobiltelefon
kan jag hemifrån hålla kontakt
med mina kollegor på jobbet via
memo och e-mail. Under årets
förhandlingsomgång när vi hela
tiden satt upptagna i möten var
SMS en tillgång. På raster kunde
vi snabbt lämna besked till kontoret i olika frågor.

