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TIDNING FÖR OSS PÅ MOBIC5YSTEM

Tomas Vedin, Bo Hedberg och Gösta Lémne studera
det nya testsystemet för flervågsradio, som kan
radikalt förenkla radioutrustningen i mobilnäten.
Sfdai
•

FRAMTIDSSATSNING: PROJEKTENHET FÖR IMT 2000 BILDA

MAJ 1997

kommentaren
N u ä r v i å t e r inne i förändringens t i devarv och det magiska året är 2001.
Stora utmaningar står framför oss när
det gäller tredje generationens mobiltelesystem, det så kallade IMT 2000.
Den drivande kraften är a t t "gifta i h o p "
Internet och mobiltelefoni för framtida
telenät. Det handlar om 2001, det år
då vi får räkna med att IMT 2000 går i

Förändring och
samverkan
drift. Det blir ganska exakt tio år efter
GSM startade och 20 år efter NMT-systemet togs i drift.
A t t vi vann standardiseringsslaget i
ETSI i januari i år är bara det första steget. Den stora utmaningen är nu att
vinna slaget om marknaden där konkurrensen är minst sagt hård.
D e n o m o r g a n i s a t i o n som vi genomför nu innebär en tydligare satsning på IMT 2000. Samtidigt tar vi fasta
på synergierna mellan våra olika affärsenheter och skapar gemensamma enheter för både switching system det vill säga växelsystem för GSM, PDC och IMT
2000 samt f ö r nya paketsystem för alla
våra mobiltelestandarder.
Å r 2 0 0 1 s k a ä v e n den nya generationen basstationer,
MSR, Multiple
Standard Radio, för de befintliga standarderna
vara ute på marknaden.
Teknikens framsteg gör att vi idag kan
bygga basstationer på ett helt nytt sätt,
som väsentligt reducerar kostnaderna.
(Läs även artikeln på sidan här intill.)
Dessutom kan samma hårdvara klara
de olika mobiltelestandarderna GSM,
D-AMPS, PDC, TACS och NMT. En annan
fördel är att det blir lättare att hantera
det stora sortiment av basstationer som
vi har idag.
Den nya basstationsgenerationen innebär också bättre samverkan mellan
våra Forsknings- och Utvecklingsenheter med ett nytt sätt att arbeta och
besparingar på utvecklingssidan.
F ö r ä n d r i n g o c h s a m v e r k a n skulle kunna stå som vårt motto. Det är just
genom att kunna förändra både vår organisation och vårt sätt att jobba som vi
lägger grunden till fortsatta framgångar inom mobil kommunikation.
•

JAN UDDENFELDT
Teknisk d i r e k t ö r
Mobilsystem
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En omorganisation sätter fokus pä Ericssons satsning på framtidens mobiltelesystem. Till vänster
Mats Köhlmark, som varit med och lett både GSM- och PDC-utvecklingen och nu blir chef för den
nya projektenheten IMT 2000. Ingemar Blomqvist, tidigare chef för Ericsson Radio Messaging, är ny
chef för affärsenheten japansk standard.
Foto: Nils Sundström

Kraftfull satsning på
framtidens mobiltelefoni
Affärsområde Mobilsystem
sätter ytterligare fokus på
utvecklingen av tredje generationens mobiltelesystem.
En särskild projektenhet,
IMT 2000, bildas samtidigt
som affärsenheten för japansk standard omorganiseras liksom delar av GSMutvecklingen. Sammanlagt
berörs direkt ett tusental
personer i Sverige.
Standardiseringsorganet ETSIs
val av WCDMA som framtidens
teknikförlandstäckande mobiltelesystem innebär en unik möjlighet att skapa samma standard
för Japan och Europa.
Under de närmaste åren kommer affärsområde Mobilsystem
att utveckla produkter för denna
tredje generationens mobiltelesystem, som kallas IMT 2000 eller i Europa UMTS. Systemen,
som väntas tas i drift år 2001, ska
kunna hantera en mängd
Internet- och multimediatjänster.
- Ericssons fokusering på detta arbete kräver en ny organisation. Samtidigt innebär vidareutvecklingen av dagens digitala
system att det finns stora samordningsvinster med en ny organisation som berör alla tre affärsenheter; RMOG, RMOA och
RMOJ, förklarar personaldirektör Stellan Nennerfelt.
Nya chefer
Klart är att Mats Köhlmark, tidigare chefförRMOJ, blir chef för
den nya projektenheten IMT
2000. Ingemar Blomqvist, tidigare chef för Ericsson Radio

Messaging, är utnämnd till chef
för RMOJ. Hur organisationen i
övrigt ska se ut är ännu på planeringsstadiet.
- Fackklubbarna tittar nu på
förslaget, medan föreslagna chefer jobbar fram ett definitivt förslag till i slutet av maj. Det innebär att varenda person som berörs av detta ska veta i början på
juni var i den nya organisationen
de hör hemma, säger Stellan
Nennerfelt.
- Sammantaget är detta en offensiv satsning för att stärka vår
affärsposition, vilket innebär att
det inte blir någon övertalighet.

spektive produktområde. Dessa
enheter placeras inom ERA/L
(RMOG).
•
Produktenheten Paketkopplade system ska serva alla
tre affärsenheter samt projektenheten IMT 2000. Detta gäller
till exempel utvecklingen av
GPRS-tekniken.
•
Produktenheten Kretskopplade system servar RMOG,
RMOJ samt projektenheten
IMT 2000 med utvecklingen inom detta område.
• Produktenheten Värdeskapande tjänster (Value Added
Services) servar RMOG, RMOJ^
samt projektenheten IMT 2000.
Detta gäller exempelvis utvecklingen av prepaid-lösningar.

Förslag till omorganisation
Projektenheten IMT 2000,
ERA/U, kommer att rapportera
direkt till VD Kurt Hellström. Japan viktig marknad
Enheten får enligt förslaget tota- För RMOJ, affärsenheten jalansvaret för den tredje genera- pansk standard, innebär omortionens mobiltelesystem till dess ganisationsförslaget att enheteratt de första systemen är i drift.
na JR ochJT flyttas från ERA/J.
Utvecklingsverksamheten
I enheten föreslås ingå en produkt- och systemledning; en för- samordnas med projektenheten
flyttning av dagens LB-organisa- IMT 2000. På sikt föreslås också
tion inom RMOG som också får att marknadsansvaret för PDCansvar för koordineringen av systemet flyttas närmare kunden,
standardiseringen av IMT 2000- det vill säga till vårt lokalbolag i
system. Även en central mark- Japan, säger nye affärsenhetsnadsenhet förelås till den nya chefen Ingemar Blomqvist.
Han betonar att Japan idag är
projektenheten.
RMOJ-enheten JR som idag Ericssons fjärde viktigaste markansvarar för radioaccessutveck- nad och att PDC är världens anlingen för WCDMA blir enligt dra största digitala system.
- Det innebär att vi även i fortförslaget en egen produktenhet,
sättningen måste koncentrera
ERA/R.
oss på att vara framgångsrika i
Nya produktenheter
Japan. Det ger omorganisatioNätarkitekturen i WCDMA- nen en bra grund för.
lösningen bygger på GSM.
NILS SUNDSTRÖM
Därför föreslås bildandet av tre
nya produktenheter som får af- Mer info på webben:
färsmässigt totalansvar inom re- http://www-rmoj.ericsson.se

Omvandlaren av analog till digital signal demonstrerar här att den klarat att ta emot flera bärvågor samtidigt
vilket är nyckeln i den nya multicarrier-tekniken.
Foto: Kurt Johansson

Revolution för radiobas
I takt med utvecklingen inom
mikroelektroniken och ökad digitalisering kan allt flera tekniska funktioner skötas och enkelt förändras i mjukvara. Det
senaste är mobilsystemens radiobasstationer som kan förenklas kraftigt med standardiserade hårdvarumoduler, vilket
betyder stora besparingar i
pengar och utvecklingsarbete.
I slutet av april gjordes i all tysthet på
affärsområde Mobilsystem en intern
demonstration som kan
komma att få oöverskådliga
konsekvenser för hela mobiltelefonin. Då visade
nämligen en forskningsenhet på affärsområdet det
t första fungerande testsystemet för en radio som både klarar att sända och ta emot flera
bärvågor som ligger på olika frekvenser och att konfigureras för flera olika standarder. Produktens namn är
MCR, Multipel Carrier Radio, respektive MSR, Multiple Standard
Radio.
- Nu finns tekniken och vi är idag
världsledande, förklarade Jan Uddenfeldt, teknisk direktör på Mobilsystem. Nu gäller det att vi utnyttjar
försprånget och tar ett kliv framåt.

radio som tar in hela frekvensbandet
(på 15 MHz), dvs alla kanaler som
förut låg på olika transceivrar. A/Domvandlaren tar sen emot hela paketet och först i nästa steg plockas kanalerna ut. (motsvarande sker på sändarsidan när D/A-omvandlaren ska
återbilda den analoga signalen).

Höga krav
- Det här ställer mycket höga krav på
A/D-omvandlaren, säger Bo Hedberg, som svarat för utvecklingen av
MSR. Och det är det som varit huvudproblemet som bromsat en snabbare utveckling av tekniken.
A/D-omvandlaren ska nämligen både klara alla frekvenser och ha stor
LARS CEDERQUIST
dynamik så att den kan ta
emot såväl starka som
svaga signaler från mobiler som är mer eller mindre långt bort. Siffror
som belyser skillnaden är
att
dagens
8-bitars
GSM-omvandlare klarar
270 000 samples per sekund medan MSRxns
12-bitars ska klara 50
miljoner samples/sek.
Rolf Ranvert, chef f ö r p r o d u k t e n h e t e n och Leif
- Det är värt att nämna Bertholdson demonstrerar hur MSR-enheten inatt vi klarar de tekniska stalleras i dagens mikrobasstationer.

Flera bärvågor
och standarder
i samma radio

Transceivrar försvinner
I dagens mobiltelefonsystem har varje radiobärvåg en egen fysisk transceiver (sändare/mottagare) som
kommunicerar på en bestämd, rätt
smal, frekvenskanal som bestäms av
en oscillator och ett filter. Den analoga signalen omvandlas sen i en
A/D-omvandlare till en digital signal. En omvandlare för varje bärvåg.
Det nya med MSR är att man flyttar
funktioner från den analoga radiodelen all den digitala, som är lättare
att programmera och kan styras med
digitala filter. Det betyder att man
klarar sig med en enda bredbandig

prestandakraven, men att vi har en
bit kvar till vissa typprovsbestämmelser, som egentligen är satta för hårt
och avser fall som aldrig inträffar i
praktiken, säger Bo Hedberg.
MSR medför flera fördelar. För leverantörerna av basstationer betyder
det ett enklare sortiment, synergivinster i produktion och utveckling.
Man närmar sig bilindustrins modell
med standardiserade moduler.
För operatörerna/kunderna öppnas möjligheter till nya tjänster och
funktioner. När allt styrs digitalt med
programmering kan operatören klara uppgradering med t ex nya modulationsformer eller blanda olika system (t ex GSM och D-AMPS) och
frekvenser allt efter behov. Nätplaneraren kan också välja mellan
färre antal bärvågor med bra effekt
eller flera med låg effekt.

Arbetet började för fyra år sen
• Arbetet med att utveckla en multistandardradio började redan 1994,
men ett par försök strandade pga
att tekniken ännu ej var mogen.
Projektet gick på sparlåga, men var
hela tiden föremål för bevakning.
Man utvärderade nya komponenters prestanda och bedömde 1996
att det var dags och bildade en egen
division för MSR-projektet 1 februari 1997, som nu består av ett par
hundra man. Idag finns en färdig

testbed för en första version av radion och ett nytt sk G-interface mellan
basbandsenheten och radion. En
förutsättning för MSR är också
MCPA-förstärkare (Multi Carrier
Power Amplifier) som uppfyller de
mycket hårda krav som GSM ställer.
Närmast gäller det att starta konkreta projekt tillsammans med affärsenheterna för att få in tekniken
i nästa generation av basstationer.

Dominique
Jodoin
Ny marknadschef pä affärsenheten D AMPS/AMPS (RMOA)
Hur s t i r d e t till?

- Bra tack. Det här är ett jobb
med många nya utmaningar och
jag gillar att jobba nära våra kunder. En av marknadsavdelningens främsta uppgifter blir nu att
driva effektiviseringar på våra
MLCs (major local companies)
samt ytterligare korta TTC-flödet (time to customer).
- Samtidigt är det viktigt att
öka samarbetet mellan våra affärsenheter inom Mobilsystem och
mellan olika affärsområden. Fler
och fler kunder frågar oss om totallösningar - som gäller både
fast och mobil kommunikation.
Vad har du j o b b a t m e d
t i d i g a r e inom Ericsson?

- Närmast har jag varit chef för
den nya produktenheten Wireless Applications & Services inom
RMOA. Vi arbetade med det lilla
företagets affärsmodell och något
av det arbetssättet tar jag med mig
till marknadsorganisationen. När
resultatet av det egna arbetet syns
tydligare ger det både mer stolthet och kundkänsla.
- Sammanlagt har jag arbetat i
12 år för Ericsson. Jag är uppvuxen i Montreal och började som
mjukvarudesigner för Ericsson i
Kanada 1986.1 fem och ett halvt
år ansvarade jag för mobiltelenät
på Ericsson i Nya Zeeland.
Vilka marknader är viktigast
f ö r affärsenheten?

- Nu handlar det om att nå nya
framgångar i Brasilien och övriga
Latinamerika, att behålla och utöka våra positioner i Asien och
USA.
Vad gör du på fritiden?

- Familjen ägnar jag så klart
mycket tid (svensk fru och fyra
barn). Jag går på svenska kurs och så älskar jag att vandra i naturen och klättra i berg. Så fort
det finns en kulle i närheten så...
NILS SUNDSTRÖM
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- Vi skapade förra året helt nya roller för dotterbolagen, berättar Urban Fagerstedt som svarar för
utvecklingen av radioprodukterna för mobilsystemen D-AMPS och PDC.
Resultatet är över förväntan. Från att ha varit
"svansen på hunden" driver de nu verksamheten
och arbetar mycket självständigt.

Viktig kick för
utvecklingsbolagen

Ny pico-basstation för PDC
• Ericsson har skrivit sitt första kontrakt för en ny picobasstation utvecklad för den japanska marknaden.
Leveranserna startar i juni.
Med sin storlek på 11 liter är pico-basstationen för japanska PDC-standarden en av världens minsta radiobasstationer. Den lilla basstationen kan snabbt ge extra kapacitet och täckning både utomhus och inomhus.
Varje pico-basstation kan hantera upp till 500 abonnenter och är därför mycket användbar på exempelvis
trafiktäta platser och på platser som annars inte har radiotäckning. Basstationen använder ISDN-transmission,
vilket medgör snabbare och enklare transmissionsmöjligheter för operatören.
Den japanska marknaden är Ericsson fjärde största
marknad 1998. Sammanlagt under 1997 investerade japanska mobilteleoperatörer 110 miljarder SEK på nätutrustning.

Mast för WCDMA i Kista
tvecklingen av nya själva diskutera fram vilket/vilka områden
basstationer
med de ville specialisera sig inom. Meningen
flera radioproduk- var nämligen att ge varje enhet ett klart avter görs för D - gränsat ansvarsområde att mycket självAMPS och japanska ständigt bedriva sin forskning inom.
P D C gemensamt i
Modellen visade sig fungera bra. N u tog
en enhet som kallas det cirka fyra månader att hitta rätt fördelRNP, Radio Net- ning av uppgifter och det gick utan direkta
work Products. Där konflikter. De få gånger som man överlappade varandras verkarbetar cirka 1000 persamhet löstes sinsemelsöner med forskning och
lan.
utveckling. Ett flertal
dotterbolag är engagera- J a g tyckte först att det
de; i Sverige, USA,
gick alldeles för långsamt, erkänner Urban
Kanada och Irland.
Fagerstedt, men det viDen ständigt växande
sade sig vara en bra meorganisationen, de ökantod. Vi kunde sätta
de kraven på snabb utigång i slutet av året och
veckling och lansering
köra för fullt. I stället
och den allmänna trenför att, som det annars
den i televärlden mot
brukar vara, ha en snabb
mer diversifterad och
omorganisation
och sen
segmenterad hantering
förvirring i fyra månaav produkter tvingade
der.
förra året, 1997, fram en - Vår nya organisation där vi gigenomgripande omor- vit dotterbolagen mycket tydliga
ganisation. De olika ut- ansvarsområden och större själv- Sju områden
vecklingsbolagens
roll ständighet har fungerat mycket
Det man gjorde var att
skulle förändras radikalt. bra, förklarar Urban Fagerstedt,
dela upp verksamheten i
chef för den enhet som gemensju
produktområden
samt utvecklar radiobasstationer
Stort förarbete
som speglade mobilsysför både amerikanska standartemets uppbyggnad. Ett
- Vi valde en modell där den D-AMPS och japanska PDC.
system med radiobasstaman gör rätt redan från
tioner omfattar probörjan,
säger
Urban
Fagerstedt. Det betydde att vi lät proces- gramvara mot växeln, programvara för
sen värka fram, att vi lät alla dotterbolagen basstationen, sändar/mottagarenheter, an-
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Den ökande självständigheten hos dotterbolagen kräver fastare kommunikation och tätare möten. Varje månad samlas ledningsgruppen till heldagsmöten, här i
Sollentuna norr om Kista. Från vänster: Bengt Lemon, Karlstad, Bill Walsh, Dublin, Sven-Erik Jonsson, Karlstad, Peter Csaba, Kista, Krister Forsberg, Kista, Jan Bohult,
Ericsson Radio Access, Urban Fagerstedt, chef för RNP, Ulf Holmberg, BR technical service, Brendan McDonagh, Dublin, Åke ögren, Luleå samt Ralph Löfdahl, Kista.
Foto: Anders Anjou

tennprodukter, all utrustning ute på siten
samt kontrollsystem för transmissionen.
Förutom dessa produktområden, som
sköts av designenheter inom olika lokalbolag men där ett bolag har huvudansvaret
för varsitt område, finns centrala funktioner som sköts från Kista. Det är styrning av
projektet, övergripande systemfunktioner
samt verifiering av systemet.
För att kunna samordna projektarbetet i
den nya friare organisationen har det
ställts hårdare krav på regelbundna ledningsgruppsmöten.
Telefonkonferenser,
arbetsmöten, tvärkommunikation
och
uppföljningar.

Hänger ihop
- Tekniskt hänger de olika systemdelarna
ihop, men de är samtidigt rätt väl avgränsade, säger Thomas Eriksson, ansvarig för
systemutvecklingen i Kista. Vi vill ha ett distribuerat ansvar, men det får inte bli alltför
vildvuxet. Om en komponent i systemet går
snett så går nämligen hela systemet snett.
Produktutvecklingen består i princip av
tre faser. Först forskning och utveckling av
teknik, system och standard, sen själva produktutvecklingen och sist användarfasen.
Tyngdpunkten för de centrala delarna i
Kista ligger på första fasen medan dotterbolagens fokus ligger på produktutveck-

lingen där de stora syi^kiprojektenÄpår i som har huvudansvaret för produktområdrygt ett år.
^ ^
^^"
det radionätlogik, det vill säga hela trafik- När systemprojekten väl kommit igång systemet.
rusar de på och kan inte längre stoppas, säHan exemplifierar det friare klimatet
ger Thomas Eriksson.
med hur de på kort
H u r har det då gått?
tid lyckats förverkliDet är faktiskt inte sa^pi
ga en egen idé och
att svara på. Det går inte
testat en prototyp
bara att mäta ledtider för
hos ett par stora
nya produkter eftersom
kunder. Det som det
dessa stadigt sjunkit ändå.
gällde var en mjukvaHär handlar det snarare
rulösning för överom motivation, att det blir
vakning av radionät,
lättare för bolagen att
som nu ska säljas till
skaffa rätt kompetens med
mobi loperatörerna.
mera, det vill säga mjuka
Brendan
Mc
parametrar som det inte är
Donagh
betonar
så lätt att mäta. Dessutom
också att det är vikhar det gått för kort tid för
tigt att man kommer
att man ska kunna bedöma
ifrån alltför stora
rättvist. Men att den nya - Den här lösningen där vi självprojekt. Idag handmodellen där bolagen är ständigt har ansvar för kvaliteten, lar det snarast om att
delägare av produkterna men samtidigt har fullt stöd och
man frågar sig vad
har skapat större delaktig- personal som långtidsarbetar i pro- kunderna
behöver
het och motivation är jekt i Kista, är ömsesidigt fördelak- om några år, att man
tig för alla parter, säger Brendan
klart.
snabbt tar fram proMc Donagh från Dublin.
dukter som kunderMycket nöjda
na sen kan acceptera
- Vi är mycket nöjda med resultatet säger eller förkasta.
Bengt Lemon, som svarar för produktBrendan Mc Donagh, chef för designcentret i Dublin, Radio Network Applications, området Transport and Synchronization,

ser också positivt på den nya organisationen.
- Det är en bekräftelse på att RNP-ledningen har förtroende för vår kompetens
och vi ser stora utvecklingsmöjligheter för
oss i Karlstad. Idag arbetar vi på uppdrag
av den centrala produktledningen, men det
är tänkt att vi på sikt ska arbeta med såväl
produktledning som marknadsstöd.

Fullt förtroende
- J a g tycker att R N P visar en stor förmåga
till nytänkande när det gäller organisation,
systemarkitektur, arbetssätt och lcundfokusering, säger Äke Ogren, som på Erisoft i
Luleå svarar för produktområdet Radio
Base Station Controller.
- Men framför allt genomförs tankarna
konsekvent, det är alltså inte bara tomma
ord utan vi ges fullt förtroende och får de
befogenheter som krävs.
Äke Ögren beskriver också hur man inom ansvarsområdet samarbetar med andra
Design Center Units i Kista och Dublin
och hur man har det totala ansvaret för alla
faserna i projektet. För utredningar om
nya produkter och för egna delprojekt i
förstudiefaserna med mera. Vilket av personalen uppfattas som mycket inspirerade.

• En ny 20-metersmast, som bland annat ska hålla antenner för det nya experimentsystemet för WCDMA,
har satts upp på Ericsson Radio Systems huvudkontor i
Kista. Experimentsystemets första site blir i Kista.

RAS 1000 till Montenegro
• Affärsenheten Fixed Radio Access har skrivit kontrakt
med PTT Montenegro om att leverera RAS 1000, ett
WLL-system (Wireless Local Loop). Kontraktet, det första i en serie av kontrakt, gäller 1400 abonnenter.
Installation startar nu i maj.
PTT Montenegro har idag ett RAS 1000-system med
800 linjer.
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Konsten att driva ett nät

I dagarna har det varit premiär på en ny
utbildning om drift av mobiltelefoninät,
NMC operation. Det handlar framför allt
om hur man praktiskt driver ett mobiltelefoninät.
- Att öka operatörernas kompetens genom
dem driva sina nät påverkar både deras och
Ericssons konkurrenssituation positivt.
Det säger Richard Batistier, som är ansvarig för Network Management training på
Customer Training Center Kista.
Utbildningscenter i Kista har sedan något år tillbaka ett eget GSM-nät och med
det som grund har man nu möjlighet att
hålla kursen "NMC operation".
- Vi har en nyinredd utbildningslokal
som ser ut som en driftledningscentral
(NMC) hos en mobiloperatör om än i lite
mindre skala, förklarar Richard.Vi har
plats för 12 elever och kurserna kommer
att hållas regelbundet.

att lära

Han tillägger också att utbildningen är allmängiltig för alla mobiltelefonistandarder även
om det är ett GSM-system som används så är användare av AMPS/D-AMPS och PDC välkomna.
Under kursen fokuserar man mer på de arbetsprocesser som används i en driftledningscentral och mindre på nätverkselement.
Eleverna får till uppgift att övervaka nätet, ta hand om larm, rätta
till fel och får arbetsorder för att
till exempel lägga till nya celler i
nätet. Genom att själva arbeta
med detta lär sig eleverna arbetsrutiner i en drifledningscentral.

Operatörserfarenhet
Idag finns en grupp på 10 persoSAJI ner, som arbetar som kursledare.
Richard Batistier är
Antalet skall under året öka till 15.
ansvarig för Network
- Kravet är att alla som underviManagement-utbild- sar själva skall ha arbetat hos en
ningen.
operatör, erfarenhet är viktigt, be-

tonar Richard.

Under kursen får
eleverna lära sig
hur man praktiskt
arbetar i en driftledningscentral.
De får bland ann a t övervaka nä-

Denna nya processori- tet ta hand om
enterade utbildning hålls larm och lägga till
inte enbart i utbild- nya celler i nätet.
ningslokalerna i Kista,
Foto: Anders Anjou
utan även på plats ute hos
kunden, det vill säga operatören. Detta har redan
skett när det gäller Entel, en GSM-operatör i
Chile, och under sommaren kommer Portugals tre
GSM-operatörer att genomgå kursen i sitt eget
nät.
Att sälja tjänster blir allt viktigare för Ericsson
Radio Systems när det gäller mobiltelesystem.
Operatörerna behöver hjälp att använda och utveckla sina nät för att få fler abonnenter och hävda
sig i konkurensen. En del i detta är just kompetensutveckling inom " nätdrift".
- För att Ericsson Radio Systems fullt ut ska
kunna satsa på detta område behövs utbildning både av vår egen personal och av kunderna. Det är
denna utbildning har vi nu kört igång, slutar #
Richard.
GT

Intränat populärt men utbildning behövs
Det finns ett stort intresse för
intränat som informationskanal men kunskaperna om hur
man använder denna kanal
kunde vara bättre.
För ett tag sedan genomfördes en enkätundersökning av Mobilsystems
intränat. Undersökningen har gjorts
av Marie-Louise Nohlgren och
Maria Sundström från Högskolan i
Örebro. Av de 500 medarbetare som
fått enkäten har drygt 64 procent
svarat.
En av de viktigare frågorna var om
de tillfrågade tyckte att de hade tillräckliga kunskaper för att använda
intränat. Drygt 64 procent svarade ja
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på den frågan medan drygt 26 procent svarade nej.
Stort intresse hos alla
När de som svarat delades in i åldersklasser visade det sig inte oväntat
att åldersgruppen 25-34 år ansåg sig
ha tillräckliga kunskaper medan
gruppen 55 år och äldre hade begränsade kunskaper.
Sambandet mellan ålder och intresse
för att använda intränat visade glädjande nog att det finns lika stort intresse för denna kanal bland yngre
som bland äldre.
På frågan om det är svårt eller lätt
att hitta den information man söker
på intranätet i allmänhet tycker drygt

49 procent att det är lätt. Nästan lika
stor del av de svarande, drygt 46 procent, tycker det är svårt.
På den mer detaljerade frågan om
det är lätt eller svårt att hitta information på Mobilsystems intränat,
BR-webben, är det fler, drygt 36 procent, som tycker det är svårt. 3 5 procent tycker det är lätt och så mycket
som drygt 28 procent vet inte, vilket
kan tyda på att de tillfrågade inte har
använt BR-webben tillräckligt ofta
för att ha någon uppfattning.

hemsida, Inside Ericsson, med drygt
17 procent medan 12 procent besöker BR-webben flitigast.
Flera intressanta slutsatser dras i
uppsatsen. Där sägs bland annat:
" Användarna anser att intränat är
en bra och effektiv kommunikationskanal men att det är svårt att hitta
den information man vill ha. För att
de anställda bättre ska kunna använda intränats möjligheter behövs utbildning i kombination med bättre
struktur på websidorna".
GUNILLA TAMM

Egna hemsidan populär
Den egna affärsenhetens hemsida är
den som besöks mest, 70 procent. På
andra plats kommer koncernens

När var du själv inne och tittade på
Mobilsystems hemsida? Adressen är:
http://www-br.ericsson.se

inn irrar
Första GSMofferterna
För exakt tio år sedan lämnades
de första GSM-offerterna in. I
ERA Nyheter i maj 1988 skrev vi
i samband med det om "CME
20 - vårt senaste mobiltelefonsystem". Som en stor fördel betonades att "systemet är byggt
för att ta hand om små handburna telefoner."

Nöjda kunder är ett av ledorden för Charlotte Aimberg, Lena Carlsson, Linda östman, Pernilla Sundström och
Örjan Borin på ID-center i Kista.
Foto: Björn Seger

Snabba I D-kort i Kista
Utveckling, effektivitet, ständiga förbättringar och nöjda
kunder. Det är några nyckelord
som beskriver målsättningen
för ID-center hos Ericsson
Radio Systems i Kista.
Ett konkret resultat av förändringsarbetet är att det numera går att få ett
passerkort på bara tio minuter.
Kanske skulle ID-center kunna kallas
FortKort om inte det namnet redan
var upptaget.
- En nyanställd kan få passerkort
när denne börjar, om beställningen
går till oss samtidigt som anställningen beslutats, säger Charlotte
Aimberg, chef för Reception Service
och ID-center, en del av General
Services inom Ericsson Radio
Systems i Kista.
Norra Stockholm
ID-center utfärdar passerkort för alla
anställda inom BR- och BT-bolag i
norra Stockholm. Både nyanställdas
kort och byten av de kort vars giltighetstid löpt ut. De senaste årens
framgångar för Ericsson har inneburit en kraftig personalökning och ett
stigande antal passerkort. Men IDCenter kan ändå ge snabbare service
åt fler med samma personella resurser.
- Utvecklingen kan avläsas i antalet

ZimSkW

kortläsare. För fyra år var det cirka
500 stycken. Idag efter nyanställningar och fler arbetsplatser i nya lokaler finns omkring 1 500 kortläsare.
Inom Ericsson bedrivs många
TTC-projekt, Time To Customer,
för att öka konkurrensförmågan. För
ID-center kan T T C kanske också
står för "Time To Card", med tanke
på att hanteringen idag
går mycket snabbare.
Datorstöd
- För några år sedan var
det mycket klipp och
klistra samt manuell
hantering med hjälp av
plastlaminatutrustning
när vi producerade pasSEGER
serkort.
•JÖRN
ID-center arbetar idag allt effektivare med hjälp av datorstöd och håller ordning på de cirka 17 000 olika passerkort som finns i
systemet.
- Vi utfärdar årligen cirka 10 000
kort. Många av dessa är tillfälliga
kort för konsulter, hantverkare eller
Ericssonanställda från andra bolag
och världsdelar, säger Pernilla
Sundström.
Lagras digitalt
Vid månadsskiften är besöken som
flest hos fotografen Björn Seger.
Sedan lagras alla välliknade porträtt

digitalt. Det gör det enkelt att ta
fram ett nytt passerkort om det tidigare råkat hamna i tvättmaskinen.
Ett dolt arbete, är att ge passerkorten rätt behörighet. Därför är det
viktigt att den som beställer anger
rätt behörigshetsgrupper. Sedan är
det Örjan Borin som ser till att uppgifterna förs in och finns lagrade i de
datasystem som styr kortläsarna.
- När en avdelning flyttar,
gäller det att meddela oss,
så att medarbetarna kan
arbeta utan problem, säger Charlotte Aimberg.

O

Snabb service
Ett sätt att få snabb service från ID-center är att
ringa på servicetelefonen
08-585 316 00. Den är öppen måndag till fredag mellan klockan 8 och
16.30.
- När en kortläsare krånglar brukar vi märka det snabbt. Efter några
samtal från medarbetare kan vi oftast
identifiera problemet, säger Pernilla
Sundström.
Till sist, har du ett gammalt passerkort, kontakta ID-center och
hjälp dem att uppfylla en av sina målsättningar. För ett av målen för i år,
är att byta ut alla äldre kort före halvårsskiftet.

MDE-samarbete
På Ericsson Microwaves division
för Basstationer MDE utvecklas
basstationer till den stora japanska mobilteleoperatören NNT
DoCoMo. Tillverkningen av dessa
basstationer sker i Gävlefabriken. Den dagliga kontakten
med kunden har Ericssons bolag i
Japan.
För ett tag sedan beslutade
man om ett gemensamt förbättringsarbete. Tidigare har Mölndal och Gävle jobbat med dessa
frågor på egen hand men det arbetet har varit otillräckligt. Vid
leveranskontroller har den japanske kunden påpekat brister i
arbetet.
I början av året genomfördes
problemanalyser och det framkom att många av problemen bara kunde lösa om man samverkar.
På ett stormöte i vintras identifierades de gemensamma problemen och dessa bröts ned i ett antal handlingspunkter.
För ett tag sedan besöktes kunden i Japan och förbättringspunkterna presenterads. Något
som verkligen uppskattades av
kunden. I Mölndal och Gävle har
man nu kommit så långt att man
kan börja arbeta systematiskt
med ständiga förbättringar.
Ur tidningarna
ERA Gävlenyheter och Sensorn.

ITTlFiTiTirST

LARS BÄCK
Följande personer har fått utlandskontrakt.
Bolivia: Lennart Andersson.
Kina: Mats Hultqvist.
Tyskland: Hamid Reza Ebrahimi,
Jonas Andersson, Inge Niska,
Magnus Korzuk och Kjell
Wahlgren.
Japan: Pär Holmberg.
Malaysia: Bengt Maler.
Portugal: Magnus Kårdahl, Lars
Sköld och Martin Svanström.
Seychellerna: Rolf
Hedenström.
Sri Lanka: Joakim Baunach.
USA: Golam Rabbane.
Jugoslavien: Niklas Karlsson.
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Att utställningsområdet för Expo' 98 har bra täckning för mobiltelefonanvändarna är viktigt. Ett 50-tal fiberoptiska distribuerade
antenner från Ericsson Radio Access hjälper till att ge bra radiotäckning.

Brukar du söka
information på
intränat?
Tomas Johnson, Ericsson
Application Center,
Linköping
- J a , det brukar
jag göra.
Främst söker
jag efter nyheter på de olika
nodorganisationernas hemsidor. Jag jobbar med systemutveckling för
amerikansk standard och arbetar
mycket mot Ericsson i Montreal.
Jag söker också information på
våra egna hemsidor.

Världsutställningen EXPO' 98 i LiSSabOn öppnades den 22 maj och pågår till 30 september. Ericsson är en av huvudsponsorerna för det svenska deltagandet i utställningen. Bilden visar en av paviljongerna på Expo 98.

Bra radiotäckning
på Expo' 98
ricssons kund,
GSM-operatören Telecel i
Portugal, kom
in sent som
mobiloperatör
på det 330
hektar stora
utställningsområdet, vilket gjorde att
det blev nödvändigt med korta leveranstider för utrustningen.
- Telecel hade bara tillgång till ett
fåtal lokaler, där de kunde placera
basstationerna och det var också ett
krav på att installationerna i mässhallarna skulle vara diskreta. För att få
bra radiotäckning behövdes ett stort
antal antennpunkter på området och
man valde då att installera ett drygt
50-tal fiberoptiska distribuerade antenner från Ericsson Radio Access.
Det berättar Anna Guldstrand, som
är säljansvarig i Europa på Ericsson
Radio Access.
Det var ett tufft jobb att på kort tid
leverera och installera så många antenner men innan Expo' 98 öppnades den 22 maj var systemet i drift.
Antennerna, som är små och diskreta, finns i dualbandutförande för

Förutom på utställningsområden
både GSM 900 och 1800. De finns
är antennerna lämpliga för flygplatockså för TACS och AMPS.
Till en vanlig antenn används ko- ser och stora kontorsarbetsplatser.
axkabel men vid långa avstånd be- Telecel kommer också att installera
hövs en grov koaxkabel, vilket inte dem på ett stort shoppingcenter som
var lämpligt på mässområdet och nu håller på att byggas i Lissabon.
man valde då en fiberoptisk lösning,
När världsutställningen är slut i
där signalen omvandlas från elektrisk september i år kommer en del av
till optisk signal och transporteras byggnaderna att rivas. Den svenska
med en fiberoptisk kabel.
paviljongen kommer dock att finnas
kvar som en mässhall, där
De optiska disockså
mobilteleutrusttribuerade antenningen
finns
kvar.
ner är en produkt
Detsamma gäller natursom lanserades av
ligtvis för den järnvägsEricsson
Radio
och busstation som byggs i
Access för drygt
anslutning till utställnågot år sedan och
ningsområdet och där ande används idag i
tennerna finns.
mobiltelenät i till
exempel
Japan,
Ericsson deltar inte bara
Slovenien och i ett
genom antenner från
testsystem i FinEricsson Radio Access på
land.
världsutställningen.
Ett
DECT-nät med 200 basPå Expo' 98stationer täcker hela mäsområdet är det försområdet, där ungefär
sta gången som de
2 000 DECT-telefoner ska
installeras för dual- De optiska distribuerade
användas.
mode, ett utföran- antennerna lanserades
de, som lanseras nu för ett drygt år sedan av
GUNILLA T A M M
Ericsson Radio Access.

ar.

Jenny Wredenborg, Ericsson
Radio Systems, Nynäshamn
- Det händer
inte så ofta eftersom jag inte
har hittat någon information som jag
har nytta av
som ansvarig
för verkstadsförrådet till CDU-D.
Däremot har jag haft nytta av intranätet i min roll som guide och
de gånger jag skriver artiklar till
vår tidning.

Ilkka Soininen, Oy LM
Ericsson Ab, Finland
- O h j a , det
gör jag ofta,
faktiskt flera
g å n g e r o m dagen. Intränat
och extranät är
bland mina viktigaste arbetsredskap och ersätter fax och memo. Jag söker all slags information utan teknisk information.
Just nu håller vi på att förnya våra hemsidor.

Elisabet Raunio, Ericsson
Radio Systems, Sundbyberg
-Ja, ofta.
Intranätet har
blivit den mest
och ibland enda tillförlitliga
informationskällan för vissa
informationsuppgifter. Jag brukar till exempel
söka i de handböcker som lagts
upp där. A t t söka på intranätet är
dessutom ett bra sätt att hitta
rätt kontaktpersoner inom olika
enheter.

