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Produktionen af professionelt måleudstyr til
farve-TV nåede i 1973 op på mere end 10
millioner kroner. Det er den hidtidige re-
kord og væsentligt mere end oprindeligt
planlagt. Ordreindgangen var på 15 millioner,
så udsigterne for 1974 tegner også fint.

Det flotte årsresultat blev markeret på den
første arbejdsdag i 1974. Samtlige medar-
bejdere i montage- og afprøvningsafdelin-
gerne samledes om-morgenen i produktions-
hallen i Philips Radio i Jenagade. Her ud-
trykte laboratoriechef E. Helmer Nielsen sin
store glæde over, at det var lykkedes at
komme så fint gennem året.

- Det skyldes ikke mindst den meget store
indsats, som de ansatte har ydet i mon-
tage- og afprøvningsafdelingerne. Hvis der
ikke. havde været en positiv indstilling til at
tage overarbejde i årets sidste måneder,
havde vi ikke været i stand til at efterkom-
me de leveringsordrer, vi har fået, og det
vil vi gerne sige Dem tak for, sagde E. Hel-
mer Nielsen.
En af de meget væsentlige årsager til det'
fine resultat kan tilskrives farve-TV-gene-
ratoren PM 5544, der er udviklet og pro-
duceres i Jenagade. Den tegner sig for cirka
en fjerdedel af salget, som er sket til (V-
stationer og virksomheder i 48 lande. Det
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andre lande. Det var i øvrigt det hllied s,
som blev benyttet på det czekiske jubilæums-
frimærke, som vi viste i sidste nr. af "Phili-
skopet" .

Kvaliteten af produkterne fra Jenagade-fa-
brikken er meget højt anskrevet såvel blandt
kunder som indenfor Philips-koncernen. Det
skyldes ikke alene den omhu, der vises i
produktions- og afprøvningsafdelingerne,
men også i høj grad indsatsen i udviklings-
laboratorierne, hvor apparaterne fødes. Et
af de nye produkter, der netop nu er ved
at forlade laboratoriet, er 'en TV sweep ge-
nerator, som skal benyttes på TV-fabrikker
til afprøvning af TV-apparater. Den går i
produktion i løbet af februar og marts må-
ned i år.

6000 KR. FOR EN GOD IDE
Fru Berit Krebs i kanalvælgerproduktionen fik stor belønning .for
sit forslag om at kombinere to hjælpeværktøjer i et håndtag

Idekassens belønningsudvalg udbetalte tirs-
dag den 22. januar sin hidtil største præ-
mie. Den gik til fru Berit Krebs i Philips Ra-
dio. A/S for et forslag, der giver kortere pro-
duktionstid pr. enhed. Belønningen er på
6.000 kroner.
Berit Krebs sidder i en kontrolfunktion i pro-
duktionen og benytter bl. a. en trimmeskrue-
trækker og en pincet ved justeringen af ka-
nalvælgerne. Hun fandt ud af at kombinere
disse værktøjer i et håndtag, fordi det ville
lette arbejdet. Det viste sig tillige, at det gav
en tidsmæssig besparelse på 5-6 minutter
pr. 100 kanalvælgere. Og da der produceres
henved en halv million stk. om året, giver det
også en pæn økonomisk besparelse. Efter
reglerne for ide-kassen præmieres dette for-
slag med 30 procent af besparelsen på åcs-
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i'\roner.

900 kroner for forbedring af klippemaskine
Et andet forslag blev vurderet til 900 kroner.
Det kom fra Knud Jensen, som-l sit daglige
arbejde blandt andet betjener en maskine,
der klipper modstande, således at tillednin-
gerne har den korrekte længde. Det var
ikke helt let at få maskinen indstillet, så
det blev så præcist, som det var ønsket.
Derfor fremstillede Knud Jensen et hjælpe-
værktøj. Det virkede efter hensigten. Der-
efter lagde han sin ide i forslagskassen, og
nytårsaftensdag faldt belønningen på de 900
kroner.

Yderligere fem belønninger og en
ekstrapræmie
Der var yderligere fem forslag, som blev
præmieret på den sidste dag i det gamle år.
J. B. Kleiss fik en opmuntringspræmie på
75 kroner for et forslag om, at der på fak-
turaer, kontoudtog, servicerapporter og lig-
nende anføres lokalnummeret på den afde-
ling, hvortil en eventuel forespørgsel skal

PHILIPS MEDARBEJDER HÅNDBOG
Af tekniske årsager er Philips Medar-
bejder Håndbog blevet forsinket en
måneds tid, men nu er den uddelt til
samtlige ansatte. Vi opfordrer alle
til at studere den flittigt. .l en lille
konkurrence i "Philiskopet" til som-
mer vil de, der kender dens indhold,
have de største vinderchancer.

Fru Berit Krebs demonstrerer sin kombinerede
trimmeskruetrækker og pincet for idekassens be-
dømmelsesudvalg - fra venstre Sv. Loft, John Jen-
sen, C. Hermann, Bent R. Holm og V. Nyberg.

rettes. Herved undgår kunder at blive stillet
om fra den ene afdeling til den anden, før
de havner det rigtige sted.
Als Lind fik en opmuntringspræmie på 75
kroner for sit forslag om at placere en vær-
dikuponautomat på førstesalen i bygning E,
så man ikke behøver at fare ned i stue-
etagen efter en bon, når kaffevognen kom-
mer forbi. Desværre kan der ikke skaffes
flere automater for tiden.

(fortsættes side 3)

REKORD-PRODUKTION
I PHiliPS RADIO AIS
Professionelt måleudstyr til TV
for 10 millioner kroner i 1973

Med årsproduktionen på ti millioner kroner som baggrund ønsker laboratoriechef E. Helmer Nielsen
sine kolleger godt nytår og takker for en god indsats i 1973.



Forud for sammenkomsten om aftenen var medarbejderne i salgs- og produktafdelingen samt lederne af
de otte service centre til salgsmøde, hvor bI. a. aktiviteten omkring navneskiftet blev gennemgået, og
hvor direktør S. A. Windelin gaven orientering om det svundne år og om forventningerne til frem-
tiden. Herover ses T. Burkai, der fortalte om kursusvirksomheden for forhandlernes teknikere.

DET NYE NAVN FORPLIGTER I
- Ved fælles hjælp kan vi blive endnu bedre til at yde service, sagde under-
direktør J. Skelbæk ved en sammenkomst for de 150 medarbejdere i Philips
Service A/S den 3. januar

Ved årsskiftet tog Repax Als navneiorandring
til Philips Service AIS, Det blev blandt an-
det markeret ved en hyggelig sammenkomst
i kantinen i Jenagade torsdag den 3. januar,
hvori næsten alle ca. 150 medarbejdere
deltog. De er i det daglige arbejde spredt
rundt på ti forskellige adresser, og mange
kender kun enkelte af kollegerne personligt.
Det blev der rådet bod på her.

Tørsten blev slukket ved selvbetjening.

Medarbejdere fra førsalgsafdeling, service-
centre, værksteder, salgskontor, produktaf-
delinger og administration tilbragte nogle
fornøjelige timer sammen, først omkring fru
Japsens forlorne skildpadder, som man selv
måtte hente ved lugerne, og senere med
konkurrencer og familiedans til Philips Ser-
vicekollegaen Remy's orkester. Tørsten blev
slukket efter egen indsats ved at vandre hen
til de opstillede ølankre.

Kun en enkelt~gang i aftenens løb blev snak-
ken afbrudt. Det var af underdirektør J.
Skelbæk, som takkede for det store forar-
bejde, der var ydet i "operation navneskifte".
Han omtalte den store og målbevidste ind-
sats, der allerede er gjort ved at forbedre
leveringssituationen og servicekvaliteten, Det
har været en forudsætning for at kunne leve
op til forventningerne til det nye navn, og
han fortsatte:

- Det nye navn forpligter. Vi slår på, at vi
er et Philips-selskab, og at vi yder service.
Da vi er blevet bedre og ved fælles hjælp
kan blive endnu bedre, er vi overbevist om,
at vort firma under det nye navn vil få et
forbedret omdømme blandt vore kunder. Men
det er vigtigt, at vi alle bidrager!

Et lille udsnit af de 150 Philips-Service-medarbejdere, der var med til at markere navneskiltet ved en
aften-sammenkomst i kantinen i Jenagade.

NU KOMMER
UNIDATA
C. I. I., Philips og Siemens opbygger
en verdensomspændende EDB-
organisation
Med stor interesse har mange medarbejdere
- og i særlig grad de ansatte i Philips-
Electrologica AIS - fulgt forhandlingerne om
etableringen af det europæiske dataselskab,
Unidata, som blev bebudet i juli måned 1973.
Nu kommer det! Samarbejdet mellem det
franske C. I. 1., det tyske Siemens og Philips
er siden resulteret i opbygningen af en ver-
densomspændende salgsorganisation, hvis
ledelse blev offentliggjort den 14. januar.
Den består af edb-direktørerne fra de tre
moderselskaber : Robert Gest fra C. I. 1.,
Henric EgnelI fra Philips og Friedrich
Ohmann fra Siemens.
Unidata's ledelse vil komme til at arbejde
gennem tre ledelses-centre, i Paris, i Apel-
doorn og i Munchen, Ledere for de kommer-
cielle, tekniske, financielle og økonomiske
områder er også udpeget.
Det endelige mål 'er at få etableret lokale
Unidata-selskaber i hvert eneste betydnings-
fuldt marked. Lokale salgsorganisationer er
allerede etableret, eller er ved at blive det,
i Skandinavien, Frankrig, Holland, Tyskland,
Belgien, Spanien, Østrig, Italien og Syd-
Afrika.

Unidata i Danmark
I Danmark er det nye selskab, Unidata AIS,
under etablering. Indtil videre vil de nu-
værende Siemens- og Philips-data-afdelinger-----;-
blive på deres hidtidige adresser med und-
tagelse af afdelingerne for store datamaski-
ner og for teknisk service, Philips-medar-

(fortsættes side 4)

FÆLLESMØDE FOR
ADMINISTRATIONEN
Torsdag den 3. januar mødtes godt et halvt
hundrede medarbejdere fra administrative
afdelinger i samtlige selskaber indenfor kon-
cernen til et fællesmøde i repræsentations-
lokalerne på Industri gården. Her gennemgik
direktør H. Bertelsen koncernens regnskabs-
principper, og underdirektør Ths. Hansen
redegjorde for administrationen indenfor fa-
briksområdet. Fællesmødet, der varede hele
dagen, omfattede tillige gruppe- og panel-
diskussioner om administrationens funktioner
og opgaver.

Direktør H. Bertelsen gennemgår koncernens regnskabspri
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Poul M. Hansen fik en opmuntringspræmie
på 150 kroner for et forslag om en forbedret
varmeisolation af lofterne, især i bygning B,
3. sal.
Viola Terkelsen fik en opmuntringspræmie
på 75 kroner for sit forslag om' at sætte
skumgummi under dørene for at nedsætte
den kolde træk.
Leif Jønsson fik 75 kroner for et forslag
om at holde orden i blade og tidsskrifter,
der ligger til gratis afhentning ved marke-
tenderilugerne.
Blandt samtlige indsendte forslag i decem-
ber blev der trukket lod om en kaffemaskine.
Poul M. Hansen blev den heldige.

Belønning på armaturfabrikken
Også på armaturfabrikken i Tårnby er der
udbetalt en belønning. Den var på 150 kro-
ner og gik til Dennis Madsen på lageret for
hans forslag om metodeforbedring ved på-
sætning af selvklæbende mærkeskilte på
emballerede varer.

Bedømmelseskomite
Kvalitetskonkurrencen, som blev udskrevet i
oktober, slutter med udgangen af januar.
Komiteen, der skal udpege de tre vindere,
der hver får en rejse for to til Amsterdam
og Eindhoven, består af A. Echart, C. Her-
mann, P. Laudrup, V. Nyberg, Sv. Loft og
Jørgen Simonsen. C. Raun el' sekretær. Der
uddeles desuden et antal kassettebåndopta-
gere som ekstrapræmier.

Knud Jensen ved klippemaskinen i Philips Radio
A/S. Det er hjælpeværktøjet, han holder i sin ven-
stre hånd, som hjembragte de 900 kroner. Ved
hjælp af det kan knivene indstilles korrekt, så til-
ledningerne på modstandene altid får den rigtige
længde.

Fru Lizzie Jensens 25 års jubilæum: Kolleger dan-
nede espalier med flag og levende lys, da 25 års
jubilaren Lizzie Jensen kom ind i mødelokale C i
Jenagade til 25 års jubilæumsreceptionen den 14.
december. (Billedet herover). Da det var tæt på
Luciadagen, havde Ann Madsen desuden taget
Luciakrans på hovedet. Efter den festlige mod-
tagelse lykønskede T. Due på kollegernes vegne
og præsenterede gaverne, en dejlig palisander-
blomsterkrybbe med masser af skønne blomster
samt en transistorradio. Personaleforeningen gra-
tulerede med en brødrister, og fra børnehaven
kom frk. Blæsild sammen med to børn (til ven-
stre), der medbragte blomster og en tegning
brændt i træ som tak for jubilarens to års ind-
sats som forældrerepræsentant. Da jubilæet hold-
tes tæt op mod jul, serverede fru Japsen gl6gg
og varme æbleskiver.

E. Hasvolds 25 års jubilæum: Arkivar E. Hasvold
kunne på sin 25 års jubilæumsdag den 4. januar i
Philips Elektronik-Systemer A/S glæde sig over en
hjertelig hyldest fra sine kolleger i Afdelingen for
Medico-Systemer. Det var P. B. Frederiksen, der
talte på kollegernes vegne og overrakte gavekort
til to luxus-drømmesenge og en vinhilsen. På bil-
ledet til venstre er jubilaren og hans frue flanke-
ret af Frederiksen og P. Friis, der studerer tele-
grammet, som også indeholdt en lykønskning på
vers, forfaltet af W. Kragh. På billedet herover
står Hasvold sammen med sine nærmeste arbejds-
koileger, fra venstre S. Johansen, H. Suhr, fru
Bente Nielsen, E. Eiby, P. B. Frederiksen og A.
Jans. Yderst til venstre ses fru Hasvold.

25 ÅRS JUBILÆUM

Kaj Jensen.

Fredag den 22. februar: Værkfører Kaj Jen-
sen, Philips Radio A/S. Reception kl. 10.30 i
mødelokale C i Jenagade.

TAK
Gennem .Phlllskopet" vil jeg gerne sige
hjertelig tak til alle, der glædede mig på
min jubilæumsdag med gaver og hilsener.

lizzie Jensen

Til de mange medarbejdere, der glædede
mig ved at møde frem på min afskedsdag,
siger jeg en hjertelig tak - også for sam-
arbejdet .gennem de mange år. Tak for de
dejlige gaver og pæne afskedsord.

Th. Lunnet

Tak for en dejlig dag. Hvis der endnu er en
enkelt, jeg ikke har sagt tak for gaverne, er
jeg glad for at kunne benytte denne lejlighed
til det.

E. Hasvold
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Den nye håndstøvsuger samlet på tre forskellige
måder. Den suger lige så kraftigt som de fleste
gulvmodeller.

TRE-l-EN STØVSUGER
MED KRAFTIGT SUG
Der er normalt ikke meget sug i en hånd-
støvsuger. Men den, Philips Elapparat har
lanceret, danner en undtagelse. Den må
nærmest betegnes som en kraftig, kompakt
gulvmodel med skaft på. I øvrigt kan den
samles i tre forskellige udgaver, alt efter
om man vil bruge den til gulve og tæpper,
under lave møbler eller uden rør til rengø-
ring af møbler.
Den har en 450 watt motor, hvilket giver en
sugeevne svarende til de bedste gulvstøv-
sugere på markedet, og den er forsynet med
rummelige 'papir-støvposer. som er nemme
at udskifte.

U N IDATA... (fortsat fra side 2)

bejderne i afdelingen for store datamaski-
ner med tilhørende hjælpefunktioner er al-
lerede flyttet sammen med deres Siemens-
kolleger i den hidtidige Siemens-bygning i
Hosenørns Alle. Og såvel Siemens- som
Philips-medarbejdere inden for teknisk ser-
vice er blevet samlet på Industrigården. Her
fi.k Sierne ns-rnedarbejderne kort tid efter
indflytningen en introduktion til Philips i fo-
redragssalen på Prags Boulevard med efter-
følgende rundvisning på Industrigården.

Første produkt fra det nye selskab
I tilknytning til meddelelsen om opbygningen
af den verdensomspændende salgsorganisa-
tion foreligger også det nye produkt, Uni-
data 7.720, fra det fælles selskab. Det sker
samtidig med, at de tre selskaber i Bruxelles
har fået overrakt en pris, fem europæiske
blade hvert år uddeler som belønning til
erhvervsvirksomheder, der har ydet et sær-
lig betydningsfuldt bidrag til det europæiske
samarbejde.
Den nye datamaskine er specielt anvendelig
i virksomheder indenfor stærkt voksende
markedsområder og i organisationer, hvor
man - til en konkurrencedygtig pri~ - har
behov for den flexibilitet, som ellers kun
større systemer tilbyder.

Det første produkt, Unidata 7.720.

SPORTEN SPORTEN
BADMINTON-SEJR
TIL SVENSKERNE

'Holdet fra NEFA-fabrikkerne i Norrkoping
slog danskerne 15-6
Svenskerne' er dygtigere - i hvert fald til at
spille badminton! Det måtte de danske Phi-
lips-spillere sande, da de lørdag den 15.
december spillede i Norrk6ping mod NEFA-
holdet. (NEFA er den svenske Philips-virk-
somhed, som blandt andet fremstiller farve-
TV og mikrobølgeovne). Der kan trækkes
mange undskyldninger frem som forklaring
på det dårlige resultat. Fakta er imidlertid,
at svenskerne er bedre. Vi ønsker dem til
lykke med sejren.

Når dette arrangement ikke i hast går i
glemmebogen hos de mange· danske del-
tagere, skyldes det, at vore svenske venner
tog sig af os på en helt enestående måde
fra vi ankom med toget meget ttdligt om
lørdagen, og til de forlod os på hotellet. på
et sent tidspunkt natten mellem lørdag og
søndag. Desuden blev der skabt et ·godt
kammeratskab mellem de danske deltagere,
som herhjemme træner på fem forskellige
dage, hvorfor kun meget få kender h inan-
den særlig godt. Da vi skiltes på hoved-
banegården i København søndag aften var
alle enige om, at det var en oplevelse, der
længe vil blive husket.

Hugo Bentzen

To medlemmer fra den :1;top!"et~2de b illar d-atde ling får instruktion i "stødU i spillelokalet i Ølandshus.

GOD HANDBOLD-START
Både første- og andetholdet har startet sæ-
sonen i forrygende stil, og efter første halv-
del af turneringen ligger førsteholdet på en
andenplads sammen med F. L. S. med 8
vundne kampe ud af 10.
Andetholdet indtager førstepladsen, dog sam-
men med Superfos, som vi har spillet 13-13
imod. Men vi har stadig chancen for at vinde
rækken, idet vi ikke har tabt endnu efter 6
kampe.
Vi kan stadigvæk bruge nogle flere nye spil-
lere! Der er træning kl. 12-14 om lørdagen
i den gamle Sundbyhal.

Helge, lokal 635

10 AR' MED FRIMÆRKER
Frimærkeklubben fejrede fredag den 18. ja-
nuar sit 10 års jubilæum ved en fest for
medlemmerne i kantinen på Industrigården.
B. Stistrup var toastmaster og Sv. Høj for-
talte under middagen på fornøjelig måde om
klubbens start og de første års aktiviteter.
Klubben havde ved starten 30 medlemmer
og har nu ved lO-års jubilæet mere end det
dobbelte.
Efter middagen var der arrangeret konkur-
rence.r, hvor præmierne naturligvis var fri-
mærker, men der var også rødvinsflasker
imellem. Hovedpræmien var et 2-øres Grøn-
lands-frimærke fra 1930'erne til en værdi af
175 kroner.
Foreningens næste ordinære arrangement
holdes tirsdag den 5. februar kl. 17 i mø-
delokale C i Jenagade. Også nye medlem-
mer er velkomne.

SPIL BILLARD!
Den nye afdeling under idrætsforeningen er
allerede i gang med turnering
Billard-interesserede 'medlemmer af Philips
Idrætsforening undersøgte i efteråret, om
der var den fornødne tilslutning, så der
kunne oprettes en billard-afdeling.· Det var
der - og den første turnering er allerede
gang.
I begyndelsen spilles der i Ølandshus
Ølandsgade her på Amager, hvor der er
udmærkede spilleforhold, men afdelingen hå-
ber på at komme til at spille inden for egne
rammer.
Hvis der er interesserede Philips-medar-
bejdere, kan de henvende sig til Pehr Olsen
i Jenagade på lokal 696, hvor tidspunkter
for spilleaftener oplyses.
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