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Vellykket jubilæumsrevy
Personaleforeningen PAP markere-

de lørdag den 13. september sit 40 års
jubilæum med stor fest på restaurant
Nimb. Mere end 400 deltagere over-
værede blandt andet jubilæumsrevyen
,,40 watt«. Efter finalen, hvor alle
aktørerne var på scenen, fik de med-
virkende samt musikken, forfatterne
og instruktøren Keld Reenberg en
velfortjent hyldest. Læs om festen på
side 2.

Kvaliteten
er god

- men teknologiproblemet
skal løses, siger direktør Preben
Hejberg i en samtale om organi-
sationsændringen i Jenagade.
Han fortæller på side 9, om
forandringer der er sket øg om
sine visioner for aktiviteten.

Ret kurs
~medDUI

t
r .Dux Radio og Tv AIS har

maskøret sit GOårs jubilæum i
år og blev blandt andet lykøn-
sket af en af grossisterne med et
»Dux-flag«. Det vajer her på
jubilæumsdagen over Philips-
(øg Duxj-husst. Læs på side 8

. L om Dux og dets aktiviteter.

Et godt team i Datasystemer: Philips havde en stor, lys og velfungerende
stand på "Kontor & Data 86« i Bella Center fra 1.-8. oktober. Her ses hele
standpersonalet umiddelbart forud for åbningen. Det var et godt team. Som nr. 5
fra højre ses Brian Mogensen, der modtog megen ros for hele arrangementet, som
han havde tilrettelagt. Læs om udstillingen - og om Datasystemer's aktiviteter i
øvrigt på side 5.

Kvalitetsdagen 19. september blev markeret i alle afdelinger i koncernen.
Det skete blandt andet med Jørgen Hegelunds tale, hvor.han opfordrede til at
sætte nye mål for kvalitetsarbejdet. Det skete ved fem møder i Storkøbenhavn.
Her ses han i Industrigårdens kantine, der var pyntet med flag og balloner, mens
han sammen med deltagerne overværer kvalitets-indslaget »Japan to-day«, som
var en del af revyen »40 watt«. Den blev opført i uddrag fem gange den dag. Se
side 6.



PAP's 40 års jubilæum

Tillykke med de 40 år! Jørgen Hegelund slutter sin tale med at overrække en check på 10.000
kroner og en dirigentklokke til formanden for PAP, Swenn Poulsen.

Godt 400 feststemte mennesker
mødtes lørdag den 13. september på
NIMB.

Anledningen var PAP's 40 års jubi-
læum, som skulle fejres med pomp og
pragt. Det blev det. Både nuværende
og tidligere Philips medarbejdere var
trukket i festtøjet og strømmede ind
på NIMB klokken 18.00. Først vel-
komstdrink, middag og taler, derefter
revy, dans og natmad.

Bestyrelsen i PAP havde gjort et
stort stykke arbejde. Alt var timet og
tilrettelagt.

Da alle var gået til bords, bød

formanden for PAP, Swenn Poulsen,
velkommen: - Så nåede vi omsider
frem til festen. Vi har længe talt om
og arbejdet med vor jubilæumsdag, og
nu skal det altså til at ske. Jeg vil
gerne sige tak til alle i bestyrelse og
festudvalg, som har trukket et stort
læs. Det var et meget større arbejde,
end jeg havde forudset.

En del af Philips-kulturen
I sin lykønskningsttale til forenin-

gen sagde direktør Jørgen Hegelund,
at PAP er en del af Philips-kulturen.
Ligesom de Øvrige personaleforenin-

På melodien fra -Pinafore- sang Carl Nielsen: »Ved hjørnet ud mod Strandlodsvej, på
pyramidens top der sidder jeg ... -, og koret (Lena Tolstrup, Inge Raun og Inge Pedersen)
fortsatte: "... en bedre position man ikke tænke han-,
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"Her står jeg og stirrer mod Sveriges kyst,
Til N ordic min tro jeg vil sværge. Mit hjerte
tripper og basker af lyst til at ta' med den
første færge", sang Niels Øberg i sin vise
om Philips Nordic. Alle deltagerne husker
tydeligt afslutningen på hvert vers: »c-, for
ellers bli'r jeg søsyg".

ger. Mange forhold har påvirket for-
eningernes status gennem årene. Ef-
ter at vi nu har et fælles forum i
Fællessamrådsudvalget, er en række
af de helt konkrete arbejdsopgaver
overgået dertil, men stadig er perso-
naleforeningerne en aktivitet, vi fra
selskabets ledelse sætter højt og er
glade for, fordi man her på tværs af
afdelingerne kan mødes til en række
sammenkomster, hvor kontakten kan
udbygges. Det er ikke mindst vigtigt
for nye kolleger, der kommer ind, at
de kan opleve den fordel, det er at
være med i en koncern med kolleger
fra vidtspredte aktiviteter.

Når jeg sidder her ved bordet, kan jeg se, at
dag for dag, bli'r der mer' panik på Philips,
vi har nemlig OVA". Sådan indledte Gitte
Skaaning sin vise om OVA-tiden.
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- Man siger jeg er lidt for bedaget, og nu
bli'r jeg altså vraget, sådan lidt efter lidt,
for nu vil man ha' lys i stænger ... , sagde
Leif Jensen i sin monolog om -Gledelam-
pen-,

- Kvinde,' har haft grund til klage, siden
paradisets dage, sang Mie Lykke Larsen i et
optrin om -Ligeberettigelse«, hvortil Ka-
sket-Karl Kaj Morse bemærkede: »." Men
at få en som direktør, nu tror jeg snart jeg
der.«

I japansk dragt med kulihat og pisk i
nakken sang John Langhoff om kvalitets-
projektet, at der må være grund til det-
men jeg går nu og tænker på, om kunderne
virkelig kan forstå, hvorfor jeg har pisk i
nakken.

Om fester hos PAP sang cancan holdet: -Det gi'r livet kulør, man får bedre humør til at klare
en Philips-dag», Fra venstre Tove Jensen, Steen Poulsen, Anny Juul, Peter Thonning, Ellen
Mathiesen, Erling Kjær og Marian Voss.

Et udsnit af de godt 400 deltagere ijubilæumsfesten på Restaurant N/MB, Her kvitterer de
for et af revyens muntre numre.

Fra koncernledelsen overrakte He-
gelund - som påskønnelse af denne
indsats - først en kuvert med en check
på 10.000 kroner og dernæst en diri-
gentklokke.

I sin tale beskæftigede Hegelund
sig også med de strukturrationalise-
ringer, organisationsforandringer og
OVA,som har påvirket koncernen i de
fire årtier, PAP har eksisteret og med
det kvalitetsprojekt, vi nu er i gang
med.

- Jeg opfatter det også som kvalitet,
at der er en gruppe, som nu gennem
måneder har arbejdet intenst med
sange, monologer, cancan og hvad der
nu ellers skal gå over scenen i afte-
nens løb, sluttede Hegelund.

kompagneret af orkestret »Medaljens
Bagside- med Keld Reenberg som
kapelmester. Der blev budt på cancan,
japanske fletninger, længselsfulde
danskere og meget mere. Revyen tog
gamle og nyere temaer op. OVA,om
dem som gik eller blev gået. Ligebe-
rettigelse, om kvinders muligheder
eller mangel på samme. Båndmaski-
nen, om en stakkels sekretær i en
»bibbende- virksomhed. I min hybel
på 5. sal, om direktører og moderne
management. Og der var flere numre
endnu - humoristiske, musikalske og
vedkommende.".,

Senere spillede orkestret Lyngbo
Sound op til dans. Det var også en,
succes, der var i hvert fald trængsel
på dansegulvet.

Klokken 01.00 sluttede festen, og
PAP var blevet 40 år.

Og så var der revy
Efter middagen gik tæppet op for

revyen, hvor »kunstnerne- blev ak-
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Et godt team iDatasystemer
Den interne organisation er reorganiseret og nu forstærkes indsatsen på

salgssiden
Philips-koncernen har været aktiv

på datafronten i en snes år, og i takt
med den rivende udvikling på dette
marked er der løbende foretaget tilpas-
ninger og ændringer af strategien. Så-
ledes blev det for år tilbage besluttet, at
Philips ikke ville tilbyde de helt store
datasystemer mere.

Også i Danmark har Philips Datasy-
stemer ført en tilværelse med hyppige
ændringer og ledelsesskift.

Stærk position på tekstbehandling
For Philips i Danmark har salget af

tekstbehandlingssystemer og virk-
somhedsdatamater været grundlaget
for aktiviteten. Specielt på tekstbe-
handling har Philips opnået en stærk
position. Vore anlæg er blandt de mest
udbredte i landet, og vor uddannelse
og service agtes højt af kunderne.

I foråret blev ledelsen af Datasyste-
mer overdraget til Niels Øberg, der
hermed blev chef for både data- og
telekommunikation s-området. Denne
sammenlægning af data- og teleakti-
viteter er også sket internationalt,
idet en produktdivision, Telecommu-
nication and Data Systems, i dag
varetager aktiviteterne omkring alle
produkter til registrering, behandling,
lagring og transport af data, tale,
billede og lyd.

Klar ansvarsopdeling
Niels Øberg har i samarbejde med

medarbejdere i Datasystemer lagt
strategien for den kommende tid til-
rette. - Vi har analyseret hele virk-
somheden, og vi fandt det rigtigt at
foretage en klar ansvarsopdeling af
vore aktiviteter, fortæller Øberg,

- Vi har delt Datasystemer op i en
markedsføringsafdeling og en salgsaf-
deling. Markedsføringsatdelingen får
ansvaret for, at vi har det rigtige
produktudvalg, at produkterne er til-
gængelige, og at produkterne er til-
passet det danske marked. Når alt
dette er i orden, overtager salgsafde-
lingen arbejdet, og det er så deres sag
at sørge for den udvidelse af markeds-
andele, som er en absolut nødvendig-
hed for vor succes på det danske
marked.

Vi vil ha' succes
- Vi har nemlig besluttet, at nu vil

vi ha' succes. For at det skal lykkes,
er det uhyre vigtigt, at den interne
organisation er i orden. Derfor be-
gyndte vi en reorganisering med at
strukturere og investere i markedsfø-
ringsafdelingen. Cirka 20 medarbejde-
re har deres virke på dette område
under ledelse af Erik Schacht, der er
nyudnævnt markedsføringsdirektør,

Reorganiseringen er stort set afslut-
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Erik Schacht, marhedsferingedirehter i Philips Datasystemer, viste på "Kontor & Data 86" et
kasseregistreringssystem til kommuner (der bl.a. omfatter Philips Super Mikro P 3800) til
sin kommende kollega, Peter Foverskov, der sidst på måneden tiltræder som salgsdirektør. I
midten Niels Øberg, der leder den samlede aktivitet for Telekommunikation og Datasystemer.

tet, og så kommer turen til effektivi-
seringen af salgsafdelingen. Chefen
for denne afdeling bliver Peter Fover-
skov, der netop i disse dage tiltræder
som salgsdirektør.

Vi begrænser os - i første omgang
- I markedsføringsafdelingen har vi

som en af de første opgaver været i
gang med at begrænse os. Vi har
skåret aktiviteter bort, som ikke var
resultatskabende, siger Erik Schacht,
- og vi har tilrettelagt vort arbejde, så
vi bedre er i stand til at give en
professionel opbakning til såvel sæl-
gere som kunder.

- Men vi er også parat til, når tiden
er moden, at udvide vort program,
således at vi kan henvende os til nye
kundeområder. Men det sker først
efter grundig planlægning. Baglandet
skal være i orden.

Udviklingsområder
- Det er også baggrunden for, at

visse udviklingsområder er organise-
ret under markedsføringsafdelingen
med henblik på overførsel til salgsaf-
delingen, når og hvis aktiviteten er
besluttet og struktureret. Dette gæl-
der i øjeblikket aktiviteter, der har til
formål at etablere en strategi for
opbygning af samarbejdsforhold til
store virksomheder - såkaldte »na-
med accounts«, Til løsning af denne
opgave er Arne Nielsen for nylig
tiltrådt. I første omgang arbejdes der

her med tilbud til P&T på et nyt
kasseterminal system.

De tyve medarbejdere i markedsfø-
ringsafdelingen er i Øvrigt fordelt på
fem produktområder, som ledes af Ole
N. Christensen, samt i en funktion,
der tager sig af reklame, promotion,
udstillinger og markedsanalyse under
ledelse af Brian Mogensen.

Salg delt op efter kundekategori
Salgsafdelingen, som bliver ledet af

Peter Foverskov, har godt 20 medar-
bejdere, og her er aktiviteten delt op
efter kundekategori:

Små og mellemstore virksomheder:
Jens Binow Lassen har ansvar for
salg afvirksomhedscomputere, og her
kan vi tilbyde løsninger til en række
brancheområder.

Store virksomheder:
I store virksomheder og inden for det
offentlige er der traditionelt et stort
marked for Philips med salg af tekst-
behandlingsanlæg og Personal Com-
puters, hvad også den netop overståe-
de udstilling "Kontor & Data 86«
bekræftede i form af ordrer og mange
kundeemner. Karl Forsberg har an-
svaret for denne aktivitet.

Salg til andre fabrikanter:
Jørgen Friis står for salg af printere
og andre produkter, der indgår i andre



fabrikanters salg af færdige edb-løs-
ninger.

Uddannelse af kunder:
Ulla Fuglholt har ansvaret for uddan-
nelsen af de mange kunder og deres
medarbejdere, der får leveret tekstbe-
handlingsanlæg og Personal Compu-
ters. Undervisningen foregår på to
Philips-skoler i København og Århus
samt i samarbejde med Informatik-
centret.

Planlægningsfunktion
En vigtig funktion i Datasystemer

er logistikafdelingen. Under Keld
Bjørnskov's ledelse klares her indkøb,
lagerstyring, salgsadministration og
kontraktskrivning. Denne funktion er
blevet styrket bl.a. for at sikre over-
holdelse af leveringstider fra leveran-
dører.

Bjørnskov har tillige en stabsfunk-
tion med fremskaffelse af data med
henblik på styring og planlægning for
hele gruppen.

Teknisk Service
Service over for kundekredsen af

samtlige produkter fra Datasystemer
varetages af »Teknisk Service«, der
ledes af Jørn Britze. Teknisk Service
tager sig tillige af serviceopgaver for
Telekommunikation, Medico-Syste-
mer og Industrielle og Elektro-akusti-
ske Systemer.

Godt team
- Det ligger allerede nu klart, at det

går den rigtige vej for Datasystemer,
slutter Niels 0berg. - Vi har på
-Kontor & Data 86« kunnet notere os
en interesse om vore produkter, som
lover godt for fremtiden. Og der er et
godt klima og et meget fint sammen-
hold i medarbejderstaben. Det er af
meget stor betydning for de fremtidige
resultater. Vi har et godt team i
Datasystemer!

Vi fik mange kundeemner
på Kontor & Data 86

- Jeg bliver helt stolt over at tilhøre
Datasystemer, sagde en af de kvinde-
lige medarbejdere, da hun så standen
på Kontor & Data 86 i Bella Center,
som åbnede den 1. oktober. Der kom
100.000 gæster på udstillingen, og en
stor del af dem stiftede også bekendt-
skab med standen, der havde slogan'et
"Philips tilfører informationsbehand-
ling nye dimensioner«. Billedet på
forsiden yder ikke helt retfærdighed
for udseendet, Foruden lyse- og mør-
keblå og grå farver var anvendt var-
mere kulører.

Brian Mogensen oplyser, at udstil-
lingen forløb meget vellykket. - Vi fik
fat i de kundegrupper, vi var interes-
serede i, det er forskellige brancher,
kommuner og større virksomheder, og
vi kan glæde os over, at vi fik rigtig
mange kundeemner.

Telekommunikation
og forsvarssystemer

Telecommunication and Data Sy-
stems er i dag betegnelsen for den
internationale koncerns produktdivi-
sion for disse to produktområder. Tid-
ligere var de adskilt, men udviklingen
inden for den professionelle elektronik
til kontorautomation førte med sig, at
der blev flere og flere berøringspunk-
ter mellem de to områder.

Også herhjemme er de to produkt-
grupper lagt under fælles ledelse med
Niels Øberg som chef.

Sideløbende hermed har 0berg an-
svaret for Telekommunikations-akti-
viteterne i det nordiske område med
rapport til Lars Nyberg, der er chef
for de samlede tele- og data-aktivite-
ter i Norden.

Salgsorganisationen i Tele
Ligesom for Datasystemer, som er
beskrevet i den anden artikel på den-
ne side, er også salgsorganisationen i
Telekommunikation blevet styrket
ved ansættelsen af en ny salgsdirek-
tør, Finn H. Nielsen.

Telekommunikation har tre salgs-
grupper, Johan Frost står for telefon-
centraler, John Erik Bech for trans-
missionssystemer, optiske kabler m.v.,
og K. B. Mortensen for basis stationer
til mobilradio, teledata og telex.

Jens B. Gredal har som markedsfø-
ringschef ansvaret for at støtten til
salgsafdelingen er i orden.

Finn H. Nielsen,
ny salgsdirektør i
Philips Telekom-
munikation.

Helge Stubbe Ol-
sen, ny salgsdirek-
tør i Philips For-
svarssystemer.

Salg af forsvarssystemer
I efteråret er der tillige oprettet en

ny funktion i tilknytning til Telekom-
munikationsafdelingen. Her vil BeIge
Stubbe Olsen som salgsdirektør for
forsvarssystemer blandt andet stå for
salget af radar- og ildledelsessyste-
mer.

Afdelingen for forsvarssystemer er
organisatorisk placeret under Philips
Elektronik AB i Sverige. Det var på
dette område, der for nylig blev indgå-
et en meget stor aftale med såvel det
danske som det svenske forsvar om
forsvarselektronik til en række nye
patruljebåde.

Sekretærseminar på Industrigården: Forud for "Kontor & Data 86«-udstillingen i Bella
Center holdt Philips Datasystemer tre seminardage i foredragssalen på Industrigården.
Hertil var indbudt sekretærer og andre medarbejdere fra virksomheder, vi i forvejen har
leveret udstyr til. I foredragssalen præsenteredes de cirka 150 besøgende for det nye
tekstbehandlingsanlæg P 5040 og den personlige computer P 3200. Det var et meget
kvalificeret publikum, der indgående studerede de nye produkter. Mange af gæsterne
dukkede op igen - og flere sammen med deres chef-for at høre om anlæggene og få dem
demonstreret i Bella Center. Og dermed var målet med sekretærseminaret nået.
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På Industrigården sluttede kvalitetsdagen med to opførelser afjubilæumsrevyen »40 Watt«.
Begejstringen var stor.

Fredag den 19. september blev en
festlig dag i samtlige afdelinger rundt
i koncernen. Datoen var fastsat som
en statusdag for kvalitetsprojektet,
som det sidste års tid har dannet
baggrund for en lang række aktivite-
ter, der har som mål at skabe en
endnu bedre og mere slagkraftig orga-
nisation med henblik på at stå endnu
bedre rustet i den hårde konkurrence,
vi befinder os i.

Kvalitetsdagen blev markeret med
morgenmøder, fælles frokost, møde
med direktør Jørgen Hegelund og
fremvisning af uddrag af den populæ-
re PAP-jubilæumsrevy »40 watt«. Des-
uden fik samtlige medarbejdere udle-
veret »medarbejderhåndbogen«, der
har oplysninger om mangt og meget
- lige fra Philips-koncernens historie
over personalepolitik til barselsorlov
for mænd.

Vi behøver ikke længere
at være pessimistiske

Jørgen Hegelund var i travl aktivi-
tet hele dagen. Først på to morgen mø-
der i J enagade, dernæst til frokost-
tids-møde på Centrallageret og ende-
lig til to møder om eftermiddagen i
kantinen på Industrigården.

Hegelund talte blandt andet om den
dystre baggrund for kvalitetskampag-
nen, hvor den europæiske industri var
ved at blive løbet over ende.

- Europa var sen til at reagere over
for den japanske trussel, men er nu
ved at vågne op. Men det er uhyre
vigtigt, at vi fortsat er aktivt med i
kampen om markedet. Og her må vi
heller ikke glemme, at der også er
andre europæiske storindustrier, der
satser hårdt.

- Jeg er dog overbevist om, sagde
Hegelund, at vi med en fortsat god
indsats hos Philips i Danmark ikke
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længere behøver at være pessimisti- .
ske.

Udtalelserne faldt også på basis af
Hegelunds udtalelser i sidste nr. af
»Kvalitetsavisen«, hvor målsætningen
for den fortsatte indsats på kvalitets-
området er: -Hvert eneste selskab
inden for koncernen skal inden ud-
gangen af 1987 have startet kvalitets-
arbejdet og mindst gennemført et pro-
jekt med målbare resultater inden for
sine egne rammer.

Hurtigt frem med nye prOdukter
I Jenagade opsummerede Bent Nør-

holm-Jessen og Preben Hejberg de
hidtidige resultater af kvalitets kam-
pagnen, og på Centrallageret i Glo-
strup stod Gunnar Dyrstad for status-
rapporten.

På det første møde i Jenagade gen-
nemgik Nørholm-Jessen situationen
for mobil telefoner og navigationsud-
styr og sagde: t.. Det er uhyre vigtigt
for os at komme hurtigt frem med nye
produkter. Derfor var og er udvik-
lingsafdelingerne meget aktive i kva-
litetskampagnen med deres specielle
mål. Desuden er vore underdel sleve-
randører blevet bearbejdet, og for to af
de meget store er der nu aftalt kurser
for deres medarbejdere under kvali-
tetskampagnens paraply.

Preben Hejberg gennemgik på det
andet møde i Jenagade aktiviteten for
det professionelle TV-måleudstyr og
beskrev blandt andet målsætningen
for den kommende tid: - Vi skal have
50 procent større output fra laborato-
rierne, kortere gennemløbstid og min-
dre lager for montageafdelingen. Des-
uden har vi brug for større fleksibili-
tet i afprøvningsafdelingen, større
markedsandel og nye markeder. Le-
dernes ansvar bliver at fremskaffe

- Det er uhyre vigtigt, at I

markedet, sagde direktør
møder rundt i koncernen

ressourcer og etablere ekstern kon-
takt.

På PCL i Glostrup fortalte Gunnar
Dyrstad, at man nu vil sætte alle
ressourcer ind på en hurtigere gen-
nemløbstid af ordrer og varer.

- Det projekt er vigtigt, for kunder-

Flag, balloner, kaffe og rundstykker i kantinen i Je
Hejberg (th) og Bent Nerholm-Jessen og morer sig:



i fortsat er med i kampen om
'Jørgen Hegelund ved de fem
tten 19. september.

ne ønsker at få, hvad de har bestilt til
den rigtige tid og i den bedste kvali-
tet. Overalt møder vi konkurrenter,
der er rede til at opfylde kunderne s
krav. Vort svar skal være:

Vi - Philips - er bedst, sagde Gun-
nar Dyrstad.

På Centrallageret i Glostrup var medarbejderne samlet i en af de store haller, hvor den
interimistiske scene var sat op. Bag fotografen sad mange medarbejdere oppe i højderne for
bedre at kunne følge med.

Det menneskelige er også kvalitet
En del af kvalitetsdagen blev brugt

til at holde kvalitetsmøder. I Repara-
tion- og vedligeholdelsesværkstedet R.
V. i Jenagade diskuterede man det
fremtidige samarbejde. Smedeværk-
stedet og maskinværkstedet er blevet
lagt sammen og hedder nu R. V. Det
betyder, at to afdelinger nu skal til at
fungere sammen. - Vi var samlet et
par timer midt på dagen for at snakke
om, hvad vi har nået, og hvad vi vil i
fremtiden, fortæller smed John Jen-
sen: - Vi erkendte, at vi kun havde
nået få af de mål, vi satte os, men at
vi ikke vil blive ved med at pine os
selv med det. Vi vil hellere sige »hvad
gør vi nu «. Ja, siger Ole Madsen, som
også er smed i afdelingen for repara-

tion og vedligeholdelse, og som er
kvalitetsrepræsentant for gruppen.

- Vi er for øjeblikket i en situation,
hvor afdelingerne skal fungere sam-
men. Det giver ekstra arbejde i star-
ten. Samtidig skal flere mennesker
fungere sammen. Det er det, vi kon-
centrerer os om i øjeblikket. De tekni-
ske, materialernæssige og menneskeli-
ge forhold skal være i orden, så tager
vi fat på nye projekter. Det menneske-
lige er også kvalitet, slutter Ole Mad-
sen.

Nye projekter
Kvalitetsdagen var en spændende

og hyggelig dag, som forhåbentlig har
givet det -skub-, som giver lyst til at
gå i gang med nye kvalitetsprojekter.

- Men vi må bare oid're, vi stopper ikke op, for Philips skal placeres helt i top, sang Mie
Lykke Larsen, Henning Silfuerberg og Ulla Bille, som indledningsvers til revy-nummeret om
kvalitets-nummeret -Japan to-day «,
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Ret kurs med Dux

Carl Otto Hessellund (i midten) ved overrækkelsen af en model af Fregatten Jylland til
Ebeltofts borgmester (til højre) og institutionens direktør.

På Prags Boulevard sidder to men-
nesker og styrer 'firmaet Dux. Det er
Carl Otto Hessellund og Jane Lund.
Hessellund har været hos Philips si-
den 1959, hvor han startede som sæl-
ger i Jylland for Philips Radio. 11984
blev han salgschef for Dux. Jane be-
gyndte hos Philips som piccoline i
1973 og blev i 1985 salgs- og marke-
tingassistent i Dux Radio og TV A/S.
Hessellund fortæller her om Dux og
nogle af aktiviteterne.

DUI og Philips
Dux blev grundlagt i 1926 og i 1934

fusioneret med Philips-koncernens
datterselskab Pope. 11975 flyttede
Dux fra Valdemarsgade til Jenagade
og indgik hermed et tættere samarbej-
de med Philips Radio. Fem år senere
rykkede Dux til Prags Boulevard og
blev en afdeling af Philips Radio.

- Vore produkter, som omfatter TV,
radio, videobåndoptagere, compact
disc, kassettebåndoptagere og transi-
storradioer, distribueres via fire
landsdækkende grossister. Vi har ikke
egne sælgere, men er afhængige af
grossisternes indsats for vore produk-
ter. For at de kan gøre det godt,
kræver det, at vi selv gør noget,
fortæller C. o. Hessellund og fortsæt-
ter: - Vi aktiverer grossisterne dag-
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ligt. Vi gennemfører mindst 6 årlige
salgsmøder hos hver grossist. Her bli-
ver sælgerne og det interne salgsper-
sonale præsenteret for nyhederne.
Samtidig gennemgår og udleverer vi
salgsværktøjet. som er udarbejdet af
os.

Dux betjener cirka 500 selvstændi-
ge radioforetninger uden på noget

tidspunkt at være en direkte konkur-
rent til Philips Radio. - Vore forhand-
lere ligger primært i stationsbyerne,
medens Philips Radio hovedsagelig
nar sine forhandlere i købstæderne,
forklarer Hessellund.

Et flag, et skib og en tur til England
I år fyldte Dux 60 år. Jubilæet blev

afholdt i Ebeltoft, hvor Dux forærede
en model af Fregatten Jylland til
byens borgmester. Han var tillige for-
mand for institutionen, som Dux spon-
serer i sin jubilæumsaktivitet. Iden
forbindelse kørte Dux også en jubilæ-
umskampagne hos forhandlerne. Når
forhandlerne købte jubilæumsproduk-
ter, fik de samtidig et fregatvindue -
skilte, plancher og udstillingsmateria-
ler. På selve jubilæumsfødselsdagen.
som blev fejret i Ebeloft, fik Dux også
gaver. Bl.a. to flag, så Dux nu også
kan vaje for vinden. De ligger ikke på
den lade side hos Dux. - Jeg kan godt
lide at sætte aktiviteter i gang. Udar-
bejde materialer, tale med grossister-
ne og sælgerne og i det hele taget
beskæftige mig med promotion, for-
tæller Hessellund. - F.eks. inviterede
vi grossisternes sælgere en tur til
England og forenede dermed det fagli-
ge med det behagelige. Udover det
kulturelle besøgte vi Philips TV-fa-
brik i Croydon, hvorfra 50% af Dux
farvefjernsyn kommer. For nylig har
Dux afholdt udstilling i Vejle. Her var
radioforhandlerne inviteret til præ-
sentation og orientering om det sidste
nye inden for radio og TV, ligesom den
kommende juleaktivitet også blev
præsenteret.

Den flotte udstilling var bygget op
over Fregatten Jylland. Over indgan-
gen stod ordene, som skabte den rette
stemning og det maritime miljø: -Ret
kurs med Dux«,

Dux-standen på forhandlermessen i Vejle havde også et maritimt udseende.



Kvaliteten er gOd,men
teknologiproblemet skal

Vi har fået et nyt begreb i Philips
Elektronik Industri A/S i Jenagade,
PRCS. Det står for Philips Rådio
Communication Systems og er et sup-
ply center, som har fået Preben Hej-
berg som chef. Hejberg er i forvejen
kendt som chef for PTV. Han fortæller
her om baggrunden for organisations-
ændringen og om nogle af de foran-
dringer, som er sket, og om hvilke
visioner han har fremover.

Philips Elektronik Industri er i dag
en virksomhed, der beskæftiger cirka
600 medarbejdere. Den forestår pro-
duktudvikling og produktion af to
forskellige aktiviteter: Den ene om-
handler biltelefoner og navigations-
computere til lystsejlads. Den anden
professionelt TV-måleudstyr. Hvis vi
tager den sidste aktivitet først, har
den altid været opdelt i et Supply
Center med produktion og udvikling
under en chef, og med salget i Dan-
mark under en andens ledelse. Preben
Hejberg tager sig af produktion og
produktudvikling. Aktiviteten kaldes
Supply Center PTV.

ap radiotelefon a/s
er nordisk salgsorganisation

Produktudvikling, produktion og
salg afbiltelefoner og navigatorer var
ikke tidligere delt op i en produktdivi-
sion og en salgsorganisation, men det
var det, som skete pr. 1. august. Fra
denne dato er ap radiotelefon a/s en
ren salgsorganisation for det nordiske
område og Supply Center PRCS ud-
vikler og producerer biltelefoner og
navigationsudstyr.

Det er dette Supply Center, Preben
Hejberg nu også er chef for.

Når vi for fremtiden taler om ap
radiotelefon a/s, mener vi den nordi-
ske salgsorganisation, som har Carl
Johan Mørck som chef. Når vi taler
om produktudvikling og produktion af
biltelefoner og navigationsudstyr hed-
der det PRCS - Philips Radio Commu-
nication Systems.

Internationalt samarbejde
Organisationsændringen følger det

traditionelle system i den internatio-
nale Philips koncern, hvor produktdi-
visioner og salgsorganisationer er ad-
skilt.

I Tyskland, Frankrig og Australien
har Philips også aktiviteter inden for
radiokommunikation, som teknolo-
gisk set har meget til fælles med
aktiviteterne i Jenagade. Disse landes
supply centre indgår nu sammen med
Danmark i et internationalt samar-
bejde, som refererer både til deres
nationale ledelse og til en internatio-
nalledelse i Cambridge i England. Et
system som er helt identisk med

T

løses

Vi skal have løst problemerne med den ny teknologi, siger Preben Hejberg.

PTV's. Blot at den internationale le-
delse i PTV's tilfælde er placeret i
Eindhoven.

- I og med at vi og de tilsvarende
aktiviteter i Tyskland, Frankrig og
Australien nu er samlet i en interna-
tional aktivitet, har vi mulighed for
bedre at koordinere, planlægge og
drage nytte af hinandens viden, siger
Preben Hejberg.

- Nogen kan måske være bange for,
at det internationale samarbejde giver
indskrænkninger i handlefrihed. Det
giver det på en måde også. Når vi er
medlem af en gruppe, er der også
visse retningslinier, som skal følges,
men samtidig kan vi drage nytte af
hinanden s ressourcer.

Desuden sidder både Carl Johan
Mørck og jeg i en styregruppe i Cam-
bridge, og har dermed fingeren på
pulsen og indflydelse på beslutninger-
ne, fortæller Preben Hejberg.

Den ny teknologi skal fungere
- Vi er vant til, at PTV er en god

forretning for koncernen, og derfor
har vi en høj grad af selvbestemmelse.
Hvis vi kan opnå det samme for
PRCS, vil koncerncentret også give os
meget frihed her. 1986 har ikke været
et gunstigt år for PRCS Supply Cen-
tret p.g.a. problemer med den ny
teknologi. Det er ikke personalet, som
har svigtet, men de nye produktions-
metoder, som har været sværere at
håndtere, end man troede. Alfa og
omega for os er, at vi får den ny
teknologi til at fungere, og at vi på
længere sigt forbliver konkurrence-
dygtige. Kvaliteten i vore produkter
er der ikke noget galt med, så når
teknologiproblemet er løst, skal vi nok

få fuld fart på igen, siger Preben
Hejberg.

Styrkelse af ledelsen i fabrikken
Hvilke initiativer har du taget for

at få produktionen i PRCS til at
fungere bedre?

- Vi har gjort SMD centret (afdelin-
gen med overflade-montering af kom-
ponenter) til en selvstændig afdeling
med egen ledelse. Desuden har vi
styrket produktionsledelsen ved at an-
sætte tekniske specialister, som kan
gribe ind med det samme, når noget
går galt. Tidligere kaldte man på

. assistance fra udviklingsafdelingen.
Det var både ressource- og tidskræ-
vende. Nu kan vi handle i det øjeblik,
problemet opstår.

Hvorfor er du blevet cheffor PRCS
Supply Center?

- Grundlæggende er de to aktivite-
ter forskellige, men de omhandler
begge produktion og udvikling af
elektronik. Jeg har været ansat 20 år
hos Philips og beskæftiget mig med
produktion og markedsføring i PTV
Supply Center. På den baggrund har
jeg stor erfaring i at arbejde i den
internationale Philips struktur. For-
delen ved at have fælles chef for de to
aktiviteter er, at man kan udveksle og
udnytte erfaringer gensidigt. Men jeg
vil dog gerne understrege, at jeg be-
stemt ikke har nogle ønsker om at
lægge de to aktiviteter sammen.

Der er en del ekstra arbejde du har
fået, nu da du både er chef for PTV og
PRCS?

- Ja, cirka fire gange så meget. Men
det er også en meget spændende ud-
fordring.
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Sporten
Fisketur på elv
i Sverige

Torsdag den 28. august var vi 17
ivrige lystfiskere mIk, som satte kurs
mod Sverige. Målet lå ca. 150 km nord
for Helsingborg. Torsdag aften nåede
vi den store sø Blomen, der er 40 km
lang og 8 km bred. Her fik vi udleve-
ret telte, som vi efter megen skæg og
ballade fik sat op. Fredag morgen
startede 8 kanoer -den farefulde tur«
mod søens sydlige del. Vi skulle finde
elvens udløb. Men da der er 365 søer
og mange bugte, sejlede vi på kryds og
tværs af søen uden at kunne finde
udløbet. Vi mødte ingen, kun en elg i
ny og næ. Pludselig hørte vi motorsa-
ve, så vi satte efter lyden. Med et par
øl under armen gik vi ind i skoven og
fik hjælp af nogle skovhuggere. Sidst
på eftermiddagen fandt vi så udløbet
og padlede ned ad elven i ca. 2 timer,
for til sidst at finde en dejlig plads,
hvor vi slog lejr. Teltene blev sat op,
maden blev tilberedt (dåsemad sma-
ger nu godt) og i selskab med myg og
andre insekter hyggede vi os, for
derefter godt trætte at finde ned i vore
soveposer. Vi havde da sejlet ca. 30
km, og det skal lige nævnes, at flere
havde fanget gedder på 2-3 kg.

Kano kuldsejlede
Lørdag morgen sejlede vi ned ad

elven og skulle gennem elvens fos.
Der kom gang i kanoerne - det gik i
flyvende fart for så pludselig at stop-
pe, når kanoerne sad fast i nogle af de
mange sten i elven. Der var intet
andet at gøre end at hoppe ud af
kanoen, ned i elven og skubbe den
med strømmen, og endelig passe på, at
den ikke kom på tværs. Det skete dog
for en kano. Den sad på tværs mellem
2 store sten og virkede som dæmning.
I løbet af 2 sekunder var kanoen fyldt

Philips vandt guld i fodbold. De dygtige drenge er fra venstre Frank Glass, Michael Hansen,
Tommy Parbst og Henrik Vang.

Gulddrengene fra Philips
Philips deltog lørdag den 6. septem-

ber i Panasonic Cup, som blev afholdt

med vand og sank. Alt bagage blev
reddet på land, og kanoen kom på ret
køl og så afsted igen.

Efter ca. 3 km ned ad fossen var vi
atter i roligt vand. Vi fandt en god
lejrplads sidst på lørdagen, hvor vi
blev resten af turen.

Lørdag fangede vi mange forskelli-
ge fisk. Aborrer, gedder, bækørreder,
regnbueørreder og krebs.. De blev re-
get om aftenen og skyllet ned med et
glas koldt hvidvin ved lejrbålet.

Vandet var så klart og rent, at vi
kunne bruge det som drikkevand, og
et koldt bad blev det også til.

En gedde på 1 meler
Søndag blev turens største fisk fan-

get af Michael. En gedde på 1 meter
som vejede over 6 kg. Det var en dejlig
tur, og lysten til at gentage den er
stor. Vil nogen vide mere om Fiske-
klubben, så kontakt Finn på lokal
2234.

Finn Lippert

Jens Olsen fra Philips Lampe med det ene ben ude af kanoen på fisketur i Sverige.
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i Tåstrup Idrætshal. I stævnet deltog
10 firmaer inden for radio & TV-
branchen med i alt ca. 200 deltagere.
Stævnet bliver afholdt en gang om
året og bliver arrangeret på skift af
firmaerne.

Philips deltog for første gang i dette
arrangement med 14 deltagere i disci-
plinerne fodbold, tennis, badminton og
orienteringsløb, og med stor succes. Vi
røg lige ind på 2. pladsen i det
samlede resultat. Vort fodboldhold
vandt guld. I tennis var vi med i
finalen, men tabte til Panasonic. I
badminton gik vi ligeledes med til
finalen både i single og double og mix-
double, men tabte desværre til Sony. I
orienteringsløb kom vi også ind på 2.
pladsen.

Efter stævnet var der middag og
dans. Næste års arrangør er B&O, og
vi håber, at mange flere fra Philips vil
deltage.

Birte Ellis

Philips-race
En kreds af motorsportsinsteresse-

rede Philips medarbejdere arrangere-
de et »Philips-race- på Jersie Go-cart
bane lørdag den 13. september. 18
kørere havde meldt sig til start i to
klasser.

Foruden at få styret deres fartglæde
og prøvet, hvad det vil sige at sidde 5
cm over jorden og køre 60 km/t, havde
alle en dejlig dag, og kl. 14.00 kunne
Henrik Terkelsen kåres som vinder i
klasse 1 (under 80 kg) i tiden 4 min.
51 sek. for 4 km. Vinder af klasse 2
(over 80 kg) blev Benny Nørregren i
tiden 5 min. 54 sek.

Den ene af de to deltagende damer
var Rie Schacht, som blev nr. 8 sam-
menlagt.

Disse racerentusiaster barsler i øje-
blikket med et oplæg til idrætsfor-
eningen om at undersøge muligheder-
ne for at oprettelse af en -Philips
Motorsportski ub-. Ini tiati vtagerne
mener, at også arrangementer som



familieorienteringsløb og anden mo-
torsport kan være på klubbens reper-
toire.

Interesserede kan kontakte Flem-
ming Pedersen, ap lab. 2 på lokal
3400 eller Henrik Terkelsen, PRCS-
lager på lokal 3727 for yderligere
oplysninger.

Flemming og Henrik

Skiklubben
Vinteren er på vej og vi skal i gang

med forskellige arrangementer. Vi
starter sæsonen med et klubmøde tirs-
dag den 18. november. Alle medlem-
mer vil blive orienteret herom. Andre
som måtte være interesserede i at
høre om vores arrangementer er vel-
komne til at møde op, men ring
venligst til Birthe Ellis lokal 2686 og
meld din ankomst.

Birthe Ellis

Tennis
KFIU's holdturnering er afsluttet,

og vi opnåede 6 point for 5 kampe,
men vi kender endnu ikke vor pla-
cerng i 4. Div.A.

Vor egen interne turnering, der blev
spillet d. 27. september, blev vundet af
Sven Goldschmidt, der på det efterføl-
gende afdelingsmøde blev valgt til
formand for tennisafdelingen.

Villads Simonsen

Bowling
Der har også i år været åbnings-

stævne i K.F.LU. Der havde vi to
deltagere, som fik præmier med hjem.
Den ene var Anne-Marie Poulsen, der
vandt en førsteplads i 3. division med
1030 kegler.

Den anden var Keld Olsen, der
vandt en tredjeplads i Herrernes C
række med 917 kegler. Vores Dame-
hold i Den Frie Bowling Union har
også klaret sig godt; Efter de første
kampe ligger de på en førsteplads.

København har også fået en ny
bowlinghal. Navnet på den er Garth
Bowling, og adressen er Sjællandsbro-
en nr. 1.

Denne hal er blevet indrettet som
erstatning for det gamle Rossini Bow-
ling, der blev lukket efter sidste sæ-
son.

Vi er flyttet med ud i den nye hal,
efter at vi har bowlet på Bryggens
Bowling Center i en årrække. Den
nye hal har mange gode faciliteter.
Bad, køkken, omklædning og restau-
rant. Skulle nogen have interesse i at
høre nærmere om Philips Bowling,
kontakt da venligst Gene SØrensen på
lokal 3743 eller Erich Falensteen på
lokal 3624. Træningsaften er hver
tirsdag, og spilletiden er fra kl. 17-18.

På bowlingsafdelingens vegne
Gene SØrensen og Erich Falensteen

Personalenyt
Udnævnelser

Serviceleder Finn P. Holmen, Data-
systemer er udnævnt til Teknisk fuld-
mægtig.

Seniorprogramør Anders Hasson,
Edb-afdeling, er udnævnt til Edb-
projektleder.

Fuldmægtig Claus Christensen, Im-
pex er udnævnt til speditionschef.

Fuldmægtig J ens Erik Dalsgaard,
PCL, er udnævnt til lagerchef.

Lagerekspedient John V. Jørgensen,
PCL, er udnævnt til lagerforvalter.

Udlært
Elev Henrik Schou Andersen er

udlært som radiomekaniker den 2.
oktober.

På pension
Montrice Grethe Rasmussen gik på

pension den 1. september efter 22 år
hos Philips.

Montrice Berit Irene Krebs går på
pension den 24. oktober efter 46 år
hos Philips.

Ingeniør Niels A. Bjerregaard går
på pension den 31. oktober efter 35 år
hos Philips.

Centerleder Leif Rasmussen går på
pension den 31. oktober efter 40 år hos
Philips.

Montrice Marianna Mielnik går på
pension den 15. november efter 13 år
hos Philips.

Montrice Irja Oromaa går på pen-
sion den 17. november efter 14 år hos
Philips.

Specialarbejder Børge Mikkelsen
går på pension den 28. november efter
12 år hos Philips.

Tak
En tak til alle på Philips, der var

med til at gøre den sidste dag så
festlig for mig og tak for de dejlige
gaver.

Karl lpsen.

Hjertelig tak til alle, der var med til
at gøre min sidste dag hos Philips til
et varigt minde.

Tusind tak for de pragtfulde gaver,
dejlige knus, varme ord, håndtryk og
blomster. Sidst, men ikke mindst, tak
for godt samarbejde gennem de mange
år.

Vagn K. Nyberg

Direktør Selig er død

Paul Selig

Direktør Paul Selig døde mandag
den 13. oktober, kun få uger efter sin
80 års fødselsdag.

Paul Selig blev ansat i A/S Axel
Schou i 1929 og var medlem af direk-
tionen for Philips Industri og Handels
A/S fra 1952 til 1968 samt af bestyrel-
sen frem til 1971. Efter sin pensione-
ring fra Philips var han i en femårspe-
riode direktør for Radiobranchens Le-
verandørforening,

Dødsfald
Lagerforvalter Peter Møller Han-

sen, der gik på pension for 3 år siden
efter 27 år hos Philips, døde den 5.
juni, 63 år gammel.

Montrice Leonarda Johansen, der
gik på pension for 14 år siden efter 31
år hos Philips døde den 30. juli, 72 år
gammel.

Repræsentant Poul Dartell, der gik
på pension for 9 år siden efter 37 år
hos Philips døde den 1. september, 74
år gammel.

Montrice Ane Elise Hansen, der gik
på pension for 12 år siden efter 26 år
hos Philips døde den 13. september, 71
år gammel.
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25 glade amatører arbejdede i godt
et halvt år med forberedelserne til
PAP-revyen »40 watt-, som blev opført
ved jubilæumsfesten på NIMB og gi-
vet som reprise fem gange på -Kvali-
tetsdagen« samt ved Pensionist Klub-
bens 15 års jubilæum.

Da revyholdet efter denne store ind-
sats slappede af en aften sammen med
tekstforfattere og pianist, var det med
en vemodig følelse af, at de glade dage
nu var slut.

Det blev derfor spontant foreslået,
at de talentfulde aktører skulle mødes
igen - og at andre kunne slutte sig til.

Revyholdet besluttede derfor at ind-
kalde til en sammenkomst for at
danne en teaterforening hos Philips.

Har du også lyst til at være med i
Philips Teaterforening, så kom med i
foredragssalen på Industrigården
mandag den 19. januar kl. 17.

Rigtigt lys i hjemmet
Nu kommer tiden, hvor det er nød-

vendigt at have lyset tændt en stor del
af dagen. Så spiller den kunstige
belysning en stor rolle i vores hver-
dag, og det er vigtigt, at lyset er godt
og rigtigt.

Som hjælp til forbrugere har» Lys-
teknisk Selskab- derfor udgivet en
brochure på 24 sider, der fortæller om
det rigtige lys i hjemmet.

Brochuren findes i alle kantiner
samt i hall'en på Prags Boulevard.

Andespil 09_
julefest .

Kvindernes Klub holder julefest for
børn i kantinen i Jenagade søndag
den 14. december kl. 13.

PPR holder julefest for børn i kanti-
nen i J enagade lørdag den 6. decem-
ber kl. 13.

PPR holder andespil fredag den 7.
november.

PAP holder julefest for børn lørdag
den 13. december.

PAP holder andespil fredag den 28.
november.

PCP holder julefest for børn lørdag
den 13. december.

PCP holder andespil lørdag den 15.
november.

Billeder fra
PAP's 40 års
jubilæum

Til og med fredag den 31. oktober
kan man se farvebilleder fra festen og
revyen hos Ulla Krogh Laursen, Indu-
strigården N325. Eventuelle aftryk
kan bestilles samme sted.

Swenn Poulsen

7-tallet
Campingvogn, »Roller«, 14 fod med

fortelt. 5 år gammel med toiletrum og
6 sengepladser. Står på plads i Tikøb,
s0111eventuelt kan overtages. Pris:
25.000 kroner.

Henvendelse: Marie Jensen, MA 2,
lokal 3536 eller privat 01214594.

100 veteraner
til dobbelt
jubilæum

Mandag den 6. oktober var medlem-
merne af Philips Veteran Klub invite-
ret til dobbelt jubilæum. Deres egen
klub markerede, at det var 15 år
siden, den blev startet, og den blev
festligholdt med Personaleforeningen
PAP's 40 års jubilæumsrevy, som der-
med blev opført for 7. og sidste gang.

Den -lille- jubilæumsbegivenhed
blev holdt i den flagudsmykkede kan-
tine på Industrigården, hvor formand
Carl Hermann fortalte om starten på
klubbens virksomhed og om de mange
aktiviteter, der er gennemført i årenes
løb.

Derefter fornøjede de cirka 100 del-
tagere sig over deres yngre kollegers
indsats på -de skrå brædder«. Et par
af numrene var for indviede, men de
allerfleste vakte vældig jubel blandt
veteranørne.

Fremtidens lys på HI-messen: Philips Lampe A/S har ikke deltaget i HI -messen i Herning
SIden 1982, men i år var vi med. Det skyldes først og fremmest, at der var en lang række nye
produkter at VIse frem. Nogle af dem endda så nye, at de først kom til landet dagen før
udstillingen åbnede. Temaet for Philips-udstillingen var -Fremtidens lys«, Blandt de største
nyheder er lysstofrør, som i farvegengivelse er meget tæt på glødelampe n, nye globeformede
SL lamper, som er meget energibesparende, PL-lamper i elektronisk version og damplamper
til vinduesdekoration.

PHILIPS TRYK


