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Hvor skal du
hen på ferie?

se side 6-7
Juni 1990

Auktion, fest og pølsesnak
300-400 instrumenter, borde, computere og en lille kran blev solgt, hvorefter medarbejderne
festede omkring den åbne grill til ud i den mørke nat.
Læs videre på side 5.

Fem store telte dannede rammen om festen. Orkestret og dansegulvet lå i det bageste telt, baren var i det
forreste.

Systemer til trafikdirigering fra Jenagade
Philips Radio Kommunikations Industri A/S fremstiller mobiltelefoner og navigatorer. Men
ikke nok med det. Nu udvikler og leverer de også programmer til computere til brug for
trafikdirigering.
Se artiklen på bagsiden

Bag terminalerne, som leveres til taxacentraler, ses (fra venstre) Willy Sachse, Roland Erbs, Nigel
Pugh, Ejvind Lyngesen, John Bendixsen, Anne Rafn-Larsen, Jens Krohn Jensen, Michael Øhlensch-
læger og David Soutar. Mellem skærmene ses Willy Sachse og Anne Grethe Olsen.



En lille en
- nej tak!
Alkoholproblemer i samfundet,
men ikke mindst med adresse til
vore arbejdspladser, inden for såvel
den offentlige som den private
sektor, er til kraftig debat i denne
tid. Flere rapporter har dokumen-
teret, at problemet er betydeligt og
omfanget heraf så stort, at vi ikke
længere kan negligere det med, at
dette problem har vi ikke på vores
arbejdsplads. Med ca. 1400 ansatte
afspejler vi det danske samfund og
dermed også de problemer, der er
inden for dette specielle område.

Når disse problemer opstår,
virker de demoraliserende og på-
virker naturligvis den pågælden-
des arbejdsindsats.

Vi har altid hyldet den frie ind-
stilling til at nyde alkohol til ma-
den i kantinen og ved de festlige
lejligheder, der bliver markeret på
den ene eller anden måde, og her-
udover drikkes der ikke på vores
arbejdsplads - siger man.

Jeg har selv været tilhænger af
denne politik, at vi ikke skal være
formyndere for vore kolleger, og at
vi i øvrigt igennem gode kolleger,
tillidsrepræsentanter og ledere nok
skulle gribe ind i tide og dermed
være med til at forhindre misbrug.
Nogle nyder alkohol dagligt, for
andre er alkohol en mere sjælden
foreteelse, og for langt de fleste
gælder, at de ka.n .håndtere deres
alkoholforbrug således, at det ikke
belaster dem fysisk, psykisk og
socialt i forhold til deres omgivel-
ser.

I vore kantiner sælges der gen-
nemsnitlig 1 genstand (øl/vin) pr.
medarbejder pr. uge og dette er jo
på ingen måde alarmerende, men
alligevel opstår der jo problemer
her og der. Vores koncern i Holland·
har allerede taget stilling og for ca.
1 år siden besluttet, at der i ar-
bejdstiden ikke må nydes alkoholi-
ske drikkevarer på arbejdspladsen.

Koncernen har således over-
ordnet vist vejen og i Philips TV
Test Equipment AIS i Brøndby er
der taget skridt i den retning, men
generelt gælder, at vi til dels fort-
sat stikker hovedet i busken, når
det drejer sig om alkohol problemer.

I respektive samarbejdsudvalg,
sikkerhedsudvalg og inden for de
enkelte arbejdsområder bør vi nu
tage de nødvendige skridt til at
opstille de regler for nydelse af
alkohol, der skal gælde for vores
arbejdsplads.

For min del siger jeg gerne helt
»nej tak- til alkohol i arbejdstiden,
men hvad mener du?

Henning Friis
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Den præmierede kvalitets-cirkel's medlemmer fra fabrikken i Jenagade efter uddelingen af
gavekort. Fra højre ses Jan Nielsen, Anne Zaak, Ulla Bergholt, Sussie Andreasen, Jerry
Engelgaar, Eva Divljakovic, Pia Jakobsen, Liljan Nielsen, Irena Przybycien, Valerie Ander-
sen, Else Jensen, Kirsten Rasmussen, Maybritt Petersen, Birthe Larsen, Birgitte Mathiesen,
Bodil Olsen, Conny Tettrup, Jeanette Petersen, Birgit Ørnskjold og Suzan Lind. Dernæst
produktionschef Tom Lytzen og kvalitetscirkel-koordinator Lisbeth Ritter.

Præmiering af
kvalitetscirkel

del), komme med ideer som kan frem-
me arbejdet for alle. Det var et svært
valg for styregruppen at finde de
udkårne.

Efter Tom Lytzen's velkomst tog
Lisbeth Ritter (kvalitetscirkelkoordi-
nator) ordet. - De fleste af jer har
allerede været på kvalitetscirkel-
kursus, og resten kommer snart. I har
aktivt taget hånd om problemerne, og
har sammen med »eksperter- fra
andre afdelinger løst dem. Sidste gang
blev det til en ny handsetholder, som
gjorde arbejdsgangen lettere. I har
taget del i oplæringen af nye folk, I
prøver nye ideer - og lader jer ikke til
takke med hvad som helst.

Efter disse ord var der uddeling af
gavekort til båndets 21 medarbejdere.

OW

Fredag den 27. april skete der noget
ud over det sædvanlige for medarbej-
derne på handsetbåndet. Styregrup-
pen for kvalitetscirkler afholdt et lille
arrangement for de involverede. Dette
skete for at præmiere kvalitetscirklen
»handset«,

Først bød Tom Lytzen velkommen,
og fortalte hvorfor det netop blev
kvalitetscirklen fra handset, som blev
præmieret. »1er kommet langt, I har
arbejdet aktivt, dynamisk og med
interesse«. Formålet med kvalitets-
cirkler er jo netop, at man skal med-
virke aktivt (ta' hovedet med på arbej-

Svenske mObiltelefon-kolleger
på besøg i København
Samtlige Philips-medarbejdere, der i
Sverige beskæftiger sig med salget af
mobiltelefoner og navigationsinstru-
menter, besøgte i begyndelsen af maj
måned København for at få en orien-
tering om den udvikling og produk-
tion, der foregår på Philips Radio
Kommunikations Industri AIS. På

billedet ses de sammen med nogle af
deres danske kolleger fra Philips
Communication Systems AIS. I mid-
ten viser den nordiske chef, Peter
Afzelius, er af de kommende mobilte-
lefonnyheder frem for direktøren for
det svenske Philips-selskab, Lennart
Svensson.



Philips
ind i B&O
Tættere samarbejde mellem
Bang & Olufsen og Philips
Bang & Olufsen og Philips Consurner
Electronics International B.V.,Hol-
land har til hensigt at indgå i et tæt-
tere samarbejde.

I det meget betydningsfulde marked
for audio/video produkter i topkvalitet
er Philips og Bang & Olufsen kon-
cerner, der supplerer hinanden. Mens
Philips skiller sig ud med forskning
og udvikling, er Bang & Olufsen
kendt for dets eksklusive design og
markedsføring af avancerede audio/
video produkter. Samarbejdet vil give
B&O adgang til den nyeste teknologi
ved brug af Philips nøgle-komponen-
ter, og Philips vil drage fordel af
B&O's know how om international
markedsføring af top-kvalitets pro-
dukter.

Bang & Olufsen NS vil til den
kommende generalforsamling foreslå,
at det nuværende hovedselskab æn-
drer navn til Bang & Olufsen Holding
NS, og at audio/video-aktiviteterne
videreføres i et nyt datterselskab - et
nyt Bang & Olufsen NS. I dette sel-
skab vil Philips tegne en aktiekapital

på 167 mio. kr., således at Bang &
Olufsen Holding NS ejer 75% og
Philips 25% af en samlet aktiekapital
på 668 mio. kr.

Det nye Bang & Olufsen NS vil
fortsætte de nuværende audio/video
aktiviteter og distribuere via de eksi-
sterende salgsselskab er, agenter og
forhandlere i overensstemmelse med
de hidtidige produkt- og markeds-
strategier.

Philips vil ikke blive repræsenteret
i bestyrelsen eller den daglige ledelse
for det ny Bang & Olufsen NS eller
Bang & Olufsen Holding NS.

Aftalen forudsætter godkendelse på
Bang & Olufsen's ordinære general-
forsamling og af den internationale
Philips-koncerns bestyrelse i løbet af
oktober 1990

Ny formand for bestyrelsen
På generalforsamlingen i Philips
Industri og Handels NS (der samtidig
tog navneforandring til Philips Dan-
mark NS) fredag den 27. april ud-
trådte direktør S.A. Windelin af be-
styrelsen, hvor han har siddet i 22 år
som formand. Han efterfulgtes på
denne post af direktør Henry Bertel-
sen.

Direktør Windelin begyndte sin
Philips-karriere i 1944 og var adm.
direktør fra 1966 til sin pensionering i
1976. Direktør Henry Bertelsen kom
til Philips i 1954 og var medlem af
direktionen i 14 år frem til sin pensio-
nering i 1985. Han har været medlem
af bestyrelsen siden 1973.

Ny
Phil.ips
p~sident

Jan D. Timmer

Den internationale Philips-
koncern får ny præsident pr. 1.
juli. Det bliver den nuværende
chef for Philips Consurner Elec-
tronics, J.D. Timmer. Han er 57
år og har opnået meget fine
resultater i sin ledelse først af
grammofonplade selskabet Poly-
gram og nu sidst af konsument-
elektronik aktiviteterne. Han
var oprindelig udset til at blive
vicepræsident 1.juli i år og
derefter overtage præsident-
posten næste år.

Når han allerede nu sætter
sig i præsidentstolen, skyldes
det at den nu 65 årige Cor van
der Klugt den 16. maj gav med-
delelse om, at han efter aftale
med bestyrelsen træder tilbage
med udgangen af juni.

Philips' bestyrelse ved formandsskiftet: Fra venstre de tre medarbejderrepræsentanter, logistikchef Birger Vessel, smed John Jensen og aka-
demiingeniør Troels Larsen, dernæst den nyvalgte formand, direktør Henry Bertelsen, direktør Hiltjo Bos, direktør S.A. Windelin, professor
Thor A. Bak, direktør Jørgen Hegelund og direktør Niels Frandsen.
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Den nye projektorganisation har båret frugt. Her sidder projektkoordinator [an Lauritzen og
nyder resultaterne: tre navigatorer og en mobiltelefon til Tyrkiet.

Projekter til tiden i Jenagade
1. oktober 1989 startede vi vores nye projektorganisering. Allerede nu
ses de første resultater. Fire projekter er nu leveret til tiden.

Konkurrencen inden for mobiltelefon-
og navigationsudstyr bliver stadig
større. Det stiller krav om hurtigere
gennemførsel af vores udviklingspro-
jekter fra ide til fuld produktion, uden
at kvaliteten må blive påvirket i
negativ retning.

Når vi før skulle løse projektop-
gaver, skete det i den »almindelige-
organisation, som en slags bijobs til de
daglige opgaver.

Med det nye system, bliver alle nye
projekter fra starten bemandet med
medarbejdere fra de funktioner, som
skal have med projektet at gøre. Det
kan være fra marketing, udvikling,
produktion, indkøb, kvalitet, pro-
duktionsforberedelse, og flere andre.
De forskellige medarbejdere sammen-
sættes på en organiseret måde, takket
være den nye projektorganisation.

Det betyder, at vi nu kan starte alle
aktiviteterne op i alle afdelingerne
samtidigt, og dermed opnå et parallelt
løb, i stedet for det tidligere seriefor-
løb.

Som styringsværktøj til det meget
vanskelige projektforløb har vi ud-
viklet en Projektmanual. Den inde-
holder funktionsbeskrivelser af Pro-
jektorganisationen, vores egen plan-
lægningsmodel med 11faser (milepæ-
le), og et afsnit med projektets arbejds-
gange og rutiner.

Det værktøj er i øjeblikket under
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videre udvikling, for at gøre det endnu
mere operationelt på alle organisa-
tionsniveauer.

På nuværende tidspunkt har vi 11
velfungerende projektgrupper kørene
de, som alle har engagerede og an-
svarsbevidste medarbejdere. Det har
den nye projektorganisering sikret.

De første succesfulde resultater, vi
har opnået, er de 3 nye Navigatorer,
der er kendte fra udstillingen i Bella
Centret i januar 1990, og en enkelt
radioenhed. Det drejer sig om:
Navigator AON-4 BASIC,
Navigator APN-5 CRUISING,
Navigator APN-5 DUAL SYSTEM,
samt
en mobilradio til Tyrkiet, model
AP4161TURKEY.

Alle blev leveret til de planlagte
tider.

Fremtiden
Vores projektstyringssystem skal hele
tiden udvikles i takt med ændringer-
ne i vores omverden.

Efterhånden som alle vores ud-
viklingsprojekter kommer ind under
projektorganisationen, giver det os
muligheden for at tage EDB-værktø-
jer i brug til professionel styring af
blandt andet ressourcerne.

Det vil give os muligheden for at

o

Abent brev
til kunsHoreningen
I vore kantiner var der inden general-
forsamlingen ophængt de malerier,
som medlemmerne kunne vinde i
kunstlotteriet. Vi var flere der dis-
kuterede valget af gevinster. Hvis vi
var så »heldige- at vinde, kunne vi
kun vælge mellem abstrakte malerier!
Hvorfor havde man valgt så ensartet?
Nå, men det kunne vi jo altid spørge
om på generalforsamlingen. (Skrift-
ligt indlæg var for sent, gevinsterne
var jo indkøbt). Formanden sagde i sin
beretning, at man havde tilstræbt en
ensartethed og håbede, at medlem-
merne var enige. Men desværre fik vi
ikke diskuteret dette.

Dette blot for at fortælle, at vi er
flere der ikke er enige i valget af
præmiekunsten. Der må gerne være
lidt for enhver smag. I øvrigt tak for
en hyggelig og udbytterig aften.

Lena Tolstrup med flere.

Familiefesten
der blev væk!!!!!

Efter lang tids planlægning beslutte-
de PAP's bestyrelse, at familiefesten
skulle afholdes på Hotel Skandinavia.

Vi syntes selv der var lagt op til et
flot arrangement og hvad skete der??
Vore medlemmer svigtede os totalt,
kun 30 meldte sig.

Hvor var I andre????????
Vi i festudvalget er lidt kede af denne
udvikling og familiefest i år skal man
nok ikke regne med.

Vi har udsendt spørgeskema til
PAP's medlemmer vedrørende familie-
fest.

Læs i næste nummer af Philiskopet
om resultatet af denne undersøgelse
samt PAP's aktiviteter for 1990/91.

Håber på jeres tilmelding til næste
fest.

På festudvalgets vegne.
Dina

levere et endnu bedre beslutnings-
grundlag til vores ledelse, når der
skal fremtidsplanlægges og priori-
teres. Samtidig får ledelsen simu-
leringsmuligheder, hvor de kan se,
hvilke konsekvenser deres eventuelle
beslutninger vil have.

Som projektkoordinator er det en
fornøjelse at se tingene lykkes, og jeg
venter at se mange flere vellykkede
projekter fremover.

Ian Lauritzen,
projektkoordinator



Auktion, fest og'pølsesnak
Efter en større oprydning på fabriksområdet i Jenagade
stod man tilbage med 30D-400 effekter, herunder borde,
stole, instrumenter, computere og meget mere. Der var
endda en lille kran!

Ledelsen bestemte at bortlodde det hele ved en auktion,
og bruge pengene til at holde fest for. Den 18. maj faldt
hammeren over de mange ting, der var også Show med ap
Navigatoren og der blev festet på åbne grill ude i den mør-
ke nat.

Det hele startede da ledelsen på fa-
brikken gik en inspektionsrunde på
fabriksområdet sammen med lederen
af ejendomsforvaltningen, P. E. Jen-
sen. Der var mange ting som tilsyne-
ladende aldrig blev brugt, men som
blot tog plads op.

Et oprydningsprojekt blev sat i
søen, og udvalgte personer i hver sit
område fik til opgave at bringe »over-
skudsvarer- til et depot. Samtidig
blev den danske salgsorganisation for
Jenagades produkter kontaktet, og
John Bukdahl tilbød at lave et show
med ap Navigatoren og vise en film
fra Admirals Cup.

Der var andre der arbejdede med at
stable en fest på benene. ISS kantine-
service har også muligheder for at
ordne den slags, og Alex Bodo (der
selv har været bestyrer i Jenagade)
sørgede for kæmpe havegrills, telte,
borde og bænke, mad og drikke og alt
muligt andet.

Den 18. maj løb det hele af stablen.
Niels Arentzen og hans gæve medar-
bejdere stillede telte op og sørgede for
alt det praktiske, Finn Bekker og
hans teknikere sørgede for forstær-
keranlæg, Iben Lauesen var ude og
købe vin og spiritus, og så var alt klar
til aftenen.

Så kom regnen.
Det havde regnet et par gange mens

teltet blev sat op, men det var ellers
ved at klare op. Heldigvis stoppede
regnen hurtigt igen, og fra 5-tiden og
hele natten, var der ikke en sky på
himlen.

Auktionen var under Kim Hag-
strøms kyndige hammer, mens Istvan
Zarnoczay og Jens Johnsen puklede
med at bringe ting frem til auktions-
bordet. Stort set alt blev solgt, og
mange gik hjem med et eller flere
gode køb.

Lars Tuxen havde lovet knægtene
derhjemme at han ville købe noget til
dem, så han måtte købe to af det hele.
Og det gjorde han så! Lars fik sig et
mindre bjerg, og flere tænkte på hvor-
når han mon ville holde auktion over
det...

Der var ikke trængsel omkring
John Bukdahls Navigator-show, men

det betød ikke noget: John præsen-
terede de populære navigatorer på en
professionel og overbevisende måde,
og bagefter var der bragende bifald.

Der blev serveret pølser fra de to
åbne grill, og der var både salater,
buffet og kartoffel salat til de mange
gæster. Baren åbnede tidligt, og kan-
tineleder Yvonne Læbelog hendes
medhjælpere kunne meddele at både

fadøl og rødvin var udsolgt ved 18-
tiden!'

Det betød ikke noget: en hurtig
indgriben (med blandt andet en eks-
pedition til Aldi) skaffede hurtigt nye
forsyninger. Og festen fortsatte ufor-
trødent.

Gruppen The Huckleberry Finns
spillede tres'er-rock hele natten, kun
afbrudt af en sag, som Lars Tuxen,
Troels Larsen og Peter Janum spillede
til. Lundeborghymnen var ikke til at
genkende med den nye tekst.

Der blev festet livligt og længe.
Naboere syntes også at det var lige
længe nok: politiet måtte lige bede
orkestret skrue en tand ned hen ad
l-tiden.

I det store og hele vil den 18. maj
blive husket for en god fest og et godt
initiativ fra ledelsen. Måske kan vi
finde en anden undskyldning en an-
den gang?

JJ

Alt blev bortauktioneret med et smil under Kim Hagstrems kyndige hammer. Her er det en
stol, der skal finde en ny ejer.

Knap 400 var tilmeldt til festen, men der kom endnu flere. Det er derfor forståeligt, at der er
trængsel under den rød-hvide teltdug.
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Vi skal snart på ferie alle-
sammen, og derfor har den
nysgerrige redaktion været
på rundtur for at finde ud
af, hvor folk tager hen på
deres ferie, og det er ikke
småting Philips'er oplever i
den varme tid. Nogle skal
rejse langt, andre bliver
hjemme, nogle er energiske
med gode gøremål, mens
andre bare flader ud ... Læs
her om kollegerne s planer.
Måske kan du hente inspira-
tion, hvis din egen ferie end-
nu ikke er planlagt.

- Jeg må blive hjemme, siger Birger
Jiirs, leder af produktionsteknisk
afdeling i Jenagade. Vi er ved at
bygge en ny etage på huset, og det
kommer hele ferien til at gå med. Det
skulle jo helst stå klar til den kolde
tid. Med den nye tagetage vil det give
os mere plads, og det er en tilfredsstil-
lelse at have gjort det selv!

Lena Tolstrup

- Min mand ville helst blive hjem-
me, men jeg ville helst ud, fortæller
Lena Tolstrup fra Finansafdelingen.
Så jeg drager med mand og barn (26
år) på vandrehjemstur til Fyn og
Jylland. Vi skal blandt andet bo på
Rømø, i Kollund og Svendborg, og der
er også et Tysklands-besøg på pro-
grammet.

- Fiskeklubbens sommertur går til
den svenske skærgård fra 16. til 20.
august, fortæller Finn Lippert Sø-
rensen (lokal 2234). Vi skal bo i en
hytte ved elven Emå, fiske i en fjeldsø
og i elven efter ørred og laks, og prøve
Skærgårdsfiskeri efter havørred og
brakvandsgedder fra små motorbåde.
Har du lyst at være med, så ring!

Jeg skal afsted på to hjul, beretter
Jacob Johnsen, Process Engineering
Manager i Jenagade. Det er anden
gang, at jeg skal på motorcykelferie
til Sydfrankrig, og det er en dejlig tur.
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Fart og sol, telt og sovepose bagpå, og
udsigt til oplevelser, gode oste og
rødvin ... Kan man ønske sig mere?

- Jeg må nøjes med solen ude på
min »øltan- i Hørsholm; for jeg skal
blive hjemme og læse lektier, sukker
Aage Snorgaard, produktchef for
biltelefoner i Jenagade. Jeg læser til
HD, og det er et hårdt og slidsomt
arbejde. Men hils fra mig ude i som-
merlandet!

- Jeg skal igen i år tilbringe tre
uger på vandet, fortæller Merete
Petersen i Finansafdelingen. Det er
21. sæson. Normalt er jeg stærkt
negativ. Dels er jeg bange for vand og
bølger, dels har vejret i flere år været
til indendørs aktiviteter, og det er
meget besværligt, når kahytten kun
kan rumme stærkt sammenfoldede
personer (det er dog nemt at tørre
bræk op). Sidste år solgte vi »hug-
geren- og investerede i en motorbåd
med ståhøjde. Det er stadig rædsomt
at sejle, men vejret har været glim-
rende, siden vi skiftede. Så jeg glæder
mig lidt!

- Det er to år siden, jeg har besøgt
familien, siger Bozena Kuchynkova

fra PATSproduktionen i Jenagade.
Jeg skal til Prag i Tchekoslovakiet, og
der er sket meget siden sidst. Der er
en ny præsident, og nye ideer om
frihed.

Sussi Sommer

- Det er moderne med dansk ferie,
såjeg bliver på »Costa del Amager«,
griner Sussi Sommer fra fabrikkens
handset produktion. Hvis vejret er
godt, så vil jeg nyde stranden og mu-
sikken ved Femøren.

- Turen går i år til Tjekkoslovakiet
sammen med familien, beretter Hen-
ning Silverberg fra Philips Datasy-
stemer. Vi skal blandt andet se, om
det er lykkedes for præsident Haven



at få de demokratiske kræfter til at
virke. Vi skal også se, om de Kaf-
ka'ske tilstande er borte - og så skal
vi deltage i et internationalt træf for
Skoda-ejere. Modellerne er fra før '68.
Der bliver nok også tid til at checke,
om de to nationale pilsnertyper over-
holder de tilladte procenter.

Kirsten Rasmussen

- J eg skal til Østersø-træf på Born-
holm i ferien, fortæller Kirsten Ras-
mussen fra fabrikkens handset pro-
duktion. Vi skal møde mennesker fra
alle landene ved Østersøen, og lave en
masse aktiviteter omkring miljø-
problemerne. Det bliver spændende at
udveksle erfaringer og høre andres
syn på de problemer, vi er fælles om.
Og så er ferien også brugt til noget
nyttigt!

- Sammen med en veninde går
turen til Florida, fortæller Erik Pe-
tersen i Måleinstrumentgruppen. Vi
skal besøge en ven - og vi skal også se
på krokodiller. Dem er der mange af
på de kanter.

Steen Poulsen

- For tredje år i træk tager vi til
Luxembourg for at se vort barnebarn
og besøge familien dernede, beretter
Steen Poulsen i Trykkeriet. Det er et
spændende område, så vi glæder os til
gensyn med Belgien og Frankrig og
med Tysklands ældste by, Trier, der
kun ligger 20 minutters kørsel fra
vores datters hjem. Det er en spæn-
dende by.

- Ih, hvor jeg glæder mig. Vi skal
sejle rundt om Fyn, og vi tager det
med ro hele vejen rundt, fortæller
Flemming Palne fra dokumenta-
tionsgruppen ved fabrikken i Jenaga-
de. Vi starter fra Herslev havn i Ros-
kilde fjord, og vil lægge til i havne og
vige rundt om hele Fyn. Når ferien er
slut, kommer min søn og overtager
båden, og så fortsætter han så sin
ferie. Den ligger lige efter vores.

Flemming Palne

varpene - haven er fyldt med dem.
Jeg har købt noget »hjortetak olie«, og
det skulle holde dem på afstand. Det
stinker værre end noget andet jeg
kender! Det bedste ved huset på Lol-
land er, at der ikke er telefon, og det
kommer der heller ikke. .

Bjarke Juul Hansen

- Jeg vil "ryge og rejse- til Thai-
land for tredje gang på en tre ugers
ferie sammen med en af Thai-pigerne
fra produktionen, fortæller Klaus
Rye Nielsen fra PRKI. Hun skal
hjem og besøge familien, og der får jeg
så domicil. Jeg har stor interesse for
den ældgamle Thai-kultur og glæder
mig meget til sight-seeing i det spæn-
dende, eksotiske land.

- Jeg har travlt til daglig, så jeg
skal rigtig »relaxe- som strandløve på
stranden i Kos, Grækenland, siger
Bjarke Juul Hansen, afdeling M-
PUR. Jeg tager af sted med tre kam-
merater, og selvom det er badeferie,
vil vi dog også leje scootere for at
komme rundt på øen. Der er også
sejlture i vente.

- Hårdt arbejde, det er hvad vi har i
vente, siger Bjarne Jensen fra af-
deling M-PPE i Jenagade. Vi har købt
et lille hus midt mellem roemarkerne
på Lolland, og det trænger til istand-
sættelse. Og så skal vi af med muld-
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Det skrev vi

for 40 år siden:
Radiosæsonen går fra august til juli.
Når vi har nået til august indledes
sæsonen 1950/51 med, at man bringer
de nye modeller på markedet. Pro-
grammet består af 4 evt. 5 typer bord-
apparater og 2 typer radiogrammofo-
ner. Det er nøjagtig de samme bordap-
parater, som Philips i Eindhoven
sælger over hele verden, blot at de
bliver fremstillet på vor egen fabrik
lidt længere henne ad Strandlodsvej.
Det var meget nemmere, hvis man
kunne importere apparaterne direkte
fra Holland og bruge fabrikken til
noget andet, men det er der nu ikke
valuta til og bliver det næppe heller
endnu. Fjernsynsapparater sælger
man ikke endnu, bortset fra de få
stykker (7) som er leveret til Stats-
radiofonien sammen med fjernsyns-
prøvesenderen.

for 25 år siden:
1/4million danske ser Philips film
hvert år.
Alene i Danmark ses Philips' film af
250.000 mennesker om året, fortæller
John Hjarsø fra Public Relationsafd.,
hvorunder. filmbiblioteket sorterer. -
Ialt råder vi over 50 forskellige film i
210 kopier, der årligt udlånes mellem
1300 og 1500 gange. Den største låner-
gruppe er skoler og andre under-
visnings-institutioner, men også man-
ge foreninger og private virksomheder
gør flittigt brug af vore film.

for 10 år siden:
Nu lysner det med AP-Radioens
flytning.
Det er altid en vanskelig operation at
flytte en virksomhed - det er en be-
tydelig sag at koble to virksomheder
sammen - og det giver altid proble-
mer, når en produktion nedlægges. Og
vi gør alle tre dele på een gang.

Bent Rasmussen, A.P. Radiotelefon,
og Søren A. Janlev, Phillips Elektro-
nik Industri, lægger ikke skjul på, at
det har været et omstændigt arbejde
at finde frem til den rigtige løsning i
forbindelse med AP's overflytning til
Jenagade.

Men nu lysner det. Produktion og
lager flytter medio juni fra Hvidovre
til Amager, og den resterende del af
AP's aktiviteter forventes at blive
flyttet omkring september.
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Verdens ,mindste lavenergipære
Philips introducerer nu to
nye lavenergipærer
Den første er verdens mindste lave-
nergipære: En ny version af PLC*E-
lectronic, som indeholder den nyeste
elektroniske teknologi. Det er lykke-
des for ingeniørerne hos Philips at
udvikle en kompakt letvægtspære,
som kun er lidt længere end en almin-
delig el-pære. Den indbyggede elek-
tronik sikrer hurtig og blinkfri tæn-
ding. PLC*Electronic's små dimensio-
ner og kompakte design gør, at den
kan anvendes i de fleste lamper til
almindelige el-pærer. Muligheden for
at anvende lavenergilamper bl.a. i
hjemmene er hermed øget markant.

Den anden lavenergipære er
SL*Comfort, som giver den nuværen-
de opaliserede SL* pære et mere mo-
derne og tiltalende ydre med sit glatte
yderglas, der er blødt afrundet i top-
pen, så den er særlig velegnet til de
steder, hvor pæren er synlig.

Lavt el-forbrug - store besparelser
SL*Comfort fås i 9 W,13 W,18 W og
25 W,der svarer til elpærer på hen-
holdsvis 40 W,60 W, 75 W og 100 W.
SL*Comfort har en levetid på 8.000
timer mod en normal el-pæres på
1.000 timer. Alt i alt kan man med
SL*pærerne spare et el-forbrug på

mere end to gange indkøbsprisen.
PLC*Electronic har den samme

lange levetid, men dens effektivitet er
endnu større. 9 W, II W,15 W og 20 W
udgaverne giver det samme lys som
el-pærer på henholdsvis 40 W,60 W,
75 W og lOO W.Med andre ord, så er
besparelsen på el-forbruget helt op til
80%. Desuden vil Philips senere intro-
ducere en 23 W PLC*Electronic med
en lysstyrke på 1.500 lumen - en
lyseffekt, der er 25% højere end 20 W
versionen.

De nye pærer fortsætter den ud-
vikling, som Philips begyndte i 1980,
da man lancerede en række energibe-
sparende lyskilder med høj effektivi-
tet.

Med den nye PLC*Electronic's
introduktion forventes det, at ud-
viklingen vil få øget fart, for formen
og dimensionerne vil i høj grad lette
skiftet fra el-pærer tillavenergipærer
i boligen.

Også til gavn for miljøet
Da lavenergipærer bruger langt min-
dre energi, nedsætter de belastningen
på kraftværkerne og hjælper med til
at forhindre, at efterspørgselen efter
energi stiger. Og det betyder igen
mindre elektricitetsproduktion, færre
nye kraftværker og lavere udledning
af bl.a. kuldioxyd til gavn for miljøet.

Direktør Willy Goldby præsenterer på et uelbesøgt pressemøde uerdens mindste energispare-
pære. Modellen til højre uar den hidtil mindste fra Philips.



Kære H. P.
Dajeg havde læst dit indlæg i Phili-
skopet, var min første tanke: Den
mand skulle have været med på et
Tigerkursus! For det var jo bl.a. så-
danne emner, som blev berørt og
diskuteret på kurserne. Det kunne du
godt nok ikke se i det officielle pro-
gram, og det varierede da også en del
fra hold til hold, hvilke emner og
problemer de enkelte deltagere netop
sad og spekulerede på og havde lyst til
at bringe frem.

Jeg kunne forestille mig, H. E, at
din - og andre gamle lederes - umid-
delbare reaktion på dette ville være,
at »det er jeg da for gammel til". Men
det synes jeg nu ikke er rigtigt.

Det er rigtigt, at kurset oprindelig
blev lavet for »nyudnævnte første-
gangsledere«, som havde behov for en
grundlæggende forståelse for, hvad
det vil sige at være leder. Men som det
udviklede sig kom der ledere med,

som både havde en væsentlig leder-
erfaring og et ikke ringe antal år på
bagen, rent aldersmæssigt, Efter nu
at have gennemført 12 'I'igerkurser, er
jeg overbevist om, at det bl.a. var
denne spredning i alder og ancienni-
tet, som gjorde Tigerkurserne til
noget andet og til noget mere end bare
et introduktionskursus for nye ledere.

Og det er mine oplevelser og er-
faringer fra disse 12Tigerkurser, som
får mig til at mene, at ingen af Phi-
lips' ledere er for gamle til at komme
på et Tigerkursus. .

Vel at mærke hvis de selv har lyst
til at deltage, hvis de selv føler et
behov for fornyelse og inspiration ved
at være sammen med andre ledere i
Philips, og hvis de selv føler, at de har
noget, som de gerne vil videregive til
deres yngre lederkolleger i Philips.
Dette »noget« består bl.a. af det ofte
udefinerbare, som kaldes virksom-
hedskulturen.

Når så du, H. P, havde været på
Tigerkursus sammen med flere af de
gamle ledere hos Philips - og sammen
med masser af de nye ledere - ja, så
havde der været en mulighed for, at
nogle af de ting som du overraskes
over i dit brev, kunne være taget fat
på og være blevet behandlet.

Det er i hvert fald den drøm, som
jeg har haft om Tigerkurserne lige
siden det første blev gennemført for to
år siden. Men vi kan jo sammen opfor-
dre nogle af de eksisterende Tigre -
unge som gamle - til at give deres
besyv med i disse spalter om hvorvidt
denne opfattelse af Tigerkurserne er
rigtig, eller om det blot var - en drøm.

Venligste hilsner
Svend Westergaard

Skal din næste telefon
være en Philips?
Vidste du at Philips også laver almin-
delige telefoner? Philiskopet har
kigget to modeller efter i sømmene.
Telefonerne er kommet på det danske
marked efter at monopolet på salg af
telefoner er blevet ophævet. De er
godkendte af teleinspektionen, og kan
derfor lovligt tilsluttes til telefonnet-
tet.

Bord eller væg
Impuls 3 og Impuls 13, som er navnet
på telefonerne, er begge både bord-
eller vægtelefon. Impuls 3 vil man dog
mest kalde en vægtelefon. Alle knap- Impuls 3, den nye Philips telefon.

perne er samlet i røret, og væghol-
deren er kun for at have et sted at
hænge telefonen. Knapperne på tele-
fonen er rigtig gode. De giver et sik-
kert og præcist tryk, og afstanden
mellem dem er, sådet er muligt at
betjene dem med tommelfingeren. Der
er indbygget tre hukommelser til
telefonnumre, plus opkald af det sid-
ste nummer i telefonen. Impuls 3
bruger toner til opkald, og kan derfor
anvendes ved kald til f.eks. bankernes
telefonservices. Det eneste, som mang-
ler på telefonen er muligheden for at
afbryde mikrofonen under samtale.
Telefonen har en god og meget klar
lyd, både den ene og den anden vej.

Designet og finish'en på Impuls 3 er
helt i top. Den er rimeligt slank, og
den anvendte plastik er så kraftig, at
telefonen bliver meget robust - i mod-
sætning til andre telefoner fra fjernø-
sten. Overfladen er matsort, og holder
sig pæn ved hårdt brug.

Impuls 13
Storebror Impuls 13har de samme
funktioner som Impuls 3. Ydermere er
der 10 ekstra hukommelser, mikrofon-
afbryder, 2 forskellige ringestyrker -
med mulighed for at afbryde helt, og
styrkekontrol for højtaler i rør. Impuls
13 er lavet som en bordtelefon med

Impuls 13 fås både i sort og i hvid.

knapperne siddende på en konsol, og
med et løst rør. Den har samme type
gode knapper som Impuls 3, blot er de
en smule større. Telefonrøret har en
god vægt, dog uden at være tungt.
Telefonen har som helhed samme
finish som Impuls 3. Og lyde i tele-
fonen er af samme kvalitet. Impuls 13
fås med hvid eller sort overflade.

på dansk!
For begge typer telefoner gælder det,
at de leveres med dansk brugsan-
visning, ligesom at alle tekster på
selve telefonerne naturligvis er på
dansk. De kan købes i Personalebutik-
ken, samt hos de fire telefonselskaber,
hvor prisen er ca. 350 og 470 kr.

Skal din næste telefon være en
Philips?

Ole Wulff
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Sporte!]
Så er vi tilbage igen, her kort
før sommerferien. For at jeg
også kan holde sommerferie,
skal I huske at sende indlæg til
sports siden i god tid. Send dem
hellere allerede idag!

Jeg ved det er svært, at sætte
sig ned et øjeblik og skrive et
på få linier, men kom alligevel
ud af busken.

Denne gang er der nyt fra
Badmintonforeningen, infor-
mation til jer som har lyst til at
sejle og så er der nyt om bow-
ling-turneringen.

Philips Open 90
47 aktive deltagere mødtes lørdag d.
28/4. I løbet afweek-end'en skulle der
afvikles ikke mindre end 60 kampe,
så der var fart på fra starten.

Efter de indledende kampe hele
lørdag eftermiddag, var vi klare til et
par finaler lørdag aften. Resten af
semifinale r og finaler skulle først
afvikles søndag.

Lørdag aften var vi alle samlet til
koldt bord med lune retter. Der var
rigeligt og det var lækkert! (tak til
»Buller« for denne overdådighed).

Vil du med ud at sejle?

Herefter var der dans og hyggesnak
til ud på de små timer.

Nogle var lidt klatøjet, da vi igen
mødtes om søndagen (næste år skal
alle finaler være spillet FØR der hol-
des fest). Det blevet flot punktum med
nogle spændende finaler. Det var vi,
der stadig var tilstede, vidne til.

Hilsen formanden Lars Buus.

~!Tue!~~l ~~o~~~~j~~Sejle,
så er her et godt tilbud. Vi har tre
gange om ugen fri adgang til en 42
fods sejlbåd - »CAYENNE INTER-
NATIONAL«.Den ligger i Lynetten
Sejlklub.

Alle Philips-ansatte med evt. ægte-
fælle er velkomne. Begyndere har
mulighed for praktisk at lære grund-

Deltagerne i herre double finalen i A-rækker, fra venstre Carsten Nerregaard, Anders Lund-
quist, Steen Sørensen og Søren Mac Larsen.

I B-rækkens mixed double vandt Helle Jacobsen (til venstre) og Dennis Jessen over Margit
Kiefert og badmintonformanden Lars Buus.
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sejlads fra erfarende sejlere. Motions-
sejlere kan lære kapsejlads. De som
har kendskab til kapsejlads, kan
deltage i hav-kapsejladser. Vi kæmper
mod stærke konkurrenter på kapsej-
ladsbanerne (Sjælland Rundt, Gor-
dons Gin Cup, Skandinavian Seaways
Cup plus mange flere).

Der er også mulighed for aftenmat-
ch'er hver tirsdag mellem kl. 18 og 21
(mange præmier venter på os!).I juli
måned kan vi arrangere motions-
sejladser med små udflugter, »Det er
sjovt og det er skægt at deltage«.

Er du interesseret så kontakt Ed-
ward Kanholm på lokal nr. 5298 (PCL
- Glostrup).

Fine bowling-resultater
Bowlingturneringen i KFIU 89/90 er
afsluttet og resultaterne for Philips
blev meget fine.

Dame hold I vandt for andet år i
træk 1. division med 99 point mod Den
Danske Bank der fik 75 point.

Dame hold II fik en 2. plads i deres
række.

Herre fik en 4. plads i deres række.
Lørdag den 5/5-90 - en meget varm

dag - kl. 9.00 startede 6 friske Philips
piger i KFIU's pokalturnerings semifi-
nale mod Baltica. Det blev en meget
spændende kamp. Efter 2 serier var vi
bagud med 12 kegler, for derefter at
vinde kampen med ialt 1853 mod
Baltica's 1814 kegler. Derefter var vi
klar til finalen som spilles mod Den
Danske Bank, som i deres semifinale
havde væltet 2102 kegler, så deres
odds var lidt imod os. Det viste sig da
også, at Den Danske Bank efter 2
serier førte med 18 kegler, men kunne
så ikke holde nerverne i ro, hvorved vi
vandt kampen med 1924 kegler mod
Den Danske Bank 1908 kegler - altså
blev Philips pokalvinder for andet år i
træk.

Indlæg til sportssiden sendes
til:
Ole Wulff, Afd. M-PPE, Jena-
gade, bygn. N31, lokal 3788



Mødet der blev væk!

Det hele startede med en indkaldelse
fra Jernets Arbejdsgiver Forening
vedr. et opstartmøde om fleksibel
produktionsudvikling som skulle
afvikles i Industrirådet fredag den
18:5.1990kl. 16.00.

Min chef var forhindret i at komme
og spurgte derfor undertegnede om,
hvorvidt jeg kunne deltage. Trods det
vanvittige tidspunkt accepterede jeg.

Fredag eftermiddag drager jeg til
Industriens Hus, hvor jeg indfinder
mig hos portneren 15.45. Jeg forklarer
mit ærinde og bliver henvist til en stol
i foyeren.

5 min. i fire ankommer endnu en
deltager Søren Madsen fra SP Radio i
Ålborg. (Denne mand har tidligere
arbejdet på Philips, men er for mig
aldeles ukendt).

Vi falder i snak og undrer os over
den ringe deltagelse. Klokken bliver
nu 5 min. over fire, og vi spørger igen
i receptionen angående det aktuelle
møde. Nu kommer Søren Madsen i
tanker om, at han har hørt, at mødet
er blevet flyttet til Hotel Admiral.

Jeg foreslår så, som den pligtopfyl-
dende unge mand, som jeg nu er, at vi
ser at komme afsted i en fart, for ikke
at gå glip af dette spændende møde.

På vejen til Admiral Hotel får vi en
lang snak om Philips mv. Lige inden
vi når hotel Admiral, bliver vi over-
halet af en golf, som signalerer, at vi
bør stoppe.

Politiet
Søren stopper, og de to i golfen præ-
senterer sig som værende fra politiet.
(Alle ville have troet de to i bilen, den
ene lyshåret med et lille overskæg,
den anden stor og karseklippet) Søren
bliver spurgt om hvorvidt han er
ejeren af den anvendte bil, hvilket
han bekræfter. Politiet vil imidlertid
tjekke dette. Vi stiger herefter ud af
vognen og venter. Efter et lille stykke
tid kommer betjenten tilbage og for-
tæller, at der er noget som ikke stem-
mer, idet bilen har været efterlyst i de
2 seneste dage. Det næste der sker, er
at Søren løber som pokker ned mod
Nyhavn. Jeg bliver imidlertid brutalt
skubbet op mod bilen, kropsvisiteret
og påført stramtsiddende håndjern

med oplysning om, at jeg kan betragte
mig som anholdt. I dette øjeblik kom-
mer en ældre herre gående forbi og
udtrykker sin lykke over politiets
arbejde. Jeg bliver derefter ført over
til golfen af den ene betjent, mens den
anden stakåndet vender tilbage med
oplysningen om, at Søren er sluppet
væk. I bilen bliver jeg forhørt om mit
kendskab til Søren, som jeg aldrig har
set før, mit arbejde samt det møde som
jeg skulle til. (Ingen af mine oplys-
ninger synes at gavne min stilling på
daværende tidspunkt).

Rystet
Jeg var en smule rystet, men det blev
værre. På vej op ad Vesterbrogade
fortæller de to betjente mig, at en hel
del ting var ved at falde på plads nu i
en lang sag om biltyverier og narkoti-
kasalg. Til min oplysning fremviser
de bevismateriale 2, en pose med
noget hvidt stof, som er fundet i Sø-
rens bil. På dette tidspunkt mister jeg
al logisk sans som følge af min aktuel-
le situation samt et kendskab til
lovens straflerammer for narkotika-
salg, så de næste 10 min bruger jeg til
at forberede mit forsvar, inden vi når
frem til stationen. Inden det kom så
vidt, skulle vi imidlertid lige forbi en
adresse, hvor de havde fået et tip vedr.
sagen. Vi når efter ca. 40 min. kørsel
frem til nogle forladte kontorlokaler i
Valby. Her bliver jeg bedt om at stige
ud, og bliver herefter ført ind til et
ynkeligt lokale, kun indeholdende et
skrivebord.

Den ene betjent forlader herefter
lokalet og efterlader mig tilbage med
den store karseklippede.

(På dette tidspunkt var min hjerne
helt slået fra). Den lyshårede "be-
tjent- kommer efter nogen tid atter
tilbage efterfulgt af 14 af mine venner
samt den formodede biltyv Søren
Madsen.

Fri af håndjern
De to betjente prøver herefter at fri-
gøre mig af mine håndjern, mens de
forgæves prøver at beherske deres
latterkramper. Mine håndjern, som
jeg har været påført i en time viser sig
nemlig, at være en rekvisit indkøbt i
BR-Iegetøj.

Mine følelser på dette tidspunkt var
en del blandede.

Jeg var lettet over at være sluppet
ud af dette rod og samtidig følte jeg
mig som verdens største idiot.

Som I sikkert allerede har gættet
skal jeg giftes, og jeg vil i den for-
bindelse gerne rette en tak til min
chef Kim Hagstrøm (Philips), Søren
Madsen (tidligere Philips nu »Price
Waterhouse) samt Henrik Bodskov
(Price Waterhouse«) + de andre impli-
cerede for en helt"unik og perfekt
gennemført polterabend.

Til alle I andre som måske overvejer
at blive gift:

Pas på når i næste gang af jeres chef
bliver tilkaldt til møde ude i byen,
man ved aldrig hvad som kan ske!!!

Rene Stitz
Philips M-PPE.

Tak
Mine mange år hos Philips vil jeg
huske til sene tider, og afslutningen
vil jeg aldrig glemme. Tak for en helt
uforglemmelig 40-års jubilæums-
reception og fest og for de mange
dejlige gaver.

Benny Stistrup

Jeg vil gerne ad denne vej sige tak til
alle, der var med til at gøre min af-
sked med Philips uforglemmelig.

Tak for de dejlige gaver og tele-
grammet med de mange navne, som
er med til at huske rækken af gode
kolleger og venner. Afskedsreceptio-
nen er som en kanonsalut efter et livs
virke på en arbejdsplads, men også en
afslutning på de tanker, som inden
dagen bemægtiger sig een.

Man gør sig klart, at man skal sige
farvel til en række mennesker, som
man dagligt har været sammen med,
- arbejdspladsen vil være et sted, hvor
man ikke længere har noget at gøre.
Bagefter skal tilværelsen admini-
streres helt af een selv, men er man
aktiv, er der nok at administrere, -
grænserne sætter man selv. Forhå-
bentlig er man kun pensionist på
papiret, sjælen er ikke - og forhåbent-
lig heller ikke kroppen - pensioneret.

Tak til jer alle for mange gode år og
tak til Philips - firma og ledelse.

Therkild Burkal

PHILISKOPET
UDGIVET AF

PHILIPS DANMARK A/S
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Systemer til
trafikdirigering
fra Jenagade
Philips Radio Kommunikations Industri AIS frem-
stiller mobiltelefoner og navigatorer. Ikke nok med
det. De udvikler og leverer også programmer til
computere til brug for trafikdirigering

Et sted på Jenagadeområdet - godt
gemt i Bygning N31 - holder en lille
afdeling til. Denne afdeling kendes og
kaldes af mange for systemafdelingen
(eller M-SYS).

Tidligere blev afdelingen brugt til
blandt andet at udarbejde specielle
versioner af vore mobilradioer, når
styktallet var meget lavt, samt til
diverse specialopgaver. Disse opgaver
er nu blevet overtaget af Philips Radio
Communication Systems i Cambridge,
hvilket betyder at afdelingen i Jena-
gade ikke længere fungerer som en
systemafdeling .

Som følge af dette, skiftede afde-
lingen navn pr. 1.januar 1990 og
hedder nu M-FMC, hvilket er en
forkortelse for Mobile-Fleet Manage-
ment Centre.

Arbejdsopgaver
Medarbejderne i afdeling M-FMC
beskæftiger sig nu hovedsageligt med
udvikling og produktion af software-
programmer til den private sektor til
brug for trafikdirigering, samt med at
udarbejde forslag til sammensætning
af det udstyr, der skal bruges til radio-
kommunikationen mellem centralen
og radioerne i bilerne, med det mål at
der i så stor udstrækning som muligt
skal benyttes standard Philips pro-
dukter.

Center for »Private Fleet Management
Systemscc
København er nemlig blevet udnævnt
til at være Philips internationale
udviklingscenter for »Private Fleet
Management Systems«; mens ud-
viklingscenteret for »Public Fleet
Management Systems- ligger i Cam-
bridge.

Det betyder, at udvikling af trafik-
dirigeringssystemer, der bestilles hos
Philips af den offentlige sektor, vil
finde sted hos Philips Radio Commu-
nication Systems i Cambridge, mens
udviklingen af produkter til den pri-
vate sektor foregår i København.

Philips cabManager
Vi har valgt at kalde vores produkt-
serie for Philips cabManager, da den
består af taxa-dirigeringsprodukter til
taxaselskaber over hele verden, og er
beregnet på selskaber, der ønsker at
effektivisere betjeningen af deres
kunder og dermed også øge deres egen
indtjening.

Første generation
Mens Fleet Management Centeret
endnu hed M-SYS, blev der i samar-
bejde med nogle underleverandører
udviklet et system, der er kendt af
mange som APTAX. Dette system er
blevet solgt til en række taxacentraler
i Norge, hvor de kører fint.

Arbejdet med udviklingen og instal-
leringen af APTAX-systemet i blandt
andet Oslo gav meget gode erfaringer
til de involverede parter, og disse blev
selvfølgelig udnyttet ved udviklingen
af 2. generationsproduktet.

Anden generation
2. generationsproduktet kan vi alle se
i funktion i København, nemlig hver
gang vi sætter os ind i en vogn fra
TaxaMotor. Systemet har nu kørt i et
lille års tid og har været en stor suc-
ces.

Selve produktet kan beskrives som
et meget avanceret trafik-dirigerings-
system, hvor især chaufførerne har
fået meget store fordele. De har meget
færre tomkørsler (ture uden passa-
gerer), da de altid, når de tilmelder sig
i et distrikt, kan se, hvilket nummer i
køen, de har og ligeledes få at vide,
om der er distrikter i nærheden, hvor
der er færre vogne.

Som kunde vil man opleve at chauf-
føren er mindre stresset, og at der
ikke hele tiden er åben radiokontakt
med centralen, som kan virke irri-
terende på passageren.

Chaufføren kan derfor koncentrere
sig om kørslen, og han/hun kan være
sikker på ikke at blive »snydt- af

andre chauffører, noget der har været
et stort problem for mange taxa-chauf-
fører. Når en chauffør får tildelt en
tur, udskrives navn og afhentnings-
adresse på kunden på et display i
bilen, og derfor kan ingen andre tage
turen fra ham/hende.

Dette produkt er i øvrigt også le-
veret til Aarhus Taxa, hvor succes'en
har været lige så stor.

Tredje generation
Her i København er vi netop blevet
færdige med udviklingen af et såkaldt
Bidding System, der indgår i cab-
Manager serien, som er vor tredje
generation.

Bidding-systemet kan kort be-
skrives som et halvautomatisk sy-
stem, hvorved man fra taxacentralen
via radioerne i bilerne annoncerer, at
der er et job ledigt i et bestemt om-
råde. Taxachaufførerne kan så melde
tilbage om de ønsker jobbet. Opera-
tørerne på centralen kan derefter
vælge den bedst egnede vogn og til-
dele turen til den.

Det er et meget enkelt system, men
indgår som et cabManager produkt,
der kan tilbydes til små taxa-sel-
skaber, der ikke har behov for større
avancerede systemer. Produktet består
ganske enkelt af et par disketter med
Bidding-programmet på. De kan så
indlæse s på en almindelig PC på
taxa-centralen.

Andre tredje generationsp'rodukter
Vi er nu i gang med at finpudse et
andet af vore trediegenerations pro-
dukter, som i disse dage er ved at
blive afleveret til den første kunde.

Dette produkt indgår ligeledes i
vort cabManager produktprogram og
betegnes som et Voice Dispatch Sy-
stem. Systemet er kendetegnet ved at
byen inddeles i zoner. Når en vogn
kører fra en zone ind i en ny, indtaster
chaufføraren på sin radio nummeret
på den zone, han/hun nu befinder sig
i, samt om der er kunder i vognen
eller ej.

Denne meddelelse sendes så til
centralen, hvor computersystemet
registrerer i hvilken zone vognen er,
samt hvornår meldingen kom.

Disse informationer bruges af sy-
stemet, når der skal afhentes en kun-
de indenfor denne zone. Den vogn, der
har været ledig i længst tid, vil få
tilbudt turen.

Invitation
Skulle du få oyst til at se vort Bidding
System demonstreret er du velkom-
men til at kontakte undertegnede på
lokal 3460, så kan vi aftale tid for en
demonstration.

Det er desværre endnu ikke muligt
at demonstrere vore store systemer, da
vi endnu ikke har fået indrettet vort
demonstrationslokale, men når det
sker, vil alle være meget velkomne til
at få demonstreret disse systemer
også.
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