


Nej, det er en sikkerhedsforan 
staltning, som ledelsen har måttet 
foretage, da man så, hvor galt det 
kan gå ved T.L. maskinerne. 

Når sådanne sikkerhedsforanstalt 
ninger er nødvendige, kan det kun 
glæde een at se, at det kan gøres på 
en så absolut klædelig maner. Nu er 
det ikke alle, der er lige tilfredse 
med at bære disse briller, nogle kan 
endog føle sig besværet af dem. 

Men man må, som i det forelig 
gende tilfælde, se bort fra de små 
ubehageligheder, der kan være for- 

SIKKERHEDSBRILLER 
~ meee enD ec SfJns 5k.glU ! 
Arbejdet i spoleafdelingen på Philips 
fabrik kan meget vel være forbundet 
med risiko, hvis ikke særlige sikker 
hedsforanstaltninger foretages. 

Fornylig ramtes en af afdelingens 
damer, fru Bodil Nielsen, af et kede 
ligt uheld, ved at en tråd under ar 
bejdet borede sig ind i hendes ene 
øje. Det var den egentlige årsag til, at 
man nu kan se atten damer på een 
gang bære briller i denne afdeling. 

I den anledning har vi modtaget 
følgende fra fru Anne Margrethe 
Jeppesen, som selv er beskæftiget i 
afdelingen: 

Briller til gode øjne 
Atten damer på rad med briller 

- og ens er brillerne. Er det en ny 
mode, der har grebet så voldsomt 
om sig? 
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bundet med at bære briller, når man 
tænker på, hvilken fare det fremby 
der ikke at bruge brillerne. En så 
nem og klædelig sikkerhedsforan 
staltning skal man kun være glad for. 

Derfor: 
BENYT BRILLERNE 



Et kig ind; hU'kortafde';ngens mange mysterier 
For enhver større erhvervsvirksom_ 
hed er det af afgørende betYdning 
for en forsvarlig økonomisk planlæg_ 
ning at have et nøjagtigt, let tilgæn_ 
geligt talmateriale. 

Dette talmateriale bør til enhver 
tid kunne vise de forskellige afdelin_ 
gers aktivitet, de opnåede resultater og 
virksomhedens økonomiske stilling. 
Det er derfor, så mange større fir 

maer i de senere år er gået OVer til 
hulkort-systemer i det daglige regn_ 
skabsarbejde. 

Ydermere er hUlkortene blevet po 
pulære på grund af de praktiske mu 
ligheder, de indebærer, f. eks. ved 
faktura udskri vningen. 

Og det er netop arbejdsgangen ved 
faktura udskrivningen, der var i gang 

i hUlkortafdelingen, da PAPæsken 
henvendte sig til fuldmægtig J. COrt 
sen for at bede ham afsløre hulkor_ 
tenes mysterier for bladets læsere. 
- Selve princippet i systemet, 

indleder hr. COrtsen, går ud på, at 
man ved hjælp af hulskrift er i stand 
til at overføre tekst og tal til stan dardkort. 

Ved at passere igennem forskel_ 
lige maskiner kan disse standardkort 
afgive oplysninger til videre maski_ 
nel behandling. 

Her i afdelingen råder vi OVer ma 
skiner til sortering, udregning, sam 
mentælling og udskrivning til bog- 
holderimæssige formål. Hvad der en 
gang er hullet i kortene, udgør et 
uforanderligt tekst_ og talmateriale, 

----------- 
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som automatisk vil blive registreret 
ens, hver gang det anvendes i nye 
opstillinger. 

Det er den stærkt udviklede tek 
nik, der ligger bag hulkortene, som 
gør, at disse processer kan foregå 
hurtigt og effektivt. 

Men maskinerne alene gør det 
ikke. Bag hver eneste operation står 
nemlig den menneskelige indsats. 
Foran hver enkelt arbejdsgang fore 
står et stort og kompliceret arbejde 
med indstilling og styring af samt 
lige maskiner, der skal anvendes til 
den pågældende opgave. 

Bedst med en gradvis overgang 
til hulkort 

Når der indføres hulkort i en virk 
somhed, er det erfaringsmæssigt 

Centrolortlrekontoreret. Hr. C . .J • Iacobsen 
og hans assistent, Klem, modtager ordrerne 
fra .~algsafdelingeme. 

bedst gradvis at lade systemet over 
tage sine forskellige funktioner. 

Da man i sin tid startede systemet 
hos Philips, omfattede det derfor 
kun salgsanalyser og omsætnings 
opgørelser, og til den videre talmæs 
sige behandling af dette materiale 
støttede man sig til I.B.M. 's service 
bureau. 

Man er på nuværende stadium gået 
et skridt videre, idet man nu også 
udarbejdet lagerregnskaberne og fo 
retager fakturaudskrivningen for 
lamper og smapp-artikler. Indtil vi 
dere vil de øvrige funktioner blive 
gennemført med almindelig »gam 
meldags« fakturering. 

For Philips fabriks vedkommen 
de har man allerede en del opgaver, 
som i fremtiden yderligere vil kunne 
følges op. 

Fru G. Andreassen kontrollerer ordresed 
lerne og indstreger de forskellige .wMJle 
rende oplysninger. 



Kortmaterialet findes frem. Det er frk. Vinnie 
Mikkelsen, der varetager denne opgave. 

En ordres vej ... 

For at få et indtryk af hulkortenes 
vej gennem afdelingen foreslår fuld 
mægtig J. Cortsen, at PAPæsken føl 
gel' en ordre fra ordreudskrivning til 
færdig faktura. 

Vi begyndte i centralordrekonto 
ret, hvor hr. C. J. Jacobsen mod 
tager alle ordreformularer fra salgs 
afdelingerne. Hr. Jacobsens kontor 
foretager nummerkontrol og tids 
stempler alle ordrer. 

Desuden påføres supplerende op 
lysninger af betydning for de senere 
funktioner. 

Kommercielt lager ekspederer der 
efter ordren, og så går den ind i 
selve hulkortafdelingen. 

Den første, der modtager den her, 
er fru G. Andreassen, som foretager 

indstregningen af de rabatsatser, der 
skal bruges ved udregningen. 

Derefter frem tages de fornødne 
hulkort, d.v.s. kundekortet og de på 
gældende varekort. 

Hulningen er et kapitel for sig. 
Den foregår ved to hulningsmaskiner 
og udføres af frøken Ida Sundstrup 
og frøken Birgit Hansen 

Derefter kontrolleres hulningen 
ved en særlig kontrolmaskine af frø 
ken Aase Ekstrøm. Denne maskine 
kontrollerer med en særlig stift, at 
hulningen er rigtig, og stopper auto 
matisk ved den mindste unøjagtighed. 

Takket være den maskinelle be 
handling foregår disse funktioner 
flydende og uden standsninger af 
nogen art. 

Nu er vi inde ved »Calculatoren«, 
hvor udregningen af brutto- og netto 
beløbene foregår. 

I »Calculatoren« sker også kunde 
nummerkontrol samt udregning og 

Rigeligt af grene og blomster på væggene. 
Gitte Nielsen og Jette Doctermann. i vare· 
kortlcartoteket. 



Kontrolhulning. Frk. Aase Ekstrem, 

check af statsafgifterne. Mulighe 
den for en 100 % afstemning er 
til stede, takket være de maskinelle 
operationer. 

Den sidste maskine, som ordren 
passerer, er »Tabulatoren«, som skri 
ver den færdige faktura. 
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Hulningen foretages ved disse to maskiner. 
Fra venstre Birgit Hansen og Ida Sundstrup. 

Ordrens vej er dermed afsluttet, 
og fakturaen kan derefter puttes i 
postkassen - og historien er til 
ende. 

Det vil sige det er den altså 
slet ikke alligevel. 

For, fortsætter fuldmægtig Cort 
sen, af de oplysninger, som man un 
der disse operationer har fået på hul 
kortene, kan der nu udarbejdes salgs 
oversigter , . omsætningsopgørelser og 
lagerregnskaber til f. eks. ledelsen, 
markedsanalysen og budgetafdelin 
gerne. 

Og det er blandt andet her, hul 
kortene har deres store betydning. 
Ved hjælp af dette system kan man 
nemlig på den kortest mulige tid 
udarbejde næsten alle tænkelige 



Kaj Lindgren ved »Calculatoren«. 

Fakturering på Tabulator-maskinen. Det er 
Mogens Berultsen, der »opererer «, medens 
.T. Cortsen. ser til. 

Fuldmægtig J. Cortsen. 

opstillinger og statistiske beregnin 
ger, som man tidligere helt har måt 
tet opgive at foretage på grund af 
de tidsmæssige problemer, der var 
forbundet med så store udregninger. 

Lad mig til sidst sige, slutter fuld 
mægtig Cortsen, at fordelen for virk 
somhederne ikke så meget ligger i 
besparelsen af arbejdskraft - i man 
ge tilfælde kræver hulkort endog 
større personale - men deri, at de 
oplysninger, man ønsker, kan laves 
omtrent omgående og i et omfang, 
som man tidligere ikke drømte om 
var muligt. 



H , ' 

PÅ 
BESØG 

Man starter i forhallen. 
John Petersen, 

ind købsa fdel ingen. 
forestår rundgangene. 

Hulkortaldel ingen 
aftvinger altid 
de besøgende den 
største respekt. 

HOS 
Fabriksbesøgene for hovedkontorets 
personale har fået en aflægger - 

HINANDEN 
N u er denne gensidige orienterings 

tjeneste iøvrigt blevet udvidet til også at 
omfatte besøg på Industrigården for fa 
brikkens medarbejdere. 
Disse rundgange ledes af hr. John 

Petersen, indkøbsafdelingen, og John 
Petersen oplyser over for PAP æsken, at 
det er med stor glæde, at man tilrette 
lægger disse arrangementer. 

Medarbejderne er glade For denne 
orientering, og under rundgangene bli 
ver der stillet en lang række spørgsmål, 
der alle giver indtryk af den interesse, 
man viser rundgangene. 

På en virksomhed som Philips er rund 
gangene for personalet af den største 
betydning. 

Det er også derfor, at rundgangen på 
fabrikken er blevet modtaget med udelt 
tilfredshed blandt medarbejderne på 
Industrigården. 
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Fordelene ved indvendigt matte glødelamper og Argentalamperne 
Den indvendigt matte ikke dyrere end den klare 

Hvorfor står der ikke klare lamper 
på personalerekvisitionerne? 

Dette spørgsmål har PAP æsken 
rettet til Philips lampeafdeling, og 
her er svaret: - Da vi gik over til 
den nye formular til bestilling af 
lamper, blev den trykt med kun 
imatte lamper og Argenta. 

Prøv at se på ovenstående billede; 
den imatte lampe er meget behage 
ligere at se på end den klare, den 
giver en bedre lysfordeling, og lys 
tabet ved imatteringen er mindre end 
1/2 %, altså praktisk taget lig O. 

Argentalamper giver et endnu blø 
dere lys end den imatte lampe, men 
her må man regne med et lystab på 
ca. 5 %. 

Disse 2 lamper har så mange for 
dele, som den klare ikke har, så hvor 
for ikke bruge en bedre lampe, når 
prisen for imatte og klare er den 
samme. 

Se engang på en opal kuglebelys 
ning i køkken eller badeværelse, 
hvor De har en klar lampe siddende. 
De vil da se, at det ser ud, som om 
kuplen er revnet. Det er glødetråden 

Blad venligst frem lil side 15. 
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TIL CYKELLØB 
MED FIRMAET 

Da Philips inviterede 1100 
medarbejdere til cykelløb 

Der var 100 % tilslutning, da 
Philips nogle dage før jul inviterede 
medarbejderne ind for at overvære 
udtagelsesløbet til Europakriteriet - 
et tre timers parløb på vinterbanen i 
København. 

1100 medarbejdere og deres fa 
milie var samlet i Forum den aften, 
og stemningen var på højeste gear. 

Det var tempoet også, da man or 
ganiserede arrangementet, og det var 
kun takket være beredvillig hjælp 
fra hr. Thomas Hansen, fabrikken, 
og hr. A. Echardt, økonomikontoret, 
og en række flinke damer, at arran- 

De tre raske piger i billetuddelingen på 
hovedkontoret. Fra venstre Gurli Hansen, fru Steen 

og Jette O Isen (i kanten af bi Heder}. 

gementet med billetuddelingen og 
regnskabet lykkedes på den korte 
tid, der var til rådighed. 

Vi bringer her nogle billeder fra 
F orurn og fra billetuddelingen på 
hovedkontoret. 
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Glimt fra Forum under tre timers parløbet. 




