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29. JANUAR

1970

15. ÅRGANG

Et jubilæum i EDB-æraen:

FØRSTE HULKORT FOR 25 AR SIDEN
Hulkortlister for fabrikkens varelager præsenteredes ved årsskiftet i 1945
Jørn Gilsaa i aktion.

JØRN GILSAA VANDT
BAD M I NTD NMESTERSKAB

Underdirektør H. Bertelsen (th) og afdelingscheferne K. Skaarup og J. Cortsen (tv) ved det nyeste
EDB-anlæg med operatør E. Normark ved kontrolpulten.
Et år efter at Philips har introduceret
sig på
det danske EDB-marked, kan selskabet markere et beskedent jubilæum på et felt, der
grænser op til den elektroniske
databehandling.
Ved årsskiftet var det nemlig 25 år siden
den første hulkortliste
blev præsenteret hos
Philips. Det var indledningen til en interessant udvikling
i selskabets
administration.
Den medførte større effektivitet
og afskaffelse af tungt rutinearbejde.
Som et kuriosum kan det nævnes, at Philips
på en måde allerede året forinden havde fået
sine første hulkort:
En af de modstandsmænd, der - i al diskretion - holdt skydeøvelser med pistol i et af lagrene i Jenagade, sendte en nat i 1944 ved en fejltagelse et par skud gennem en kartotekskasse. Philips var altså forberedt
på hulkort-æraen I
Vi har aldrig hah en kikser
Om indførelsen af hulkort-udstyr
hos Philips
fortæller direktør Max Poulsen, der også for
25 år siden som regnskabschef
havde ansvaret for administrationen:
- Det begyndte i 1940, hvor konsulent Lykke
Hansen fra firmaet Max Bodenhoff, som på
daværende tidspunkt repræsenterede
IBM i
Danmark, fortalte os om de store fordele,
vi ville opnå ved at anskaffe hulkort-udstyr.
Det var et pionerarbejde,
han udførte, og
Lykke Hansen - der senere blev direktør for
IBM - fik da også i 1944 aftalen om at
servicere fabrikken i Jenagade.
Det var den daværende kontorchef i fabriksadministrationen,
nuværende direktør S. A.
Windelin,
som etablerede
systemet,
mens
O. Gulev forestod det daglige arbejde.

- Vi er gået langsomt

frem, fortsætter
direktør Max Poulsen, - og det gør vi også i
dag. Forberedelserne
skal være j' orden. Det
giver sikkerhed. Vi har aldrig haft en kikser,
hvilket vist er ret ualmindeligt.
Og det er
måske grunden til, at vi aldrig fra de kommercielle afdelinger har mødt modstand ved
indførelse af nye og forbedrede systemer i
hulkort eller EDB. Når vi har anskaffet nyt
(fortsættes side 2)

PRODUKTIVITETSKOMITE
I Philips Radio A/S er der for nylig oprettet
en produktivitetskomite.
Den består af repræsentanter
for
produktionsledelsen,
de
tekniske hjælpeafdelinger
og de timelønnede arbejdere. Komiteens formand er produktionschef O. Steinmetz.
Formålet med oprettelsen
af produktivitets-

Philips har fået en KFIU-begyndermester
i
badminton.
Efter at have spillet tre hårde
kampe i unionens begyndermesterskaber
var
Jørn Gilsaa søndag den 4. januar nået til
finalen i herre-single.
Også den vandt han,
med resultatet
15-12, 15-7 - og han var
dermed nået til tops.
Badmintonafdelingen
er i øvrigt i fuld gang
med den interne turnering,
hvortil 17 spillere har meldt sig. De skal inden den 14.
april spille sig gennem 66 kampe, før Philips-mesteren
i badminton 1970 kåres.
Alle deltagerne i turneringen er .herrer, desværre. Interessen hos det såkaldt svage køn
gav sig kun udslag i to tilmeldinger,
og det
er ikke tilstrækkeligt
til, at damerne kan
deltage. Svage plejer vore piger nu ikke at
være i badminton, så de vender forhåbentlig
frygteligt
tilbage.
Badmintonafdelingen
har i øjeblikket 60 aktive spillere, hvoraf de 15 er damer.
Hugo Bentzen

I PHILIPS

RADIO

komiteen er at udbygge kontakten
mellem
ledelsen og medarbejderne
i produktionssektoren i spørgsmål af generel karakter og tillige at få fremkaldt forslag til produktivitetsfremmende
foranstaltninger
i videste
forstand samt få fastlagt deres videre behandling.
(fortsættes side 4)

Produktivitetskomiteen ved det ugentlige onsdagsmøde. (Fra venstre) J. Gottlieb, H. Helsfeldt, Sv. Loft,
G. Dyrstad, Cai Petersen, John Jensen, C. Hermann, O. Steinmetz (formand), S. Janlev, fru Anna
Kristensen, B. Hildebrandt, B. Greibe, G. Makholm og H. Ørum, K. Frohlich, Herbert Hansen og E. Lassen er ikke med på billedet.

(fortsat fra side 1)

lede. kortene og derpå ved m.ånedsafslutningen leverede
fær4jge
reJlnskabslister.
De
første, der prod'1c'eredes', 'var de såkaldte
H-lister over fabrikkens varelager.
Kort tid efter anskaffede Philips selv udstyr
til at producere
hulkort. Udstyret blev af
daværende fuldmægtig, nu underdirektør,
A.
Echart beskrevet
således 'i .Papæskøn " i
maj 1948: "Grundmaterialet
registreres
på
hulkort ved hjælp af en hullemaskine,
der
er forsynet med et tastatur, som ligner tastaturet på en 1 O-tangents regnemaskine. Da
disse kort er grundlaget for samtl ige opgaver, man senere stiller til hulkortmaskinen,
er der indskudt en sikkerhedsventil,
kontrolhullemaskinen.
Den "afføler",
om kortet er
hullet rigtigt."
Disse hullemaskiner
støjede
frygteligt,
hvorfor
de sammen med hulledamerne blev anbragt i en lydisoleret
box.
Hurtigt efter hinanden blev de forskellige
administrative
opgaver lagt ind på hulkort.
Først kom salgsbogholderi
og omsætningsopgørelser
og i 1950 kreditorbogholderiet.
Fakturering
af lamper indførtes i 1953 og
efterfulgtes
af flere
af de kommercielle
grupper i de følgende år. Fabrikkens
lønningsbogholderi
kom på hulkort
i januar
1958, og tre år senere fulgte det øvrige
gageregnskab.

udstyr, har vi altid - som en ekstra sikkerhedsforanstaltning
- kørt med det hidtidige
udstyr sideløbende i en periode. Ved starten i december 1944 leveredes bilag
til servicefirmaet
Max Bodenhoff, som hul-

Ikke alle opgaver egnet for hulkort
Ikke alle opgaver viste sig egnet for hulkortbehandling.
Således var grammofonplader en overgang inde i billedet, men det var
ikke rentabelt
kun at foretage fakturering.

Direktør S. A. Windelin og prokurist O. Gulev ved
hulkortudstyret,
der nu fejrer 25 års jubilæum, og
som stadig anvendes ti I visse rutiner i EDB-afdelingen. I baggrunden står tabulatoren og foran ses
hwllemaskinen.

HULKORT I 25 ÅR

Direktør Max Poulsen og underdirektør
H. Bertelsen overværer, at daværende direktør N. B. Sommerfeldt i 1964 indvier det første EDB-anlæg.

Det var for dyrt på denne måde at producere de ønskede statistiske
oplysninger.
Udstyret er ændret flere gange i årenes løb.
I maj 1953 leveredes et komplet hulkortanlæg, hvori indbefattedes
en ny tabulator,
420, som flere administrationsfolk
stadig
mindes med en vis gru. Det var model nr. 3,
og den voldte svare vanskeligheder
af teknisk art - uden at det dog mærkedes udadtil. (En tabulator er hovedmaskinen
i systemet. Den får sine instrukser
gennem hullerne i kortene, og foruden at skrive, lægge
sammen og trække fra kan den automatisk
vise sub-total og grand-totaL)
1963 blevet
skelsættende år. Der blev truffet beslutning
om overgang til elektronisk

MED DANSK RØ
I DET FJER
Tre m.edarbejdere fra ORT til inte
Tre Philips-medarbejdere
er for nylig vendt
hjem fra en interessant og udbytterig tur til
det fjerne østen. Det er direktør, civilingeniør P. Friis, salgschef, ingeniør Ove Kuhl
og overingeniør
Willy
Kjeld,
alle Dansk
Røntgen-Teknik AIS.

Direktør

P. Friis forsøgte

også - og med held - at spise med pinde under besøg i et japansk

hjem.

Dansk Radiologisk Selskab havde arrangeret
turen som en charterrejse
med deltagelse af
80 førende danske radiologer, ingeniører, fysikere og ledende administratorer
fra landets største hospitaler. Målet for rejsen var
den 12. internationale
radiolog-kongres
i Tokyo, som samlede seks tusinde deltagere
fra hele verden.
Om selve
kongressen
fortæller
direktør
Friis: - Det var meget interessant
at se,
hvad de forskellige
verdensdele præsterede
på vort specielle felt. De europæiske firmaer
var så absolut førende, og vi undrede os
egentlig
over, at USA viste så beskedne
stande og ikke særligt avanceret udstyr. De
japanske firmaer havde til medicinske
formål et elektronisk
udstyr, der var højt udviklet, mens det røntgenmæssige
var ret
uinteressant.
Udstillingsarealet
var på mere end 3.500
kvadratmeter. Philips og Siemens havde som
de to største udstillere hver en stand på ca.
400 kvadratmeter.
Philips' stand var smukt
og harmonisk opbygget og viste store nyheder, specielt inden for neuroradiologien.

Ved receptionen i Tokyo for de tilrejsende
og salgschef, ingeniør Ove Kiihl i selskab

Philips-medarbejdere
er (fra højre) overingeniør Willy
med to søde geishaer, der også er ansat hos Philips.

Kjeld

En af de mere rekreative
oplevelser
opholdet
i Tokyo var en reception,

under
hvor

databehandling. Det første IBM-anlæg" 1440"
blev taget i brug i september-oktober
året
efter. Hvor der hidtil havde været arbejdet
på basis af et kort-kartotek,
indlæstes oplysningerne nu på pladehukommelser.
Indførelsen af EDB betød en væsentlig forkortelse
af
leveringstiden,
så månedsafslutningen
nu er
70 % ·hurtigere end på hulkort.
I april 1969 blev det nyeste EDB-anlæg indviet. IBM 360 skriver dobbelt så hurtigt som
1440, og hukommelsen er tre gange større
på de samme plader. Men det tilhører nutiden og fremtiden, som vi vil vende tilbage
til i en senere artikel om Philips' interne
EDB-administration
og om koncernens egne
bidrag til denne nye og spændende teknik.

GAGEUDBETALING 11970
Gageudbetaling til funktionærer
sker i indeværende år - som hidtil - den sidste fredag
i hver måned, dog med undtagelse af månederne marts, april og december. I disse
måneder er den sidste fredag en helligdag,
og udbetalingen sker i stedet på tirsdagene
31. marts, 28. april og 29. december.

PPR SKAL HAVE NYT NAVN
PPR (Personaleforeningen
Philips Radio) skal
have nyt navn, idet den også omfatter funktionærer i Philips Elapparat og Repax. Hvad
PPR skal hedde i fremtiden, afgøres ved generalforsamlingen
i Jenagade fredag den 27.
februar kl. 16.45.

iNTGEN-TEKNIK
NE ØSTEN
rnational radiolog-kongres

i Tokyo

Philips var vært for de mere end 300 tilrejsende Philips-medarbejdere
fra hele verden, og hvor gæsterne blev opvartet af små
søde geishaer.
Ingeniør Klihl fik i øvrigt lejlighed til - lidt
ufrivilligt
- at stifte bekendtskab
med japansk røntgen-udstyr.
Det skete i Tokyo,
hvor kantstenene
på grund af hyppige og
kraftige regnskyl er særligt høje. Selvom
han havde sin kone under armen, faldt han
og brækkede håndleddet, som måtte lægges
i gips på et japansk hospitals skadestue.
Kuhl kunne dog sammen med de øvrige
danske deltagere fortsætte på en kort rundrejse til Fujijama bjerget, Perleøen og de
mange meget smukke templer
og enorme
Buddhaer. Rejsen i Japan sluttede
i 220
km's fart med verdens hurtigste tog til Osaka. Det er denne by, der med sine fire millioner indbyggere skal være vært for verdensudstillingen
.Expo 70" næste år.
Direktør Friis slutter sin beretning med at
fortælle
om den anstrengende
hjemrejse,
der gik over Hong Kong til Bangkok med det
flydende marked og 40 graders varme og ti I
Nepal, hvor befolkningen mange steder lever
som i middelalderen.
Fra Nepal gik det i et
stræk
over Calcutta,
Karacchi,
Teheran,
Athen, Rom, Zurich og Frankfurt til København, og vi faldt udmattede om i vore senge
efter 46 timer på farten - efter en interessant og udbytterig tur til det fjerne østen.

ER
DE
HYPOKONDER?
~_)-

.,
.1.

LÆGEN SKRIVER

Mange mennesker lider af overdreven sygdomsfrygt - også kaldet hypokondri. For
at gøre det muligt for enhver selv at måle graden af sin eventuelle hypokondri har
man fra lægelig side opstillet 15 spørgsmål, som vi neden for gengiver sammen
med en række typiske svar på hvert spørgsmål. Har De lyst til at prøve Dem selv,
så sæt under hvert spørgsmål kryds ud for det svar, som ligger nærmest ved det,
De selv ville have givet. Prøv at være så oprigtig som muligt og tænk ikke på, hvilket svar der er ønskværdigt - "snyder" De, kunne De let blive overrasket!

Hvad ville De svare på disse 15 s.pørgsmål?
Når en tilfældig bekendt spørger: "Hvordan
har De det?" svarer De da:
a) hvordan har De det?
b) tak, godtl
c) ikke helt godt
d) med at beskrive Deres symptomer.
Når De står op, føler De Dem da:
a) i vældig fin form
b) nogenlunde vel til mode
c) ikke helt i orden
d) undrer De Dem over, at De overhovedet
er i stand til at stå op.
Da De blev rask efter Deres sidste sygdom,
fortalte De da venner og bekendte, at doktoren havde sagt:
a) at det kun var et let anfald
b) at det en overgang var risikabelt
c) at De havde været på sammenbrudets
rand
d) at det var tvivlsomt,
om nogen anden
kunne have klaret et så svært anfald.
Hvis De får ondt i hovedet •••
a) tænker De så på noget andet
b) giver De Dem til at grunde over, hvad det
kan være
c) ringer De til lægen
d) begynder De at tænke på, hvordan Deres
mand/kone skal kunne klare sig alene.
Hvad synes De om Deres læge:
a) gør han det bedste for Dem
b) tager han sig ikke særligt af Dem
c) lægger han ikke tilstrækkelig
vægt
hvad De siger
d) bryder De Dem ikke om ham.
Når De fortæller Deres venner
De har det, er disse da:
a) sympatisk lyttende
b) nogenlunde interesserede
c) som om de keder sig lidt
d) direkte ubehageligt berørte.

på,

om, hvordan

Mener De, at Deres besværligheder
er:
a) de samme, som andre mennesker har
b) lidt for sig selv
c) usædvanlige
d) enestående
Hvordan er det at komme tilbage
efter en sygdom:
a) behageligt
b) til at holde ud
c) besværligt
d) faktisk for meget for Dem.

til arbejdet

Hvis De bliver forkølet, viser det sig så oftest ved:
a) at De hoster og snøfter
b) at De har lidt temperatur
c) at De får heftigt feberanfald
d) at det tit er lige ved at udvikle sig til
lungebetændelse.
Hvis De føler en stikkende smerte i ryggen
om søndagen:
a) holder De så lidt inde med eventuelt legemligt arbejde
b) bruger De varmepude eller lignende
c) går De til sengs et par dage
d) studerer De en lægebog grundigt for at
finde ud af, hvad det kan være.
Bruger De hovedpinetabletter,
sovetabletter
eller beroligende midler:
a) når lægen ordinerer det
b) sjældent
c) bare en gang om ugen for at være på
den sikre side
d) hver dag, fordi det er nødvendigt.
Når De mærker en smerte,
a) bare lidt smerter
b) en gnavende smerte
c) meget pinefuldt
d) helt ubeskriveligt.

er det så:

Når lægen ordinerer en medicin:
a) holder De Dem da til den foreskrevne
dosis
b) tømmer De flasken eller tabletæsken
c) kommer De tilbage for at få mere
d) lader De det stå, fordi De ved, at der
alligevel
ikke er nogen medicin,
der kan
hjælpe.
Når De føler Dem utilpas og lidt svimmel:
a) sætter De Dem så ned og tager det
roligt
b) indskrænker De rygningen
c) prøver De at tage lidt af den medicin,
som familien har stående
d) går De i seng og sørger for at blive ordentligt undersøgt.
Hvordan med hjertet:
a) er det i orden, såvidt De da ved
b) ved De, at det er i orden, fordi De har
ladet det undersøge
c) er det tilbøjeligt til at banke for heftigt
d) føler De, at det engang imellem er helt
galt.

FØRSTE LØNUDBETALING
MED KILDESKATTETRÆK
Torsdag den 15. januar foretoges den første
lønudbetaling
med kildeskattetræk.
I G-bygningen i Jenagade, hvor Repax-medarbejdere
sørger for 100 procent afprøvning af farveTV, udleverer
A. Boisen lønningsposer
til
Kurt Petersen, Jan Dvoracek, Tony Nielsen,
Erik Jørgensen, Niels Jensen, Dirch Petersen, Jørgen Esbensen, Jan Kunovsky, Jens
Thorsen og (siddende)
Kurt Bøje Petersen.

1401 vaccineret mod A-influenza
Da influenza-epidemien
i december
nåede
Danmark, tog bedriftslæge J. Hagelsten med
prisværdig
hurtighed skridt til at vaccinere
medarbejderne.
Alle fik tilbudet, og 1401 eller tre fjerdedele af alle ansatte meldte sig
til .Honq-Konqv-vacclnatlonen,
som forebyggede eller svækkede a-influenza-angrebet.
Det er meget vanskeligt
med fuldstændig
sikkerhed at måle resultaterne af vaccinationen. Men i forhold til rapporterne
om angrebet på hele den danske befolkning,
må
det siges, at det har virket, endog særdeles
effektivt.
I Jenagade-området,
som i kraft
af de mange ansatte er statistisk
mest pålideligt, var der snarere tale om en faldende
fraværs-procent.
I første og anden uge af
december var der gennemsnitlig
63 og 56
fraværende pr. dag. I tredie uge, hvor vaccinationen fandt sted, var der 52. Og tager
man den første hele uge af januar, faldt
tallet til 51 i gennemsnit pr. dag.

25 års jubilæum
Teknisk overassistent
Arne Techt, Repax,
fejrer mandag den 2. februar sit 25 års jubilæum. Det markeres ved en reception kl.
10.30-12 i mødelokale C, Jenagade 22.

Tak
Jeg bringer alle,
min jubilæumsdag
melig, en hjertelig

der var med til at gøre
så festlig og uforglemtak.
O. G. Christiansen

50 MEDLEMMER

Den første tirsdag i hver måned mødes frimærkeklubbens
medlemmer i mødelokale C
i Jenagade. De begynder kl. 16.30, og over
en kop kaffe går snakken livligt om filateliens spændende område.
Sv. Høj, Repax, der er klubbens fungerende
formand, fortæller,
at klubben nu og da inviterer en foredragsholder
ti I at udvide medlemmernes frimærkehorisont.
Sidst var det
en frimærkehandler,
der fortalte om omsætning af frimærker,
og som i øvrigt viste en
del specialiteter.
BI. a. sås en 4-blok 2 rigsbankskilling,
der var sine 100.000 kroner
værd.
Størst interesse er der dog for at sidde og
udveksle erfaringer og bytte frimærker.
For
at få flest mulige af de 50 medlemmer til

VAR DE HYPOKONDER?
Svaret på, om De er ramt af hypokondri,
findes ved at omregne besvarelserne
i spørgeskemaet
på side 3 til points. Hvert afkrydset a regnes til 5 points, b til 3, c til 2
og d till
point. Læg derpå de 15 point-tal
sammen. Bliver resultatet
mere end 62, er
De enten usandsynlig sund - eller helt upålidelig I Ligger resultatet
mellem 42 og 62
points, er De et sundt og normalt menneske, der lige har tilstrækkeligt
med smågener til også at føle sig godt tilpas. Har
De mellem 22 og 42 points, skal De begynde
at interessere Dem for noget andet end Dem
selv. Har De mindre end 22 points, er De
formodentlig
udtalt hypokonder - men skulle
De være begrundet uenig heri, bør De måske for en sikkerheds
skyld gå til Deres
huslæge.

PRODUKTIVITETSKOMITE

Statsaut,

revisor

Sv. Blankholm,

HD.

A R,

2 GANGE HD
OG STATSAUT. REVISOR

3O

Revisor Sv. Blankholm, 30 år, ansat i revisionen, har tidligere
erhvervet to handelsvidenskabelige
diplomer (HD), først i regnskabsvæsen og siden i organisation.
Nu har Blankholm bestået endnu en eksamen - som statsautoriseret
revisor.
Det
skete på rekordtid
og med et meget fint
resultat.
Tillykkel

I FRIMÆRKEKLUBBEN

(fortsat

fra side 1)

Produktivitetskomiteen
er forslagsgivende.
Det forstås således, at forslag til forbedringer og løsning af problemer kan fremsættes
uden i øvrigt at blive detailbehandlet
under
selve mødet. Løsning af de enkelte opgaver
foregår i arbejdsgrupper,
der normalt får en
tidsfrist
til løsningen. Grupperne sammensættes under hensyntagen tilopgavens
art,
og der vil ofte blive indkaldt medarbejdere
uden for selve komiteens kreds.
Når. arbejdsgrupperne
har løst de stillede
opgaver, forelægges
løsningerne for komiteens formand, som tager stilling til, hvorvidt løsningerne
umiddelbart
skal gennemføres, eller om de skal behandles yderligere.
Alle ansatte i produktionssektoren
har ret
til at fremsætte forslag til produktivitetskomiteen, enten gennem komiteens
medlemmer eller skriftligt til formanden.

at møde, trækkes der som regel lod om mødepræmier.
Det er selvfølgelig
frimærker.
Fru B. Fiurendal,
Revisionen,
er klubbens
dubletleder
og har ansvaret for cirkulation
af frimærkehefter,
hvorfra medlemmerne kan
udvælge mærker, som de er interesserede
i
til deres private samling.
Kassereren,
E. Schwanenfluqel,
sørger for
opkrævning
af kontingentet,
der er på 3
kroner pr. måned. Philips-medarbejdere,
der
er interesserede
i at høre mere om klubben, kan henvende sig til E. Schwanenfluqel
på lokal 617 eller til Sv. Høj på lokal 811.

Bridgeafdelingen :
TO PAR I MESTERRÆKKEN
Bridgeafdelingens
holdturnering
ved ti borde
- spillet over ni aftener - blev vundet af H.
Øberg/R. Øberg - E. Eenberg/ Anne Jensen
med 18 points. Nr. 2 fik 13 points. Turneringen blev spillet som et handicap med
-:-- 53 points til det stærkeste hold, der blev
nr. 3 med 13 points. (Top pr. aften 8 points.)
Den 17. december spillede vi en lille juleturnering,
hvor vi trak lod om makkerne.
Turneringen blev vundet af fruerne R. Øberg
og Jytte Kenfner. Bagefter hyggede vi os
med en kop kaffe.
I KFIU's parturnering,
hvor vi har fem par
med, fik vi efter de indledende runder to par
i mesterrækken
og et par i A-rækken.
I KFIU's holdturnering
har vi et hold i Brækken, hvor det stadig klarer sig pænt.
Poul M. Hansen

Det var bedriftsværns-medlemmer
I mund-ti l-næse instruktionen,
som omtaltes
i sidste nr. af "Philiskopet",
var det fejlagtigt opgivet, at der deltog sikkerhedsfolk
fra Jenagade. Der skulle stå medlemmer af
bedriftsværnets
redningstjeneste.
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