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23. ARGANG

IKKEVERDENSMESTREIALT
MEN VÆLDIG GODE TIKÆMPERE
Der sker en masse ting i øjeblikket i Afdeling for Industri og Forskning i
Philips Elektronik-Systemer
AIS

"Industri og Forskning« sælger bl.a. atomfotospektrometre
til forskningscentre.
Nielsen (tv.) resultatet af en undersøgelse med Kai Thingsig og O. B. Schrøder.

Industri og Forskning er en del af Philips
Elektronik-Systemer
A/S. I det daglige arbejde er I & F delt op i tre salgsgrupper, nemlig måleinstrument-, industriautomationsog
analysegruppen,
samt projekt- og servicegrupper. lait 30 medarbejdere,
Grupperne servicerer industri og forskningscentre, men produkterne, de markedsfører,
er så vidt forskellige, at en opdeling er nødvendig.
Måleinstrumenter
er mange ting
Gruppen for måleinstrumenter,
der ledes af

Her diskuterer

NY FACADE pA INDUSTRIGARDEN: I forsøget på
at finde en ny facade til Industrigården
er der nu
ophængt et nyt prøvefelt. Hans O. Nielsen fra forvaltningsafdelingen
(th. i vinduet) diskuterer den
nye aluminiumsbeklædning
med John Petersen.
Stueetagens beklædning består af glasfiberarme~ede betonelementer.
Arbejdet
med prøveophængningen blev udført hurtigere end ventet, og
de foreløbige erfaringer viser, at montering af ny
facadebeklædning
kun vil berøre de enkelte kontorafsnit i en kortere periode. Det prøvefelt, der
blev opsat for et par år siden, har ikke givet tilfredsstillende resultater.

Børge

O. Tønnes Pedersen, har seks medarbejdere,
fire i København og to i Arhus, som tager sig
af salget henholdsvis øst og vest for Storebælt. Og de har nok at se til.
For på trods af nedskæringer mange steder,
både i den private og offentlige sektor, går
salget af måleinstrumenter strygende.
Produktionen
af måleinstrumenter
startede
for år tilbage, i modsætning til mange af de
andre produkter, der markedsføres i 1& F. Da
radio- og TV-produktionen
rigtig satte igang,
startede Philips i Holland en produktion af
(fortsættes side 2)

ØRERINGE OG LOMMEREGNERE STJALET: Der
er fredeligt på Strandlodsvej i weekenden. Så fredeligt, at en eller flere tyve har haft god tid til at
endevende skabe og skuffer i Professionel Service den sidste weekend i september. Resultatet
blev småt: Kun lommeregnere og andre småting.
Pengeskabet blev væltet og brækket op, så isoleringen af pulveriseret ler flød ud over et stort område, men pengekassen
med en beskeden beholdning af kontanter kunne de ikke få fat i. Den
mest interessante gevinst for tyvene var nok de
øreringe, som John Stockbridge havde gemt på
kontoret, for at hans kone ikke skulle finde dem
derhjemme forud for fødselsdagen.
De ubudne
gæster havde skaffet sig adgang ved at knuse en
rude med en akkumulator.

HVAD SKER DER I LIGESTILLINGSGRUPPEN?
Fra Jeanette
modtaget:

Jacobi,

Finax A/S, har vi

Medarbejdermålsætningen
siger bl.a.: -Der
skal gives såvel kvindelige som mandlige
medarbejdere m ulighed for en personlig udvikling, og gennem tilbud om træning og uddannelse skal det tilstræbes, at den enkeltes
kvalifikationer anvendes bedst muligt til fordel for medarbejderen selv og for virksomheden. Træning og uddannelse af medarbejderne skal også sikre, at besættelse af stillinger på alle niveauer i videst muligt omfang
sker ved intern rekruttering, og der skal også
i denne henseende.være fuld ligestilling mellem kønnene«.

Bliver denne målsætning efterlevet i vores
virksomhed? - Det nedsatte man en Ligestillingsgruppe til at finde ud af - for ca. 1V2 år
siden, og hvad er der så kommet ud af det?
De oplysninger, der er blevet frigivet, har været yderst sparsomme, og vi har ingen information fået om, hvad man drøfter på disse ret
hyppige møder.
Dette skal ikke være en »næse« til kvinderne i
gruppen - de har vores fulde støtte - men
måske en påmindelse om, at vi er mange, der
undrer os over denne tavshed.
Der står mange ting i medarbejdermålsætningen, bl.a. »Iuld ligestilling mellem kønnene«. Bliver dette overholdt? - Har man i l-ige-

stillingsgruppen
fundet ud af en måde at
»MALE« på?
Vi er mange på Philips, som kunne ønske en
meget bedre orientering
omkring
disse
spørgsmål - måske gennem afholdelse af et
møde, hvor hele Ligestillingsgruppen
mødte
op - orienterede og besvarede spørgsmål.
F.eks. disse:
1) Har man fundet frem til -måle-rnetoder,
der kan belyse, om medarbejdermålsætningen er opfyldt?
2) Bliver medarbejdermålsætningen
overholdt?
(fortsættes

på bagsiden)

Et af afdelingens store projekter: Regulerings- og
styringssystemet
af AGA's nye iltfabrik på A~ager
blev i september af afdelingens
medarbejdere
præsenteret for en gruppe af ••Ingeniørsammenslutningen«s medlemmer.

GODE TIKÆMPERE
(fortsat fra forsiden)
måleinstrumenter
..til eget bruq«, Men efterhånden som der kom flere og flere radio- og
TV-fabrikker, begyndte man også at producere til andre end Philips-fabrikkerne.
Detvar
starten på de avancerede måleinstrumenter,
der i dag markedsføres og sælges af denne
gruppe.
Måleinstrumenter er mange ting, og idag findes der langt over 100 forskellige instrumenter: oscilloskoper, strømforsyninger, skrivere
osv. som svinger i pris fra 200 til 100.000 kr.
Produkterne
sælges først og fremmest til
elektronikindustrien,
forsvaret, de højere læreanstalter og radiobranchens
serviceværksteder. Men måleinstrumenter
indgår ligeledes i projekter, som industri-automationsgruppen tager sig af, og der bli'r stadig flere
og flere firmaer, skoler, højere læreanstalter
osv., der benytter måleinstrumenter i detdaglige arbejde.
Nye projekter er altid spændende
Industri-automationsgruppen
i Industri og
Forskning beskæftiger sig med alle former
for nøglefærdig instrumentering
til industrien. Gruppen ledes af W. Stelzer og har 6
medarbejdere.
Det er en gruppe, som er i rivende udvikling.
Den bli'r hele tiden præsenteret for nye opgaver - og de er altid spændende at løse.
Som W. Stelzer udtaler: Vi skal hele tiden
være parate til at sadle hesten om. Kundernes
krav og ønsker skifter ustandseligt, og vi bli'r
nødt til at følge med. Projekterne kan variere
lige fra elektronisk vejeudstyr til maskinovervågning og proceskontrol.
Kunderne kommer med et oplæg, som angiver deres behov
og ønsker, og ud fra dette skal vi så udarbejde
en total løsning - en nøglefærdig instrumentering. Det er jo ikke kun produkter, vi sælger
- men også ideer. Desuden spiller service af
produkterne
en uhyre vigtig rolle. Vi skal
være på pletten, når en af vore kunder skal
ha' hjælp. For det er store beløb, det drejer
sig om, hvis produktionen står stille. Ca. 80%
af vores omsætning går til firmaer, der eksporterer deres varer eller anlæg, så vores servicefolk kommer vidt omkring. De har været
så langt som Jugoslavien, Kuwait, Korea osv.
I øjeblikket satser vi og tror mest på datamat-systemer til styring af industrielle processer. Det bli'r den næste hest, vi skal sadle,
slutter W. Stelzer.
Avanceret analyseudstyr
Den tredie gruppe i Industri og Forskning er
analysegruppen, som ledes af Børge Nielsen.
Gruppen er nok den mest specialiserede, idet
den markedsfører så avanceret udstyr som
røntgenspektrometre
til undersøgelser
af
grundstoffer, elektronmikroskoper
til hospi-

taler og forskningscentre', !. samt udstyr til
overvågning
a!i'.Y9lnd-,p~ luftforurening.
I
mange tilfælde skal der arbejdes længe for at
sælge et produkt.
Kundekredsen
er for
mange af produkternes
vedkommende
ret
snæver, og udstyret meget specialiseret. Men
også for analysegruppen går det fint. Mens
..Philiskopet« var på besøg, indløb en bekræftelse på, at det fjerde elektronmikroskop
var solgt i år.
Godt fat i markedet
Kai Thingsig, som er leder af Afdelingen for
Industri og Forskning, ser optimistisk på afdelingens fremtid.
- Vi har i de sidste fem år oplevet en virkelig
fremgang. Det skyldes nok koncernens produktudvikling,
men i mindst lige så stor udstrækning den indsats, som afdelingens medarbejdere gør.
Produktudvalget
er meget bredt. Det bevirker, at vi aldrig bli' r verdensmestre samtidigt
på alle områder - men vi er vældig gode tikæmpere. Produktprogrammet
har gennemgået en radikal udvikling, og vi har godt fat i
markedet. Det gælder så at sige for alle produkter. Vi er en fleksibel afdeling, som altid er
åben overfor det, der sker i samfundet her og
nu, og vi disponerer derefter. Der er mange
punkter, hvor grupperne overlapper hinanden, og vi prøver i så stor udstrækning som
muligt at fungere som en helhed på tværs af
gruppeinddelingen.
Det giver det bedste resultat, slutter Kai Thingsig.
Layla.

Ole Bjørn Hansen fra måleinstrumentafdelingen
instruerer en af medarbejderne
i laboratoriet på
Københavns Amts Sygehus i Herlev i betjeningen
af et oscilloscop,
der benyttes til kontrol af det
omfattende laboratorieudstyr.

KORT NYT

om Philips
vI

Henrik Nørregaard, lokal 2372,

• Trods travlhed med at planlægge, opbygge og bemande Philips-standen på ..Kontor og Data 78« i Bella Center har Philips Data
Systemer haft tid til at sælge 17 nye computere i september.
• To tidligere Philips tillidsmænd sidder nu i
toppen af Kvindeligt Arbejderforbund.
På
den netop afsluttede kongres blev den hidtidige næstformand Ruth Løjbert valgt til formand, og Anna Kristensen rykkede ind på
næstformandsposten.
• Philips Elektronik Industri er efterhånden
blevet storleverandør til det norske teledirektorat. Denne gang har selskabet solgt 25
TV-målemodtagere, der skal installeres rundt
om på de norske fjernsynssendere.
• Afdeling for Industri og Forskning har
solgt et elektronmikroskop
til Rigshospitalet
i København. Mikroskopet skal anvendes til
diagnose-arbejde.
• Afdeling for Audio-Visuelle Systemer har
solgt et par af de båndoptagere, der bruges i
sproglaboratorier,
til et meget specielt formål. Båndoptagerne skal indgå i et telefonsvare-system i Handelsbankens nye EDB-central. Når der er fejl på EDB-anlægget, ringer
bankfilialerne for at få besked om, hvad der er
galt, hvilket blokerer EDB-centralens telefoner. Det er her, vore båndoptagere skal hjælpe. De kobles ind på telefonlinierne og giver
automatisk den, der ringer op, besked på,
hvad der er galt, og hvor lang tid detvil tage at
udbredre fejlen.

UDLÆRT
Kontorlærling
Ole Manza blev udlært
udgangen af september.

med

VETERANERNE pA BEAULlEU: Torsdag den 3. oktober mødtes 58 Philips-veteraner
p~ B,eaulieu ved
Strandvejen i Klampenborg. Efter middagen underholdt to medlemmer af Det Kongelige s operakor,

40 ÅRS JUBILÆUM

I

H. C. Aarup.

Onsdag den 1. november: Afdelingschef H.
C. Aarup, Philips Lampe A/S, Odense. Reception kl. 10 i demonstrationslokalet
i Odense.

25 ÅRS JUBILÆUM

MAX MØLLERS JUBILÆUM: Et meget stort fremmøde af forhandlere
og forretningsforbindelser
prægede 25-års jubilæumsreceptionen
den 2. oktober for fuldmægtig Max Møller, der leder Philips
Service-Center i Alborg. Men også internt blev han
hyldet: P. Afzelius takkede ham for hans store
faglige indsats og karakteriserede
ham som en
mand, der altid er glad, og hans kone blev berømmet for den store interesse, hvormed hun følger
sin mands arbejde. Herover står Afzelius mellem
(fra venstre) datteren Lis Max Møller, jubilaren, J.
N. Palle og fru Ruth Max Møller. På billedet til højre
kommer Poul Erik Mandrup med gaven fra jubilarens mange Philips-venner,
to Bjørn Wiinblad lysestager. Personalet i Alborg lykønskede tillige
med en kuffert, fra de øvrige service-centre
var
der en isspand og fra Personaleforeningen
Jylland en vin hilsen.

Sven Møller.

Torsdag den 2. november: Kontorchef Sven
Møller, Philips Elektronik-Systemer
A/S, Arhus. Reception kl. 10,30 på Graham Bells Vej i
Arhus.

TAK
En hjertelig tak til de rigtig mange, der glædede mig med gaver og opmærksomhed
i
øvrigt. Detvar med til, at mit jubilæum blev en
dejlig og festlig dag.
Max Møller.
Efter 24 interessante år i hall'en på Industrigården siger jeg tak til de mange, jeg fik et
nært og venskabeligt forhold til. Også min
sidste Philips-dag
blev hyggelig med de
mange varme håndtryk. Det dejlige tæppe,
jeg fik, ligger nu og minder om mange rare
Philips-mennesker.
Tage Møller.

hvorpå musikken spillede op til dans. Der blev .også tid til at bowle og spille billard eller besøge Dorte's
systue toruden at spadsere en tur i parken, inden bussen sidst på eftermiddagen gik tilbage til østerport.

Danmarks-kortet
i konferencelokalet
på Hotel
Hvide Hus var forsynet med ti lysende lamper - en
for hvert Service-Center
i landet - for at demonstrere for de europæiske servicechefer,
at Danmark har en landsdækkende
service inden for radio/TV og elapparater.

INTERNATIONALT
SERVICE-MØDE

IKØBENHAVN
Servicechefer fra 19 lande mødtes sammen
med serviceledelsen
fra koncerncentret
i
Eindhoven til deres årlige Service Managers
Conference i København den 26. og 27. september.
Når konferencen var henlagt til København,
skyldes det, at man ønskede at høre om den
effektive
organisations-opbygning
i den
danske service-organisation
og om den fantasi, der lægges for dagen inden for markedsføringen af salg og service.

7": tallet
'%'

Velholdt køleskab, Gram/180 I, sælges for
500 kroner grundet køb af kombineret køle/fryseskab, Torleif Søyland, kantinen i Jenagade, lokal 3574.

NYHED, DER VAR HELT NY
- SELV FOR PHILIPS-FOLK
"Philips demonstrerer
noget af det hidtil
mest avancerede tekstbehandlingsudstyr
på
Kontor og Data-udstillingen
i Bella Center«,
skrev dagbladet -Børsen« i forbindelse med
udstillingens åbning. Og det vil vi godt give
bladet ret i, sagt på tippe-job'sk. Men der var
også andre Philips-nyheder
end tekstbehandlingsanlægget
P 5002. Philips Data Systemer viste to nye computere samt et nyt
terminalsystem, der var så nyt, at det var en
nyhed selv for Philips folk. Selvom Data Systemer var dominerende på standen havde
andre afdelinger fået lov at være med. Afdeling for Audio-Visuelle Systemer havde Danmarks-premiere på et nyt personsøgesystem.
. Philips Lampe sørgede for at standens blomster trivedes. Det skete ved hjælp af de specielle plantebestrålingslamper.
Mere end 40
medarbejdere mik fra forskellige afdelinger
bemandede den 216 m2 store stand. Og de
havde otte travle dage.

TILLØBSSTYKKE:
Tekstbehandlingsanlægget
p 5002 vakte stor opsigt på "Kontor og Data 78« i
Bella Center.

PHILIPS-DELTAGELSE
I EREMITAGELØBET: Adskillige Philips-medarbejdere
var med i årets Eremitageløb. Her er en gruppe samlet forud for starten - fra venstre i bageste række: Rubæk Johansen, John
Wenner, Jens Munch Christensen, Bent Frandsen, Eyvind Hauerberg og Arne Westergaard.
I forreste
række Torben Kjær, Anker Btihm, Westergaard
junior og Preben Laudrup. Preben Laudrup og Bent
Frandsen -Idrætsforeningens
formand og kassererfik som veteraner i løbet udleveret guldnålen som
tegn på, at de har været med i samtlige ti løb.

PENSIONIST VANDT 3. DIV.

LIGESTILLING

(forts. f. s.1)

3) Hvis ikke, har man så etableret et handlingsprogram for at nå opfyldelse?
Jeanette Jacobi.

Redegørelse fra
Ligestillingsgruppen
Vi har forelagt

i november

brevet fra Jeanette

for Ligestillingsgruppen.

Jacobi

Den svarer:

Det er rigtigt, at Ligestillingsgruppen
endnu
ikke har været i stand til at præsentere markante resultater af sit arbejde bortset fra undersøgelsen "Kvindernes
stilling hos PhiIips« for et års tid siden.
Imidlertid har gruppen i sit sidste møde i begyndelsen af oktober diskuteret dens videre
arbejde samt fremkommet med et forslag til
gennemførelse af en aktivitet, der netop har
til formål at tilgodese medarbejdermålsætningens intentioner
om ligebehandling
af
kønnene.
Gruppen besluttede også at komme med en
redegørelse herfor i »Philiskopet-s novembernummer, når forslaget er nærmere bearbejdet.
Ligestillingsgruppen.

7.200 KOPIER I TIMEN: En XEROX-Kopimaskine,
der kan klare meget store kopieringsopgaver
og
gengive billeder og illustrationer i høj kvalitet, blev fredag den 29. september taget i brug på Industrigården. Straks den første dag blev der taget 23.000 kopier - som dog var et behov, der havde hobet sig op
under installationen.
En normal dag ligger på 6.000. Maskinen kan tage 7.200 kopier i timen og betjenes
af en mand, enten Harry Lykkegaard (tv) eller Freddy Gregersen (th). XEROX'en er også forsynet med en
sortere- og samlemaskine. Trykkeriets leder, Steen Poulsen, glæder sig i baggrunden over, at en opgave
med trykning af 26 sæt på hver 30 sider blev spyet ud af maskinen på 8'12 minut. Prisen var som i 1968.

Der var kun tilmeldt tre Philips-bowlingpiger
til KFIU's åbningsstævne den 26. august, men
de levedetil gengæld alle op til de stoltetraditioner, vi er kendt for på bowlingbanen.
De
hjemførte hver deres smukke præmie.
Birthe Duelund blev nr. 2 i 1. division, og Else
Hansen og Elisabeth Poulsen blev henholdsvis nr. 1 og 3 i 3. division. Else Hansen er
endda pensionist.
Afdelingen har i år - udover KBU og KFIU også tilmeldt sig "Den frie Bowlinq-Union«,
Der er indtil nu kun spillet få kampe, men
såvel damerne i KFIU's 2. division som herrerne i "Den Frie« har allerede lagt sig i spidsen med lutter vundne kampe.
Der er stadig nogle få ledige pladser på træningsaftenen, hvor der foruden træning spilles små handicap-turneringer.
Interesserede kan få nærmere oplysninger
og en gratis prøvetime ved henvendelse til
undertegnede på telefon (01) 86 31 18. Husk
- pensionister deltager i træningen for halv
pris.
Bernhard Henriksen.

TAK
Min sidste dag i Informationsafdelingen
blev
en række af sjove og glade oplevelser med
mange mennesker, smil, taler og gaver. Tak
for DEN dag - og tak for alle de andre, hvor I
altid var søde og imødekommende.
Layla.
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