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Jørgen Hegelund har netop afsløret kvalitetstrofæet for deltagerne i sammenkomsten i Philips TV Test Equipment AIS i
Brøndby, og Preben Hejberg holder stolt det medfølgende bevis frem.

Philips Quality Award 1989 til begge fabrikker
Den eftertragtede "Philips Quality Award« gik for
1989blandt andet til Danmark - og der blev ikke
kun uddelt en herhjemme.
Begge vore fabrikker fik den internationale koncernledelses påskønnelse for en målbevidst indsats
på kvalitetsområdet.
Både i Philips Radio Kommunikations Industri
AIS på Amager og i Philips TV Test Equipment AIS
i Brøndby var alle medarbejdere samlet til prisoverrækkelsen. Direktør Jørgen Hegelund havde til
opgave, på vegne af koncernens øverste ledelse,
Group Management Committee, at udtrykke ledelsens påskønnelse af det grundlæggende arbejde,
der er præsteret med tilrettelæggelse af »Totalkvalitet-s-projekterne,
Disse aktiviteter er nu sat i
gang og vil komme til at omfatte samtlige ansatte i
de to fabrikker.
Jørgen Hegelund understregede betydningen af,

at vi målbevidst gør vor kvalitetsindsats. Vi skal
også være opmærksomme på, at andre virksomheder er i gang med tilsvarende aktiviteter, og vil vi
hævde os i konkurrencen, skal vi altså helst yde lidt
mere end dem for at være foran i konkurrencen.
På Philips TV Test Equipment A/S blev prisen,
der består af en opsats med prismevirkning samt et
diplom, modtaget af direktør Preben Hejberg, og i
Philips Radio Kommunikations Industri A/S af
direktør Cor Coenraads. Begge fabrikschefer udtrykte deres glæde over den positive tilkendegivelse
fra koncernledelsen og takkede samtidig medarbejderne for en fin indsats i den indledende fase af
kvalitets-projektet.
Ved sammenkomsten i Jenagade lykønskede
direktør Ian M. McKenzie fra Philips Radio Communication Systems i Cambridge med den velfortjente pris.

Cor Coenraads med kvalitets-beviset for Philips Radio Kommunikations Industri AIS.Jørgen Hegelund overrakte dette
sammen med et kvalitets-trofæ (en opsats med prismevirkning) som anerkendelse fra den internationale koncernledelse.

Ny redaktion
Philiskopet har fået ny redaktion. Det er der ikke noget
revolutionerende i. Det nye er,
at vi har en række ideer, holdninger og tanker om et bedre
blad. Mere læseværdigt, mere
spændende, et sted hvor meninger kan mødes, og hvor
negative oplevelser kan blive til
positive løsninger.
Hvad kan vi tilbyde dig som
læser? Vi vil prøve at give dig et
medarbejderblad, skrevet af
medarbejdere og for medarbejdere. En masse om mennesker,
deres oplevelser i og udenfor
Philips, alt det der rør sig og
påvirker os. Der skal også være
plads til positive og negative
meninger, ros og ris, kritik og
debat, så disse oplevelser ikke
gemmes nede i skuffen.
Kan en ny redaktion gøre
det? Det tror vi selv. Vi mener
at vi er skruet sådan sammen,
at dampen ikke let går af os. Og
vi har fået ledelsens blå stempel
til at gå den vej vi går.
Omgivelserne giver os alle de
bedste muligheder: Ledelse og
medarbejdere med deres meninger, masser af produktudvikling på alle områder,
organisationen lokalt, i Danmark, Nordic, Det indre Marked
og i Verden. Vi er i en brydningstid, hvor »den gode gamle
matriks organisation- bliver til
en decentralliniestyring. Hvad
betyder alle forandringerne for
vores dagligdag? Skal vi ændre
os hurtigere, end vi kan nå at
stave til fornyelse? Går forandringerne i den retning, vi
mener er den rigtige? Emner
mangler vi ikke, men det er
meget vigtigt, at du som læser
deltager i debatten.
Vi kan mærke, at mange tror
at kritik ikke kan bringes i
bladet. Det passer ikke, kritik
er en naturlig del af et medarbejderblad. Men som i fodbold
skal man gå efter bolden, ikke
efter manden. Og der skal være
plads til et modspil i samme
nummer, så kritikken ikke
hænger i luften til næste nummer.
Vi vil fremover udkomme i
midten af hver lige måned, så
hold øje med os, og fortæl os alt
hvad du mener kan have de
andres interesse. Vores navn og
telefonnummer står i kolofonen
på side 19.
Redaktionen

Ledelseskulturen i
Philips
Ledelseskulturen i Philips er under
forandring og tilpasning til 90'erne.
Det der ønskes, er en ændring af
indstilling og intern adfærd henimod
en ledelseskultur, hvor det helt naturligt indgår, at medarbejderen er virksomhedens vigtigste ressource. Den
enkelte medarbejder skal være i centrum. Ikke blot lederen, men også
medarbejderen som person eller gruppe af personer. Vi er alle, hvor vi end
er placeret, ledere af vor egen umiddelbare situation og os selv.
Når vi endelig erkender denne
kendsgerning, føler jeg mig overbevist
om, at Philips er blevet rappe re og
skrappere, mere fleksibel og mere
dynamisk. At vi samtidig er blevet en
kunde-orienteret organisation, hvor
kunden pr. definition er det næste led
i kæden, når det drejer sig om at

fremstille og markedsføre et produkt
eller en tjenesteydelse.
Udtalelser som: »Philips er bureaukratisk, konservativt, følger de gamle
skikke, bagtalelser, der sker ikke
noget- - udtalelser som desværre
stadig fremsættes »under skjul af det
store beskyttende Philips-træ- - burde nu høre fortiden til. Vi har intet at
bruge disse negative udtalelser til.
Tænk positivt. Tænk på Philips som
mulighedernes land. Det at sætte sig
tilbage i stolen og ikke udvise initiativ vil blive betragtet som at sætte sig
selv af holdet.
Godt købmandsskab, med respekt
for de værdier vi alle er sat til at
administrere, skal også kendetegne
90'ernes ledelse i Philips. Der forbruges penge i et omfang, der ikke altid
står i forhold til de indtægter, vi får.
Det er klart en ledelsesopgave at få de
gamle dyder, der kendetegnede »godt
købmandskab«, tilbage - nemlig ikke
at bruge flere penge end man tjener
(læs: har fået godkendt i budgettet).
De penge, der investeres, skal gerne
komme tilbage med renter, og dermed
sikre at Philips igen bliver en lønsom
virksomhed.
Henning Friis

1016 deltog i julekonkurrencen
1016medarbejdere og pensionister
deltog i krydsordsopgaven, som var
årets julekonkurrence. Blandt de
mange, som havde gættet kodeordet
»videobånd«,
udtrak redaktionen
Svend Westergaard fra uddannelseafdelingen som vinder af et 3" transportabelt fjernsyn. Jørgen Bertelsen i
Lys fik en Philishave og A. Borch i

Lys en Cafe Gourmet. De ti gavekort
gik til pensionisterne Ernst Laursen
og Arwid Walther samt Birger Jacobsen fra I&E, Vilfred Sørensen fra
PRKI, Tage Woltemath fra PTV, Preben Nielsen fra PCL, Jens Simonsen
fra PRKI, Troels Larsen fra PRKI,
Lizze Andersen fra Telefonbordet og
Carl Otto Hessellund fra Dux.

Helle Bencke trækker Svend Westergaard som vinder og er ved lodtrækningen omgivet af
»Philishopetes nye redaktion: Fra venstre Henning Bjerno, Steen Poulsen, Sven Goldschmidt,
Lena Tolstrup, Jacob Johnsen, Ole Wulff og Hans Lindberg.
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Philiskopet besøger postafdelingen:

144 kg. breve fordeles dagligt
til 305 tømmesteder
Philiskopet har besøgt Postafdelingen for at høre nærmere
om deres dagligdag og har bl.a. talt med Kirsten Christensen, som er daglig leder af postafdelingen.
Kirsten Christensen fortæller: I alt er
vi 9 ansatte i postafdelingen og dagen
starter med at posten afhentes kl. 7.00
på Lyongades postkontor (ca 80 kilo).
Når alle er mødt kl. 7.30 starter sorteringen. Alle breve (undtagen dem
der er stilet til personer) åbnes og
eventuelle checks indskrives i bøger.
Derefter lægges brevene i store brune
mapper til de respektive afdelinger.
Og så skal posten ellers bringes ud
hurtigst muligt. (Vi har dog aftale
med diverse salgsafdelinger på Industrigården om at de selv afhenter
deres morgen post hos os).

Fem piccoliner
I har jo flere udbringninger om dagen,
hvordan er jeres ture tilrettelagt?
- I alt fordeles 144 kilo brevpost til
305 tømmesteder. På Industrigården
klarer 3 piccoliner 180 tømmesteder
på 3 daglige ture: morgentur, kl. 12.00
og kl. 14.30.
2 piccoliner klarer 125 tømmesteder
i Jenagadeområdet på en morgentur
og en tur igen kl. 13.45.
- Hvordan fordeles så til områder
udenfor Amager?
- Ja, hvad de færreste nok ved, så
afgår der kurer til Eindhoven en gang
om dagen, så posten er fremme allerede dagen efter afsendelsen.
Derudover har vi post til PCL 2
gange om dagen, nemlig kl. 6.00 (kun
breve) og kl. 12.30 (både breve og
pakker). Breve fra Glostrup, der skal
frankeres i postafdelingen, afhentes
en gang om dagen, nemlig kl. 9.30, så
breve der udskrives efter dette tidspunkt må enten vente til næste dag,
eller afsendes fra Glostrup med alm.
frimærke på. Post til PTV afgår fra
Industrigården kl. 12.30, men deles
først ud dagen efter.
Ja, det var så de »[aste rammer«. Hvad
går jeres dag så ellers med?
Efter hver postgang frankeres breve
og i den forbindelse kunne jeg godt
tænke mig, at vi lige fik med, at man
er velkommen til selv at bringe post
ned til os efter sidste afhentning. Kl.
15.30 bringes dagens post til posthuset, herefter forsynes de sidst ankomne breve med porto og lægges i nærmeste postkasse.
Men ellers har vi mange andre
forskellige opgaver, f.eks. pakning af
kontoudtog og fakturaer. Vi afsender
og modtager også telefax og med
hensyn til telex registreres alle ind- og

udgående telex, og vi behandler »forkerte telex«,
Og så bruger vi en hel del tid på at
finde »rette vedkommende- især på
intern post.
- Nu kommer »hjertesuhhene« kan
man herell
- Ja, selvom vi har lister med medarbejdernavne og skærmterminal vi
kan bruge, så kan det godt være temmelig besværligt, at finde ud af hvem
der skal ha' posten, og vi beder om at
man skriver tydeligt på de interne
kuverter. Da posten sorteres på navn,
så hellere tydeligt navn og ikke kun
et værelsesnummer. I Jenagade-området kan det tit volde megen besvær
at finde rundt i de forskellige bygninger. Så det ville være en stor
hjælp, hvis man også skrev bygningsbogstav (det har bygningerne faktisk)
og etage på interne kuverter. Man
kunne jo evt. spørge modtageren om
den korrekte adresse, inden man
afsendte intern post.
Har du et eksempel på dårlig adressering?
- Ja, kun et fornavn, M-reg. Hvordan i alverden skal den stakkels piccoline finde vedkommende?
- Men der må da også være ting I er
tilfredse med, når I udbringer posten.
- J a, men her synes jeg, vi skulle
spørge piccolinerne.
Så da alle piccolinerne var samlet
efter sidste posttur, fik vi del i deres
»erfaringer«, De fortalte, at det var
lækkert med alle de mange postkurve,
der efterhånden hænger uden for
dørene. Før i tiden kunne det tit være

vanskeligt at finde postbakken. den
stod i vindueskarmen et sted og på
skabet et andet sted og hvis der var
rød lampe, hvad så? Men alt i alt er de
glade for at gå postturen og smiler de,
får de som regel også et smil tilbage!
De skiftes til de forskellige ture således, at de til sidst kender alle poststederne.
.
- Får I tit »ros« i postafdelingen?
- Her kniber det lidt med eksemplerne, men der var da engang, at een
fra Jenagade bestilte tomme interne
kuverter, og da de lå på hans bord 5
minutter senere, ringede han straks
og sagde tak for den hurtige udbringning. (Der er kaldeapparat til »postværelset- i Jenagade, og man fik fat i
piccolinen før hun returnerede til
Industrigården.)

Spar i porto
I forbindelse med besøget i postafdelingen har Steen Poulsen nogle
oplysninger, der i disse sparetider er
værd at bemærke:
lalt afsendes der 500-600.000 breve
pr. år og efter portostigningen pr. 15.
januar forventes det, at porto til breve
og småpakker beløber sig til ca. kr.
1.700.000,00 i 1990.
Især ved masseudsendelser er det
værd at vide:
At 1 A4-kuvert alene vejer 20 gram,
så er der bare et stykke papir i, skal
forsendelsen frankeres med kr. 4,75.
I stedet kunne man:
Folde papiret, ja hele 2 stykker og
lægge dem i en A5-kuvert og så koster
det kun 3,50!
Og der er taget højde for, at der
bliver efterspørgsel af A5 kuverter nu,
så kom bare, der er masser på lager!
- Andre gode »fiduserei
- J a, da antallet af telefaxmaskiner
på Philips er steget fra 12 til 28 på et
år, var det måske en ide at oplyse, at
det kun koster en trediedel at faxe 1
A4 side, sammenlignet med tilsvarende forsendelse pr. post. Fordelen aftager dog med antallet af sider der
skal faxes.
Telefax skal bruges med omtanke,
ikke til massefremsendelser, og husk
det egner sig ikke til fortrolige informationer.
Le na rr:
s o ls t rup

Postafdelingens medarbejdere, fra venstre Thomas Jensen, Bettina Bencke, Vickie Andersen,
Malene Bach, Jens Mikaelsen, Mariann Hansen, Karin Petersen og afdelingens leder, Kirsten
Christensen.
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Fra kanalvælgere til mobiltelefoner
var kvalitetsprodukter fra inderst til
yderst.
- Hvilket produktområde blev der
produceret mest inden for?
- Helt sikkert kanalvælgerne - vi
producerede et utroligt antal enheder,
og det fortsatte længe efter de andre

produktområder blev trukket ud og
overført til andre destinationer. Kanalvælgerne holdt helt hen til 1980.
Til trods for den store driftssikkerhed
og kvalitet måtte den lide konkurrencedøden til fordel for plast og elektronik. Det var trist - for det var bestemt

John Jensen - smed og tillidsmand i PReS
og medarbejderrepræsentant i Philips'
bestyrelse.

Han er noget ganske særligt denne
John Jensen, som jeg havde sat stævne over en kop kaffe og et stykke blødt
brød.
Navnet lyder bekendt synes du,
men i hvilken sammenhæng? Når du
har læst om vort stævnemøde, ved du
forhåbentlig lidt mere om personen
Jensen.
Hvornår begyndte det hele med
Philips og dig?
Uha! Det er snart længe siden, jeg
kom til Philips - jo, det var i 1960 i
juli måned, så jeg har snart været her
i 30 år. Dengang var det vanskeligt at
komme ind på Philips, allerbedst var
det at kende nogen i huset i forvejen,
og det gjorde jeg tilfældigvis, idet min
søster og svoger var ansat i Philips.
De syntes jeg skulle høre, om der ikke
var et job til mig.

Pionerer
- Hvad skete der så?
- Jeg er uddannet inden for smedeog maskinarbejderfaget og blev ansat
med beskæftigelse ved reparation,
vedligeholdelse og service, faktisk
samme arbejdsområde, som jeg varetager i dag. Philips var dengang en
moderne virksomhed - som også i dag
- men man var pionerer for mange
ikke så udbredte nye tiltag. Tænk sig,
der var noget der hed læge center i
virksomheden med fast tilknyttet
læge, sygeplejerske og fysioterapeut og så var man dus med arbejdsledelsen. Det var virkelig ukendt i de dage
på en større virksomhed. Og lønnen
var også god - 312,- kr. om ugen, men
så havde vi også 44 timers arbejdsuge,
eller var det 48, jeg husker det faktisk
ikke.
- Var der mange ansatte på Philips i
1960?
- Det var der. Vi var, når vi taler
om produktionen, omkring 600 medarbejdere, altså omtrent som i dag. Og
der var virkelig mekanik i alle vore
produkter lige fra barbermaskiner,
pladespillere, kanalvælgere etc. Det
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Smed John Jensen i gang med serviceringsarbejde i produktionen i Jenagade.

et godt produkt. Nostalgi kalder vi det
i dag.

Omstilling
- Så måtte man igang med et nyt
kapitel, eller hvordan?
- Først måtte man desværre afskedige mange medarbejdere og dernæst opsøge nye produktområder, kort
sagt profilere sig med nogle ting man
var gode til. Det skete bl.a. ved at
Philips overtog AP Radiotelefon. En
virksomhed som havde en god ide og
et udmærket produkt, men virksomheden manglede styring, afsætningskanaler m.m. Så begyndte en ny tid
for de ca. 160 medarbejdere fra AP
radio. Det mest kontante for de timelønnede AP medarbejdere var nok at
lønningsposen blev lidt tungere, end
man var vant til.
- Du beklæder også nogle faglige
tillidshuero, hvordan gik det til?
- Da jeg indtrådte i Philips var min
svoger tillidsmand for den faglige
klub. Her blev jeg klubkasserer, næstformand og senere overtog jeg posten
som formand. Nogle gange spørger jeg
mig selv, hvorfor jeg stadig hænger på
- men jeg kan godt lide jobbet, selvom
det aldrig giver ros. En tillidsmand
kender kun til ris. Der har været
mange opgaver at varetage, også
vanskelige situationer at tackle.

Større beløb kan udlånes, hvis en
medarbejder f.eks. står fqr.at skulle
betale eventuelt indskud i Em lejlighed
- hertil forlanger man dog dokumentation. I dag er kassens egenkapital så
stor, at den er overgået til fondsvirksomhed, hvor der til bestyrelsen er
tilknyttet faglige repræsentanter, og
jeg altså er formand. Revisionen af
regnskabet foretages af samme revisor
som reviderer firmaets regnskaber, så
alt foregår inden for lovens rammer.

Kvalitet
- Man taler p.t. meget om kvalitetscirkler, kvalitetsholdninger m.m.,
hvordan indvirker det på dagligdagen?
- Det er sandt! Der er meget oppe i
tiden, og jeg føler at historien gentager sig blot med andre ord. Det er
en proces i evig bevægelse og . . .
Dette spørgsmål giver virkelig
anledning til en længere og spændende dialog.
Vor samtale kunne fortsætte længe,
men også den må have en ende - dog
vil der ikke være nogen ende på motivation af ledere og medarbejdere til
indtagelse af holdning og engagement
for via kvalitet at opnå succes.
Kvalitetsbevidste og med fuld fart
er vi gået ind i et nyt årti.
Hans Lindberg

Medarbejderrepræsentation
- Du er også medarbejderrepræsentant
i Philips' danske bestyrelse?
- Ja, det gik til på den måde, at da
det blev lovformeligt, at medarbejderne skulle være repræsenteret i bestyrelsen og jeg i forvejen var medlem
af samarbejdsudvalget, lod jeg mig
opstille som kandidat blandt visse
andre. Jeg husker særdeles tydeligt,
at det var i 1974, for opstillingsmødet
var berammet til dagen før, jeg skulle
indlægges på Set. Elisabeth hospital
for en mavesårsoperation. Den dag
var det vanskeligt at holde tankerne
adskildte. Jeg blev indlagt. Medens
jeg den følgende dag ventede på at
komme på operationsbordet, kom
forinden Philips' hoffotograf Kaj Lund
Hansen og ville have et billede til
Philipskopet i anledning af mit indvalg i bestyrelsen. J eg synes ikke det
på daværende tidspunkt var særlig
belejligt med fotografering. Der blev
da taget et billede i et diskret hjørne
af hospitalet, efter at jeg hurtigt var
blevet iført mit civile tøj.
- Man hører, at du også er formand
for hjælpekassen, hvad er det for noget?
- Tidligere hvor vi ikke som i dag
havde syge- og dagpengesystemet som
socialt sikkerhedsnet, blev der i 1950
oprettet en Philips hjælpekasse. Her
kunne man få lidt hjælp under sygdom. I dag kalder vi det en lånekasse
for timelønnede Philips medarbejdere.
En medarbejder kan her låne op til kr.
1.500,- en gang om året. Det koster
kun et oprettelsesgebyr 2% af hovedstolen og er rentefrit i låneperioden.

1099 bruger nu
elektronisk post
Du har brug for at få fat i din kollega
i produktdivisionen her og nu, så du
griber telefonen for at ringe til ham.
Ingen svarer. Irriterende . . . Du
prøver igen 10 minutter efter - stadig
intet svar. Du beslutter dig for at
sende et telex til ham, men hvad er nu
hans routing indicator? Hvor gjorde
du af det sidste telex, du fik fra ham,
hvor den stod på - er den i mellemtiden blevet nedlagt? Fortvivlelsen
vokser i dig. Måske vil du forsøge at
sende ham en telefax? Men hvornår
får han den? Og hvad var nu telefaxnummeret?
En nem, hurtig og sikker måde at
komme i kontakt med sine kolleger er
ved at anvende elektronisk post. På en
af de centrale datamaskiner i København kører et postsystem, der hedder
PROFS (PRofessional OFfice System).
Dette system anvendes i dag afl099
Philips medarbejdere i alle de nordiske lande.

37.300 i 23 områder
Gennem PROFS kan du via Philips'
internationale netværk komme i
kontakt med 37.300 kolleger i 23
produktdivisioner og nationale organisationer. Du kan sende meddelelser
(noter) og breve, datarapporter. tekstdokumenter, grafiske fremstillinger og
PC-filer. Og alt dette leveres direkte i
modtagerens elektroniske indbakke.
Du kan få adgang til PROFS ved at
blive oprettet som bruger af Bruger
Service Center menusystemet. Herved
får du også adgang til andre kontorværktøjer som dataanalyse, tekstbehandling, regneark, grafik m.v.
Hvordan lærer du at anvende
PROFS? ISA Informations Center har
udsendt en kursuskalender, som bl.a.
indeholder kurser i PROFS. Disse
kurser afholdes i begyndelsen af hver
måned. Hvis du ikke har set kursuskalenderen, kan den rekvireres ved
henvendelse til Lone Friis, lokal 2441,
som også tager imod tilmeldinger til
kurserne.
Kurt Lind

Adgang til eksterne databaser
Datamaskinerne i Philips Danmark
har i nogen tid været koblet op til
DanNet. DanNet er et datterselskab
af KTAS og IBM. Denne opkobling vil
i løbet af marts/april blive ændret til
fremover at være direkte til IBM
International Network, hvor vi vil få
adgang til de services, som IBM tilbyder. Derudover vil der være mulighed for adgang til en lang række (ca.
300) eksterne databaser i Danmark og
i udlandet. Databaseværter er f.eks.
Danmarks Statistik, Datacentralen,
Dialog, Genious, Mærsk Data, Extel

Group plus diverse danske banker. Af
tilbud fra f.eks. Datalog kan nævnes:
Encyclopedia, Chemical Exposure,
Electric Power Data Base, Engineered
Materials, Financial Industry, Handelsblatt og Japan Technology.
Hvis du er interesseret i at høre
mere om mulighederne for adgang til
eksterne databaser, eller du måske
har ønsker om adgang til en specifik
database, er du velkommen til at
kontakte Arne Frederiksen, lokal
2478.
Kurt Lind
5

Det er synd. Synd for mine to venner, der har forladt vores dejlige arbejdsplads. Synd for de afdelinger som
har mistet dem. Og - ikke mindst synd for Philips.
Jacob Johnsen

<Svar til kradse brættet:

Synd for Philips
Mange minder om gamle dage
blev trukket frem, da en række af
Centrallagerets
tidligere forvaltere for nylig var på besøg på deres gamle arbejdsplads. »Philiskopet- bad en af dem, Poul Ingemann, fortælle om sammenkomsten. Her er hans beretning:

Er 12 = 444 = 37?
Det er den 24. januar 1990. Klokken
er 13.30.
9 ud af 12 »gamle- forvaltere er
mødt op på Centrallageret i Glostrup.
Her præsenterer Gunnar Dyrstad en
gammel kending, A. Cruse, som er
blevet lagerchef siden sidst. Efter en
kort orientering om lageret lige nu
serveres kaffe og brød. Snakken går om løst og fast - henover bordet. Det
er hyggeligt at gense kollegerne.
Stemningen er munter.
Så er klokken blevet 15. Tiden
flyver. På servicelageret fremviser
Dyrstad den store nye lagerautomat,
som A. Rosa velvilligt demonstrerer
for os.
Vi er tilbage i mødelokalet, hvor
samtalen fortsætter med uformindsket
styrke om vore nye tilværelser. Alle
har det godt. Men det kan vel næppe
undgås, at man tænker lidt tilbage på
et langt arbejdsliv.
Vi var en trofast styrke. Dyrstad
har forsket lidt i emnet, og det viser
sig, at vi 12 personer udgør ikke færre
end 444 Philips-år. Det svarer til en
gennemsnitlig ansættelsesperiode på
37 år. Det er vel noget!
Det er atter tid at skilles, og det gør
vi med et forhåbentlig-på-gensynnæste-år, hvor Dyrstad vil forsøge at
gentage succes'en. Tak for et godt
initiativ.
Poul Ingemann

Antonio Rosa (nr. 3 fra venstre) demonstrerede Centrallagerets nye store lagerautomat for »gamle- forvaltere under deres
besøg på deres tidligere arbejdsplads. Fra
venstre ses Villads Simonsen, Urban Christensen, Per Westrup, Robert Rasmussen,
Poul Ingemann, Leo Preiler, Grethe Heramb, Johs. Jørgensen og Hertling Luther.
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Vi er nu mere end 100 medarbejdere,
som har været på Tigerkursus, fordelt
på små 12-mands hold. Jeg har selv
været med, og mit hold valgte mig
som vores »tigerfar«, den der holder
sammen på tropperne og er kontaktpersonen.
Når jeg nu skriver til Philiskopet er
det fordi vi nu kun er 10 tilbage ... To
af tigrene har sagt op, den ene endda
uden at have et nyt job på hånden! Og
begge har de givet den samme begrundelse for at tage en så voldsom og
dramatisk beslutning: Manglende
ledelsesopbakning i deres arbejde.
Det har noget med tigerkurset at
gøre. Vi har lært ikke at acceptere når
noget er dårligt. I stedet for at brokke
sig til højre og venstre, går tigrene i
flæsket på problemet. Og løber de
panden mod en mur, prøver de et
andet sted på muren. Hvem siger at
det er muren, der holder?
Nu er der altså bare to af tigrene
som har fået nok. De har fået for ondt
i hovedet. De synes, at de kæmper
mod organisationen, i stedet for med
den. Man er ikke imod deres ideer,
begge har været meget værdsat i
deres arbejde. Man vil bare ikke bakke dem op i deres indsats.
På tigerkurset lærer vi, at der findes tigre og elefanter. Tigrene er
hurtige, smidige, stærke og vedholdende. Elefanterne er store, tunge og
langsomme. Noget tyder på, at der er
for mange elefanter i Philips. Både de
ægte, og de der forklæder sig som
tigre.

I Philips er vi mange, der er glade for
den styrkelse af ledelsesfunktionerne,
som de gennemførte tiger kurser har
resulteret i. Der er overalt i vort daglige arbejde brug for, at der kradses og
stilles spørgsmål ved noget, der er
dårligt. Det er rent faktisk en fælles
opgave for os alle og ikke forbeholdt
tigrene.
Grundtanken med tigrene er, at de i
deres daglige arbejde rundt omkring i
vort firma sammen med andre aktive
medarbejdere ind. elefanterne, skal
medvirke til at forandre vor organisation i en mere dynamisk retning.
En historie har jo som bekendt altid
to sider, og dette gælder også her. I det
ene tilfælde drejer det sig rent faktisk
om større investeringer i et specialområde, end der var planlagt og budgetteret, herunder en endelig afklaring af i hvilken retning, den skulle udvikle sig. Det andet tilfælde har
sit udgangspunkt i et arbejdsområde,
hvor det erkendes, at der i en periode
har været problemer. Ledelsesopbakningen har imidlertid været der
bl.a. ved investeringer i nyt udstyr,
ledelsesrokeringer og udbygning af
samarbejdet i gruppen. Hvad der
manglede, var måske samarbejdet til
andre afdelinger, men her ville vedholdenhed nok have givet resultater.
Hvilken ansvarlig leder giver ikke
fuld opbakning til samarbejdet med
andre grupper?
Det er synd for de tidligere tigre,
hvis de har fået ondt i hovedet. Lad
være med at banke hovedet mod muren, det gør normalt ondt. Brug hovedet til at tænke kreativt og gerne
utraditionelt. Angrib derimod muren
sammen med din gruppe - brug din
indflydelse og træf dine beslutninger
inden for det ansvarsområde, du har
fået. De gode eksempler og ikke
mindst de konkrete resultater vil vise
vejen.
Henning Friis

t
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Det samlede salg for Philips Danmark steg i 1989 med 19 procent.
Den største stigning fandt sted på eksportområdet, hvor vore
tal ligger 30 procent over foregående år. Det er en fortsat fremgangslinie, og taget over de sidste tre år kan vi glæde os over mere
end en fordobling. Den største fremgang blev opnået for mobiltelefoner, og der var også en pæn stigning for professionelt TVmåleudstyr.
Salget på hjemmemarkedet steg med 14procent, og på en række
betydningsfulde produktområder har vi kunnet notere pæne
fremgang i markedsandele.
De samlede aktiviteter

ser således ud (i mill. kr.):
1989
1988

Totalakti vitet

2.333

1.963

fordelt på
hjemmemarked

1.563

1.369

770

594

eksportmarkeder

Disse tal omfatter Philips Industri og Handels A/S og Philips
Medico Systemer A/S. Tallene for 1988 er af hensyn til sammenligneligheden renset for omsætningen i de to a.p. radiotelefonselskaber i Norge og Sverige, der blev solgt til Philips i de respektive lande ved årsskiftet 1988/89.
De økonomiske resultater foreligger endnu ikke, men vi kan
allerede nu forudse, at de ikke på alle områder bliver tilfredsstillende. De endelige tal vil blive præsenteret efter bestyrelsesmødet i slutningen af april.
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Med Philips nye video redigeringssystem kan man arrangere sine videooptagelser i netop den
rækkefølge, man ønsker.

Video og audio
11989 afløstes stagnationen på brunevaremarkedet af en stigning,
som hovedsagelig må tilskrives
gennemførte afgiftslettelser på video-siden, og som repræsenterer en
begyndende tilpasning til det frie
marked i Europa. På audio-siden
kunne den fortsatte fremgang for
CD-afspillere ikke opveje nedgangen på andre delrnarkeder. Resultatet på lydsiden blev en lille tilbagegang.
Med et bredt og godt produktprogram for farvefjernsyn opnåede vi
en pæn omsætningsfremgang og en
øget andel af dette voksende marked.
En af de kraftigste markedsstigninger noteredes for videobåndoptagere og kamera-recordere. Det afspejles også i vort salg, selvom leveringsproblemer medførte et mindre tab i andele. Et redigeringsudstyr med mange muligheder fik rosende omtale i fagpressen.
Markedet for stationær audio viste en lille stigning, som først og
fremmest skyldes fremgang for CD.
Vi var ikke i stand til at følge denne
udvikling på grund af leveringssvigt for vigtige Hi-Fi komponenter.
Det vigende marked for transportabel audio fortsatte. Vi introducerede et ungdomsorienteret design,
8

som medvirkede til stigning i omsætning og andel.
Bilsalget nåede formentlig bunden i 1989, og det påvirkede såvel
totalmarkedet som vort salg af autoradio. En optimisme i bilsalget

kunne dog spores ved årets slutning.
I et svagt vigende marked øgede
vi vort salg af audio/video-tape og
opnåede en fremgang i markedsandele.
Med bortfaldet af de resterende
afgifter på billedsiden ventes markedet også i 1990 at stige, dog ikke
så kraftigt som i 1989, men med
samme vægt på video.
Vort videoprogram vil blive styrket gennem introduktion af Black
Line billedrør, som yderligere vil
befæste kvaliteten i vore farvefjernsyn. Endvidere udbygges sortimentet af populære videobåndoptagere
med Super VHS. Nye kamera-recordere med fremtidens still-billede faciliteter vil bringe os i front af
den teknologiske udvikling på dette område.
På lydsiden introducere s BitStream, som giver en forbedret signalbehandling afCD, og uden prisforøgelse, ligesom vort toneangivende design af transportabelt udstyr fortsættes.
Med et markedsføringskoncept
tilpasset de nye strømninger i Europa er vi således godt rustet til at
lade Philips, Dux og Marantz få det
fulde udbytte af markedsmulighederne i 1990.

Konsumentvareservice
Kvalitetsforbedringerne på konsumentvarer slår nu så meget igennem, at vi oplever en nedgang i aktiviteterne - såvel på reparationer
som på salg af reservedele. For tilbehør har vi derimod opnået et tilfredsstillende salgsresultat.
Flere af vore servicecentre er i
årets løb blevet moderniseret. Omsætningen i vore centre viste en tilfredsstillende udvikling i forhold
til året før.
11989 blev der gennemført en ny,
hurtig leveringsprocedure for servicedele fra det centrale, europæiske reservedelslager direkte til vore kunder. Derved er servicelageret
i København blevet væsentligt reduceret.

Audio- og video-bånd samt hovedtelefoner
var blandt de store salgssucces'er i 1989.

Lys
Totalmarkedet for belysningsprodukter var stort set uændret i forhold til året forud. Trodsmeget vanskelige markedsforhold befæstede
Philips sin position som markedets
største leverandør.
Interessen for lavenergilamper
blev væsentligt øget. Det skyldes
ikke mindst SEAS' aktiviteter,
hvor mange af områdets husstande
blev forsynet med prøver på to af de
nye lyskilder. Denne aktivitet blev
også fulgt op af vore egne kampagner.
Salget af indendørs-armaturer
blev påvirket af et fald i nybyggeriet. Også projekt-markedet var uden
vækst i 1989. Blandt de mere iøjnefaldende opgaver, der blev gennemført, var belysningen af Q8 benzinstationerne, facadebelysningen af
Det ny Scala og udendørsbelysningen af den ny Indenrigsgård i Kastrup.
I årets løb introduceredes højfrekvensspoler for lysstofrør med mulighed for lysregulering af samme,
en række produkter til hjemmebe-

Facadebelysningen af Scala i København er udført med Philips armaturer og lyskilder.

lysning samt den »Luminex--belønnede Klinkby-lampe.
Forventningerne til 1990 er et

salg af nogenlunde samme størrelse som året forud.

Husholdning og personlig pleje

Cafe Gourmet er en kaffemaskine i helt nyt,
attraktivt design til 5-6 kopper aromatisk
kaffe.

Markedet for el-produkter til husholdning og personlig pleje blev
uændret i forhold til året forud.
Philishave-gruppen introducerede en ny Tracer-serie, og denne introduktion sammen med en effektiv markedsføring bidrog til at bevare Philishave's placering som
den største udbyder inden for elshavere.
Markedet for solarier blev ramt
afden generelle afmatning i privatforbruget, men i samme periode
blev vor markedsandel øget.

Også inden for husholdningsapparater, støvsugere og strygejern
lykkedes det at øge markedsandelene.
I 1990 venter vi en meget beskeden vækst i det totale forbrug af
el-produkter. Imidlertid vil vi i løbet af året introducere en række
nye produkter. Det forventes at resultere i en vækst, der vil blive større end branchens gennemsnit, således at vor position som den største
leverandør på markedet vil blive
yderligere forstærket.
9

Elektronikkomponenter
Salget af elektronikkomponenter
blev væsentligt større end året forud, men der var betydelig forskel på
udviklingen inden for de forskellige kundeområder.
Den største udvikling skete inden for leverancerne til radio-, TVog højttaler kunder, ikke mindst på
grund af en helt ekstraordinær udvidelse af kundernes afsætning på
eksportmarkederne.
Salget til fabrikanter af professionel elektronik viste kun en beskeden vækst, svarende til udviklingen inden for dette markedsområde.
Omsætningen i 1990 ventes at
holde sig på nogenlunde samme niveau som i året forud.
Elektrolyt-kondensatorer
automater.

beregnet tiloverflademontering

af komponenter i de såkaldte SMD-

Datasystemer

I markedet for PC'ere blev Philips - målt efter antal enheder - nr. 3 i 1989.
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Salget af Philips PC'ere tog for alvor fart i 1989.Målt i antal enheder
indtager Philips nu en 3. plads herhjemme. Salget er fortrinsvis foregået til erhvervsvirksomheder og
erhvervsskoler samt ved afsætning
gennem en række nye distributionskanaler.
Salget af UNIX-minicomputere
blev noget mindre end forventet og
var præget af den lave investeringslyst i erhvervslivet.
Der er truffet aftale om levering
af hardware og software til en fælles informationsabase for danske
erhvervsråd. Desuden har vi modtaget ordre på en halv snes pilotinstallationer, baseret på optiske
sagsbehandlings- og arkiveringssystemer, de såkaldte PC-Doc systemer.
Forventningerne til 1990 er præget af den store udvikling, der er i
gang på PC-området, hvor Philips
har et meget konkurrencedygtigt
produktprogram. Desuden vil vi i
årets løb udvide vore aktivteter
med markedsføring af elektroniske
skrivemaskiner og telefax m.v.

Mobilkommunikation og
navigationsinstrumenter
NMT-mobiltelefonen »Philips Personal Phone- fik ved årets begyndelse tilkendt den eftertragtede designpris »Hr-prisen«. Også forbrugerne var opmærksom på den nye
lommetelefon. Hver 3. der blev
solgt var af Philips fabrikat.
Totalmarkedet for NMT-mobiltelefoner var på 24.000 stk. Det er det
samme som året forud, men skuffende i forhold til forventningerneogså i betragtning af, at det markante prisfald i 1988 fortsatte i det
følgende år. Vi havde en næsten
uændret markedsandel på 15-16
procent.
Der er ved årets slutning truffet
aftale med vore distriktsforhandlere om ændring i samhandelen, så de
kan optage andre mærker, og vi
kan udvide vor forhandler kreds.
Trafikdirigeringssystemet
CAC
900 er i årets sidste måneder leveret til Taxa-Motor's 300 vogne.

Telekommunikation
Den forestående liberalisering på
teleområdet betyder for Philips også en ændring i distributionen af
vore produkter. Et af de første eksempler er en ordre på cirka 75.000
telefonapparater, der skal leveres
til samtlige danske teleselskaber.
Desuden har vi forhandleraftaler
med to af telefonselskaberne om
salg af private telefoncentraler og
er dermed på vej mod en landsdæk kende afsætning.
Forventningerne om en salgsmæssig fremgang i 1989 blev ikke
indfriet, hovedsagelig fordi afsætningen aftelefoncentraler ikke nåede det forventede niveau. Den
kommende liberalisering fik mange til at udskyde anskaffelsen.
Salget af optiske fiberkabler og
andre telekabler samt af basisstationer til det nordiske mobiltelefonnet holdt sig på samme niveau som
året forud. Til KTAS er leveret
transmissionsudstyr til selskabets
video-konference net.

Til Taxa-Motor's 300 vogne i Storkøbenhavn er leveret et avanceret tra{ikdirigeringssystem.

Denne ordre har en værdi af23 millioner kroner. I februar 1990 bliver
næste fase i udbygningen af systemet taget i brug, når der installeres
kreditkort-læsere.
Navigationsinstrumentet
»ap
navigatør- blev solgt i et omfang

som året forud. Der var forventet et
større salg, men bådudstyrsmarkedet var præget af ringe købelyst på
grund af de forbrugsdæmpende foranstaltninger. En ny model, »apn
aviation«, til mindre fly, blev i årets
løb føjet til navigator-programmet.

I 1989 modtog vi den hidtil største ordre på en telefoncentral. Det
er en SOPHO-S2500, der skal leveres til Danmarks Tekniske Høj-

skole. Den er dobbelt så stor som
den første SOPHO-S central, der er
installeret herhjemme, og som er
installeret hos Philips i Danmark.

En af de nye Philips-telefoner, som nu introduceres i Danmark i forbindelse med liberaliseringen på teleområdet.
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Medico-systemer

Philips vasculære angio-systerri til undersøgelse af kroppens blodkar er leveret til Kolding
Sygehus.

Industrielle og
elektro-akustiske
systemer
Markedet for professionelle produkter var i første halvdel af året
afdæmpet, men i efteråret kunne vi
konstatere en stigende investeringslyst, så årets salg blev større
end året forud.
Analysegruppen
leverede tre
elektronmikroskoper og har allerede nu ordrer hjemme, som sikrer
mindst et tilsvarende salg i 1990.
Måleinstrumentgruppen
fik et
meget fint salg og er nu Danmarks
største leverandør af professionelt
test- og måleudstyr.
Industrigruppen havde et virkelig fremgangsrigt år. Foruden fortsatte leverancer til Cheminova har
vi som underleverandør til Danisco
leveret udstyr til en komplet sukkerfabrik i Kina. En del af gruppens succes hviler også på en væsentlig rolle som underleverandør
til Storebæltsforbindelsen af vejeog registreringsudstyr til betonstationer på Sprogø og Korsør.
Inden for lyd- og sikringssystemer har vi haft en stor omsætningsstigning, blandt andet på grund af
stigende interesse for vore avance-
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rede computerstyrede adgangskontrolanlæg. Et eksempel er vor leverance til Fyns Telefon's nye telecenter. Der er gode udsigter for af-

1989 blevet tilfredsstillende år for
vore medico-aktiviteter.
I årets løb har vi afsluttet leve"rancen afto MR-scannere til Skejby
Sygehus. Mange særdeles ubehagelige undersøgelser kan nu udføres smertefrit for patienten. Det
nye udstyr kan med langt større
sikkerhed påvise sygelige forandringer.
Kolding Sygehus tog ved årets
slutning Danmarks nyeste og mest
avancerede røntgenudstyr i brug.
Det skal anvendes til undersøgelse
af kroppens blodkar med en ny teknik uden anvendelse af de normale
røntgenfilm. Med den nye digitale
billedteknik, DVI-S, vil undersøgelserne forløbe langt hurtigere og
sikrere, end personalet er vant til.
Forventningerne til 1990 er positive, idet vore udviklings- og produktionscentre har introduceret
flere nye digitale røntgensystemer.

sætningen i 1990, idet der allerede
ved årets begyndelse er indgået
mange leveringsaftaler.

I den lille plastiknøgle (som ses i overstørrelse til højre) er der mere end 60 milliarder kodningsmuligheder. Det elektroniske adgangskontrolsystem har vundet stærkt indpas i den seneste tid.

Udvikling, produktion og eksport

Mobiltelefoner
1989blevet betydeligt vækst-år for
produktionen af mobiltelefoner.
Antallet af producerede enheder
steg med mere end 50 procent.
Produktionen har gennemgået
en række forandringer for at tilpasse sig den stigende afsætning på
fleksibel måde og for til stadighed
at øge kvalitet og leveringssikkerhed.
I forbindelse hermed var det nødvendigt at få mere plads til såvel
udviklings- som produktionsfaciliteter. Det blev opnået ved, at produktionen af TV-måleudstyr flyttede bort fra Amager-fabrikken.
For at kunne følge stigningstak-

ten i produktionen af den nye IDprisbelønne de »Philips Personal
Phone- blev produktionen af den
fastinstallerede model, NMT900,
overflyttet til en anden af koncernens fabrikker i Europa.
Året har været præget af mange
udviklingsopgaver med tilpasning
af vore produkter til nye eksportmarkeder, men også af såkaldte
OEM-Ieverancer til andre fabrikanter.
Efterspørgslen efter mobiltelefoner ventes fortsat at øge. Vi forudser således også i 1990 en stigende
eksport.

Philips Personal Phone fik i 1989 Dansk Designråd's ID-pris for fremragende formgivning.

Navigationsinstrumenter

To store komponentpåsætningsautomater
er taget i anvendelse i produktionen
Kommunikations Industri A/S. Fire komponenter påsættes i sekundet.

i Philips Radio

Produktionen
af navigationsinstrumenter omfatter nu fire modeller: To til lystsejlere, en til fiskere
og coastere, og en til mindre fly. Aktiviteten holdt sig på samme niveau
som året forud, dog med øget andel
for lystbådemarkedet. For området
Decca-navigatorer til mindre flyer
vi fortsat eneste producent. Langt
den største del afnavigator-produktionen går til eksport til lande i
Nord- og Vesteuropa samt Japan.
Philips' navigator-program er
kort efter årsskiftet i 1990 vist på
europæiske bådudstillinger, hvor
der var stor interesse for de meget
billige modeller MK4 med få features, og den meget avancerede model »dual systern«, der kan benytte
både Decca og GPS (Global Position
System) signaler.
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Udvikling, produktion og eksport
Professionelt
TV-måleudstyr
Vore aktivteter med udvikling og
produktion af professionelt TV-måleudstyr havde i 1989 et besværligt
og omskifteligt år. Første halvdel
var påvirket af pladsmangel på
Amager-fabrikken, og anden halvdel af udflytningen til det store og
nye udviklings- og produktionscenter i Brøndby.
Trods disse ændringer voksede
aktiviteten med næsten 10 procent,
og virksomheden er i dag placeret i
den tungere klasse afprofessionelle
elektronikproducenter herhjemme.
Næsten hele produktionen går til
eksport.
I 1989 blev NICAM-produktlinien til transmission af digital stereoTV lyd kompletteret med en demodulator. Den er markedets mest
avancerede, og Philips har dermed
slået sin stilling som største leverandør af NICAM-udstyr fast. I
årets løb blev der samtidig lagt spirer til en række nye produkter, som
vil blive lanceret i 1990.

En demodulator til overvågning af kvaliteten af digital stereo-TV lyd efter N/CAM-princippet
indgik i 1989 i produktprogrammet af professionelt TV-måleudstyr. Den er allerede solgt til
en lang række lande og blandt andet leveret til det danske TV2 sendernet.

Udviklings- og produktionsaktiviteterne for professionelt TV-måleudstyr flyttede i efteråret 1989 til nye og større lokaler i Brøndby.

14

Think small
that's beautiful
Gennem de senere år er der i Danmark blevet markedsført en stor del
belysningsarmaturer, der er kendetegnet ved elegant og yndefuldt design.
Det er de moderne lyskilder (i dette
tilfælde en halogenlampe), der har
fået designere til at tænke på en ny
måde. Philips har nu lanceret en serie
modeller, hvoraf jeg har haft mulighed
for at stifte nærmere bekendtskab
med en af typerne, kaldet DIMMLITE
II.
DIMMLITE II er en bordlampe med
en 12v/50w halogenbrænder. Navnet
DIMMLITE har naturligvis sit udspring i det engelske ord »dimmer«,
der betyder lysdæmper, så i starten
havde jeg den opfattelse, at det var
muligt at dæmpe belysningen fra fuld
styrke til nul. Imidlertid er der kun 3
muligheder, nemlig 100/70/0%.
Fuld belysningsstyrke giver et
skarpt og glimrende skrive- og arbejdslys. 70% lysstyrke er fint, hvis
man som jeg anbragte bordlampen på
et glaspladebord med nipsting på derved får man både en god lyseffekt
på de belyste genstande, såvel som
lampens skulpturelle linier fremhæves.
Lyset ligger i farveskalaens blå og
kolde område, hvilket jeg specielt
kunne iagttage ved sammenligning
med min PH-Iampes røde og varme
lys - alligevel står de 2 armaturtyper
godt sammen med hver sin funktion.
Bordlampens hoveddele består af en
fod med indbygget trafo og afbryder og
2 forbindelsesstænger til den halvkugleformede reflektorskærm. Stængerne kan vippes og reflektorskærmen
kan drejes, hvorved der gives mulighed for at dirigere lyset i enhver Ønsket retning. Lampen fås i farverne
hvid, gul, rød, sort og grå. Dens højde
er 740 mm og skærmdiameteren er
100 mm.
Da min ældste søn så lampen, var
han i begyndelsen skeptisk, men da
den var samlet og tilsluttet, spugte
han om jeg kunne skaffe ham en, for
så ville han gerne give 300,- kr. for
den. Jeg forklarede at det næppe
kunne lade sig gøre til den pris, men

det viser lidt om, hvor sværedet er
med prisfastsættelse.
Reelt burde lampen ikke koste stort
mere - slet ikke når størrelsen tages i
betragtning - men det gælder ikke,
for vejledende udsalgspris ind. moms.
er kr. 950,Mange sammenlignelige modeller
vil man kunne finde i Illums Bolighus
til langt over 2.000,- kr.
Et lille anke kan man have til montering af den løstmedfølgende metalplade til foden, der fastholdes af 4
stk. selvskærende skruer. Der burde
være isat gevindbøsninger i plastbunden af trafohuset og anvendt almindelige maskinskruer, det andet er
for besværligt at montere.
Jeg tror at lampen vil finde udbredelse især blandt det yngre publikum og i et moderne interiør - den er
»in- og fortjener faktisk at være det.
Hans Lindberg

Tryk på demokratiet
I & E Communication og Security
Systems i Holland har skrevet kontrakt om at levere og installere et
elektronisk afstemningssystem til det
sovjetiske parlament. Ordren har en
værdi af 34,5 mill. kroner.
Kul til Newcastie ...
Philips i USA har solgt 1500 specielt
designede 27" TV-apparater til Japan.
Exporten næste år forventes at stige,
og vil bl.a. omfatte projektions-TV.
Udstyret til Japan er tilpasset japansk
standard og smag.
Er du med Eigil!
Philips er ligesom ved verdensmesterskaberne i fodbold i Mexico 1986 officiel sponsor ved VM i Italien til sommer. TV-billedet fra Italien vil blive
sendt i HDTV-teknik - højopløsningsTV. Philips har spillet en vigtig rolle i
udviklingen af denne teknik. Koncernen leverer derudover belysningsudstyr til de mange fodboldstadions,
tv- og radiomodtager-e, kornmunikations- og sikkerhedsudstyr.

Plastik der
skriver smukt
Skrivemaskiner er noget nyt på Philips' program. Der er nu lanceret tre
nye modeller, som man venter sig
meget af. Vi har ladet Kristin Jacobsen, som er sekretær i udviklingsafdelingen for mobiltelefoner, se nærmere på den mindste. Efter et par
uger i selskab med den kompakte
lysegrå skrivemaskine kan hun fortælle:
- Mit første indtryk var absolut
negativt. Hvorfor skulle jeg afprøve
sådan en plastikmaskine? I virkeligheden opdagede jeg, at den skriver
ganske flot, og at den har mange gode
funktioner. For eksempel kan man
skrive en overskrift midt på papiret
automatisk: teksten bliver først skrevet, når man trykker på retur-knappen!
- De nye skrivemaskiner er lette at
bære rundt på, men håndtaget sidder
ikke lige i midten, enten vipper den
udad eller indad. Man skal også lige
finde fidusen, når man ruller ledningen op.
- I det store hele er den nye skrivemaskine et behageligt bekendtskab.
Den skriver meget pænt med sit skrivehjul, og den støjer mindre end mange andre.
JJ

De kan bare det der ...
Philips i USA investerer 650 (sekshundredeoghalvtreds!) millioner kroner i en ny fabrik, der skal producere
morgendagens billedrør. Fabrikken
vil til at begynde med beskæftige over
300 medarbejdere.
Den første etape - der bliver færdig
indenfor 18 måneder - får en produktionskapacitet på 1 million 29"
standard- og højopløselige billedrør.
Ungarn
Den første Philips forretning i Ungarn
er officielt åbnet i Budapest.
Næste år vil man etablere sig med
et hovedkontor, hvorfra salg og service
skal styres. Dette initiativer resultatet af et joint venture mellem den
østrigske Philips organisation og
Skala Co-op, en ungarsk detailkæde.
Første i Øst-Europa
Øst-Europa's første videokonferencestudie er blevet installeret i Moskva
af Philips Kommunikations Industrie
A. G. fra Vest-Tyskland. Det vil blive
taget i brug i første kvartal i år.
Ordren på studiet blev afgivet i juli
1989. Studiet giver mulighed for
videokontakt med det øvrige Europa
via INTELSAT 1. Andre satellitforbindelser vil blive brugt til forbindelser med den øvrige verden.
Sven Goldschmidt
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Det skrev vi
for 40 år siden:
Kom De for sent i morges?
Vi ved godt, at vi rører ved et ømt
punkt her. Men vi vil tale rent ud.
Trafikforbindelserne til Amager er
ikke særlig gode, og mange må skifte
3-4 gange mellem bus, sporvogn og
tog. Hertil kommer de infame broer,
der jo har en tilbøjelighed til at gå op
netop i det psykologisk forkerte øjeblik. Men vi er nu engang flyttet til
Amager, og derfor er der ikke andet at
gøre end at indrette sig efter forholdene.
Hele komme-for-sent-spørgsmålet
blev berørt på det sidste samrådsmøde, hvor direktionen gav udtryk for
sin utilfredshed med den manglende
præcision om morgenen. Direktionen
ønskede meget nødigt igen at indføre
kontrolforanstaltninger - det være sig
af den ene eller anden art - og vi på
vor side i PAP mener absolut, at dette
ikke bør ske.
Vi anser det for en selvfølge, at man
overholder den fastsatte mødetid.
Selvfølgelig kan der forekomme forsinkelser, men det bør høre til undtagelsen og ikke reglen.
Man må jo heller ikke glemme, at
personaleforeningen ikke står særlig
stærkt ved en eventuel forhandling
om lempelser i arbejdstiden i sommermånederne, sålænge dette forhold
ikke er bragt i orden.
Og når De er helt ærlig. Har De så
ikke en ubehagelig fornemmelse af, at
De er kommet skævt ind på dagen,
når De møder for sent?
PAPs Samrådsudvalg

CIM i Jenagade
Nyt pilotprojekt i
mobiltelefon-produktionen
Det er ikke nogen hemmelighed, at
konkurrencen indenfor mobiltelefoner
er blevet hårdere. Priserne er faldende, og der er kortere produktlevetid.
Af denne grund er der vakt interesse
for moderne informationsteknologi i
form af Computer Integrated Manufacturing (Cl). På dansk er der tale om
en proces, hvor man samordner alle
nødvendige dele af en produktion til
en højere - og mere effektiv enhed.
Dette omfatter alt, og i særdeleshed
mennesket.

Papirløs
At CIM kan realiseres ses af Philips'
diktafonfabrik i Østrig. Fabrikken er i
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Pas på
ozon-laget
Med den tiltagende miljødebat er der
flere og flere som spørger, om de nu
kan gå på arbejdet med god samvittighed. Forurener Philips lidt eller
meget, og hvad gør man for at forbedre situationen? Vi har stillet spørgsmålet til Kim Crillesen, som er ansat
som kemiker i fabrikken i Jenagade
på Amager.
- Vi har gjort meget i de senere år,
fortæller Kim. Lovgivningen omkring
anvendelsen af kemiske stoffer skærpes hele tiden, og vi har taget det op
som en udfordring. Vores mål er ikke
alene at opfylde lovens krav, men at
være bedre end den!

Freon
- Et varmt emne er brugen af freon, i
fagsproget kaldet CFC. Freon er et
opløsningsmiddel, som blandt andet
anvendes ved rensning afprintplader
i elektronikindustrien. Renser man
ikke printpladerne, vil de flusrester
som lodningerne efterlader langsomt
ødelægge printet, og give kunden
problemer.
Allerede i 1988 var vi med, da der
blev dannet en arbejdsgruppe på
Elektronik Centralen, som skulle se
på mulighederne for at reducere forbruget af CFC. Vi er pionerer i dette
arbejde, idet vi stort set har standset
brugen af freon helt. Sammenlignet
med 1988, vil forbruget af freon i 1990
være 20 gange mindre!

Resultater
- Vores gode resultater skyldes, at vi
har skiftet flustyper, og at vi har
fundet metoder til at vaske lodderammer i en særlig sæbeopløsning, fortæller Kim Crillesen. Desuden har vi

dag papirløs og alle faser fra produktudvikling til montage af det endelige
produkt er støttet af informationssystemet.
Ved anvendelse af CIM er det muligt at forene modstridende mål i
udvikling og produktion af nye produkter. I et moderne produktionsforløb er der krav om informationer om
hvad og hvor meget, hvornår og hvordan, der skal produceres. Det er vigtigt, at disse informationer hurtigt og
uforvrænget kan sammenholdes med
data, som opsamles fra produktionen.
Dermed kan der reageres hurtigt og
effektivt, hvis en uønsket situation er
under udvikling. CIM er langt fra kun
en teknologi. Det kan ikke udvikles i
løbet af kort tid, og er ikke noget
statisk.
Det vigtigste element j CIM er
mennesket. Det betyder også indførelse af uddannelse på alle niveauer.
Det gælder topledelsen, mellemleder-

Kim Crillesen under forsøg i Jenagadefabrikken - her parat til at anbringe printkort i stinkskabet.

indført spritrensning, hvor det har
kunne bruges.
Der vil også i 1990 skulle bruges freon
på fabrikken. Hvad gør vi ved det?
- Vi renser fortsat 5% af vore printplader, fordi de skal bruges i maritimt
udstyr, men vi bruger freon-fri rensevæske. Luften ombord på en båd er
meget aggressiv, og vi skal have rene
plader, før de beskyttes med et lag
lak. Vi har et nært samarbejde med
en amerikansk leverandør om en
freon-fri fortynder til lakken, det
eneste sted vi stadig anvender freon,
slutter Kim. I løbet af 1990 skulle det
være helt slut med brugen affreon!

Miljøgodkendelse
Som et yderligere skridt for et bedre
miljø, har fabrikken søgt om en frivillig miljøgodkendelse, som forventes i
løbet af foråret. Da fabrikken ligger i
industrizone, er der ikke krav om en
sådan godkendelse, men da vi mener,
at vi allerede nu opfylder kravene, gør
vi det altså alligevel.
JJ

og funktionærgruppen, samt medarbejderne ved selve produktionslinierne. Der skal her være tilstrækkelig
uddannelse, for at CIM kan fungere i
praksis. Det er nemlig ikke et projekt,
men en proces!

To grupper
For etablering og styring af CIM
projektet i Jenagade-området er der
nedsat en styregruppe samt to dynamiske arbejdsgrupper. Disse vil opstarte CIM projektet med et pilotprojekt på det nye PATS-TACSproduktionsbånd. Her vil der blive etableret
on-line produktionsstyring, hvormed
der bliver mulighed for at kontrollere
sin egen kvalitet og hvordan ens
arbejde påvirker båndetJproduktionen. Der bliver endvidere mulighed
for værkføren på en nem måde at
overvåge produktionsforløbet.
Ole Wulff

Sportel)
Inaen jul uden nisser

il
I
\

I sidste nummer af Philiskopet var der
desværre kommet en lille fejl på
sportssiden. Det var navn og adresse
på Ole Wulff - til hvem indlæg til
sporten skal sendesltelefoneres:
Ole Wulff - Afd. M.PPE - Jenagade
N31 stuen - tlf. lokal 3788.

Et år med fisk i

•

•

Fisk var der ikke rigtig noget af de
første par måneder sidste år. Først i
marts måned begyndte der at ske
noget. Det blev til en havtur med
masser af torsk og sild.
I maj måned begyndte de første forberedelser til sommerens store Norgestur (med indkøb af våde varer i Tyskland). Inden afrejsen i juli var der
samlet afgang mod Namsen ved polarcirklen. Efter et døgns kørsel var
målet nået, og laksefeberen startede.
Efter nogle dage med glæde og nogen
sorg (for dem hvis line sprang) var der
afgang til det åbne hav. Fra en lejet
kutter var der livligt fiskeri i to dage.
Det blev til lidt af hvert - havkat, sej,
makrel og mere.
Mens andre fiskede, drog en lille
gruppe på fjeldvandring i Gejtsfjelde.
Det blev til lidt af en oplevelse med
hagl og kulde på toppen (frokost og
kaffe ændrede dog sagen).
Efter seks dage ved Namsen drog
man videre til Rauma elven (600 km
syd for Namsen), hvor det blev til lidt
fiskeri inden hjemturen. Alt i alt en
god tur man længes efter.
Skulle du have fået bid på tanden så
ring til Finn Lippert (lokal. 2234) og
hør' mere om Philips sportsfiskeri.

Volleyball stævne
Siden SIdst har Philips Volleyball hold
deltaget i mixstævne. Det løb af stablen først i januar i år. Her stillede
man op med to hold - et A- og et Bhold. Ved dette stævne lykkedes det
for vores A-hold at besejre sidste års
mestre.
.
Næste større begivenhed for volleyball
afdelingen er i starten af april. Her er
vi blevet udtaget til senior-mix stævne i Nr. Alslev (vi kommer med som
reservehold). Det afholdes 6-7 april.
Til sidst skal det nævnes at Volleyball
foreningen holder årsmøde/generalforsamling den 23. marts - indbydelse
følger.

Badminton
Her er der denne gang kun een information. Det drejer sig om Philips
Open. Et stævne for alle ansatte og
deres nærmeste familie. Det afholdes
den 28. og 29. april kl. 15.00 i BC 37.
En invitation til stævnet udsendes
snart til alle, så sørg for at holde
dagene fri.

Thomas Jørgensen med en laks på 3,5 kg - fanget i elven Namsen.

Håndbold på 1. olads
I den stadigt kørende K'FIU (Københavns Funktionær Idræts Union)
vinterturnering i håndbold, rundede
Philips' 1. herrehåndboldhold årsskiftet på en meget flot 1. plads, - ubesejret og med maksimum point - 12
point for 6 kampe!
Philips har gennem de seneste år
markeret sig stærkt i håndbold med
mange mesterskaber og unionsrepræsentation over hele landet med landsmesterskaberne til følge.
Dele af dette rutinerede mandskab
er også vore repræsentanter på Philips old-boys - hvor situationen er den
samme - maksimum point - 14 for 7
kampe!
Spændende bliver det at følge turneringsafdelingen for måske at hjemføre et dobbelt-mesterskab!
Vi har den store glæde at deltage
med herrehåndbold ved det Nordiske
Sportsstævne i Finland i 1991.
Selvom vi har et godt hold at sende
afsted, kræver det tid at spille nye
medlemmer ind på holdet. Vi appellerer derfor til alle med lyst til håndbold om at melde sig ind i afdelingen
- møde op til træningen, som foregår i
Valby, Hall, tirsdage kl. 17.00-18.00,

eller hente yderligere oplysninger hos
undertegnede.
Preben Lundberg, PRC
N224, Lokal 2584.
OW

Motionsafdelingen
Vi træner stadigvæk man-, tirs- og
onsdag i vort gode motionslokale.
Efter et dejligt strækprogram og en
tiltrængt løbetur, gør vi brug af redskaber eller vi laver nogle gode gulvøvelser. Programmet slutter altid med
strækøvelser- og varer ca. l-ly., time.
Da flere har vist interesse for at prøve
nye redskaber, har vi undersøgt mulighederne og fået et godt tilbud fra
Nautilus, som vi kan anbefale.
Vil du høre mere - kontakt Anny
Juul, lokal 2329 eller Erling Kjær,
lokal 2385.

Til sidst
Her sidst på siden skal det lige nævnes, at en række Philips folk i starten
af februar var på skiferie i Les Arcs i
Frankrig. Derfor håber vi på i næste
nummer at vende tilbage med nyt fra
skiforeningen.
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Personaleforeningerne
i dialog

Gitte Skaaning, I&E, præsenterer i Oslo sin
gruppes resultater for den nordiske ledelse.
De øvrige danske Nordigon-deltagere var
Bent Stahl, Elapparat, Coenraad Rebel,
ISA, Lis Bartholdy og Lis Holgersen,
Økonomiafdelingen, Ole Møller Jensen,
PTVog Søren Bo, Finansafdelingen.

Nordigon
1990

For første gang nogensinde, mødtes de
fire personaleforeninger i Københavnsområdet. Det var for at lære
hinanden at kende, udveksle erfaringer og for at støtte hinanden.
Det viste sig, at formændene for
PAP, PCP, ap og PPR havde en masse
at støtte hinanden med. Tilsammen
repræsenterer de fire personaleforeninger 700 medarbejdere, altså godt
over halvdelen af de der kan være
medlemmer af dem.
Jette Larsen er formand for PCP, en
personaleforening med næsten alle
ansatte på Centrallageret som medlemmer. Foreningen trives godt, og
holder en masse fester med stor deltagelse. Alligevel er aktiviteterne præget af antallet af medlemmer, som
især bruger sammenkomsterne til at
lære hinanden at kende.
Gert y Koch fortalte om ap personaleforeningen, som er et levn fra dagene hvor ap radiotelefon var et lille
firma i Hvidovre. Der er idag lige så
mange medlemmer som dengang, men
virksomheden er blevet meget større.
Hos ap holder man to årlige ge-neralforsamlinger og to udflugter, og
begge bruges til at møde gamle venner. Som den eneste, tillader ap at
man forbliver medlem, også selvom
man forlader firmaet. Det betyder, at
man ofte møder gamle kolleger til ap's
arrangementer.

Den største personaleforening er
PAP, som har 300 medlemmer. Formand Ulla Krogh Laursen fortæller,
at medlemmerne hovedsageligt arbejder på Industrigården, men at der
også er mange fra Jenagade og Brøndby.
Arrangementerne er mangfoldige,
og plejer at blive meget fint besøgt.
Det eneste problem er, at foreningen
nu er blevet så stor, at det kan være
svært at finde steder til at holde fester. I nogen tid har kantinen været
for lille, og man har derfor flyttet det
til Jenagades kantine.
I Jenagade, hvor den store fabrik
ligger, har personaleforeningen PPR
sin bastion. Med 280 medlemmer er
PPR næststørst, og formand Jacob
Johnsen fortæller, at man på det
seneste har brugt fremgangen til at
holde endnu flere sammenkomster.
Man holder nu 5 årlige fester, heraf
halvdelen med ledsager.
- En masse af PPR's medlemmer bor
nu på PTV-fabrikken i Brøndby, og
det giver en ekstra udfordring, fortæller formanden. Vi har også medlemmer på Centrallageret og i Ringsted og Sakskøbing, men de mange i
PTV har givet os stof til generalforsamlingen 23. februar.
De fire formænd er blevet enige om
ikke bare at holde forbindelsen, men
også at holde hinanden orienteret om
livet i de fire foreninger, udveksle
gode ideer og erfaringer, øg se på
mulighederne for samarbejde på andre fronter.
Alt dette skulle give arrangementer, som i fremtiden vil blive endnu
bedre end de nuværende. Til glæde og
gavn for de 700 medlemmer.
de fire formænd

En videopræsentation om den
interne kommunikation hos
Philips Danmark er nu på vej
Det er et resultat af den opgave, der
blev stillet til deltagerne i det nordiske ledelseskursus »Nordigon«, som
blev afviklet i Norge i begyndelsen af
februar med 22 deltagere fra de fire
nordiske lande.
Her blev arbejdet i grupper, og det
kom der fire meget spændende og
originale præsentationer ud af. De
blev på engelsk præsenteret for repræsentanter for den nordiske ledelse, og
alle blev optaget på video.
For selv at leve op til de krav, som
blev stillet om forbedring af den interne kommunikation, påtænker den
danske gruppe at fremstille en videopræsentation på dansk med titlen
»Den interne kommunikation i Philips Danmark«.
Forhåbentlig kan vi allerede i næste
nr. af »Philiskopet- fortælle mere om,
hvor langt gruppen er kommet og på
hvilken måde, vi kan tilbyde videoprogrammet til vore danske kolleger.
Svend Westergaard
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Ud affire formænd, er de tre kvinder. Fra venstre ses Jette Larsen, PCp, Gerty Koch, ap, Ulla
Krogh-Laursen, PAp, og Jacob Johnsen, PPR.

Svend Nielsen, salgskonsulent i I&E
i Århus, fejrede torsdag den 1. februar
sit 25 års jubilæum ved en reception i
Århus-afdelingen, hvor Willi Stelzer
(til venstre) lykønskede på selskabets
vegne blandt andet med et jubilæumsarmbåndsur. Kollegerne kom rullende
med en flot rød kontorstol, der skal
bruges ved den hjemlige PC. Personaleforeningen havde udsmykket stolen
med ternede gammelmands-kamelulds-slippers med kyllingehoveder
som kvaster samt en læderlommelærke. Fra B&O, som er en af jubilarens
kunder, kom et meget flot vægur. I
midten ses jubilarens frue, Inge Nielsen.

Helge Larsen, teknisk fuldmægtig i
Philips TV Test Equipment A/S, blev
mandag den 5. februar fejret ved en
reception på Brøndby-fabrikken. 25
års jubilaren blev afsløret som en
meget dygtig vinkender. Kollegaen
Steen Andersen (til venstre) stod for
en prøvesmagning af tre forskellige
vine, og jubilaren klarede med glans
en sikker bestemmelse af de to. Præmien var en fin årgangskirsebærvin.
Gaven fra kollegerne var blandet
andet kikkert og Compact Discs.

Tak

PHILIPS
KUNSTFORENING

Kunst
som
•
præmie
Ved Kunstforeningens årlige generalforsamling i slutningen. af april kommer cirka 30 hovedpræmier til lodtrækning blandt medlemmerne. Et af de interessante kunstværker hænger i
øjeblikket på Industrigården. Det er kunstneren John Wilrtz' maleri "Abent landshab«. Der
er helt naturligt delte meninger om kunst. Om dette billede siger kunstforeningens formand,
E. Martinus Andersen: - Jeg vil betegne det som følsomt ekspressionistisk. Det er en kunstner, der giver udtryk for et sjæleligt indhold uden at lægge vægt på ydre former.
John Wilrtz har blandt andet deltaget i Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, XX de
Paris International d'Art og Contemporian de Monte Carlo.

Tusind tak for gaver, blomster og taler
ved mit jubilæum. En særlig tak til
Annie for den fine sang, hun havde
skrevet. Samtidig vil jeg ved min
afsked med Philips takke for et eksemplarisk samarbejde i alle årene.
Tak til alle »mine« søde og dygtige
piger. Jeg vil savne jer alle.
Finn Gal!
Den sidste af mine næsten 10.000
arbejdsdage hos Philips blev en festlig
dag. Tak til alle som mødte op, og tak
for gaver og venlige ord.
Karsten Bjernholt
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John Bukdahl fra Philips Radio Communications A/S præsenterer det store navigator-program, blandt nyhederne var blandt andet »ap
navigator basic« til cirka 4.500 kroner. Sidste hånd blev netop lagt på dette apparat på fabrikken i Jenagade få dage før udstillingen. Ved det
velbesøgte pressemøde ved navigator-premieren var der stor spørgelyst fra de mange bådjournalister. Bukdahl ses med siden til.

Philips i Bella Cenler
Philips var repræsenteret på de to store internationale udstillinger i januar måned i Bella
Center. På den første, International Boat
Show, var Philips Radio Communications alene om at præsentere koncernen. De havde
opbygget en spændende stand, som på den
ene side præsenterede vore mobiltelefoner og
på den anden side havde premiere på Philips'
udvidede program af navigatorer. Interessen
var meget stor, fortæller John Bukdahl fra
Philips Radio Communications.
På udstillingen blev den nye »ap navigator
basic- i øvrigt kåret som »årets udstyrs-nyhed«. Den fik 66 pct. af stemmerne blandt de
udstiUingsgæster, som deltog i afstemningen.
Vinderen af lodtrækningen fik i øvrigt et eksemplar af den ny navigator.

Senere på måneden åbnede den internationale automobiludstilling »Biler i Billa«, Philips-standen var nu bygget om til at huse Philips Radio A/S og Philips Radio Communications A/S. Næsten 200.000 gæster gik gennem
tælleapparaterne, og vi havde en travl tid,
fortæller marketingchef Jørgen Sommerfeldt.
Der var stor interesse for vore omfattende
auto-stereoprogram,ikke
mindst omkring de
trafiksikre RDS-radio (RDS står for Radio
Data Systems).
Vor udstilling var holdt i 60'er stil, både med
en pink Cadillac og unge mennesker i 60'er
påklædning som trækplastre.
Også på Biler i Bella var Philips Radio Communications A/S med ved demonstration af
koncernens mobiltelefonprogram.

Jørgen Sommerfeldt (til højre) og Alex John fra Philips Radio på hjørnet af Philips-standen i udstillingen "Biler i Bella«. Til venstre skimtes et af standens trækplastre, en 60'er udgave af en pink Cadillac.
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