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Præsidenten for Philips
- Jan Timmer -

besøgte København
den 17. maj. -

Læs mere herom side 7.

En god dag med økonomiafdelingen
Den 25. maj var der premiere
på »En dag med økonomi-
afdelingen« på Industri-
gården. 1O medarbejdere fra
forskellige salgsselskaber var
inviteret til dagen, og lige så
mange af økonomiafåelingens
folk var mødt op for at være
med.
Ole Herstad bød velkommen
og fortalte om baggrunden.
BI. a. havde Klimaanalysen i
1991 vist, at der er brug for et
bedre samarbejde mellem af-
delingerne.0konomiafdelin-
gen i Philips Danmark havde
derfor nedsat et Action Team
med overskriften »Sarnarbej-
de«, og med medlemmer også
fra andre afdelinger. Resulta-
tet heraf blev, at der skulle la-
ves en serie orienteringsmø-
der, hvor økonomiafdelingen
kunne fortælle sine Philips-
kolleger om sit arbejde og sine
opgaver.

Meget andet end regnskaber
Vi hørte om de forskellige
funktioner i afdelingen, som
laver en masse andet end
regnskaber. Jørgen Laursen
fortalte om den vigtige funk-
tion, som hedder »Inrern
Konrrol«. En betegnelse, som
nok kunne få en og anden til
at tænke på toldere eller tor-
skegilder.
»Det har ikke noget at gøre
med skepsis, mistillid eller
med at finde fejl. Formålet er
tværtimod at forebygge fejl«,
sagde Jørgen Laursen med ef-
tertryk.
Senere fortalte Søren Bo om
debitoradministrarioncn, som
holder et vågent øje med de
folk, som skylder os penge.
Anni Deleuran fra Telekom-
munikation spurgte om bag-
grunden for, at der næsten
kun er kvindelige medarbej-
dere i den afdeling, hvad der
startede en uplanlagt og livlig
debat. Da kønnene var cirka
ligeligt fordelt, nåede vi ikke
frem til en endelig konklu-
sion. Dog var der en hel del
som mente, at det nok var
fordi kvinder bedst kunne ud-

vise den kombination af fast-
hed og medfølelse, der skulle
til for at få folk til at betale
deres gæld.

God dialog med tilhørerne
Efter frokost kom vi mere ind
på gæsternes egne berørings-
flader med økonomiafdelin-
gen, som fx edb-systemerne
NIMIS og RETOPS. Det vi-
ste sig bI. a., at der ofte var
usikkerhed om, hvordan .
»undtagelsestilfælde« som va-
reprøver, ombytningsvarer og .
rabatter skulle behandles ad-
ministrativt.
Ved at høre salgsfolkenes
synspunkter og erfaringer fik
også økonomifolkene et fag-
ligt udbytte af dagen, og
salgsfolkene fik svar på mange
af deres spørgsmål. Den af-
sluttende evaluering viste, at
gæsterne gerne ville have haft
nogle flere eksempler fra dag-
ligdagen og endnu mere tid til
debat.
Dagen fik mange rosende ord
ved den afsluttende evalue-
ring: »Bred oplysning«. »En
udbytterig dag«. »Hvad en
bogholder er, blev demente-
ret«, var nogen af dem.
Ole Herstad sagde bagefter, at
han var meget glad for den
positive evaluering: »Og jeg er

specielt glad for, at de mange
aktører fra økonomiafdelin-
gen - som ikke kun var at
finde i chefgruppen - efter en
stor indsats har nået så godt et
resultat. Det har samtidig gi-
vet værdifuld erfaring i at
præsentere information for en
større kreds, tilføjede han.

0konomidirektør Ole Herstad
overbeviste os om, .at stjerne-
tegnene for økonomifolkene til-
sammen sikrer et effektivt og .
velfungerende team. Han over-
lod det - uforsigtigt! - til for-
samlingen at gætte på, hvem af
ham og hans sekretær der var en
hurtig og intelligent tvilling, og
hvem der var en kunstnerisk
vægt.

Allerede dagen efter blev ar-
rangementet gentaget for et
nyt hold interne kunder, og
etter sommerferien vil »En
dag med økonomiafdelingen«
atter blive taget op. - Et fint
initiativ!

Jannik Bo Rasmussen

Flemming Christensen fra øko-
nomiafdelingen rører i gryden:
Man putter en masse bilag ned
i den, og med koncern manualer
og cirkulærer som kogebøger
kommer der så et regnskab ud
af det. - Der erfaktisk ingen
forskel på at lave en suppe og
lave et regnskab, konstaterer
han her.

-~
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John Jensen, Nina Kielland og Flemming Christensen besvarer her nogle af de gode spørgsmål såsom
»Huad skal vi med et regnskab?«. De supplerede hinanden på Rip, Rap og Rup~facon - og kom derved
igennem med deres budskab på overbevisende måde.



25 år med farve-TV prøvebilledet
Det er nu 25 år, siden det
verdenskendte farve-TV-prø-
vebillede så dagens lys i ud-
viklingslaboratoriet i J enaga-
de. Siden har produktionen i
Jenagade og de sidste år i
Brøndby solgt farve-TV-test-
generatoren, som fremstiller
det elektroniske billede, til
TV-stationer og farve-TV-fa-
brikker over hele verden.

Stædighed
Der ligger nogen stædighed
bag denne historie. Finn
Hendil, der i dag er udvik-
lingschef for navigatorer, var
med lige fra starten. To år ef-
ter sin ansættelse i 1963 insi-
sterede han på, at han ville
have lov at udvikle dette ap-
parat, men udviklingschef E.
Helmer Nielsen havde andre
planer. Stædigheden blev dog
belønnet, så han til sidst fik
opgaven.

Opfandt den digitale cirkel
Om grundlaget for denne ud-
vikling fortæller Finn Hendil,
at der i forvejen var fremstillet
en sort/hvid TV-generator.
I øvrigt af en radiomekaniker,
Jack Andersen. Han var lidt af
et selvlært geni og »opfandt«
den digitale cirkel. Da han ik-
ke følte sig rimeligt belønnet,
fordi han »kun« var radiorne-
kaniker, forlod han os. Han
vendte nogle fa år senere hjem
fra USA på besøg som udvik-
lingschef i en større koncern
med mange ingeniører i sit
område.
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Finn Hendil udviklede det verdenskendte farve- TV-prøvebillede, der i dag benyttes af næsten alle
klodens TV-stationer. Her peger han på billedet fra Østrig, som i sin tid var med til at cementere vores
stærke position på markedet. Billedet er taget i udviklingsafdelingen i Philips Navigation, hvor han nu
står for at finde frem til nye navigationsprodukter. .

Begyndte på gråt papir
»Udviklingen af farve-TV-
test-generatoren begyndte på
gråt papir og med oliekridt«,
fortæller Hendil. »Vi lagde
farver på og tilpassede billedet
de nye farvekrav. Det var
skægt at digte et billede og så
bagefter lave det elektrisk
Det var naturligvis en hjælp,
at vi kunne fa meldinger om
erfaringerne med det gamle
billede«.

Vildt slagsmål
med Eindhoven
»Midt i det hele, da vi var ved
at være færdige med udviklin-
gen, kom vi i vildt slagsmål
med Eindhoven, som ønskede
at gå ind for et tysk udviklet
billede. Vi var dog stærke i ar-
gumentationen, og resultatet i
dag er, at stort set kun Tysk-
land og Schweiz bruger det
tyskudviklede, men resten af
verden bruger vort«.

Verdensstandarden
»Østrig kom os i øvrigt til
hjælp. Et halvt år før vi var
klar til markedsføring, skulle
det østrigske TV, ORF, vælge
TV-prøvebillede. Hvis vi
kunne levere en test-genera-
tor, var vore chancer gode. Vi
arbejdede nat og dag. Resulta-
tet kan I gætte jer til. Og det
var med til at fastlægge ver-
densstandarden».

Fastlagde højere kvalitets-
niveau
»Der er for mig ingen tvivl
om, at Philips-generatoren
har været med til at fastlægge
et højere kvalitetsniveau for
TV. Et eksempel på dette
postulat kommer også fra
Østrig. Da de indførte vort
billede, var der adskillige sort/
hvide-TV, der ikke kunne
gengive hele vort billede. Men

Østrigs TV holdt fast: Phi-
lips-fjernsynsapparater kunne
vise det komplette billede.
Altså måtte de øvrige fabrika-
ter ikke leve op til standarden.
Og sådan blev det«.
»Det var en herlig oplevelse at
være med til denne udvikling,
og nu glæder det mig natur-
ligvis, at mine venner ude i
Brøndby er ude med et udvi-
det produkt til de nye TV-ap-
parater«, slutter Finn Hendil.

Denne varmluftballon med Philips-reklamer på siderne er nu i
aktion i det danske sommerland. Ballonen stiger til vejrs fra forskel-
lige steder i Danmark sommeren over med Philips-navnet på den
ene side og en reklame for den nye PR95-telefon på den anden.



Den nye prøvebllledgenerator
til de nyeTV-formater
Den jubilerende farve-TV ge-
nerator sælges nu i såkaldt 3.
generation. Den er løbende
blevet forbedret, så den i dag
både er blevet mindre og sam-
tidig har flet nye muligheder.
Dermed kan Philips TV Test
Equipment NS i Brøndby nu
levere en prøvebilledgenerator
til næsten ethvert nuværende
eller kommende TY-system.
Desuden møder vi i dag krav
om at kunne tilpasse prøve-
billedet til individuelle øn-
sker, så det bliver en slags »vi-
sirkort. for TV-stationerne.
Dette er simpelt med 3. gene-
rationen, som nu også dækker
det tyske marked, da den le-
veres med dette prøvebillede.

Wide-screen format
ogHDlV
Det sidste år har man kunnet
købe farve-TV i det nye wide-
screen format 16:9, som nær-
mer sig biografernes filmfor-
mat. Når vi flr HDTV (High
Definition TV = højopløs-
nings-Tv) med en billed-
skarphed der svarer til film-
formatets, ligger der nye for-
dele og venter. Indførelsen af
HDTY i Europa venter på en
politisk beslutning, og ligger
nogle år ude i fremtiden.
Indtil da vil wide-screen-for-
mate t blive mere og mere ud-
bredt. Når der vises biograf-

film i TV kan man fl udfyldt
hele skærmen, så man undgår
fornemmelsen af at se ind
gennem en brevkasse med
sorte felter foroven og forne-
den. Denne udvikling har væ-
ret forudset hos PTV, som al-
lerede for to år siden præsen-
terede de første prøvebilled-
generatorer til dette marked.
»Vi har i første række leveret
dem til de TV-fabrikker, som
fremstiller wide-screen TV til
det europæiske rnarked«, for-

tæller produet manager Gun-
nar Bækgaard, der har været
projekdeder på disse produk-
ter. »Og vi ser nu en stærk in-:
teresse for det brede format
også hos de TV-fabrikker, der
producerer til USA, Japan
m.m.
HDTV-formatet kommer på
et senere tidspunkt ud til seer-
ne, men vi er allerede med i
første række og er netop ble-
vet færdige med en prøvebil-
ledgenerator hertil. Den første

blev sidste sommer solgt på
prototypestadiet på en inter-
national TV-messe til det fæl-
lesnordiske HDTV-projekt,
hvor T elecom Danmark del-
tager«, siger Gunnar Bæk-
gaard. »Allerede nu bruges
HDTV i filmstudier. Så und-
går man den langsommelige
proces med fremkaldelse af
filmen og kan i stedet se re-
sultatet på videobånd med det
samme.
Dermed er den nye HDTV-
generator med til at styrke vo-
res position som markedsleder
af farve-Tv-prøvebilleder,
som næsten er blevet vores va-
rernærke«, slutter Gunnar
Bækgaard. Bj

Gunnar Bækgaard - til højre på billedet - præsenterer her den nye wide-screen- og HD TV-prøvebill-
edgenerator. Til venstre udviklingsingeniør Preben Christiansen, som har været med lige fra den første
generation for 25 år siden og som også har været med til at udvikle den nye 3. generation. Det er den
flade boks foroven, der fremstiller billedet - og som er med til at cementere en ny verdensstandard.

Farvel
til Thor
A.Bak
På generalforsamlingen i Phi-
lips Danmark NS i slutnin-
gen af april udtrådte profes-
sor, dr. phil. Thor A. Bak af
selskabets bestyrelse.
Dermed slutter mange års til-
knytning til Philips-koncer-
nen. Først som formand for
dommerkomiteen i den dan-
ske del af »Philips europæiske
konkurrence for unge forsk-
ere og opfindere«, dernæst
som medlem af den interna-
tionale jury for samme, og si-
den 1980 som medlem af be-
styrelsen for Philips Danmark
NS.

Hårdfør Philips-lampe lyser
på 26. år
En pensioneret journalist på
jordomrejse med sin auto-
camper har opdaget en Phi-
lips-glødelampe, som har lyst
i 26 år på trods at et alvorligt
jordskælv, et utal af tyfoner
og en enkelt vulkan.
Thomas Brugman fandt lam-
pen under et ophold hos en
familie i kystbyen Pangasinan
på Philippinerne:

»Vi sad omkring bordet og
spiste fisk under to olielam-
per. Der var så mørkt, at jeg
næsten ikke kunne se noget
som helst, men pludselig blev
en elektrisk pære tændt over
bordet. Moderen i familien lo

genert og sagde: »Der er vores
automatiske lampe'.
Lampen lyste i tre minutter
og gik så ud igen. Brugman
troede, der var strømafbrydel-
se, men et par minutter efter
blev lampen atter tændt. Hele
aftenen tændte og slukkede
den med korte mellemrum.
Thomas Brugman undersøgte
lampen og fandt ud af, at den
var stemplet »Philips - made
in Holland -160 W«. Fami-
lien forklarede, at lampen
stammede fra sølvminerne i
Baguio, hvor en amerikansk
minearbejder for 26 år siden
havde givet den til deres den-
gang 18-årige søn.

Lampen var til 230-240 volt,
hvad der sikkert har bidraget
til dens lange levetid, da
strømmen på Philippinerne er
220 volt ligesom herhjemme.
Ud fra beskrivelsen blev det
senere fastslået, at der er tale
om en blandingslyslampe -
en kombination af en almin-
delig glødelampe og en kvik-
sølvdamplampe.
Historien fortæller ikke, hvor
hyggeligt det var med en nø-
gen 160 W pære over spise-
bordet - men den har stensik-
kert lyst bedre op end de to
olielamper! Og hvis den ikke
er gået ud, så lyser den endnu.
(Fra Philips News nr. 6, 1993)
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Chokolade- og vinsmågning
Den 30. april havde PAP lavet et alsidigt arrangement, som både kunne tilfredsstille de tørstige sjæle og lækkermundene iblandt os:
Prøvesmagning af både fin chokolade og gode vine - dog ikke samtidigt! Vi viser her udvalgte billeder fra begivenheden. .

Fru Kamma Døssing serverer
smagsprøver på udsøgte choko-
lader.

Uffe Arnholtz jra Chez Nous
på slap line - glasset blev ikke
fYldt, men dugen blev våd!

Nogle lyttede interesseret - andre morede sig bare, mens både cho-
kolade og vin blev prøvesmagt.

Et velbesøgt PAP-arrangement

li
Og så blev buffet'en indtaget! Pate, salat, ost og.frugt var herligt
ovenpå de mange forskellige vinprøver.

Arbejdsmiljøet bliver nu kortlagt
Forkortelsen BST - for
Bedrifts Sundheds Tjeneste -
har en del af medarbejderne
på Industrigården stiftet be-
kendtskab med i den sidste
tid. Det er fordi Philips Dan-
mark har indgået en samar-
bejdsaftale med Ballerup-Her-
lev BST, hvor vi i år har teg-
net os for 546 BST-timer til
brug indenfor arbejdsmiljø-
området. Ballerup-Herlev
BST -center har eksisteret i 12
år, og har i dag 12 medarbej-
dere. Der er tilsluttet 334
virksomheder med i alt 9843
ansatte.
BST' s generelle formål er
- at forebygge arbejdsmiljø-

skader - herunder arbejds-
ulykker, erhvervssygdomme
og nedslidning - ved at be-
kæmpe skadelige påvirknin-
ger i arbejdet.
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- at fremme de ansattes sik-
kerhed og sundhed både fy-
sisk og psykisk.

Dette gøres ved rådgivning af
virksomheden indenfor områ-
der som fx:
• Ergonomiske problemstil-

linger.
• Indretning af arbejdspladser
• Ventilation og indeklima.
• Støj og vibrationer.

Vores arbejdsmiljø
kordægges
BST samarbejder med vores
sikkerhedsorganisation, og
her i 1993 vil vi primært bru-
ge samarbejdet til at kortlæg-
ge arbejdsmiljøet i Philips
Danmark. Det foregår ved at
2-3 medarbejdere fra BST
kommer på besøg en halv til
en hel dag og gennemgår en

eller flere afdelinger sammen
med det den lokale sikker-
hedsgruppe.

. For hvert område udarbejdes
en rapport, som efter konsul-
tation med sikkerhedsgrup-
pen forelægges for områdets
sikkerhedsudvalg. På Indu-
strigården har vi nu gennem-
ført de planlagte BST -besøg,
og der er lavet rapporter for
de forskellige områder.

Lokale løsninger
hvor det er muligt
Hvis rapporten viser, at der er
problemer med arbejdsmiljø-
et, tager den lokale ledelse
sammen med sikkerhedsgrup-
pen stilling til, om problemer-
ne kan løses lokalt. Eventuelle
fælles problemer for flere af-
delinger bliver taget op i sik-
kerhedsudvalget.

Det næste område, der skal
kortlægges, vil være PTV. Så
kommer turen til Armatur-
monteringen, Impex og værk-
stederne i Brøndby. Derefter
Philips i Århus/Odense og til
sidst PRKI i Jenagade.
Skulle der i den kommende
tid opstå behov for at løse an-
dre konkrete opgaver, fore-
lægges det for hovedsikker-
hedsudvalget, som prioriterer
opgaverne i samarbejde med
BST.
Som det fremgår, vil BST i
samarbejde med vores egen
sikkerhedsorganisation hel-
brede dit arbejdsmiljø - ikke
dig. Men med et godt ar-
bejdsmiljø vil vi fa et mindre
behov for behandling af ar-
bejdsskader og erhvervssyg-
domme.

Preben Svensson



Buffet'en er bare helt fin
Ændringerne i Industrigårdens kantine er blevet godt modtaget

»Buffet'en er bare helt fin for
mig, sagde en af de medarbej-
dere der blev fotograferet, da
»Philiskopet« forleden tog et
billede af det forholdsvis nye
ta' -selv bord. Og hun er ikke
ene om tilfredsheden. Blandt
de 83 besvarelser, der kom
ind på en spørgeskema-under-
søgelse, var mere end 90 %
tilfredse eller særdeles godt til-
fredse med ændringen fra
smurt smørrebrød ved skran-
ken til det nye ta' -selv bord.

95% siger god for kvaliteten
Kantineudvalget på Industri-
gården havde stillet spørgsmål
om udvalg, kvalitet og service,
og Marianne Pankalla, som
leder kantinen, kan sammen
med sine medarbejdere glæde
sig over, at hele 95 % siger
god for kvaliteten.

Spørgeskemaet gav også mu-
lighed for at komme med kri-
tik og gode ideer til Kantine-
udvalget. Det benyttede man-
ge sig af, så udvalget har et
godt arbejdsgrundlag til mu-
lige fremtidige ændringer.

Creme fraiche
i stedet for mayonnaise
Blandt forslagene om foran-
dringer var ønsket om creme
fraiche i stedet for mayon-
naise, flere lune retter, flere
hjemmelavede ting, ønske om
køb af øl- og der var en, der
savnede gnavegulerødder.
For yderligere at øge kvalite-
ten er der ønsker om en mi-
kroovn til genopvarmning af
de lune retter, som nogle i øv-
rigt klager over er væk klok-
ken 12. Der er vist også en

spøgefugl blandt deltagerne -
i hvert fald er »topløs betje-
ning« med på listen over mu-
lige forbedringer af den i øv-
rigt tilfredsstillende service.
Blandt de mange »diverse for-
slag«var ønske om forbud
mod rygning, højere borde,
automat til frugt og slik, salg
af cigaretter uden for åbnings-
tiden og større tekopper.

Ændret åbningstid
Udvalget havde ønsket at hø-
re, om en ændret åbningstid
kunne accepteres. Godt 70 %
gik med på den, men en salgs-
afdeling fandt, at det var et
problem, og det er i øvrigt
dejligt at kunne sidde i fred
og ro på det sidste hold. Det
vil blive ødelagt, hvis tiderne
ændres.

Ny afregningsform?
Også spørgsmålet om en ny
afregningsform blev taget op,
for eksempel om et fast må-
nedligt beløb, indførelse af
kreditkort eller klippekort.
Her kommer udvalget på ar-
bejde med eventuelt at analy-
sere yderligere: Cirka 40 gik
ind for ændringer, men lige så
mange holder tilsyneladende
fast ved det bestående.

Kantineudvalget
i tænkeboks
Alle de mange forslag og ide-
er ligger nu i kantineudval-
get, som allerede på et møde
den 19. maj har set på resulta-
tet. De er gået i tænkeboks,
og medarbejderne på Gården
kan vente at høre fra de akti-
ve medlemmer, om der kan
skabes endnu større tilfreds-
hed med kantinen. Bj

Den nye buffet på Industrigården. Marianne Pankalla, som leder kantinen, er inde for at fYlde op. Også efter smilene at dømme kan hun
tilsyneladende glæde sig over tilfredse kunder.

Philips-håndbøgerne
De tre nye Philips-håndbøger
Philips Lederhåndbog, Philips
Medarbejderhåndbog og In-
tern Kontrol Manual er nu
klar, idet sidstnævnte udsen-
des her før sommerferien til
samme kreds som har faet le-
derhåndbogen.

Tilsammen erstatter de den
gamle organisationshåndbog
- også kaldet jernhåndbogen
eller jernbiblen, som derfor
nu kan kasseres som ikke-
brændbart affald.
Vi har været glade for de
mange positive ord, vi har

hørt om de nye håndbøger -
og også for de mange forslag
til rettelser og opdateringer.
Kommentarer er stadig og til
enhver tid velkomne - kon-
takt Uddannelses- og Infor-
mationsafdelingen på lokal
2364.

De tre Philips-håndbøger vil
blive vedligeholdt fast nogle
gange årligt ved udsendelse af
nye eller rettede ark til ind-
sættelse i bøgerne - akutte
opdateringer udsendes ind i
mellem, hvis der bliver behov
for det. fannik B. Rasmussen
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Philips Navigation AIS
har fået landkending
Med bare 5 måneder på ba-
gen er der positive tegn i sol
og måne. Selskabet oplever nu
en meget flot efterspørgsel på
den nye model Philips naviga-
tor, MK8, som efter en van-
skelig produktionsstart ende-
lig flyder i en lind strøm ud af
fabrikken i Jenagade.
Da marinebranchen er kende-
tegnet ved en meget skæv sæ-
sonfordeling, hvor månederne
marts, april, maj og juni bæ-
rer næsten 70 % af omsætnin-
gen, og da vi havde produkti-
onsstart den l. marts, var der
naturligvis sved på panden.

Fabrikken viste, hvad de due-
de til, da det virkelig gjaldt
ved indkøringen i de forskel-
lige produktionsafsnit. Alle
gjorde sit til at sikre, at vi
midt i sæsonen var i stand til
at opfylde alle ordrerne fra
vore agenter, således at vi i
slutningen af maj kunne regi-
strere stor kundetilfredshed -
en herlig oplevelse.

Her kommer
de gode nyheder!
En GPS navigator-test i Eng-
lands største bådmagasin

»Practical Boat Owners« gav
følgende resultat:
»Pbilips' new ap MK8 shows
a clear and obvious ioinnerr=
Excellent accuracy, excellent
handbook and very easy to use«.
Testen, der blev foretaget i
marrs måned, omfattede 15 af
markedets førende modeller
og blev publiceret i maj. Den
efterlader ingen tvivl: Philips
har markedets bedste produkt
i prisklassen under fl.OOO -
set med forbrugernes øjne.
Vi er stolte og meget glade for
denne virkelig objektive test,
der på alle måder bekræfter

den direkte respons, vi har
modtaget fra slutbrugerne.
Det er det vi kalder at få land-
kending.
Som om det ikke var nok,
blev vi også beæret med et be-
søg af vor præsident Jan Tim-
mer den 17. maj. Hans detail-
kendskab til navigationens
mystiske verden var naturlig-
vis begrænset, da han ikke er
sejler, men han var meget
høflig og gik forhåbentlig her-
fra en hel del mere vidende.
Maj blev alt i alt en god må-
ned.

Finn T Christensen

Generalforsamling
i Philips Kunstforening

skuespiller, og at der er planer
om at lave en underjordisk
løsning a la Louisiana til

.»publikumsfaciliteter« ved
Gasbeholderen.
Foredragssalen var en god
ramme om spørgetimen, og
kantinen var en god ramme
om spisningen. Alfredo Pedi-
ni var en god dirigent, og for-
mand og kasserer var også go-
de til hver deres, så vi kom
hurtigt og smertefrit gennem

Tirsdag den 27. april afholdt
Kunstforeningen sin årlige ge-
neralforsamling - midt i den
bragende danske højsommer.
Der sker frygtelige ting hel-
bredsmæssigt, når det pludse-
lig bliver varmt, og en af ho-
vedrolleindehaverne i Les Mi-
serables lagde sig to timer før
forestillingens begyndelse, og
det krævede selvfølgelig en
større gang organisering af
Gasbeholderens direktør,

Morten Grunwald, så han
blev forsinket til sin aftale
med Kunstforeningen. Men
han dukkede da op med man-
ge undskyldninger, og godt
svalet af mineralvand besva-
rede han spørgsmål fra med-
lemmerne i over en time - vi
fik ikke lov at komme alt for
nær, for Morten Grunwalds
blufærdighed er stor, men vi
ved nu bl. a., at sceneskræk er
en fast del af hverdagen for en

generalforsamlingen og til af-
tenens clou - meddelelsen
om, hvem der i år havde vun-
det Kunstforeningens indkøb-
te præmier. Der lød stille ju-
beludbrud og noteredes flit-
tigt, så man måske kunne nå
at overraske en vinder med
meddelelse om en præmie, in-
den den interne post nåede
frem med samme meddelelse.
Og så ud i den bragende dan-
ske højsommerafren!

Hanne Vøhtz

Guldregn!!!
I Jenagade vokser der et pragteksemplar af en
guldregn. Om blomsterne holder, til dette
nummer af Philiskopet kommer ud, er des-
værre ikke sikkert - men så kom og se den til
næste forår!
Vi citerer fra »Træer i Danmark og øvrige
Nordeuropa« af Roger Phillips (Lademann
1983): Adams guldregn (+Laburnocytisus
adamii) familie: Fabaceae. - Et højst ejen-
dommeligt træ, der er opstået nær Paris i
1825 som en podningsbastard, en kimære,
efter podning af den lave busk purpurgyvel,
Cytisus purpureus, på en stamme af alminde-
lig guldregn, Laburnum anagyroides.
Fra podestedet er der vokset skud ud, som har
et tyndt vævslag yderst af purpurgyvel, mens
det indre er guldregn. Denne kimære er så
formeret videre som podning på guldregn.
Skuddene og blomsterne i kronen vil være en
blanding af begge arter eller henholdsvis den
ene eller den anden art.
Bliver 5-8 m høj. Lars Buus
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JanTirnrner i København
»Det er jo et helt lille mester-
værk, en elektronisk lomme-
bog«, sagde Jan Timmer, da
han fik demonstreret den nye
bærbare telefon PR95 under
sit besøg mandag den 17.
maj. Philips-koncernens præ-
sident var kendeligt impone-
ret af såvel telefonen som den
nye Navigator, der i modsæt-
ning til tidligere modeller nu
kan bruges over hele verden
med dens globale positions
system, GPS.
Jan Timmer indledte sin visit
med en sammenkomst med
gruppechefkredsen. Her fik

han præsenteret resultaterne
for de første fire måneder og
forventningerne til hele året,
og i sin dialog med gruppe-
cheferne blev han opdateret
med sin viden om markeds-
forholdene herhjemme.
I en kort gennemgang af den
internationale koncerns pro-
blemer og opgaver fortalte
Timmer blandt andet om ud-
viklingen i Europa, hvor ikke
mindst åbningen til de østeu-
ropæiske lande ikke blot kan
føre til nye muligheder men
også til forstærket konkur-
rence fra den kant.

»Et lille mesterværk, en hel computer - og så kan den jo være
i lommen«! Jan Timmer var meget imponeret af den dansk udvik-
lede og producerede mobiltelefon PR95, som Jørgen Bakke præsen-
terede for ham.

Den nye Helios-parklygte, der er udviklet ogproduceret herhjemme,
passeredes på rundturen. Goldby kunne berette, at lygten med QL-
pæren med de 60.000 timers brændetid allerede eksporteres til Eng-
land og Frankrig og herhjemme er opstillet flere steder, blandt
andet på Axeltorv i København.

Rundtur på Industrigården
Jan Timmer var også på rund-
tur på Industrigården. En af
hans store ideer inden for
bedre kundebetjening er den
såkaldte kunde-disk, hvor for-
brugere kan komme af med
deres reklamationer om Phi-
lips-produkter samt fa hjælp
til betjeningen. Herhjemme
foregår det i Philips Konsu-
ment Elektronik, hvor Niels
Larsen og Jan Herrig kom i
ivrig samtale med Timmer,
som også kom med nye ideer
til udbygning.
I Philips Lys besøgte han Pe-
ter Andreassen, Jan Larsen og
Henrik Wessmann i produkt-

afdelingen, hvor diskussionen
blandt andet gik på markeds-
føringen af batterier.
Rundturen endte i Philips
Navigation, hvor E. Martinus
Andersen gennemgik Naviga-

~tor-aktiviteten - og her slut-
tede Jørgen Bakke fra Philips
Communication Systems sig
til med demonstrationen af
mobilrelefonen.
Efter besøget fløj Jan Timmer
sammen med Willy Goldby,
Henning Friis og Ole Ankær
til møde i den nordiske ledel-
se i Stockholm, hvor der da-
gen efter var indvielse af det
nye - og mindre - Philips-
hus. Bj

Philips-Navigatoren GPS Mark 8 med dens globale positions-
system fra PRKI optog Jan Timmer meget. E. Martinus Andersen
fortalte om den verdensomspændende markedsføring, der styres fra
Industri gården.

-~-.'1produkt gruppen »Lyskilder« interesserede Timmer sig blandt
andet for markedsandele for batterier ogfor autolampe-markedet.
Timmer og Goldby i midten. Peter Andreassen (til venstre),

Jan Larsen (med ryggen til) og Henrik Wessmann (bag palmen)
var i krydsild.
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Information til kunderne
og til os alle
I Philips Danmark producerer
og udgiver vi efterhånden
mange nyhedsaviser til kun-
derne samt afdelingsblade ved
siden af de to fælles blade
Philiskopet og Philips - her
og nu!
Disse nyhedsaviser, som flere
selskaber jævnligt sender til
deres kunder, giver hver især
deres bidrag til at brænde Phi-
lips-navnet ind i kundernes
bevidsthed - og ikke mindst
til at holde dem orienteret om
vores produkter.
Og de lokale blade i de enkel-
te selskaber og afdelinger sy-
nes jeg er et godt initiativ til
at afhjælpe den følelse af
»hvad mon der foregår«, som
mange sikkert kender til. Det
er svært at informere godt
nok - at sørge for, at de rette
mennesker far det at vide som
de har brug for på det rigtige
tidspunkt. Specielt er det vig-
tigt at undgå, at vi far ting at
vide ad bagvejen - fra fx kol-
leger i andre afdelinger - i ste-
det for »gennem fordøren«.
Vi har erkendt, at der er brug
for at styrke samarbejdet på
tværs af organisationen, og jeg
mener, vi har brug for både
de lokale blade i afdelingerne
og for vore to fælles Philips-
blade. Vel at mærke til at sup-
plere hinanden, ikke som
konkurrenter.
Derfor vil jeg også her først
og fremmest sige tak til redak-
tionerne af bladene i de for-
skellige afdelinger for deres
store indsats - og så opfordre

jer til at giv os et tip her på
Philiskopet, hvis I får en hi-
storie som også kunne være

-
spændende for alle Philips-
kolleger i det hele taget.

fannik Bo Rasmussen

Hvilke selskaber udgiver hvad?

lSAlC&P:
EDB - en del af din hverdag (P)

Konsument Elektronik:
a jour (K)
Anrennen (A)
Hallo, hallo! (K)
Musiksiden (K)
RAPPORT fra marken (Al

lE Support:
Nyt fra
Philips Elektronik Systemer (K)

Philips Lys AIS:
Philips NYT LYS (K)
Philips LYS AVIS (A)
OPAAB - Lyskilder (Al
ArmaTUR-l-DEN (A)

Philips Medico AIS:
MEDICO Mediet (A)

PRKl:
]enagade-Nyt (A)

PTV:
NEWSflashes (K)
PTV-NYT (A)

(Al Udsendes internt i pågældende selskab/afdeling.
(K) Udsendes til kunder.
(P) Udsendes til alle i Philips Danmark.

Koncernberetning
1992

til, at organisationen har styr-
ke til at overvinde de proble-
mer, som den uheldige udvik-
ling på markedet for forbru-
gerelektronik har medtørt«.
Sammen med årsberetningen
er der udgivet et hæfte med
præsentation af koncernen -
Electronics for people - som
giver et bredt overblik over
Philips' aktiviteter og produk-
ter. Begge hæfterne kan fas i
Informationsafdelingen (lokal
2364) så langt oplaget rækker.

Red.

At lave
firma-
'blad -
er morsomt
men ikke det bare sjov!

Fra koncernledeIsen i Hol-
land har vi fået·et antal årsbe-
retninger på engelsk, Annual
Report 1992, som opsumme-
rer hovedtallene for Philips-
koncernen i 1992. I sit forord
siger præsident Jan Timmer
om Centurion-processen
blandt andet:
»Vi undervurderer bestemt ik-
ke den enorme opgave, der
ligger i at ændre firmakultu-
ren, men vi skal alle være klar
over at det er en langsigtet
proces ... - Vi har fuld tiltro
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Hvis vi bringer vittigheder,
siger de, vi er pjattede.
Hvis vi ikke gør det,
er vi kedelige.
Hvis vi klipper i andre blade,
er vi for dovne til selv at
skrive.
Hvis vi ikke gør det,
er vi for glade for vort eget.
Hvis vi ikke optrykker
indlæg, bidrager vi ikke
til den sande oplysning.
Hvis vi gør det,
er bladet fuldt af vås.
Hvis vi skriver sandheden,
bliver vi sagsøgt.
Og så er der måske nogen,
der vil tro, at vi ikke har klip-
pet dette ud af et andet blad -
men det har vi.

»[eg ville nu gerne have set,
om Timmer kunne komme
rundt i rotationsporten i
Jenagade«.

*
Hørt på 2. Nord:
Er sexchikane et problem
hos jer?
Nej, overhovedet ikke-
det er et personalegode.

*
Og så har personaleafdelingen
modtaget en andsøgning
om stilling som jæger!!

*
Referat fra gruppechef-
mødet:

» Vi er nu sluppet ud af vinte-
rens dødvande og bevæger os
ind i sommerperiodens stagna-
tion!"



SPORTEN
Sportfiskeri
Da vi afsluttede vores havture ved at stille med
to hold til kredsmesterskabet fra Helsingør,
ville vi opnå et bedre resultat end i 1992, hvor
holdene blev nr. 5 og nr. 7. Men sådan skulle
det ikke gå! Begge holdene fik en ca. 20. plads
(vi tager revanche til næste år)!'
19. juni tager vi på den årlige familiedag til
Farum Sø, hvor der er skattejagt for børnene.
Vi sejler ad Mølleåen i robåde og finder en lys-
ning i skoven ved Furesøen, hvor vi spiser vo-
res medbragte mad. Dagen sluttes af med en
lille fiskekonkurrence.
I august går turen til Sydnorge, Tregde Mari-
ne, hvor vi bor lige ned til fjorden i små hyt-
ter. Vi vil gå efter havkat, sej, helleflynder
o. s. v. Mandalselven ligger 15 min. kørsel fra
hytterne, hvor der er mulighed for at fange-
havørred og laks.
Fiskeklubben er medlem afD.S.F. og SU og
derigennem har vi robåde liggende i søer og
ved havet. Disse kan benyttes gratis.
Næste klubaften er den 23. juni. Hvis nogle er
interesserede i at høre nærmere om fiskeklub-
bens ture, så kontakt venligst Finn, lokal 2234
eller Claus, lokal 2384.
Knæk og bræk.

B ed Philips Bridge Klubri ge a~sluttede.sæsonen
SIdst I april med føl-

gende placeringer: Parturneringen blev vundet
afMajken og Kurt Olsen. Nr. 2 blev Birthe og
Fritjes Olsen, og trediepladsen gik til Jytte Uh-
renfeldt og Poul Jarlskov.
Holdturneringen blev vundet af jytte Uhren-
feldr/Poul Jarlskov og Solveig Esbensen/Grethe
Mouritzen. Nr. 2 blev Majken Olsen/Kurt Ol-
sen og Børge Esbensen/Leo Larsen.
Vores hold i KFIU endte på en 4. plads i B-
rækken.

Venlig hilsen jørgen DabmFinn Lippert

Badminton
Sæsonen 92/93 er netop afsluttet og vi siger vore medlemmer
tak for denne sæson.
Lørdag den 24. april afholdt vi årets mesterskaber PHILIPS
OPEN '93 i BC37, hvor vi normalt spiller.
Vinder blev:
HS A-række l. Thomas Wiell

2. Anders Lindquist
l. Bo Christensen
2. Ole Feddersen
l. Susanne Hansen
2. Niels Arentzen
l. Anders Lindquist/Søren Mac Larsen
2. Ian Lauritzen/Steen Sørensen
l. Kurt/Thomas Wiell
2. Ole Feddersen/Bo Christensen
l. Ulrik Schrnidt/jacob Henriksen
l. Susanne Rasrnussen/Benthe Arentzen
l. Susanne Hansen/Steen Sørensen
2. Lotte Woltemaht/Ian Lauritzen

Mix double B-række l. Bente Arentzen/Niels Arentzen
2. Tove Larsen/John Engelbrechtsen

Vi siger endnu engeng tillykke med resultaterne og håber, at se
jer alle igen til næste år.
KFIU slutstilling for vore fire hold a 4 herrer og 2 damer:
Serie D 4. plads. - Kv-række 3 C 3. plads. - Kv-række 5 C
2. plads. - Kv-række 5 D 5. plads.
Skulle der være nogle på Philips, der er interesserede i at spille
badminton, kan de henvende sig til Lars Buus, lokal 355l. Vi
spiller mandag, torsdag og fredag fire medlemmer pr. bane. Der
er mulighed for nogle fa baner ekstra. Vi starter igen ca. l. au-
gust. Sportslig hilsen oggod sommer, Lars Buus

HS B-række

HS C-række

HD A-række

HD B-række

HD C-række
Dame double
Mix double A-række

Bovvling

Philips-
hånd-
bold, lige
ved og
næsten
Det var lige ved og næsten for
Philips Old Boys hold i hånd-
bold, da vi i den første week-
end i april deltog i DGI's
landsmesterskaber i Vejle.
Sidste år blev det til bronze-
medaljer. Så i år var vi indstil-
let på »at gå efter guldet«.
Efter tre gode sejre, deriblandt
en gyser mod sidste års guld-
vindere fra Korsør, var vi klar
til at spille det, der måtte be-
tragtes som den moralske fi-
nale. Her var vi oppe mod en
af Danmarks stærkeste klub-
ber, GOG fra Fyn. Der blev
leveret en flot præstation, men
ak ak i de sidste fem minutter
af kampen gik det galt, og et
to-måls forspring blev vendt
til et tre-måls nederlag.
I finale-kampen om 3.<-4.-
pladsen, der blev spillet umid-
delbart bagefter, var gejsten
væk ovenpå den store skuf-
felse mod GOG. Som det la-
der sig ane, måtte vi »nøjes«
med en 4. plads. At GOG si-
den blev landsmestre, var i
den sammenhæng kun en
ringe trøst. Men alt i alt præ-
steredes en flot sportslig ind-
sats.
Vi havde en hyggelig og for-
nøjelig tur sammen med de
øvrige KFIU -rep ræsentanter , .
dameholdet fra Den Danske
Bank og herreholdet fra Dan-
marks Rederiforeing. De hav-
de ligesom os selv kvalificeret
sig til landsmesterskabs-delta-
gelse ved at vinde den bedste
række under KFIU håndbold.
Når dette læses, er vor delta-
gelse i KFIU' s sommerturne-
ring netop afsluttet. Der er i
skrivende stund mulighed for
endnu et KFIU-mesterskab til
Philips, idet vi halvvejs i tur-
neringen indtager førsteplad-
sen efterfulgt af Novo og Na-
tionalbanken.
Har du lyst til at høre mere
om Philips håndbold fx om-
kring træningstider og delta-
gelse i turneringer/stævner, så
kontakt nedennævnte på lokal
2273. jørgen Suhr

Nu er bowlingsæsonen 1992-
93 slut. Afdelingens resultater
i KFIU blev ganske gode.
Damerne fik bronze i -første
division, mens herrerne fik
guld i serie A4.
Hanne Tholstrup vandt en
pokal, udsat afTexaco, på
højeste snit hos damerne-
177 kegler på 60 serier.
KFIU-mesterskabet blev hos
damerne vundet af Hanne
Tholstrup. Anne Marie Poul-
sen blev nr. 15. Gene Soren-
sen blev nr. 6 og Kurt Johan-
sen nr. 25 i deres rækker.
Skulle du have lyst til at spille
bowling, starter den nnye sæ-
son i København: Tirsdag den
3. august. Der trænes derefter
hver tirsdag kl. 16-17 og 17-
18.
Hvis der rundt om i landet er
nogle, der har lyst til at starte
en bowlingafdeling, kan I
kontakte Kurt Johansen, df.
3288349l.

Med venlig hilsen
Bowlingafdelingen
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Storordre
til PTV
Philips TV Test Equipment i
Brøndby har fornylig faet tre
store ordrer på i alt over la
millioner kroner. Ordrerne er
til Kong Wah Group i Hong
Kong, som har bestilt tre nøg-
lefærdige anlæg til generering
og fordeling af TV testsigna-
ler. Kong Wah-gruppen ud-
vikler og producerer produk-
ter indenfor forbrugerelektro-
nik - hovedsageligt fjernsyn,
som udgjorde 88 % af grup-
pens omsætning i 1992.
Kong Wah har fabrikker i
Hong Kong, Kina, Malaysia
og Storbritannien. De syste-
mer, som er bestilt hos PTV,
bliver installeret på tre af disse

fabrikker, hvor de skal levere
testsignaler overalt på fabrik-
kerne til brug for TV-produk-
tionen. Testsignalerne dækker
alle de vigtigste 'Tv-standar-
der inklusive PAL, NTSC og
SECAM.
Vi fik ordrerne til Hong
Kong og Malaysia i skarp
konkurrence med japanske le-
verandører. Det kan vi bl: a.
takke vores gode ry i Fjern-
østen for. Den afgørende fak-
tor var dog, at Philips Hong
Kong i 1991 leverede et til-
svarende system til en af
Kong Wah-gruppens fabrik-
ker i Kina.

Medalje til Philips-
lærling

Red.

N u skal det atter være alvor
med at vise fjernsyn for per-
sonalet. Alle ansatte på Indu-
strigården er velkomne til,
sammen med deres mand el-
ler kone eller evt. anden ledsa-
ger, at overvære en udsendel-
se, enten tirsdag eller onsdag.
Tilmeldelsesliste vil i god tid
blive opslået i marketenderiet.
Samtidig vil der blive lejlig-
hed til en gennemgang af lo-
kalerne her på gården, for de
der har interesse i at se, hvor
det er vi arbejder til hverdag.

la

Philips Radio deltog i udstil-
lingen »Camping 68« og viste
på sin stand en nyhed, der
specielt var grund til at lægge
mærke til, nemlig auto radioen
»E4«, der kan tage mellem- og
langbølger, og som bringes på
markedet til en pris, der ligger
ca. hundrede kroner under
den hidtil billigste model.
Inklusive montering og tilbe-
hør kan De nu fa auto radio
i bilen for mindre end 500 kr.

Leveringen af en røntgen-
scanner til Frederiksborg
Amts Centralsygehus blev i
mere en en forstand et gen-
nembrud. Scanneren er den
første af sin art, som Medico
Systemer har leveret herhjem-
me, og det er også første gang,
at man har fået en stor ordre
fra sygehuset i Hillerød. Leve-
ringen var også et gennem-
brud i den forstand, at det var
nødvendigt at slå et stort hul i
muren for at få scanneren på
plads.

Den ll. maj fik en af PRKI' s
tidligere lærlinge - nu svend -
Thomas Follmann bronze-
medalje. Det sketepå Køben-
havns Rådhus, hvor den årlige
medaljeoverrækkelse til »den i
alle henseender fortjenstfulde

. lærling« fandt sted. Omkring
70 nyudlærte svende inden
for forskellige håndværk og
kunsthåndværk fik enten
bronze- eller sølvmedalje. Der
blev derudover uddelt en lang
række legater, heriblandt nog-
le rejselegater, der var af en
størrelse, som nok kunne spæ-
de til et stramt rejsebudget.
Thomas arbejdede, efter han
blev udlært, ca. 3 måneder
hos PRKI indtil december
1992. I dag går han på musik-
højskole, og det er - efter
hans eget udsagn - det bedste,
han nogensinde har gjort. Det
bliver spændende at se, om
Thomas engang i fremtiden
får held til at finde en måde at
kombinere sine to interesser
på.
I PRKI er der for tiden ni lær-
linge og elever under uddan-
nelse foruden et antal prakti-
kanter inden for forskellige
uddannelsesretninger. De an-
dre Philips selskaber er med
til at uddanne to kontorele-
ver, tre engroshandelselever
og to akademiøkonomstude-
rende. Hanne Vøhtz



En arbejdsplads i Philips:

Philips Telekommunikation
På 3. sal nord på Industrigår-
den bor et af de små salgssel-
skaber, Philips Telekommu-
nikation, som naboer til
økonomiafdelingen. »Men
selvom vi ikke er så mange,
har vi skam et meget bredt
sortiment af produkrer«, for-
tæller salgsdirektør Finn H.
Nielsen.
»De bedst kendte af vores
produkter er vel telefoner, te-
lekabler og så telefoncenrra-
lerne. Det er sikkert færre, der
ved, at vi har leveret over
halvdelen af de faste basis-
stationer til NMT -rnobil tele-
fonnettet i Danmark, som
stadig udbygges. - Og TV-
studieudstyr som fx kameraer,
mixerpulte og båndmaskiner
har vi også på programmet«,
siger Finn.

Fra monopol til frit marked
Tele, som selskabet kaldes i
daglig tale, er oprettet som en
selvstændig afdeling i Philips
Danmark den 24. maj 1954-
de noget gulnede »skrivelser«,
som det dengang hed, findes
endnu.
I starten bestod kundekredsen
stort set kun af de fire regio-
nale telefonselskaber og det
daværende Statens Teletjene-
ste (i dag Telecom), og tele-
selskaberne er stadig de største
kunder.
Etter ophævelsen af monopo-
let på televirksomhed sælges
der i dag også via landsdæk-
kende forhandlere, som sælger
produkterne videre til slut-
kunder i form af typisk virk-
somheder eller institutioner.
En vigtig del af arbejdet er at
yde teknisk og salgsrnæssig as-
sistance til disse forhandlere.
De fleste af de ni medarbej-
dere arbejder derfor direkte
med salg eller service. Dertil
kommer et ordrekontor og så
selvfølgelig sekretæren som
det naturlige midtpunkt.

Centraler med op til 30.000
tilslutninger
»Vi har også en del projekt-
salg, hvor fx et af tclcselska-
berne kommer med specifika-
tionerne på et samlet system
og gerne vil have et tilbud«,
fortæller Finn. »Vi finder så
med støtte fra vores produkt-
division Communication Sy-
stems en løsning til kunden.
Og får vi ordren, er det nor-

Det var ikke let at holde afdelingens medarbejdere samlet længe nok til at kunne tage et billede, men
her er de alle. Fra venstre er det Erik Holm Andersen, Peter Miedema, K B. Mortensen, Jens Bojsen.
Ulla Laursen, Finn H. Nielsen, Anni Deleuran. John ErikBech ogJohn Langhoff.

Jens Bojsen sidder i afdelingens laboratorium, som bruges til afPrøvning af nye systemer og tilpasning til
kundernes behov. Til højre i billedet ses to centraler til Storebeltsjorbindelsen - en til Korsør og en til
Kalundborg - som løbende bliver udbygget i takt med at byggeriet skrider fremad.

malt også os, der sørger for at
få udstyret sat sammen, til-
passet og afprøvet, så det kan
leveres klart til brug«, siger
han.
Philips Telekommunikation
har leveret telefoncentraler
med flere tusinde tilslutnin-
ger. Således fx til Danmarks
Tekniske Højskole i Lyngby
med 3.500 lokallinier, hvor
den gamle relæstyrede central
var en meget dårlig reklame
for denne forskningens høj-
borg. Og det siger vist sig
selv, hvem der har leveret vo-
res egen hovedomstilling lige
ovenover afdelingens lokaler. ..

Jannik Bo Rasmussen

Philips' nye udstyr» TITAN junior« til videokonferencer kan
bruges hvor som helst, der er adgang til lysnettet og til en ISDN-
kommunikationslinie. Systemet tilpasser sig automatisk til
akustikken i lokalet, så man undgår generende ekko virkninger.
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Ioannis Papageorgiou, prøvemester i Philips TV Test Equipment AIS, fejrede sit 25 års jubilæum fre-
dag den 23. april med en reception på Kornmarksvej 21. Lokalet var smukt pyntet i de græske farver.
Græsk musik strømmede jubilaren, hans hustru, søn og datter i møde, da de ankom til receptionen led-
saget af direktør Preben Hejberg. Gaven fra kollegerne var et springvand til haven. Derudover var der
mange vin- og blomsterhilsener fra personaleforeningen PPTV, fagforeningen m. fl.

Præsidenten for Philips Lighting produktdivisionen, Mr. Einar Kloster, besøgte sammen med chefen for
lysaktiviteterne i Europa, Mr. R. de Lange, den danske lysdivision d. 16 april for en generel udveksling
om lysforretninten i Danmark.
De forskellige forretningsområder blev beskrevet afledergruppens medlemmer, og nye ideer blev fremført
og diskuteret. Mr. Kloster gav ved en efterfølgende orientering til medarbejderne i Lys udtryk for stor
tilfredshed med aktiviteterne her, hvor vi på visse områder klart er i front.
Den internationale situation for Philips Lighting blev beskrevet, og Mr. Kloster kom med en generel
anbefaling omkring måden at samarbejde på indenfor koncernen: Vær kritisk og krævende overfor hin-
anden - venskaber kan godt holde til konstruktiv kritik ud fra en professionel holdning!

Philishave på museum
Den første Philishave-model- cylinderformet og med et skærehoved - er nu kommet på museum
i Danmark. Den nyåbnede udstilling »Moden 1790-1990« på Nationalmuseet i Brede viser klæ-
dedragter fra de sidste 200 år - fra enorme balkjoler til rulamspelse og punkertøj. Og her ligger en
barbermaskine årgang 1940 elegant i en montre sammen med andre typiske pyntegenstande og
toiletartikler fra 40'erne.

Ole Ankær Christensen erpr.
1. maj udnævt til ny cheffor
Philips Medico AlS. Samtidig
bliver han cheffor Philips Me-
dical Sjstems i Norden og med-
lem af Nordic Management
Council, NMC
Ole Ankær har ledet ISA-funk-
tionen i Danmark siden 1986
Som hans efterfølger er Henrik
Walbom fra samme dag konsti-
tueret som daglig leder af ISA.

Produk-
tion
i Rusland
et skridt
nærmere
Philips har planer om at åbne
en fabrik for farvefjernsyn og
billedrør i Jekaterinenburg,
det tidligere Gorki. Det er
meningen at producere
150.000 TV-apparater om
året, som skal sælges under
Philips-navnet på det russiske
marked. Dertil vil komme et
par millioner billedrør.
Philips har indgået aftalen
med de russiske myndigheder
i konkurrence med flere andre
virksomheder og har dermed
gode chancer for at fa fodfæ-
ste på det spirende russiske
marked.
De økonomiske og tekniske
muligheder bliver nu vurderet
nærmere, inden koncernen
tager en endelig beslutning
om fabrikken. Philips er alle-
rede ved at hjælpe lokale fa-
brikker i Jekaterinenburg i
gang med en produktion af
både video og audio Compace
Discs. Denne produktion
ventes at komme i gang i nær
fremtid.
(Fra Philips News nr. 6, 1993)


