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»Arets TV« fra Philips - Igen
Den europæiske pris blev givet til koncernen for et nyt 28" WideScreen TV med ekstra skarpt billede
»Årets TV« (The European
Video Award) udvælges årligt
af 15 førende europæiske magasiner, der skriver om audio,
video og foto. Igen i år kom
Philips på førstepladsen.
Det blevet nyt 28" TV,
som gav sejren til Philips i
skarp konkurrence med en
række andre koncerner. I den

officielle meddelelse fra »The
European Imaging and Sound
Association« omtales modellen
(28PW9781) for sit utroligt
skarpe billede, der benytter
det såkaldte »Natural Motion«
til yderligere at forbedre 100
Hz kvaliteten. Teletekst 2.5
med den flotte grafik samt en
Dolby ProLogic dekoder gør

modellen til et TV helt uden
konkurrence i kvalitet.
Sidste år fik Philips prædikatet »European TV of the
Year« for et andet 28" TV
(28PW9501l9521) og prisen
»European Video Innovation
of the Year« for det såkaldte
»Narural Motion«. Det blev
dengang beskrevet som et vig-

tigt skridt i udviklingen af et
perfekt 100Hz TV system.
Dette års vindende TV-apparat er et ekstraordinært fint
WideScreen TV, som kombinerer perfekt billed- og lydkvalitet med et væld af features, der forenkler brugen og
udvider rækken af muligheder
for seerne.
Bj

Tante Agathe
til fest
med veteraner

Direktionen
i Philips

Danmark AIS
Som følge af Willy Goldby's udvidede ansvar for koncernens lysdivision i Norden
besluttede bestyrelsen for Philips Danmark NS på sit møde den 9. september at forstærke direktionen. Med virkning pr. l. oktober indtrådte
Henning Friis og Ole Herstad derfor i direktionen, der
herefter består af Willy Goldby (adm.), Henning Friis og
Ole Herstad.

Henning Friis

Ole Herstad

Find svaret og læs
om Philips Veteran Klub' s
25 års jubilæum på side 7.

Fremtidens telekommunikation

Under overskriften "Oplev
fremtidens telekommunikation" deltog Philips i årets
"Kontor & Data" udstilling
i Bella Center fra 3.-9. oktober. Mange af de godt 2.000,
som var specielt inviteret til
vores stand, studerede indgående vores Sopho-S oms tillingsanlæg, trådløs telefoni
og udstyr til datakommunikation. Alle, der mødte op med
vores invitation, gik heller
ikke tomhændede bort, men
fik en Philips' vægtelefon. Vi fik en klar opfattelse fra
betydende kunder, at vi er
blandt de absolut førende på
telekommunikationsområdet,
siger Johnny Frost, der stod
for Philips-udstillingen - der i
øvrigt var arrangeret i samarbejde med Nordisk Solar
Compagni.

Gule og blå farver var dominerende på Philips' udstilling under »Kontor & Data« i Bella Center.
Her ses nogle af vore egne medarbejdere forud for udstillingens åbning. Philips' stand var opbygget
af dekoratør Ejvind Pedersen, og den blev hjemsøgt af rigtig mange gæster.

CE på Midtfyns Festival

Der er tradition for, at Philips Consumer Electronics er sponsorer for Midtfyns Festival og deltager
»liue« med en aktivitet hvert år. Den tradition har vi holdt i hævd og deltog 3. -7. juli i festivalen for
tredie gang, og aldrig har så mange af festivalens glade gæster besøgt Philips.
Mere end 1000 mennesker lagde vejen om Philips' store elegante CD-i roadshow »legevogn«(festivalens
egne ord) - pr. dag vel at mærke!
Interessen var overvældende. Ikke mindst for Philips Surround Sound, som var repræsenteret på l. sal
i den 10,5 meter høje udstillingsvogn. Her vistes bl.a. »Tbe Masle«, som helt tog pusten fra det begejstrede, tætpakkede publikum. Og det i den grad, så nogen af gæsterne glemte, hvem der egentlig spillede
på festivalens fire scener.
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Nyt lys på Odense Stadion
Philips Lys har her i sommer leveret et nyt lysanlæg til
Odense stadion. Det gamle
anlæg var fra begyndelse af
10'erne og var ikke længere
tidssvarende. Det netop installerede anlæg lever op til de
nyeste krav fra den internationale fodboldorganisation
UEFA -krav som bl.a. skal
sikre gode TV-transmissioner
fra stadion.
Det nye anlæg omfatter
160 projektører af den seneste
generation af Arena Visionserien, og masterne er 40 m
høje. Lysanlægget giver en belysningsstyrke på 1500 lux på
græsset - til sammenligning
anbefales i almindelige kontorlokaler en styrke på 500

lux på arbejdspladsen. Den

samlede effekt er på ca. 300
kW.
Philips Lys har både projekteret, leveret og indstillet
anlægget. Hver enkelt projektør blev indstillet separat ved
hjælp af et kikkertsigte, hvor
omkring 140 tallerkener på
grønsværen blev brugt som
sigtepunkter. Det foregik i
praksis ved, at Christian Dyhr
Jensen stod oppe i masten og
indstillede projekrøren, mens
Leif Henriksen nede på banen stillede sig bag den tallerken, der skulle sigtes efter, for
at sikre at sigtepunktet var det
rigtige. Kommunikationen
foregik ved hjælp af walkietalkie.

Byenslys
En spændende dag om Byens Lys med Philips Lys som vært
Philips Lys havde den 12.
juni indbudt til »Byens Lys«et seminar i Museet for Moderne Kunst »Arken- i Ishøj
syd for København.
Den danske lyschef Mogens Been nævnte i sin velkomst den brydningstid, vi
lever i, hvor kravene til de
små byers miljø skal kombineres med de store byers infrastruktur. Et forhold, der
opleves overalt i Europa fra
Londons Docklands over Pa-

ris' La Defense til det indre
København. Men som det siden blev bekræftet, er løsningerne ikke de samme overalt.
I København er der især to
opgaver, som kræver større
opmærksomhed, nemlig belysning af torve og pladser
samt af facader. Det meste
belysning på gader og pladser
er mere end 20 år gammelt
og stammer fra en tid, hvor
funktion blev prioriteret højere end æstetik. Arkitekt So-

Billederne nedenfor viser
denne proces, hvor Christian
- stående oppe i masten - er
indsat i et billede af banen set
oppefra. Som billedet anty-

der, er det ikke en opgave for
personer med højdeskræk.
Leif ses som den lille skikkelse
foran målet i baggrunden.

phus Frandsen illustrerede
dette ved en række eksempler
på uheldig belysning fra København.
Arkitekt Gunver Hansen
fremlagde et skitseprojekt for
belysning i Køge, og kommenterede de uheldige i at
bruge kviksølvlamper og helt
plane afskærmninger i de centrale og snævre bydele: de to
elementer skaber tilsammen
skarpe skygger på facaderne
og svækker farvegenkendelsen. Gunver Hansen viste
konkrete planer for anvendelse af et kugleformet parkarmatur med gIasprismeafskærmninger og en 150W
SON Deco lampe.
Efter indlæg med eksempler på belysninger fra bl.a.

Paris, Lyon og Milano betegnede Københavns stadsarkitekt Otto Kaszner eksemplerne herfra som klart overgjorte
og mente, at lyserikke burde
anvendes på en så bombastisk
og indiskret måde.
Produktchef Hans Jørgen
Jacobsen gennemgik til sidst
de lyskilder, som i dag er velegnede til belysning (byer og
samtidig kan løse de fremhævede problemer omkring lysfarve, komfort og økonomi.
Dagen viste bl.a., at der
rent faktisk er forskellige
opfattelser på lysløsninger
i Nord- og Sydeuropa - og at
disse forskelle giver mulighed
for en positiv afsmitning på
fremtidens mere internationale løsninger.

Jannik Bo Rasmussen

Mogem Been

Omkring 75 danske og nordiske beslutningstagere på området deltog i seminaret om »Byens Lys« i det nye museum for moderne
kunst, Arken, i Ishøj ved København. Seminaret var så stor en succes, at den danske lysorganisation planlægger en gentagelse senere.

Her er seminarets foredragsholdere udenfor Arken, fotograferet i
den bløde belysning af vekslende skydække. Fra Philips Lys sesfra
venstre Ham Jørgen Jacobsen og Carsten Bahmen og Mogens Been
som nummer to fra højre.
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Nyt elektronmikroskop til Panum
Analyseafdelingen under
Philips Elektronik Systemer
NS har leveret og installeret
et stort elektronmikroskop på
Panum Instituttet.
Professor J. Rostgaard fra
Medicinsk-Anatomisk Institut B, som ses på det ene bil-

lede, forsker bl.a. i det indre
. øre og håber at kunne fremlægge resultater om hormonproduktionen i øret indenfor
de næste par år.
Med det nye mikroskop
kan man fa forstørrelser op til
300.000 gange i en fremra-

gende billedkvalitet. Pengene
til mikroskopet - 2,6 mill. kr.
- blev doneret afVelux fonden.
»Det er det 5. elektronmikroskop, Philips har installeret på Panum Instituttet«,
fortæller salgschef Torben

Jensen fra Elektronik Systemer. Et lignende mikroskop
står hos professor Maunsbach
på Århus Universitet, og endnu, et vil blive leveret til Den
. Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole på Frederiksberg inden årets udgang.
Helle Bencke

:...J;

Han fik sin løn i tomater!!
Solen skinnede, det var
varmt indendøre, vinduerne
måtte åbnes, men ak - det
blæste også kraftigt den dag,
så vinduerne klaprede op og
i hele tiden. Vi var ved at
blive vanvittige, prøvede at
sætte papir i klemme, men

lige meget hjalp det og kønt
så det jo heller ikke ud!! Erling Kjær kom forbi. »Kan vi
ikke købe en eller anden dims
så vinduerne kan stå fast i
åben stilling?«
»Nix, vi må ikke bruge
penge til slige slags, men jeg

skal tænke over, hvordan vi
kan løse problemet«.
En halv time efter kommer
Erling tilbage med fire træklodser, snittet så de kunne
føres langs åbningen og på
den måde sætte vinduet i
spænd. Hver klods havde en

Det skrev vi for ..60 år siden:
Svingskalaen er intet mindre end en Sensation. Ved
første øjekast fristes De maaske til at sige: »Hvad Glæde
har man af en Skala, der kan
svinges?«. De vil hurtigt opdage det, ved at gøre et Forsøg med den, og De vil forstaa at benytte dette særlige
Philips-Raffinement som
Salgsargument. Vi har allerede forklaret Dem, hvordan
det er ligegyldigt, om man
staar op og betjener en Modtager med Svingskala eller
man er placeret i sin mageligste Lænestol. De ved sikkert,
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at jo mere en Tekst afviger fra
det paa Synsretningen vinkelrette Plan, desto sværere bliver Teksten at læse.

'" SO
Grundstensnedlæggelsen
på den nye toldbygning, hvor
bl.a. Philips speditionsafdeling skal have til huse, fik et
særligt festligt forløb. Fra om
morgenen vejede flagene på
byggegrunden overfor hovedkontoret og håndværkerne
foretog de sidste febrilske forberedelser. Det var direktør
N.B. Sommerfeldt der bød
velkommen og oplæste

lang stang, så vi ikke fik fingrene i klemme eller tabte
klodsen ned på gaden. Vi blev
så begejstret for klodserne, at
»Idekassen« udbetalte 10
hjemmeavlede tomater til Erling.
Jette Qvist og Lena Tolstruy-'

a'
grundstensdokumenterne.
Derefter nedlagde man dokumenterne sammen med mønter fra i år i blykapslen, og
blikkenslagerne tilloddede
derefter kapslen.
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sroen;

Mon ikke en og anden har
undret sig over, at nogle vinduer på 1. sal i Industrigården
pludselig er blevet forsynet
med gitre? Har vi fået en
»lukket afdeling?«. Det kan
man på en måde godt sige.
Den lukkede afdeling er maskinstuen i den nye datacentral, hvor man nu er blevet

færdig med installationen af
den store Philips datamaskine
P 1200.

.. 1
For første gang har Statens
Kunstfond indkøbt et teknisk
masseproduceret produkt.
Det blev ap radiotelefon's
4111, også kaldet »det lille
rnesterværk«. Hos ap radiotelefon er man glade for den
anerkendelse, der ligger i, at
det første industriprodukter
Statens Kunstfond nogensinde har købt til sin samling,
blev en ap radiotelefon.

-

Let's make things better... kan vi ikke komme uden om - og slet ikke den 4. september i Fæl-ledparken, for da viste PHILIPS-flaget. Et stort telt med plads til 100
var dekoreret med flag og slogan, så der ikke var nogen tvivl om, at her holdt PHILIPS til! Vejret var som bestilt og den blå farve på vores flag tog fint konkurrencen
op med den flotte blå himmel. Vi stillede med otte hold a 5 løbere, fordelt på
Elapparat, Lys med hver et hold og to hold fra Idrætsforeningen, Medico og Tele.
Idrætsforeningen kunne præstere det bedste hold, de løb de 5 x 5 km på 1.53.13.
Lys brugte 2.01.10 skarpt forfulgt af Medico's 2.01.37. Elapparat var hjemme på
2.16.04 og Idrætsforenin-gens andet hold havde alle i mål i tiden 2.19.46 og kort efter kom Medico's andet hold med 2.20.48. Med Tele's hold I og II i tiden 2.21.49
og 2.22.06 var teltet fyldt med glade og tilfredse løbere, familie, kolleger og venner.
Hyggen bredte
ved bordene, hvor der var lidt til mave og hals. Den gode aften
sluttede med et flot tyrværkeri, og vi var enige om, at det havde været en dejlig aften,
hvor alle, der deltog, gjorde det med ildhu og glæde og gik hjem med en følelse af
at have været med i et fællesskab.
AnnyJuul

-s

-

PAP's 50 års jubilæumsfest
Christian X var konge i
1946, da personaleforeningen
PAP blev stiftet. Sådan fortalte Henning Friis i sin tale
til foreningens 50 års jubilæum. Og kongeligt så det
også ud, da de 240 festklædte
jubilæumsgæster gik til bords
i den smukke sal i Moltkes
palæ.

Formanden Michael
Cronstrøm bød velkommen
og gav ordet til de to konferencierer Alfredo Pedini og
John Langhoff, som resten af
aftenen fik kædet indslagene
sammen og hver især fortalte
små historier. Alfredo fik dog
aldrig fortalt sin historie om
de to kvinder i kopirummet,

for pludselig blev han afbrudt
af en mand, der ville optræde,
og en tjener der ville smide
ham ud!! Og det sceneri endte med, at de hver trak en sabel og fægtede sig gennem hele salen!!
Æresmedlem Arne Echardr,
som var med til at stifte foteningen den 13/9-46, fortalte
om de første arrangementer
foreningen PAP (PhilipsAxel Schou-Pope) holdt:
Hornbækrevyen oktober
1946 kr. 1,95 pr. person,
sommerfest maj 1947 kr.
5,00 pr. person, her var der
stor tilslutning, men ikke
plads til ægtefæller. I 1947
fik PAP en sportsafdeling,
som dog senere blev til Philips Idrætsforening. Arne
Echardt lykønskede PAP med
jubilæet og afgav det løfte, at
han ikke kom til 100 års jubilæet!!
I sin tale omtalte Henning
Friis de mange strukturelle og

organisatoriske forandringer,
der var sket gennem de 50 år,
og slog fast, at virksomhedskulturen er stærkt forankret
blandt medarbejderne, og en
. af årsagerne hertil blev skabt
i 1946 ved dannelsen af personaleforeningen. Henning
Friis takkede både tidligere og
nuværende bestyrelsesmedlemmer for en stor indsats
gennem årerne.
Desværre virkede teknikken ikke, da æresmedlem
Benny Stistrup ville delagtiggøre os med indslag fra forskellige Philipsrevyer gennem
tiderne, ærgerligt for os der
kunne huske tilbage og ærgerligt for de mange nye, som
skulle have hørt hvordan det
var engang.
Efter en dejlig middag var
der fri bar, orkestret spillede
op til dans og festen sluttede
sent. Mon alle gik lige hjem?
Lena Tolstrup

l

-Tele i det sportslige hjørne

Philips Telekommunikation var med ude at køre Sjælsø Rundt på
cykel den 9. juni, hvor de deltog med et hold på otte cyklister og en
depot/servicevogn. Vejret var fint, og Tele gennemførte til diplomtid - lidt ærgeligt at vi (vistnok) var det eneste hold fra Philips.

Også her i sommer havde Tele's salgsafdeling et seminar på Tårnborg Parkhotel ved Korsør, hvor deltagerne om aftenen var tilmeldt
den almindelige træning i Korsør Bokseklub. Ingen vidste noget på
forhånd!
Træningsaftenen startede med løb i skoven efterfulgt affYsisk træning, handsketræning med sandsæk, fYsisk træning i$en og herefter
udstrækning. Så det gik opfor de fleste, hvad »godjorm« vil sige.

Philips-veteraner
Philips-veteraner kan feste!
Det konstaterede en kommende veteran, som deltog
i festlighederne i anledning af
Philips Veteran Klub's 25 års
jubilæum. Festen blev holdt
i stilfulde og hyggelige rammer i Moltkes Palæ søndag
den 6. oktober.
Formand Keld Reenberg
stod både for velkomst, festtale og dans. Til dansen medbragte han sit fremragende
orkester, Six Foot Stempers.
De fik danseglæden frem efter
den flotte tre-rets middag og
kaffen. Medlemmer, som ellers tager sig til ryggen, når de
rejser sig, valsede rundt som
4.0-årige - og hvor de morede
sig.

Henning Friis bragte hilsen fra direktionen og besvarede i sin tale toastmasteren
Swenn Poulsen's spørgsmål
om, hvor andespillet kan holdes, hvis Jenagade-kantinen
er solgt. »1kan i år leje lokaler
andre steder i København«,
sagde Henning Friis - og så
komme til mig med regningen. Det fik en god modtagelse fra medlemmerne.
Ragna Pileborg, gennem
18 år fast holdepunkt i Philips-kiosken i Jenagade, gratulerede med sit digt: Jeg er kun
en lille brik, som var 44 år på
vor fabrik. Hendes fremsigelse
fik vældig applaus.
Festens clou stod i sangens
tegn. Som afslutning på hilse-

187 glade ogfeststemte Pbilips-oetaraner

kan feste!

nen fra direktionen sagde
Henning Friis, at han havde
en speciel gave med - og så
introducerede han Tante
Agathe, som på utrolig festlig
og munter vis sang sin vise.
Tante Agathe alias Veteranklub-medlem og tidligere direktør Henry Bertelsen blev
både klappet ind og ud.
Anden sangafdeling stod
tidligere sekretær i Elektronik
Systemer og Informationsafdelingen Lene (Nielsen)
Rosenvold for. Med sin mand
ved klaveret fik hun de 187
sangglade veteraner til at
glemme alt omkring sig.
Jo, veteranerne fra Philips
forstår at feste!
Bj

»Jeg er kun en lille brik«
Sådan indledte Ragna Pileborg
sit hyldestdigt tilforeningen.

og ledsagere i højt humør, mens Henry Bertelsen ifestsalen i Moltkes Palæ synger Tante Agathes vise.
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165 åri Phil •ps
K W Nielsen, salgsdirektør
i Philips Lys A/S, fejrede fredag
den 30. august sit 40 års jubilæum ved en reception for kolleger i demonstrationslokalerne
i Lys. Om eftermiddagen blev
der afholdt en festlig reception
på Langelinie Pavillonen, hvor
mange kunder ogforretningsforbindelser kom og hilste på.
På billedet sesjubilaren omgivet afsine børn, svigerbørn 0$
børnebørn. Til højre chefen jor
Philips Lys, Mogem Been.

Fredag den 2. august fejrede
Birger May Hansen, projektingeniør i Philips Projects,
sit 25 års jubilæum i Philipskoncernen. Efter en velbesøgt
reception hos Philips gik turen
i Veteranbus til Peter Lieps hus
på Bakken, hvor frokosten blev
indta$et og gaverne overrakt.
En aj gaverne overraskede
i særdeleshed jubilaren:
en kasse med levende kyllingerl
Jubilæumsfesten sluttede hos
syngepigerne, der - efter alle
kunstem regler - sørgede for at
hylde Birger på behørig vis,
som billedet bekræfter.

Klaus Ebbe, projektchef i Philips Medico A/S, fejrede fredag den
28. juni sit 25-års jubilæum ved en reception i Philips Inn. Kolleger og venner var med ti! at gøre dagen uforglemmelig med mange
sjove indslag. [ubilarens store interesse for sejlads afipejledes i gaven
fra kollegerne, nemlig en kikkert samt bøger om meteorologi.
På billedet sesjubilaren med fru Grith samt direktør Tom Egelund.
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Flemmingjohamen fra Philips Consumer Electronics' serviceafdelingfejrede sit 25-års jubilæum fredag den 2. august på Kornmarksvej i Brøndby. Kolleger og mange eksterne kunder var mødt
op for at fejre Flemming, og om aftenen blev jubilæet markeret ved
en fest på Flakfortet. På billedet sesfra venstre Erik Lange, Connie
[obansen, jubilaren FlemmingJohansen
og Bent Pedersen.

- tilsammen!

-og
mange
takker
. Tusind tak til alle jer, som
har været med til at gøre mit
jubilæum til en helt utrolig
dejlig og spændende dag for
mig. Jeg håber, at I har moret
jer lige så godt, som jeg har.
Endnu en gang tak.
Birger May Hansen

Jeg vil gerne herigennem
sende en tak til ledelsen samt
til alle kolleger i Philips Lys
i Glostrup for de flotte gaver
og blomster, som jeg modtog
ved min afgang den 14.
august. Det blev en uforglemmelig dag for mig. Tusind tak
allesammen!
Med venlig hilsen
Mona Nielsen

Peter Toubroe, Origin/Danmark A/S, afholdt mandag d. 2. september 1996 sit 25-års jubilæum hos
Philips. Jubilæet blev fejret ved en reception i Philips Inn på Prags Boulevard og efterfølgende frokost
på restaurant Kastrup Strand park. På billedet ses Peter Toubroe sammen med sin datter Sisselog Seruice Manager Coenraad J Rebel som i dagens anledning var stedfortræder for adm. direktør Arne
Frederiksen. da sidstnævnte befandt sig på sommerferie i USA.

Jeg vil gerne benytte denne
lejlighed til at takke alle, som
var med til at gøre min jubilæumsdag festlig og mide rig,
samt alle tiders start-efter ferien. Mange tak!
Med venlig hilsen
Peter Toubroe

Mit 40 års jubilæum blev
for mig og min familie en
uforglemmelig dag. Til alle,
der havde lagt kræfter i for at
gøre dagen så festlig, skal lyde
min hjerteligste tak. Også tak
til alle, der kom og hilste på;
tak for dejlige og nyttige gaver og for morsomme indslag
og fornøjelige taler. Helt
igennem en pragtfuld dag.
KW Nielsen

Thorleif Andersen, teknisk overassistent i Philips TV Test Equipment AIS, fik en tur i gyngen sammen
med familien ved sin 25-års jubilæumsreception den 5. september. Udover gyngen fik Thorleif andre
gode gaver til brug i sommerhuset, nemlig en stige og en havestol med hynde. På billedet sesfra venstre
direktør Maurits van Tol, salgsdirektør Steen Feldskov, Thorleifi datter Lena, hustru Margrete og sønnen Martin. Forrest i gyngen jubilaren med den yngste datter Line.
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PTV gør det SMART!
SMART

Specifict
Målbart
= Acceptabelt
Realistisk
til Tiden

Med start af SMART-projekter har PTV taget et væsentligt skridt fremad mod
PQA-90. Det er lykkedes at
inddrage næsten alle vores
medarbejdere i forbedrings-

projekter. Dette bidrager til
praktiske og anvendelige løsninger i de enkelte projektgrupper. The Philips Way anvendes som retningslinier for
forbedring af vores hovedpro-

cesser. Vi har behov for disse
forbedringer, så vi fortsat kan
være konkurrencedygtige.
På vores sidste bymøde anvendte vi en stor del af tiden
på at fokusere på vores igangværende kvalitetsforbedringer. 5 ud af de 22 forbed- •
ringsgrupper, der blev oprettet i forbindelse med kundedagen, rapporterede om den
fremdrift og de resultater, der
var opnået i grupperne. T o af
projektgrupperne blev specielt
fremhævet for deres initiativ,
fremdrift og bidrag til det
tværorganisatoriske samarbejde i PTV. Som tak herfor fik
de uddelt en lille anerkendelse.
En af forbedringsgrupperne havde arbejdet med forbedring af et monrageværktøj
og fik udleveret en Philips Tshirt.

Det bedste projektresultat
var opnået af en gruppe fra
vores PCB-mon tage-afdeling.
Gruppen havde udarbejdet et
uddannelses- og træningsprogram, der både sigtede mod
at forbedre de selvstyrende
gruppers effektivitet og sammenholdet og arbejdsklimaet
i afdelingen. Maurits van T ol
overrakte et PQA-90-ur til
Lisbeth Christensen, Annita
Nielsen, Yvonne Offerlind og
Birgit 0rnskjold.
De allerede opnåede resultater i forbedringsgrupperne
har været til stor gavn for
PTV. Kvalitetsforbedringer er
en vigtig brik i PTV's strategi.
Begrebet SMART-projekter
er kommet for at blive, og arbejdet i forbedringsgrupperne
vil også fremover blive prioriteret højt.
Maurits van Tol

PQA-90-uret og -certifikatet overrækkes af Maurits van Tol bistået af Jens Bjørn Hansen. Overrækkelsen fandt sted foran PTV's
»cockpit«, der bl.a viser de enkelte projekters fremdrift.

10

Klilllaanalysen 1996
Så har vi resultaterne af
klimaanalysen, der blev foretaget i alle danske Philips-afdelinger før sommerferien.
Denne gang er der det ekstra spændende moment, at vi
kan sammenligne med resultaterne fra 1994, hvor de fleste afdelinger gennemførte
den samme analyse.
På diagrammet er de 83
spørgsmål i skemaet grupperet i tolv kategorier. For hver
kategori viser diagrammet,
hvor mange procent af medarbejderne der har svaret positivt, dvs. erklæret sig enig eller delvis enig i et udsagn af
typen »J eg er godt tilfreds
med, at ... «,

I forhold til koncerngennemsnittet
gælder det nu som for to år
siden, at vi på stort set alle
områder ligger pænt i Danmark, idet andelen af positive
besvarelser ligger 5-10% højere end gennemsnittet i de
fleste kategorier. Kun på kvalitetsområdet halter vi stadig
et par procentpoint efter resten af koncernen.
I forhold til øvrige virksomheder i Danmark viser
dette års analyse, at vi ligger
omkring gennemsnittet, dog
med nogle afvigelser: I kategorierne »Præstationsorientering« og »Kvalitet« ligger vi
lidt under gennemsnittet for
Danmark, mens vi i de øvrige
kategorier scorer lidt højere

Kategori

Philips worldwide 1996
-Philips Danmark 1994

'I

end andre virksomheder herhjemme.
Sammenligning med 1994
Her må vi konstatere, at
der ikke er de store udsving,
altså at medarbejderne skåret
over en kam hverken synes
deres arbejdsplads er blevet
meget værre eller bedre i de
sidste to år. Det er slet ikke så
ringe endda - jvf. ovenforog alligevel er det skuffende,
at tilfredsheden indenfor kategorier som f.eks. »Økonomisk bevidsthed« faktisk er
faldet svagt.
Opfølgning
Vi har flet i alt 40 rapporter, der spænder fra hele Philips Danmark og ned til afde-

linger med otte besvarelser.
Rapporterne er nu under gennemgang rundt om i organisationen, sådan at de stærke
og svage sider kan indkredses
nærmere. I øvrigt er det glædeligt, at svarprocenten ligger
væsentlig højere end sidst,
nemlig 89% mod 75% i
1994.
Opfølgningen på analyseresultaterne vil som sidst foregå decentralt, så der lokalt i
de enkelte afdelinger bliver
sat fokus på de områder hvor
forbedringer er nødvendige f.eks. i form af initiativer fra
ledelsen eller kvalitetsforbedringsprojekter.
fannik
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Nye ansigter i .Philips
Anne-Marie
Hartmann
er 17. juni startet
som sekretær
i Elektronik Systemer.

Lars Bo Nielsen
er 17. juni startet
som nordisk planner
i Lighting Nordic.

Karl Erik Bagger
er 1. juni startet
som chefkonsulent
i Origin.

Peter Jensen
er 1. juli startet som
financial planner
& analyser
i Lighting Nordic.

Torben Nyman
Nielsen
er 1. juni startet
som konsulent
i Origin.

Lill Brandt
er 1. juli startet
som salgsassistent
i Elapparat.

Jørn Bo Karlsen
er 1. juni startet
som salgsingeniør
i Elektronik Systemer.

Pernille A. Pedersen
er 1. august startet
som salgssekretær
i Elektronik Systemer,
Århus.

Steffen Bendorff
Fallesen
er 1. juni startet som
financial planner
& analyser
i Lighting Nordic.

Pia Lykke Larsen
er 15. august startet
som montrice
i Lys, Brøndby.

Eigil Carsten
Rasmussen
er 1. juni startet
som installatør
i Elektronik Systemer,
Århus.

Karsten Feldborg
er 1. september startet
som controlIer
i Økonomiafdelingen.

Peter Lundgreen
er 1. juni startet som
chefkonsulent i Telekommunikation.

Jan Rudis
er 1. juni startet
som salgsassistent
i Consumer Electronics.

Irene Frandsen
er 1. juni startet
som assistent
i Økonomiafdelingen.

Poul Erik Madsen
er 1. juni startet som
applicacion manager
i Elektronik Systemer,
Århus.

Birgitte Thorkildsen
er 1. august startet
som akademiøkonomelev i Consumer
Electronics.

Finn Haastrup
er 1. september startet
som systemkonsulent
iOrigin.

Bente Snedsted
Nielsen
er 1. september startet
som montrice
i Lys, Brøndby.

Pernille Thøfner
er 1. august startet
som akademiøkonomelev i Consurner
Electronics.

Morten Verner
Hansen
er 1. juni startet
som salgsingeniør
i Elektronik Systemer,
Århus.

Hans-Henrik Nielsen
er 1. juli startet
som salgsassistent
i Consumer Electronics.

Anis Panduro Zouzou
er 8. j uli startet
som produktchef
i Lys.

Vi siger velkommen til
disse 23 nye medarbejdere,
som er tiltrådt i perioden
l. juni til 30. september

1996:

