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Personaleudvalgets medlemmer fortæller om Miniwatt. Fra venstre: John Jensen, J. Eskildsen og
N. A. Bjerregaard.

o

45 HOLDER STYR PA 11.210
KOMPONENTER HOS MINIWATT
En moderne kontorbygning på Emdrupvej huser Philips-selskabet Miniwatt AIS. Og her, hvor
man deler tag med Nordisk Polyphon Akts. og har Danmarks Lærerhøjskole som nærmeste
nabo, sker en millionomsætning af elektroniske komponenter.
Man forstår at kombinere tingene betegnende for firmaet, at man forstår at
Når man skal aflægge Miniwatt et besøg, kombinere tingene på den rigtige måde.
kan man naturligvis ta' elevatoren op til Et lille hyggeligt mødelokale var rammen
3, sal, hvor de fleste medarbejdere har kon- om den snak, som Philiskopet havde med
tcrer. Men ta'r man trappen, så opdager John Jensen, N, A, Bjerregaard og J, Eskild-
man, at væggene er dekorerede med store sen, der udgør personaleudvalget hos Mini-
stykker puslespil. På 3, sal går puslespillet watt. Valgt, som de selv udtrykte det, fordi
op - "MINIWATT" står der - når brikkerne de gjorde mindst modstand over for posten,
bli'r lagt rigtigt sammen, Og det er meget

I .Phtttskopet?s læserundersøgelse
sagde 151 læsere ja til at være dus
med redaktionen, mens 29 ønskede
at blive tiltalt med De.
Et klart flertal for du! Og vi er glade
for, at så mange ville være dus med
os, Men da tilhængerne trods alt ud-
gør næsten 20%, ja, så fortsætter vi
med at være De's med vore læsere.
Dels ønsker vi ikke at være uhøf-
lige over for de læsere, som direkte
har udtrykt ønske, om vi skriver De,
og dels er der sikkert en hel del af
de læsere, som ikke har besvaret
skemaet, der har samme ønske.
Vi var i tvivl om tiltaleformen - og
det er vi stadigvæk, en lille smule.
En debat om emnet vil altid være
velkommen i bladet. Men indtil til-
hængerne af De-formen når ned på
et absolut minimum, er vi altså fort-
sat De's med både Dem og dig.
Mere om læserundersøgelsen på s. 2.

DU ELLER DE

Prøvekaniner
- Miniwatt har flere gange været prøve-
kanin, når nye ting skulle prøves med hen-
blik på resten af koncernen, siger N. A.
Bjerregaard, BI. a, var medarbejderne her
de første, der fik flextid på forsøgsbasis.
Eksperimentet faldt heldigt ud, så der blev
givet grønt lys for resten af koncernens
medarbejdere. Det samme gjaldt ordresy-

(fortsættes side 2)

Birte Jans (gift med Arne) og Kurt larsen (gift
med Mie lykke) vakte vældig jubel under en om-
klædningsscene, som var led i en præmiekon-
kurrence under PAP-familiefesten på Hotel Sean-
dinavia fredOlg den 2. september. 175 medlemmer
og ægtefæller deltog i festen.

EN SKÆG AFTEN
- siger Birthe Jans, Philips-æqtefælle, om
PAP-familiefeslen på Scandinavia
- Det er sjældent, vi som ægtefæller får lov
at komme med til fester i personaleforenin-
gen, og det er egentlig synd for os, for hvor
var det hyggeligt at møde nogle af de Phi-
lips-folk, vi ellers kun hører omtalt, sagde
Birthe Jans ved familiefesten på Scandinavia
den 2, september, - Den var vældig godt
tilrettelagt og fyldt med mange morsomme
indslag, Det blev en aften med en pragtfuld
stemning - kort og godt, en skæg aften.
Tak, alle PAP-folk!

KURSUS I
VÆRDIANALYSE
Seks medarbejdere i elektronikindu-
strigruppen finder frem til forenkling
i produktionen af TV-signalgenerator
med årlige besparelser på 17.000 kr.

Et nyt kursus i værd ianalyse har for første
gang været afholdt på fabrikken i Jena-
gade, Det foregik over fire dage i august, og
de positive resultater herfra betyder, at det
ikke bliver det sidste,
Formålet med værdi analyse er at sætte en
gruppe i stand til at analysere funktioner
og omkostninger ved et produkt og frem-
komme med alternative løsninger, der gør
produktet billigere og/eller bedre. Værdi-

(fortsættes side 2)

laboratoriechef Jens Simonsen står med den TV-signalgenerator, der var på bordet under kurset i
værdianalyse. De øvrige medlemmer af gruppen er (fra venstre) værkfører Villy Frederiksen, værkfører
P. V. Jeppesen, projektleder Poul Wachmann, laboratorietekniker Helge larsen og indkøbsassistent
Mona Poulsen.



MINIWATT ...
(fortsat fra side 1)

stem og skærmterminaler, et on-line system,
der med lidt god vilje kan kaldes forløberen
for RETOPS, der nu skal indføres i flere
Philips-selskaber. Grunden til disse forsøg
er, at antallet af medarbejdere, 45 ialt,
hverken er for mange eller for få. Men en
passende medarbejderstab velegnet til at gi'
et realistisk billede af et forsøg.

Største leverandør
til elektronikindustrien
Miniwatt, der ledes af underdirektør, ing.
Jørgen Hegelund, er i dag Danmarks stør-
ste leverandør af komponenter til elektronik-
industrien. Spændende fra underholdnings-
industriens farvebilledrør og tunere til pro-
fessionelle kredsløb, solceller og kernefysi-
ske komponenter.
Omsætningen er stadig stigende - antallet
af komponenter ligeledes. Med Philips' over-
tagelse af Signetics i 1975 (en amerikansk
producent af integrerede kredsløb) blev pro-
grammet komplet, således at der nu er ialt
11.210 forskellige komponenter at holde styr
på.

Papirmængden reduceret
til et minimum
På næsten samtlige kontorer hjælper EDB
teknikken med til at reducere papirmæng-
den til et minimum. I salgs- og ordreafde-
lingerne samt i indkøbs- og produktafdelin-
gen står man via skærmterminaler i direkte
forbindelse med Philip's EDB-afdeling. Man
ved altid nøjagtigt, hvad der er på lager i
Danmark, og hvor lang tid der vil gå, før en
kunde kan få sine varer.
Et 12 cifret varenummer indkodes på tasta-
turet - og så har man lagerbeholdningen
eller evt. ventetiden på varen stående på
en skærm. Beholdningerne bli'r korrigerede
to gange i døgnet, så de altid er up-date-
rede. På den måde sikrer man en fin kunde-
service og undgår at love kunden noget,
man ikke kan holde.
Miniwatt har to salgsafdelinger. En for un-
derholdnings-elektronik og en for den pro-
fess'ionelle industri. Kontakten til Holland
vedr. nye produkter, prisniveauer og pris-
forskelle på markedet ligger hos produkt-
folkene. Afdelingen arbejder meget snævert
sammen med salgsafdelingerne, som pro-
duktfolkene er tekniske rådgivere for. Ordre-
kontoret modtager ordrer fra samtlige kun-

Jørgen Greve Jensen og Ulla Larsen i færd med
at programmere Signetics enheder på data-
anlægget.

Mogens Hansen fra ordrekontoret konfererer med
skærmterminalen, om varen nu også er på lager.

der. Ordrerne indkodes på bånd, der via
fast telefonforbindelse går til Industrigår-
dens EDB-afdeling. Herfra informeres ind-
købsafdelingen, samtidig med at ordrebe-
kræftelse ti I kunden udskrives. Den senere
levering og udfakturering sker for største-
delen automatisk. En god kombination af
mennesker og maskiner.

Gyda Rasmussen John Kreutzfeldt

Ellen Mathiesen

Hvordan er det at være Philips-
medarbejder i et udeselskab?
De 45 ansatte hos Miniwatt er også Philips-
medarbejdere. Men hvordan føles det at
sidde 11 km fra "storebror" på Prags Boule-
vard. Er det hyggeligt eller føler man sig
isoleret? Det spørgsmål stillede "Philisko-
pet" til 4 medarbejdere, og her er svarene:

Flemming Green: Det er "både og" at sidde
11 km fra "storebror", idet man som me-
nigt medlem ikke føler, at "han" ta'r sig
særlig meget af Miniwatt. Isoleret tror jeg
nu ikke, man føler sig - bortset fra de
gange, hvor man hører om tilbud i vor per-
sonalebutik, som man igen kom forsent til,
fordi "store bror" har været der. Men bort-
set fra dette, må Emdrupvej være at fore-
trække for Prags Boulevard .

.Gyda Rasmussen: Det er rart at være et
lille sted, men en ulempe er aflevering og
modtagelse af materiale fra Industrigården,
der kun sker en gang dagligt. Endvidere
mangler vi en fysioterapeut til at komme og
behandle os her i huset.

John Kreutzfeldt: Det føles hyggeligt. Vi
er ansat i en dejlig bygning i smukke grøn-
ne områder. Dog føler vi os meQet iso le-

KURSUS ...
(fortsat fra side 1)

analyse er en ret ny teknik, hvor man ser
tingene på en utraditionel måde. Det anven-
des allerede i en del danske virksomheder.
Om det nye kursus fortæller. laboratorie-
chefen for afdelingen for professionelt TV-
udstyr, Jens Simonsen:
- For at øge konkurrenceevnen på verdens-
markedet må vi til stadighed forbedre og
forny vore produkter og samtidig holde kost-
prisen på et fornuftigt niveau. Vi besluttede
derfor for nogen tid siden at gå utraditio-
nelle veje for at udnytte alle vore ressour-
cer. Vi tog kontakt med Teknologisk Insti-
tut, der kører dette kursus i værdianalyse.

Arbejder både med skoleeksempler
og egne produkter
Kurset er meget interessant, blandt andet
fordi vi ikke bare arbejder med skoleeksem-
pler, men også med egne produkter. I dette
kursus har vi bI. a. haft TV-signalgenera-
toren PM 5570 på bordet. En af grupperne
har givet forslag om en forenkling i den
måde, man laver ledningsføring. Det kan
give årlige besparelser på 17.000 kroner.
Vi er opdelt i tre grupper, og der deltager
ialt 24 personer. I hver gruppe er der med-
arbejdere fra både marketing-, indkøbs-, pro-
duktions- og udviklingsafdelingerne, og vor
nye fabriksorganisation fungerer også her,
idet vi har deltagere med, der tidligere ude-
lukkende har beskæftiget sig med kanal-
væ Igerprod uktionen.
Vi skal køre kurset igen senere på året,
og jeg håber stærkt, at vi også får mulig-
hed for et tredje kursus, så alle, der har
indflydelse på produktudviklingen såvel in-
denfor professionelt TV- som medico-udstyr
får lært værdianalyseteknikken, således at
den kan blive en naturlig del af vort dag-
lige virke, slutter Jens Simonsen.

rede, når det gælder personalebutikken. Det
er næsten umuligt at komme igennem pr.
telefon, og afstanden til Amager er så til-
pas lang, at der er lukket, inden vi kan
nå derud.

Ellen Mathiesen: I mange tilfælde kan det
være hyggeligt at være i en mindre virk-
somhed. Men jeg kunne tænke mig, vi hørte
lidt mere om Philips - ikke bare fra Phili-
skopet.

Eva Hemicke fra bogholderiet sidder fordybet i
EDB-lister. I baggrunden ses Gyda Rasmussen.



189 LÆSERE OM »PHILISKQPET«
I sidste nr. af "Philiskopet" spurgte vi læserne, hvad de mener om personalebladet. 189
'svarede, deraf 22 anonymt. Og dækker deres opfattelse samtlige 1716 medarbejdere, er
omkring 85 procent af læserne rimeligt tilfredse. 46 har nemlig sat kryds i rubrikken "til-
freds" og 91 i "nogenlunde tilfreds". 32 er "hverken tilfredse eller utilfredse", 14 er "util-
fredse" og to er direkte "irriterede".

På spørgsmålet om tonen i bladet var der
31, som syntes, at den var autoritetstro,
37 at den var kedelig, og fire at de af an-
dre grunde ikke kunne lide den.

Mange gode ideer
Undersøgelsens resultat kom ærlig talt som
en stor overraskelse for redaktionen. De
mest følsomme af os fik tårer i øjenkro-
gene. For hvad er vel skønnere end at
tro sig miskendt, og så alligevel ikke være
det?
Men kan det virkelig være sandt, at antal-
let af utilfredse læsere. begrænser sig til
syv-otte procent, og at kun en procent er
direkte irriterede?
Eller er det blot et vidnesbyrd om, at vi
er så rare hos Philips?
Måske har de fleste utilfredse ladet være
med at svare, fordi de ellers ikke kunne

være rare. Og de mest irriterede læser må-
ske slet ikke bladet? Så har de heller ikke
opdaget, at det indeholdt et spørgeskema!
Det er muligheder, der ikke kan overses
af en samvittighedsfuld og selvkritisk redak-
tion som .Phtlf skopet?s, selvom den altså
i første øjeblik havde tilløb til tårer i øj-
nene.
Når vi nu skal bearbejde materialet, vil vi
derfor først og fremmest koncentrere os
om de kritiske kommentarer (t. eks. "Redak-
tionen burde selv vinde et af vækkeurene")
og om de mange gode ideer, som var at
finde i kommentarrubrikkerne.
Vi ser også hen til et frugtbart samarbejde
med de 43 læsere, som har skrevet under
på, at de i fremtiden vil bidrage til bladet
med artikler eller udtalelser. Det har vi
hidtil ikke været forvænt med. Men nu sid-
der de i saksen!

Af nedenstående skema kan De se, hvorledes krydserne blev sat, da vi om stofvalget spurgte:
Ønsker De mere eller mindre af det stof, der allerede behandles i bladet? Eller er mængden
tilpas? Er noget efter Deres mening helt uinteressant?

Mere Tilpas Mindre
Uinte-
ressant

Debatartikler 94 77 7 2

Interviews, der" går tæt på" ofrene 92 7l 6 6

Omtale af arbejdet i enkelte
Philips -sel skabe r 134 44 5 4

Omtale af jubilæer, andre
fester og personalia i evr igt 12 106 55 16

Historiske artikler
("gamle dage hos Philips") 68 70 20 22

Foreningsarbejde 36 104 31 6

Sporten 16 115 44 14

Samarbejdsproblemer 105 57 13 4

Idekasse-belønninger 17 138 17 2

Nye Philipa-produkter 112 73 2 -

"Kort Nyt om Philips" 109 77 - -

Internationalt Philips-stof 103 65 9 4

Vi vil hurtigst muligt vende tilbage til de
ønsker med hensyn til .Phillskopetvs frem-
tidige indhold, som kan udlæses af dette
skema - og af de mange individuelle for-
slag og kommentarer.
Som tak for ulejligheden med at udfylde
skemaet har vi trukket lod om vækkeurene

mellem de 189 indsendere - minus de 22,
der var anonyme. De fem heldige blev
John Bredahl, Philips Service AIS, P. R.
Christensen, Laboratoriet i Jenagade, Flem-
ming Christensen, Philips Radio A/S, Leif
Jensen, Afdeling for Medico-Systemer og
Margit Nielsen, Kvalitetskontrol i Jenagade.

• August var præget af travlhed.' Både på
Christiansborg og i Philips Elapparat. EI-
apparats produkter var så efterspurgte, at
august blev den største måned i selskabets
historie. Omsætningen var dobbelt så stor
som den hidtil største.

• Philips Data Systemer har fået endnu
en ordre på det specialudviklede terminal-
udstyr til kommuner. Det er Langeskov kom
mune, der skal til at stå i forbindelse med
Kommunedata via en Philips terminal.

• Nu skal Danfoss ha' et endnu bedre Iyd-
miljø på sine fabrikker. Den store virksom-
hed på Als har netop bestilt et nyt miljø-
radiosystem hos Afdeling for Audio-Visuelle
Systemer. Det skal bI. a. gøre det muligt
for folk, der arbejder i støjfyldte lokaler,
og derfor bruqer høreværn, at få musik til
arbejdet. Det sker gennem en trådløs lom-
memodtager, som er koblet sammen med
et høreværn. Ordren omfatter 4.000 mod-
tagere samt forskelligt senderudstyr.

• ,,30 kanaler på flimmeren", som Polydor-
gruppen Shu-bi-dua synger på deres sidste
plade, bliver nu en realitet for 10.000 bor-
gere i Berlin. Afdelingen for professionelt
irV-måleudstyr i Jenagade skal nemlig le-
vere en sender med 30 fjernsynskanaler til
et kabel-irV-anlæg, som omfatter 10.000 mod-
tagere.
Den tyske regering har bedt Heinrich Hertz-
Institutet i Berlin udarbejde en rapport om
fordelene og ulemperne ved fremtidens ka-
belforbundne samfund. Til dette forsøg skal
vi altså udvikle senderen, der kommer til
at koste ca. 1,2 mill. kr.

• Den nye AGA-fabrik, der er under op-
førelse her på Amager, får ikke kun post-
nummer til fælles med Philips. Afdeling for
Industri og Forskning er næsten flyttet ind
på byggepladsen. Hele fabrikken skal for-
synes med elektronisk måle- og kontrol-
udstyr, så produktionen kan styres fra et
kommandorum. AGA-virksomheden på Am-
ager, der bI. a. skal producere ilt, bliver
den mest avancerede i AGA-koncernen og
skal danne skole for fremtidige fabrikker.
Ordren har en værdi af ca. tre mill. kr.



PHILIPS-SPILLER VINDE.JI .:'
S O M M E R T U R N E R I N G E.N I B R I D G E,

Formanden for Philips bridgeafdeling, Kurt Olsen, overrakte præmierne til vinderne. Her lykønskes
Knud Leth Rasmussen med sejren, mens Peter Lund ser til.

Den nylig afsluttede sommerturnering
bridge sluttede med en sejr til Knud Leth
Rasmussen, Miniwatt, og Peter Lund fra
Ekstrabladet. De opnåede ialt 2.333 points,
næsten 100 points foran Gorm Friis og
Bent Vestergaard fra Tryg, som besatte 2.
pladsen. Jørgen Rothenborg og Leszlo Szabo
fra D.R.1. blev nr. 3.
Det er en meget fin præstation at vinde

pA PENSION
Bernhard Henriksen: Med udgangen af sep-
tember går fuldmægtig Bernhard Henriksen,
Miniwatt A/S, på pension efter mere end
26 års ansættelse.
Jockum Rosendahl Holm: Samtidig går as-
sistent Jockum Rosendahl Holm, Organisa-
tion og EDB, på pension efter 14 år hos
Philips.
Vi ønsker begge et langt og lykkeligt otium.

EKSAMEN
Fuldmægtig P, V, Henriksen, Philips Ser-
vice A/S, har bestået eksamen som mer-
konom i personaleadministration,
Reklamechef Willy Aaboe Hansen, Philips
Lampe A/S, har bestået 1, del af HD-eksa-
men,

NYE PRODUKTER
En ny højttaler til den, der har alt - også
en stor tegnebog - er netop blevet intro-
duceret af Philips Radio, Det drejer sig om
en MFB-højttaler på 100 watt sinus, Højt-
talere" er forsynet med alle de tekniske
finesser, man kan tænke sig, og har en im-
ponerende frekvensgang, Prisen er ca. 10,000
kroner, men så kan man garanteret også
spille højere end naboen,
For den glemsomme type er der nu hjæip at
hente hos Philips Radio. Et nyt farve-TV,
778, kan nemlig selv huske at tænde for
det program, man vil se, Det kan også minde
en om, at der begynder et program på en
anden kanal. Det klarer et indbygget ur med
en elektronisk hukommelse, Også den mere
magelig anlagte type kan få glæde af det
nye fjernsyn, for det er nemlig fjernbetjent
ved hjælp af infrarødt lys, Vejl. pris ca.
7.995,- (teak) excl. bord.

turneringens A-række, da der er mange
meget stærke spillere med i rækken. Det
skal nævnes, at Bent og Anni Frederiksen,
Philips, blev topscorere i A-rækken den sid-
ste aften.
En første-plads til Philips var en dejlig ju-
bilæumsgave for bridgeafdelingen, der den
19, september kan fejre 15 års jubilæum.
Vi er også glade for, at vi har fået så mange
nye spillere, således at vi nu er 48 ialt -
et idealtal for en bridgeafdeling,

Kurt Olsen.

7-tallet
Sommerhus: Velholdt sommerhus af træ med
pragtfuld udsigt over Ebeltoft Vig, 600 m
fra strand, 43 m2 + 6 m2 udhus, stue, køk-
ken, to kamre med seks køjer, elvarme,
toilet med håndvask, v/k vand. Priside kr.
248.000.
Anna Lise Nielsen, Århus, (06) 23 14 11,
lokal 49.

Bælg med dias-kopianordning: Fabrikat Pa-
nagor, solid udførelse, passer til Pentax,
Petri o.s.v. (P-gevind), kr. 350,-. P. Hejberg,
Philips Radio A/S, (01) 572222, lokal 638.

TAK
Min varmeste tak til alle, der var med til
at gøre min sidste dag hos Philips til et
dejligt minde. Tak for gaver og blomster.
Tak for 25 år. Gørrild Andreassen.

Mange tak til alle jer, der tænkte på mig
ved mit jubilæum. Margrethe Andersen_

FESTER M.V.
Personaleforeningen P.A.P. har debataften
tirsdag den 11. okt., andespil fredag den 25.
nov. og juletræ lørdag den 10. dec.
Personaleforeningen p.e.p. holder andespil
lørdag den 29. okt.

Mixerpultens mandskab i det nye farve-TV-studie var selv medvirkende i præsentationsprogrammet i
foredragssalen. J. Skjold Sørensen styrer kameraet, og pulten betjenes af Erik Jespersen og John
Bukdahl. .

12 VERDENSPATENTER I
NYT FARVE-TV-STUDlE
Philips Elektronik-Systemer, Afdeling for Au-
dio-Visuelle Systemer, havde ekstra travlt
de sidste dage i august. Et nyudviklet farve-
TV-studie skulle præsenteres for pressen,
kunder og andre interesserede i foredrags-
salen på Industrigården. I
Studiet er udviklet til produktion af under-
visnings- og instruktionsprogrammer og lo-
kal-TV. Det har fået navnet Video 80. Og
at det er 80'ernes elektronik, der er tale
om, fremgår også af, at det nye studie inde-
holder 12 nye verdenspatenter. Video 80,
der koster ca. '12 mill. kr., omfatter alt,
hvad der skal til for at producere TV-pro-
grammer i farver.
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