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Det går fint deruda'
for Philips og DSB

Københavns Jernbane Orkester tog imod, da godsvogn nr. 10.000 ankom til Central-
lageret.

Til festlige toner fra Københavns
Jernbane Orkester rullede DSB's
godsvogn nr. 10.000 til Philips ind
i Centrallagerets store hal 13. ok-
tober.
Det er nu snart ti år siden, Phi-

lips i samarbejde med DSB fik sit

eget lokale trinbrædt i Centralla-
geret, og de mange års gode sam-
arbejde blev markeret ved en fest-
lighed, hvor såvel ledende medar-
bejdere fra DSB som den danske
Philips -direktion var mødt op.
Driftsområdechef R. W. Rasmus-

Direktør Hoekman tog imod opvaske-
maskine nr. 65. 000 og takkede DSB for
samarbejdet.

sen, DSB, takkede for det gode
samarbejde, som også direktør
J an Hoekman priste i sin tale.
Philips og DSBhar fælles interes-
se i, at varerne til forbrugerne
når sikkert og rettidigt frem, og
direktør Hoekman lagde ikke
mindst vægt på at takke medarbej-
derne på den lokale station Glo-
strup for deres indsats.
Vogn nummer 10.000 medførte

ievrtgt Philips opvaskemaskine
nr. 65.000, i 2000-serien.
Der er også gået mange DSB-vog-

ne ud af landet med dansk produ-
cerede varer i de år, Centrallage-
ret har haft egen godsperron. Og
direktør Hoekman udtrykte ønsket
om, til glæde for såvel Philips
som DSB, at der inden alt for
mange år kan holdes fest for vogn
nr. 25.000.
J ernbanevognen blev efter fest-

lighederne lastet med danskprodu-
cerede belysningsarmaturer, som
skal videre med DSB til en af vore
europæiske kunder.

Kontor & Data blev en succes
for Philips
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"Familiebillede" af alle Philips standdeltagere på Kontor & Data 81.

Knap en halv time før åbningen af
'den store Kontor & Data 81 udstil-
ling 1. oktober i Bella Centret
lykkedes det at få dette "familie-
billede" af samtlige standdeltagere
på Philips store samlede stand.
Den afslappelse, der lyser ud af

samtlige ansigter skyldes, at alle
forud for åbningen vidste nok om
hinanden og hinandens produkter
til, at man med sindsro afventede
de mange besøgende. Hver enkelt
standdels -ansvarlig havde netop
fortalt for hele gruppen, hvad han
eller hun havde at vise frem, og
det gav alle den fornødne tillid til,
at Philips samlet optrådte med
"Morgendagens Kontor". Og man-
ge mennesker rundede i udstillin -
gens løb det skarpe "Philips-hjør-
ne". Takket være et fint og bredt
produkspekter viste såvel pressen
som besøgende kunder stor interes-
se for Philips, som hermed slog
sit navn fast som entreprenør, når
det gælder fremtidens integrerede
informations- og kommunikations-
systemer.



Der var glæde hos navigator-produktionsgruppen, da apparat nr. 1000 stod færdig.

Navigator
nummer 1.000
Der var smil på læben hos Naviga-
torgruppen i Jenagade-fabrikken,
da apparat nr. 1. 000 stod færdig
sidste uge i september. Siden
starten for godt et halvt år siden
har efterspørgslen været forrygen-
de, og der produceres på fuldt
tryk.
Og smilene overvint re r . Ordre-

bøgerne, der viser interessen for-
ud for næste års sejlersæson, teg-
ner fint, så der er fart over feltet
i såvel printmontage-gruppen som
hos den gruppe, der står for fær-
diggørelsen af apparatet. Naviga-
tor nummer 1. 000 blev sendt til
Tyskland så snart billedet var ta-
get, da A. P. 's tyske forhandler
regner med et stort salg i forbin-
delse med en sejlsportsmesse i
Hamborg i midten af oktober.

Fælles Video 2000
servicekursus
Fire af de leverandører, der mar-
kedsfører Video 2000 systemet i
Danmark, har sluttet sig sammen
om at tilbyde forhandlerne en tur
på skolebænken. Det gælder B& O,
ITT, Dux og Philips.
Mange forhandleres servicefolk

er uddannet i en tid, hvor digital-
teknik ikke eksisterede, og med et
så avanceret produkt som den nye
videomaskine er der god brug for
profesaionel instruktion, hvis ma-
skinparken skal vedligeholdes og
ind imellem også repareres.

Philips tog initiativ
Leif Møller Madsen fra service-

gruppen tog initiativet til samar-
bejdet omkring kurset, og forhand-
lerne fik pr. brev tilbud om enten
et et-dags kursus for at friske al-
lerede erhvervet viden op eller et
tre-dages arrangement, hvor man
virkelig kommer i detaljer med det
komplicerede indre af videomaski-
nerne.
Kursusudviklingen fandt sted som

et samarbejde mellem instruktører
fra B & O, ITT og Philips, hvor der
blev ydet uvurderlig assistance af
teknikere fra Philips Service-værk-
sted. Det betyder, at der er lagt
praktiske erfaringer til grund for
kurset. Ideen med kurserne er at
aflevere en færdig kursuspakke til
de tekniske skoler, som derefter

bliver værter for de ca. 550 del-
tagere.

Tekniske skoler
er værter
Kurserne, som afholdes på de

tekniske skoler i Ringsted, Sønder-

borg og Viborg, blev hurtigt fyldt op.
Første kursus fandt sted i Viborg
midt i oktober, og på grund af den
kolossale interesse har det vist sig
nødvendigt at holde flere kurser
end oprindelig planlagt.
Det er første gang, konkurreren-

de firmaer har stablet en sådan
aktivitet på benene. Men det er til
gavn for forhandleren og dermed
også for forbrugeren, og det mål
er alle fælles om, hvad enten der
står B& O, ITT, Dux eller Philips
på apparaterne.

Finn Nielsen (th.) fra Philips Service værksted i Herlev planlægger sammen med
Leif Me lle r Madsen fejlfindings~velser til brug for den færdige kursuspakke.



Sæt kryds
i kalenderen
Personaleforeninger og klubber be-
beder medlemmerne reservere tid
til julens fester:
PPR holder andespil for medlem-

mer fredag 6. november.
Juletræsfesten for medlemmer

med børn bliver lørdag 5. decem-
ber.
Personaleforeningen på PCL har

andespil lørdag 14. november og
j uletræsfest lørdag 19. december.
Kvindernes Klub i Jenagade hol-

der juletræsfest søndag 6. decem-
ber.

40 års jubilæum

Edwin Dybdal

Fredag den 30. oktober:
Direktør Edwin Dybdal, Finax A/S.
Reception i mødelokale 416 på
Industrigården kl. 10. 30.

På pension
31. oktober: Lagerekspedient
Frederik Skovgaard, Centrallage-
ret, efter 26 års ansættelse.

31. oktober: Overassistent Elsa
Vachal, Philips Lampe A/S, efter
28 års ansættelse.

7. november: Montrice Harriet
Annette Jensen, Philips Elektro-
nik-Industri A/S, efter 33 års an-
sættelse.

Tak
En hjertelig tak til alle, der ved
fremmøde og med gaver var med
til at gøre mit 25-års jubilæum til
en oplevelse, jeg og min familie
aldrig vil glemme.

Erik Ljungberg.

Tak til alle venner og kolleger, der
var med til at gøre mit jubilæum
til en festdag uden lige.
Tak for de mange smukke ord,

de dejlige gaver og den stemning,
alle var med til at skabe.

Mogens Wassermann.

Mogens Wasserrnann, repræsentant
hos Philips Service, er ikke kendt for
at slide på tæpperne i Servicehoved-
kvarteret i Nyrnberggade. Men på sin
25 års jubilæumsdag 2. oktober var
han et smut indenfor, hvor mange kol-
leger og venner var mødt op for at
ønske tillykke. Gaven, som blev over-
rakt af Preben Lundberg, var et antikt
afghansk tæppe, og skal man tro, hvad
sælgeren sagde, kan det flyve. Det har
travle Mogens Wassermann brug for,
når han besøger kunder i sine distrik-
ter, som bl , a. omfatter Bornholm.
Blandt gratulanterne var Wassermanns
to forhåndværende service -chefer, E.
Frydendall og John Palle.

Nyt fra Kunstforeningen
Philips Kunstforening er efterhån,-·
den blevet en af de største firma-
kunstforeninger i landet. Medlems-
tallet har været støt stigende siden
starten for næsten 25 år siden - i
øjeblikket er vi ca. 450 - de fleste
naturligvis på Industrigården og i
Jenagade, hvor vi har mulighed for
at arrangere udstillinger i hele
vintersæsonen - men også afdelin-
ger længere væk og i provinsen er
fint repræsenteret.

Ekstra lodtrækning i 1982
Kontingentet er 7 kr. om måne-

den, der trækkes en måned forud
over gagen, og alle kan være med.
Foreningens indtægter bliver for-
trinsvis brugt til indkøb af kunst,
der bortloddes en gang om året til
medlemmerne. I anledning af 25-
års dagen til næste år har vi spa-
ret op til en ekst ra bortlodning,
hvilket betyder, at medlemmer,
der har betalt et helt års kontin -
gent, næste gang får en dobbelt
chance 'for at vinde et udmærket
kunstværk.
I medarbejderhåndbogen sidder

der en indmeldelsesblanket, som
er lige til at bruge - hvis den ikke
er ved hånden, er et almindeligt
stykke papir med oplysning om
navn, afd. og medarbejdernun:-

mer nok - den sendes til en af be-
styrelses medlemmer - i J enagade
f. eks. Sv. Loft eller Turid Budtz -
på Industrigården bl. a. A. Echart
og P. Thonning.
Man får også lejlighed til at del-

tage i rejser og udstillingsbesøg og
meget andet, der arrangeres i
samarbejde med andre firmakunst-
foreninger .
Nye medlemmer er meget vel-

komnel

E.F.

Dødsfald
Serviceinspektør John Stockbridge,
Pr-ofes s ionel Service, døde den 12.
oktober, 58 år gammel. Han blev
ansat hos Philips i 1947.

7-tallet
Købes:
Brugt pigecykel, str. 12 år, stel-
størrelse ca. 24".
Gustawa Kranc, lokal 3646.



Den foreløbige opstilling af autotesteren, det nye specialudstyr til slutafprøvning af
NMT'en. Gunhild Elletoft betjener computeren, kontrollerer måleraporterne .og sør-
ger for, hvis der er noget galt, at få sendt den pågældende NMT videre til fejlfin-
derne.

Ny prøveplads sikrer
topkvalitet for NMT'en
For at imødekomme forbrugernes
krav om høj og ensartet kvalitet
har J enagade-fabrikken investeret
i opsætning af en automatisk slutaf-
prøvningsplads til A. P. 's nye pro-
dukt, Nordisk Mobil Telefon.
På en speciel computer kan Gun-

hild Elletoft afprøve alle de færdi-
ge NMT'er og få en målerapport
for hvert enkelt apparat, der for-
tæller, om det er i orden. Compu-
teren har indlagt et program, der
på tre minutter foretager 18 for-
skellige målinger, og målerappor-
ten fortæller hende, ved markering
med enten plus eller minus, om
hun skal sende den pågældende
NMT hen til kollegerne, der tager
sig af fejlfinding og reparation.
Bent Ibsen, PEr, har udviklet må-

leprogrammet, og målerapporten
hjælper fejlfinderne til at stille
"diagnosen" og rette fejlen.
Det er ikke småting, NMT 'erne

udsættes for, inden de forlader fa-
brikken. De fryses ned til -250C,
opvarmes til 550C og står tre døgn
i varmerum. Der udføres målinger
inden nedfrysningen, efter denne,
efter opvarmningen og igen til aller
sidst, inden en NMT slipper gen-
nem nåleøjet. Ved at bruge en
computer sikrer man sig, at alle
prøver er nøjagtig ens, det går
hurtigt, og fejlfinderne slipper for
at måle alle funktionerne igennem.
De kan koncentrere sig om at rette
fejl og dermed sikre, at hver en-
kel NMT er tip-top i orden, når
den leveres.

Mørck vandt Aller Cup Til stor overraskelse for de, der
kender ham, viser det sig sande-
lig at AF's travle overhoved, Carl
Johan Merck, også har en fritid.
Den bruger han øjensynlig til at
spille golf t, og det med det fine
resultat, at Merck i konkurrence
med bl , a. skuespillere, sangere,
politikere og journalister løb af
med sejren i årets Aller Cup golf-
turnering.
Tillykke til Mer ck, der foruden

pokalen kan glæde sig over, at
hans nye produkt, AF Nordisk Mo-
bil Telefon, nu er godkendt af
Post & Telegrafvæsenet.

Ide-kasse nyt
Svend H. Rasmussen og Erling
Kjær, ejendomsforvaltningen på
Industrigården, har tilsammen fået
en ide-kassebelenntng på 2.000
kroner, som skal deles ligeligt,
for et forslag til et praktisk åbne/
lukke-system til de nye toiletvin-
duer på Industrigården. D'herrer
har sammen desuden ført ideen ud
i praksis.
S. Mollerup, Medico-Systemer,

og O. B. Schrøder , Industri og
Forskning, har hver fået en opmunt-
ringspræmie på 200 kroner.

Quickmaster

Sjældent har et produkt haft et
navn, der passede bedre end til-
fældet er med den nye Philips
Quickmaster. Den er hurtig til
diverse opgaver - den river, hak-
ker, snitter, purerer, mixer ,
blender og ælter, og den fylder ik-
ke meget på køkkenbordet.
Det gør, at den altid er ved hån-

den i køkkenet, den bedste garanti
for, at den bliver brugt til daglig.
Quickmasteren er støjsvag og

betjeningen enkel. Der er kun få
ttlbehe rsdele, og den er let at' skil-
le ad og rengøre. Kapaciteten er
på 250 g eller en kvart liter væske.
Skal man tilberede større portio-

ner, spiller det ingen rolle at gøre
det i flere omgange, da det går
lynhurtigt .
Vejl. forbrugerpris kr. 748,-.
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