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Sæt trygt kikkerten for det blinde øje
hvis du ellers har det nyeste Philips-navigatorprodukt om bord

Haalloo - Hallo!!! Kom nær-
mere og hør om Philips' dif-
ferential beacon receiver! Så-
dan gjaldede John Bukdahls
malmfulde røst fra Philips'
konferencehøjttalere ud over
tilbehørssektionen på Copen-
hagen Boat Show. Philips
Navigation var som sædvanlig
med på denne store danske
bådudstilling, som foregik i
dagene 5.-l3. marts i Bella
Center.
Hver time holdt salgschef
John Bukdahl sit 10 minut-
ters foredrag om vort senest
udviklede navigationsprodukt .
PBR 1000. En aluminium-
kasse på størrelse med en lille
cigarkasse, der kan tilsluttes
næsten alle moderne GPS na-
vigatorer og som forbedrer
posi tionsangivelsen ned til ca.
3 meters nøjagtighed.
Nøjagtigheden er nu så stor,
at man overalt i verden, hvor
det nye system er taget i brug,
elegant kan glide gennem et-
hvert havneindløb med bind
for øjnene uden at påsejle
hverken moler eller brohove-
der (rekvirer brochure for tek-
nisk information). Man skal
dog være helt sikker på, at der
ikke er både eller andre løse
genstande i nærheden - så af
indlysende grunde er det for-
budt at gøre forsøget!

Elektroniske søkort
Men, John Bukdahl havde
stor succes med sit råberi.
Publikum strømmede til fore-
dragene og blev som regel stå-
ende i samtlige 10 minutter.
Vi viste naturligvis alle vore
navigationsprodukter på ud-
stillingen, bl.a. den nye MK9,
en udvidet version af sidste
års succesmodel MK8. En
håndholdt GPS navigator,
PHN 101, til et behovsom-

Enkelte kollegiale firmaer havde på forhånd frabedt sig en placering i nærheden af vores stand på
Copenhagen Boat Show, da man i branchen kender John Bukdahls højrøstede udstillingsmetoder.

råde, der synes at fa stor ud-
bredelse, særligt på de sydlige
eksportmarkeder. Elektroni-
ske søkortplottere, der også
bedømmes som et vitalt pro-
duktområde, særligt til større
motor- og sejlbåde. Dyre,
men spændende produkt-
trends, som vi prøvesejler her
i '94-sæsonen.

Ikke kun
for computerfreaks
Standen i Bella Center var
opbygget med en gigantudga-
ve af MK8 og MK9, hvortil
vi havde lejet en professionel
superrnarkeds-dernonstratri-
ce, der gennemgik faciliteter
og features i de to produkter
ud fra filosofien at vore navi-
gatorer skal kunne betjenes af
enhver - også »farrnand. over
40 år uden PC-erfaring.
Konceptet for standen har vi
brugt på alle bådudstilinger i
Europa, fra Barcelona og Ge-

nua i syd til Helsinki og Oslo
i nord - og det virker - endda
særdeles godt.

Vi fortsætter med at råbe-
på flere ordrer!

Finn T Christensen

De nye søkortplottere PCP 207 og PCP 211 kan vise den planlagte
kurs, den faktiske kurs og meget andet på den tydelige grafikskærm.
De kan bruges som tilbehør til alle Philips Navigation 's GPS syste-
mer - eller man kan ja plotteren med indbygget GPS modtager.
I alle versioner med en rigtigflot billedkvalitet.
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Truly, Madl,y, Deeply
»Gå i biffen med PAP«, sådan
lød indbydelsen fra personale-
foreningen. Desværre havde
kun 21 meldt sig, og dertil er
der kun at sige, at resten af
medlemmerne gik glip af en
hyggelig aften.
Vi startede med et lille glas
rød- eller hvidvin i Hallen
(havde vi husket tilladelsen"),
og medens vi ventede på, at
klokken blev ca. 17.00, hvor
vi skulle afsted, gik snakken
lystigt, og alle, der forlod Phi-
lips efter endt arbejde, fik et
ord med på vejen!! En ansat
fra Philips i Johannesburg i
Syd-Afrika ventede på en
taxa, og selvføgelig inviterede

vi ham på et glas rødvin. Han
så ud som om, at det bekom
ham vel, og alle var bagefter
enige om, at dette var ud-
strakt god intern kundeservi-
ce!! Afsted gik det så til Post-
hus Teatret i Rådhusstræde,
og da alle var samlede, holdt
Michael Cronstrøm en vel-
kornsttale (delvis på dansk!').
Ingen af os havde før været i
Posthus Teatret, og vi blev
glædeligt overraskede. Først
kom man ind i en lille »stue«
med borde og stole og i næste
rum var der en bar - og her lå
biografen også. Der er plads
til ca. 80 mennesker i biogra-
fen, og indretningen er som

for 50 år siden. Posthus Tea-
tret ejes af Michaels gode
venner teater- og filmmanden
Carsten Branth og hans kone
Tine Blichmann, og de har
virkelig forstået at gøre stedet
til noget specielt.
Inden filmen begyndte, spiste
vi de dejlige sandwich, som
Michael havde smurt til os,
og der blev også serveret vin
og kaffe.
Handlingen i filmen blev jo
smukt beskrevet i indbydelsen
og vi var enige om, at filmen
var god, og at det var en film
som gav stof til eftertanke, og
diskussionen fonsatte livligt,
medens vi afsluttede en god
aften med en kop øl.

Lena Tofstrup

Philips tjener penge igen!
Den internationale Philips-
koncern tjener penge igen.
Fra et underskud på 856 mio
gylden i 1992 på den normale
drift blev det i 1993 til et
overskud på 900 mio gylden.
På pressekonferencen i Eind-
hoven den 3. marts beskrev
Jan Timmer den glædelige
udvikling som et resultat af
salg af tabsgivende enheder,

streng omkostningskontrol,
økonomisk vækst uden for
Europa og en større markeds-
andel i Europa.
Forholdet mellem Philips
samlede gæld og aktiver er på
et år ændret fra 58:42 til
40:60. Dermed er dette mål
nået et år før tiden.
Ifølge dagbladet Børseri's kor-
respondent, Hakon Redder,

afslørede Jan Timmer, at den
i 1992 stærkt underskudsgi-
vende forbrugerelektronik-di-
vision ville give overskud,
hvis den ikke var belastet af
Grundig. Det var ikke forud-
sat ville ske før i 1994. »Det
fremgår ikke direkte af regn-
skabet, men Deres konklu-
sion er korrekt. De har afslø-
ret en hernmelighed«, svarede

Jan Timmer en spørgende
fransk journalist.
Den positive udvikling for
den internationale koncern
var større end ventet, og fik
straks aktiekursen til at stige
med 4 gylden fra 46 til 50
gylden. Og en uge senere var
kursen oppe i 53. For fire år
siden lå den nede på 17.

Bj

PTV i LasVegas
Igen i år var PTV med på ver-
dens største messe for profes-
sionelt TV-udstyr. Det fore-
gik i Las Vegas i marts, hvor
PTV havde en ny og større
stand med plads til at vise
endnu flere af produkterne
frem for de mulige købere.
Interessen var pæn, og vi fik
mange kundekontakter som
vi nu følger op på. Der var
særlig stor interesse for vores
color analyzer, den lille nye
portable generator og den nye
demodulator. Amerikanerne
producerer ikke selv nogen
tilsvarende produkter, og vi
har derfor gode chancer for et
salg på det amerikanske mar-
ked.
Der var omkring 70.000 gæ-
ster på messen. Udover ame-
rikanere var der også mange
fra Europa, Latinamerika og
Fjernøsten. Generelt virkede
det som om købelysten var
større end vi har set i mange
år, så måske er det rigtigt at
»opsvinget« nu er på vej.

Preben Hejberg PTV's stand i Las Vegasvar godt besøgtogforte til mange kontakter.
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Philips' reklameaktiviteter
og udstillinger netop nu
Så er vi midt i foråret, hvad
der er højsæson for nogle af-
delinger og lidt mere roligt
andre steder. Vi bringer her
en aktuel oversigt over de vig-
tigste Philips-reklamekam-
pagner i den kommende tid
og de messer og udstillinger,
hvor man kan se vores pro-
dukter:

Lys har i maj og juni en kam-
pagne for Philips batterier i
både TV, ugeblade og maga-
siner. Dertil kommer løbende
reklamer for lysprodukterne
i forskellige medier.

Telekommunikation delta-
ger i udstillingen Netværk 94
i Bella Center den 3.-5. maj
1994 sammen med samar-
bejdspartneren SEMCO.

Philips Elektronik Systemer
har bI. a. udstyr til måling af
pH-værdi og ledningsevne
med på Dan-Miljø i Herning
den 3.-6. maj. De deltager
også i EL-TECH '94 messen
for el og energi i Odense
Congress Center i dagene 31.
maj-2. juni, og har året igen-
nem en halvsides annonce på
forsiden af Teknisk Nyt.

Elapparat er midt i en kam- <

pagne for T urbo støvsugere i
magasiner og ugeblade - den
slutter i den første uge af maj
med annoncer i Alt for Da-
merne og Ude og Hjemme.
I denne og næste uge kører
der desuden reklamer for Phi-
lips el-kander i TV2 og TV3.

Navigation har i årets første
måneder været med på udstil-
linger i bI. a. Genova, Paris,
London og Dusseldorf - og
har nu travlt med salget op til
sejlersæsonen.

Konsument Elektronik er
medsponsorer ved Se &
Hør's Grand Prix-talentkon-
kurrence, som kører til slut-
ningen af maj. Til og med
næste uge er der biografrekla-
mer for DCC - endnu en
god grund til at gå i biogra-
fen. Og så er der lige til star-
ten af juni reklamer i Se &
Hør, Bo Bedre, Hi-Fi og
Elektronik, Illustreret Viden-
skab og flere andre blade. De
fortæller om 100 Hz Digital
Scan fjernsyn, Turbo Drive
Video og DCC kassettebånd-
optagere. JBR

En ny slagssamarbejde
Rapport fra et par hektiske dage i Sorø

Efter en del ugers gætteri om,
hvad der skulle foregå fredag
og lørdag den 18.-19. marts-
fantasien hos CSS fejler be-
stemt ikke noget - så oprandt
endelig dagen, hvor vores
salgs- og serviceafdeling havde
sat hinanden stævne på Sorø
Storkro. CSS er gruppen for
Communication and Security
Systems og er en del af Phi-
lips Elektronik Systemer på
Industrigården.
Det var faktisk lykkedes at
holde programmet hemme-
ligt, selvom Leif Pedersen og
Ole Bukh fra Customer Sup-
port havde gjort alt for at få
undertegnede til at tale over
sig.
Om formiddagen blev der
gennemgået budgetter og pla-
ner. Sælgerne og serviceche-
fen fortalte hvordan 1993 var
gået, og hvilke forventninger
de har til 1994. Især Bent
Hasselflug gav et meget vel-
oplagt og underholdende ind-
læg.

Takt og tone! Var det mon en
pæn hentydning fra vores
chef, eller følte han selv visse
mangler? Inge Corell, kendt
fra bI. a. TV3 - tegnede og
fortalte i to timer. Jeg vidste i
hvert fald ikke, at mænd ikke
måtte bære brune sko efter kl.
18.00! Hvorfor, kunne ingen
svare mig på. Indlægget var
sjovt, oplysende og anderle-
des.

Snyd og samarbejde
Resten af dagen kom vi igen-

nem »vridemaskinen« hos
psykologen Nicolai Lu'nøe:
efter lidt teori og nogle fælles
opgaver blev vi sat i gang med
et spil, hvor det gik ud på at
vinde flest penge. De tre
grupper gik op i det med liv
og sjæl, indledte samarbejder
og snød hinanden på skift.
Ikke-rygeren Erik Vilhelmsen
røg sågar cigar.
Lynchstemningen var nær, da
vi sluttede ved 22-tiden. Det
blev dog bedre omkring bil-
lardbordet. Alle kom så vidt

vides ordentlig tid i seng-
dette forklarer også det store
fremmøde i boblebadet lør-
dag morgen.
Lørdag formiddag evaluerede
Nicolai Lunøe aftenens spil
og gik videre med en person-
lighedstest, som gav anled-
ning til en del diskussion.
Vi sluttede med frokost, og
kl. 13 stak vi alle næserne
hjemad efter 11/2 sjove og læ-
rerige dage.

Marika Vindbjerg Mortensen

Gentlemen findes stadig!
Vi gik en rask gåtur rundt om
den »lille« sø. Det var ikke
alle, som nåede hele vejen
rundt. jette Holm havde ondt
i ryggen og Klaus Rye tilbød
galant at følge hende tilbage -
gentlemen findes altså stadig. CSS-gruppen i lE var sammen til teambuilding-seminar i Sorø den 18. og 19. marts.
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Phi Iips-satel Iitu d styr
til målinger i Øresund
Et af de store diskussions-
emner omkring anlæggelsen
af den faste forbindelse over
Øresund har været vandgen-
nemstrømningen.
Ansvaret for målingen af
vandgennemstrømningen er
lagt i hænderne på Dansk
Hydraulisk Institut. Ved
hjælp af såkaldte simulerings-
modeller kan de påvise, hvor
udgravningerne skal ske for at
påvirke vandgennemstrøm-
ningen så lidt som muligt.
Til at sende målinger i land
har Dansk Hydraulisk Insti-
tut valgt at benytte satellit-
kommunikationsudstyr i ste-
det for radio eller mobil tele-
foni. Satellitudstyret giver en
større sikkerhed for kommu-
nikation under de ofte van-
skelige forhold, der arbejdes
under. Det har også med
økonomi at gøre, for det er
dyrt at leje skibe til udlæg-
ning af bøjer med måle- og
satellit-kommunikations-
udstyr. Andre komrnunikati-
onsforbindelser kan betyde
forlængelse af arbejdet.
Philips Navigation A/S kom
hurtigt ind i projektarbejdet.
»Vi blev ikke alene valgt på
grund af vort velkendte
»Safecorn--udstyr«, fortæller
Jan Grøndrup, der er area sa-
les manager. »Der blev også
lagt vægt på leveringsparathed

og mulighed for hurtig støtte,
hvis problemer skulle opstå.
Alt det har vi klaret fuldt til-
fredsstillende. Ikke mindst
har vi fået udtryk for, at Ken-
neth Ernst fra vor serviceafde-
ling virkelig har været en
kompetent sarnspilspartner«.

Bj

Antennen til Philips' »Safecom«
satellitkommunikationssystem,
her fotograferet med Chr. Tv":
mastekran som baggrund.
Systemet blev installeret på Far-
uandsuæsenets skib, der skulle
ud at sætte bøjer med måle- og
satellit-kommunikationsudstyr
til at måle vandgennemstrøm-
ningen omkring den kommende
Øresundsbro.

John Erik Berresen, produktcheffor »Sajecom«, med den karakte-
ristiske Philips-antenne. Læg mærke til spidsen, der er en effektiv
mågeskræmmer. Det er vigtigt at holde foglene væk. l baggrunden
Toldboden og A. P. Møllers hovedsæde.

Det skrev vi for - Redigeret af Lena Tolstrup

- 60 år siden:
»Sennep«, siger den lille
Dreng, »er det, der giver Pøl-
sen en mærkelig Smag, hvis
man ikke bruger det«. Salgs-
kunstens Sennep er det at for-
staa Kunderne. Mange Kun-
der kommer ind i Deres Bu-
tik uden at købe noget, disse
maa have forskellige Grunde,
men mange af dem gaar bort,
fordi de ikke er blevet be-
handlet rigtigt. Nedenfor gi-
ves en Smule praktisk Salgs-
psykologi. Den »raadvilde«
Kunde: Disse Kunder ved al-
drig, hvad de vil. De optager
mere af Deres tid, end nogen
anden Slags Kunde. Vis ikke
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for mange forskellige Typer,
indskrænk Udvalget det
mindst mulige. I saadanne
Tilfælde ligger Afgørelsen i
Deres Hænder, saa De natur-
ligvis ganske nøje maa vide,
hvad der egentlig drømmes
om. Hvis en saadan Kunde
forlader Deres Butik uden at
købe noget, maa De vedblive
at være høflig, han kommer
sikkert igen, naar han har
raadspurgt alle mulige Be-
kendte!

- 50 år siden:
Elektrosvejsning er et Omraa-
de, der er i fuld Udvikling.

Philips har igennem de sidste
10-15 Aar gjort et meget seri-
øst Forskningsarbejde og har
paa flere afgørende Punkter
vist Vejen fremad.
Resultatet er, at vi i Dag mø-
der med et fuldstændigt Pro-
gram af Svejsemaskiner og
Svejseelektroder .
Foruden de almindelig kend-
te Svejsetransformatorer, som
vi fremstiller i 5 meget mo-
derne Typer, har Philips ud-
viklet en Række Speeialap-
parater, der har muliggjort
Svejsning af tynd Plade, Alu-
minium, rustfri Staal og
Bronce.

..IOår siden:
Philips Radio A/S introduce-
rer i denne uge »Match-
Line«-systemet, der er opbyg-
get af moduler. Familierne vil
i fremtiden få behov for flere
inforrnationssystemer, der er
opbygget af en række modu-
ler med TV-skærmen som det
centrale midtpunkt. Alene in-
den for de sidste år er der op-
stået behov for tilslutning af
video maskiner, hjemme-
computere og videokameraer.
Og i løbet af kort tid vil der
også blive stillet krav om
tilslutningsmuligheder for sa-
tellit- og kabel-TV, video-
pladespillere og meget mere.



PRKI tager hul
på de sidste måneder
Vi havde jo længe ventet at få
at vide, at nu gik den ikke
længere - så vi blev ikke ry-
stede, da beskeden om luk-
ning af vores produktion en-
delig kom. Men kede af det
blev vi nu alligevel, da vi den
22. februar fik at vide, at pr.
30. juni 1994 er det slut.
Paradoksalt nok har vi netop
nu et større antal ordrer, som
skal leveres inden da. Derfor
meddelte ledelsen på et møde
i Samarbejdsudvalget, at alle,
som bliver til 'den bitre ende'
får en fratrædelsesgodtgørelse
på 16.000 kr. Hertil vil
komme et beløb baseret på
anciennitet.
Samarbejdsudvalget har gen-
nemgået og besvaret alle de
hovedgrupper af spørgsmål,
medarbejderne umiddelbart
havde rejst. Der blev indgået
en aftale med konsulentfir-
maet PMI om en service-
pakke til medarbejderne, som
får deres dagligdag grundigt
ændret efter sommerferien.
Det betyder bl.a. oprettelse af
etjobkontoriJenagade, a~
holdeIse af jobsøgningskurser,
generel orientering om pens-
ions- og arbejdsrnarkedsfor-
hold ved fratrædelse og indi-
viduel rådgivning til alle, der
måtte ønske det.

Nyt job? Ny uddannelse?
Nu kører så hele program-
met. Vi har haft interview-
møder med medarbejderne,
hvor man fik lejlighed til at
analysere sit eget job og over-

veje, hvad der egentlig er ens
vigtigste ønsker for tiden efter
den 30. juni. Udover jobs er
der også stor interesse for ud-
dannelse, sommetider inden-
for et helt nyt område - og
også for orlovsordningerne.
Der er ved at blive lavet en
jobavis, og jobkontoret er
åbent nogle dage om ugen,
hvor der bliver givet gode råd,
og hvor den enkelte medar-
bejder kan finde en sparrings-
partner at prøve sine ideer af
på. På jobkontoret ligger alle
de vigtigste aviser, og der er
materiale om 'systemer og
regler'.

Hanne Vøhtz

På jobkontoret giver Arne Mikkelsen råd om jobsøgning, karriere-
valg, uddannelsesmuligheder og meget andet - som den enkelte nu
har brugfor. Her ses han med værkfører Jørn Hedin.

PMI-folkene holdt i slutningen af marts et 2-dages seminar for fabrikkens ledere og tillidsfolk. Det var
med til at forstærke det kollegiale netværk, og til at.fo problemer og konflikter frem i lyset så tidligt så
muligt. Her er.fra venstre Vilhelm Mortensen, Jan Schneider, Birgit Ømskjold og Aage Jensen.

Hvad mener du?
Vi har stillet nogle kolleger spørgsmålet »Hvad nu?«:

Værkfører
Jens
Graversen:
»Når ærgel-
serne har
lagt sig, må
man have
fat på en ny jobmæssig frem-
tid. Min tid her hos Philips
har givet mig en vis ledelses-
mæssig ballast, og da jeg er
geografisk meget mobil, tror
jeg på mine muligheder, må-
ske i Jylland og helst inden

for elektronik, men også an-
dre ting har inreresse«,

Montrice
Inge
Lytzen:
»Jeg tager
det roligt-
man skal
lade være
med at overreagere. Vi håber
jo alle sammen på et andet
job, men mange vil sikkert
først efter sommerferien

træffe beslutning om, hvad
de gerne vil i gang med. Og
så har vi jo så travlt nu - vi
skubber de store afgørelser
lidt fra os.

arbejdsopgaver inden for
dansk industri«.

Sekretær
Kirsten
Byskov:
»Jeg vil gå
i gang med
at søge et
andet job.
Hvis jeg ikke har fået et an-
det inden l. juli, vil jeg få
noget vikararbejde for at vi-
se, hvad jeg kan. Der er
mange job, der bliver besat
på den måde, fordi begge
parter har mulighed for at
kigge hinanden an, inden
bordet fanger«.

Teknisk
fuldmægtig
Christian
Olesen:
»PRKI er
min første
arbejdsplads
og har været en god »lære-
plads«, hvor jeg har haft for-
skelligartede arbejdsopgaver.
Jeg vil nu fortsætte med
mere forretningsorienterede

5



Tele-pris
til edb-chef
Philips Telekommunikation
A/S deltog i februar i »Teknik
& Data«-udstillingen i Fyens
Forum i Odense med sit store
program inden for telefon-
centraler, datatransmissions-
udstyr og trådløs e digitale te-
lefoner.
For at skabe ekstra opmærk-
somhed omkring Philips-

Tele fik
det
gyldne Q
la medarbejdere i Philips Te-
lekommunikation A/S er af
Philips Business Comrnunica-
tion Systems i koncern centret
blevet hædret for »frernragen-
de præstation« i forbindelse
med opbygningen af den nye
service- og support-funktion
for telefoncentraler i Philips
Telekommunikation AIS
i København.
Som et synlig anerkendelse
for indsatsen fik hver medar-
bejder overrakt »Det gyldne
Q« for deres indsats. Bj

standen var der udskrevet en
konkurrence blandt de spe-
cielt inviterede gæster på stan-
den. Gæsterne skulle besvare
en række tekniske spørgsmål.
Præmierne var et farve-TV og
to trådløs e telefoner, og ho-
vedpræmien gik til edb-chef
Bo Larsen fra Lind Maskiner
i Herning. Bj

Direktør Finn H. Nielsen fra Philips Telekommunikation A/S
overrækker et [an/e- TV som præmie til Bo Larsen ved en sammen-
komst hos Lind Maskiner i Herning.

L,J&.--r,...- ••••
Chefen for Philips Telekommunikation A/S, Finn H. Nielsen, overrakte ved en sammenkomst den 3,
marts »Det gyldne Q« til Jens H. Bojsen, der har haft ansvaret for opbyg.ningen af den tekniske organi-
sation. Bag dem står de øvrige modtagere af»Det gyldne Q«: fra venstre Steen Simonsen, Ulla Laur-
sen, Erik Andersen, Heidi Nielsen, Anni Deleuran. Michael Leidahl, Kim Madsen ogJohnny Frost.
Peter Miedema skulle også have været med, men var desværre optaget af kunder, da fotografen kom.

En lys ide fra Brøndby
I forbindelse med »Kunde-
dagen« fremkom et forslag fra
en af arbejdsgrupperne om at
forbedre parklygten »GV 64«
både konstruktions- og pro-
duktionsmæssigt. Gruppen
blev taget på ordet, og der
blev nedsat en lille gruppe af
monteringsdamer for at bear-
bejde forslaget og beskrive
forbedringerne. Gruppen
fandt, at flere ting kunne for-
bedres i produktionen. Ledel-
sen for armaturmonteringen
fandt, at to af disse forslag var
så gode, at de umiddelbart
ville være lønsomme at ind-
føre. Det ene omfattede æn-
dring af emballagen, og det
andet forslag gik på et hjælpe-
værktøj til den elektriske
montering.
De tre prisvindere Birgit
Eriksson, Ulla Bergholt og
Hanne Nielsen fik ved en lille
ceremoni overrakt et gavekort
for deres ideer.
Flemming Palne / Mogens Been

6

Birgit Eriksson, Hanne Nielsen og Ulla Bergholt med komponenter til GV 64park lygten.
Til højre står Flemming Palne -leder af Lys 'produktion i Brøndby - med det hjælpeværktøj,
gruppenbl. a. blev præmieret for.



Din efteruddannelse -
mere vigtig end nogensinde
En løbende efteruddannelse
af alle medarbejdere. Det er et
af de mange midler, som vil
være med at sikre vores frem-
tid - både personligt og som
virksomhed. Derfor kræver
Philips-koncernen fra og med
i år, at vi alle bruger mindst 5
dage årligt på efteruddannel-
se, internt eller eksternt.
Medarbejdersamtalen med
din leder er det normale fo-
rum for at snakke om dit be-
hov for efteruddannelse. Her
kan I sammenholde dine kva-
lifikationer med både det ar-
bejde, du laver i dag og med
det, du skal lave i fremtiden.
Så vil I have et godt udgangs-
punkt for at komme ind på,
hvad du har af behov for vi-
dere uddannelse.

Et er at kende behovet ...
Hvordan dit behov så skal
dækkes, kan der være mange
svar på: nogen gange findes
der lige netop det kursus, du

har brug for, andre gange er
det ikke så enkelt. I er vel-
komne til at henvende jer til
mig for at fa både råd og dåd
- og i det hele taget for at
snakke uddannelse og udvik-
ling også i mere bred for-
stand. Det er første dør til
højre i Personaleafdelingen,
og jeg har lokal 2364.

Fælles system
for Philips Danmark
Vi har nu indført et nyt, fæl-
les system for medarbejder-
samtaler i Philips Danmark.
Hidtil har der været flere for-
skellige systemer i brug side-
løbende, og min mening med
det nye system har været at
forene fordelene ved de gamle
med nogle nye tanker og
ideer.
Systemet er i sin nye form
blevet mere overskueligt og
består af en kort vejledning,
et forberedelsesskema og et
opfølgningsskema. Som noget

nyt kan du i forberedelsesske-
maet lave dine egne notater
i forvejen ud for hvert stikord
som f. eks. »Hvad har været
dine væsentligste arbejdsopga-
ver siden sidst?«.

delsen af målene siden sidst,
og at du sammen med din le-
der fastlægger nye personlige
mål for den kommende tid.
Det nye system er omtalt i de
seneste udgaver af både Le-
der- og Medarbejderhåndbo-
gen, og selve skemaerne kan
fås sætvis eller enkeltvis hos
Hanne Larsen i Personale-
afdelingen. JBR

Mål
I tråd med tankerne i Centu-
rion lægger systemet nu di-
rekte op til, at I drøfter opfyl-

Det nye system til medarbejdersamtaler i Philips består af tre enkle
skemaer med kun et ark hver.

Kend dig selv - og din kunde!
Både Lys og Elektronik Syste-
mer stillede med deltagere, da
vi den 7.-9. marts holdt vi et
internt kursus i salgspsykologi
på Industrigården. Søren
Bonvig fra Tack Training var
instruktør, og gjorde et godt
stykke arbejde alle tre dage.
Under kurset blev der blandt
meget andet arbejdet med de
signaler, som kunden bevidst
eller ubevidst udsender, og
hvordan sælgeren kan bruge
dem i sit arbejde. Der blev
også brugt video og rollespil,
så deltagerne kunne »afprøve
sig selv. og fa et feedback på,
hvordan de virkede på andre.
Her er et par af deltager-
reaktionerne efter kurset:
»Der var meget belærende, og
man lærte noget om sig selv.
Nu skal vi så ud og prøve det
på vores stakkels kunder«!
»Det var rigtig godt! Vi fik
nogle værktøjer med, som jeg
virkelig synes jeg kan bruge.
Det eneste minus var faktisk
tobaksrøgen i lokalet«!
»[eg fik at vide, at jeg er me-
get dominerende - og det
vidste jeg egentlig godt. Så nu

vil jeg være opmærksom på,
at jeg nogen gange står mig
ved at »dærnpe mig lidt ned.
overfor kunderne«.

Vi har planer om at gentage
salgskurset senere på året - alt
efter behovet. Og vi håber, at
de som var med denne gang

får nytte af det i deres job
med at fortælle kunderne,
hvordan de har brug for vores
gode Philips-produkter. JBR

Instruktør Søren Bonvig lagde ikke fingrene imellem med sin på en gang kontante og afilappede stil.
Blandt deltagerne ses her fra venstre Gert Poulsen, Carsten Bahnsen og Thyge Samuelsen.
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Farvel til PPR
Personaleforeningen Philips
Radio blev 51'1z år. Bestyrel-
sen tog konsekvensen af Phi-
lips' beslutning om at lukke
produktionen af rnobiltelefo-
ner, og foreslog at nedlægge
PPR.
Siden begyndelsen af 80'erne
har hovedparten af medlem-
merne været ansat i Jenagade,
så eksistensgrundlaget må si-
ges at være forsvundet med
beslutningen om at lukke fa-
brikken. Og på en ekstraordi-
nær generalforsamling den
18. marts blev det da også
vedtaget at opløse foreningen.
Men ingen generalforsamling
uden fesr. Det har altid været
tradition i PPR at indbyde til
fest efter en generalforsam-
ling, så ca. 75 medlemmer
mødte op til den sidste fest i
PPR. For at spæde lidt til
økonomien betalte hvert
medlem 51,50 kr for denne
sidste fesr. Men så var der
også velkomstdrik, gammel-
daws oxesteg med æblepeber-
rod og glaserede løg, og frug-
ter med råcreme (udtales »rrå-
krrern«) til dessert. Forman-
den og et bestyrelsesmedlem
fra PAP var inviteret i dagens
anledning, og sandelig om ik-
ke de gaven lille en til kaffen,
mange tak skal I ha'!
Efter middagen stod Bandet
klar på scenen. "Just Friends«
lagde ud med tre numre i
bedste »Westcoast«-stil- un-
plugged naturligvis. De gutter
må ha' sunget sammen siden
skoletiden, for det var bare
helt perfekt. Senere kom der
gang i dansegulvet, hvor Len-
nart og 3 hjælpere sørgede for

at slukke gæsternes tørst i fad-
øl eller mere eksotiske drinks.
Flere gange i løbet af aftenen
var der »dobbelt op« i baren,
og der blev skænket med
rund hånd.
Aftenens overraskelse stod
Kåre Bøg for, da han uden
tøven entrede scenen og gav
et par numre sammen med
bander. George Harrison og
Gary Moore fortolket af Kåre
Bøg, sådan.
Ved halv tolv tiden stod nat-
maden klar, pizzaer som blev
leveret direkte fra pizzariaet
nede på hjørner. 15 stk. var
væk på et kvarter. En herlig
ide til natmad, som herved er
givet videre. Festen og musik-
ken fortsatte til omkring et-ti-
den, hvorefter gæsterne lang-
somt og modvilligt sivede
hjemad eller i byen for at
drukne den sidste sorg.
Bestyrelsen vil gerne takke
alle medlemmer for de mange

gode år vi har haft sammen,
og ønsker jer alle held og lyk-
ke i fremtiden. Også tak til
Philips, som trods alt har bi-

draget væsentligt til vor for-
ening gennem tiderne, og ik-
ke mindst her til denne sidste
fest i PPR. PPR's bestyrelse

Til generalforsamling
med PAP og portvin

Generalforsamling
iPPTV
Personaleforeningen ved Phi-
lips TV Test Equipment A/S
holdt sin årlige generalfor-
samling den 4. marts. For-
manden Claus Wimock og to
bestyrelsesmedlemmer blev
genvalgt med akklamation.
Kassereren blev rost for, at
det var lykkedes at afholde
alle arrangementer uden det
budgetterede ledsagertilskud
fra hovedselskabet, men sam-
tidig opfordret til at søge om
et større tilskud.
Valget til suppleant blev en
»gyser«:Generalforsamlingen
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krævede at indstille to kandi-
dater, men da lovene kun til-
lader en, blev det pålagt be-
styrelsen at udarbejde nye lo-
ve og indkalde til ekstraordi-
nær generalforsamling. Bliver
lovændringen godkendt, be-
står bestyrelsen hermed af
Claus Wittrock (formand),
Thorleif Andersen (næstfor-
mand og sekretær), Per
Bruun Nielsen (kasserer), Jør-
gen Jacobsen og Søren Mac
Larsen. Anne Marie Jensen og
Steen Feldskov er supplean-
ter.

Den sidste fredag i februar
holdt personaleforeningen
PAP generalforsamling. Ca.
60 medlemmer var mødt op
i kantinen for at overvære ge-
neralforsamlingen der blev di-
rigeret af Niels Pelle. Et par af
hovedpunkterne herfra:
Regnskab, budget samt for-
mandstalen blev godkendt.
Per Vagn holm ønskede at ud-
træde af bestyrelsen, og Carla
van Impe blev valgt ind. Sup-
pleant Solveig Tange er fra-
trådt, og Karin Nielsen blev
valgt i steder. Resten af besty-
relsen modtog enten genvalg
eller var ikke på valg i år. Be-
styrelsens sammensætning ser
herefter således ud:
Formand: Winnie Hansen
Bestyrelsesmedlemmer:
Søren Bacher, Helle Bencke,
Helle Engman, Aage Fischer,
Carla van Impe, Thomas S.

Jensen, Danny Pedersen og
Jette Qvisr.
Suppleanter: Peter Hebsgaard
og Karin Nielsen.

Efter en hurtig og diskussi-
onsrig generalforsamling gik
vi over til næste punkt på
programmet:
Portvinssmagning. 6 forskel-
lige typer var vi igennem.
Nogle snusede og nippede,
nogle nippede og noterede,
og andre drak ud hver gang.
Alle blev dog lidt klogere,
hvad portvin angår - og alle
tog særdeles godt imod det ef-
terfølgende traktement: Far-
seret kalkun med waldorfsa-
lat, mixed salat, ost og brød,
frugt og kransekagekonfekt.
En svingom til jukeboksens
toner afsluttede denne fredags
hyggelige samvær - og gene-
ralforsamling. Helle Bencke



En arbejdsplads i Philips:

Philips Medico AIS
Op til 3-4 år kan der gå, før
en ordre er i hus. Så det at
være sælger i Medico er ikke
for utålmodige sjæle. I den se-
nere tid har vi dog fået mange
nye ordrer hjem, og flere er
på vej. Politikernes oppriori-
tering af hjertepatienterne har
bidraget til, at vi er ved at in-
stallere for mange millioner
kroner udsryr i det nye hjerte-
center på Rigshospitalet.
Medico har produkter i den
billige ende som f. eks. rønt-
gen-gennemlysningsapparater
til omkring 3/4 million kroner,
som er lige til at sætte i stik-
kontakten på en skadestue.
Men de fleste produkter kræ-
ver først en projektering og
derefter flere ugers installati-
on af Medicos erfarne service-
folk. Som billedet viser, var
Philiskopet med på Rigsho-
spitalet for at se hvordan det
foregår.

Tilfredse kunder
Her har tre Philips-teknikere
i flere uger været i gang med
at installere et komplet
1NTEGRlS røntgenudsryr.
Det skal bruges til undersø-
gelser af hjertepatienter med
f.eks. forsnævring af krans-
pulsåren. Ved at føre en slags
oppustelig ballon ind i åren
og udvide den kan man tit
undgå en egentlig operation.
Denne proces kan lægerne
følge undervejs med de fire

store TV-skærme på Philips-
udsryret, der i alt koster om-
kring de 8 millioner.
Rigshospitalet har i forvejen
et anlæg magen til, og endnu
et skal sættes i drift i løbet af
foråret. Serviceingeniør Peter
Åby fortæller, at hospitalets
personale er meget glade for
vores udsryr, fordi røntgen-
effekten er højere end hos
konkurrenterne, og fordi Phi-
lips-udsryrer er mere pålide-
ligt. »De vil endda gerne have
endnu et Philips-system i ste-
det for et kun 4 år gammelt
anlæg fra et konkurrerende
firma, som de ikke er tilfredse
med«, siger Peter Åby.

Netværk og samarbejde
»1marketing har vi mange
nye ting undervejs for tiden«,
fortæller Helle Overgaard,
som sidder på Industrigården
med udsigt over Kløvermar-
ken. »J eg er f. eks. ved at lave
et system, som vil give vores
sælgere et bedre overblik over
markedet og lette deres op-
følgningsarbejde. Det kører
på en PC under Windows, og
i Belgien, hvor de bruger det,
har de allerede gode erfarin-
ger«.
Senere i år bliver PC' erne i
København, Århus og Oden-
se forbundet i et nerværk,
hvad der beryder store lettel-
ser ved f. eks. udarbejdelsen
af tilbud. Desuden er Medico

nu ved at skabe en rydeligere
profiludadtil: Servicebilerne
har rad nye streamers og de-
korationer, og der kommer
nye jakker til servicefolkene.
Philips-koncernen har arbej-
det med røntgenudstyr lige si-
den 1917. Her i Danmark
har Philips Medico A/S afde-
linger for salg og marketing,

projektering og service.
Medico har omkring 50 med-
arbejdere, hvoraf21 i Oden-
se, Aalborg og Århus. Ved si-
den af røntgenudsryr er ho-
vedprodukterne ultralydsyste-
mer, lineære acceleratorer til
kræftbehandling og MR-scan-
nere til bI. a. hjernescanning.

Jannik Bo Rasmussen

•• ·""" •••• iiiillllfllIIII

Peter Aby Jensen, Niels Wittenwiler og Gustav Struck fra Philips
Medico er her ved at installere det nye INTEGRIS røntgenanlæg
på første sal i Rigshospitalets østjløj.

Rigshospitalet er meget tilfreds med det INTEGRIS røntgenanlæg
de har i dag - her er det i brug ved en hjerteundersøgelse.

Her er et udsnit af medarbejderne hos Philips Medico i København. Bagest er det fra venstre Helle Ouergaard, Charlotte Borgensgaard,
Søren Mollerup, Lene Hansen, Michael Cronstriim, Monica Madsen, Henrik Holm, Lasse Hillbrandt, Dennis Rokvist. Niels Wittenwiler
ogJeppe Moltzen. Foran sidder Lone Friis, Sussie Ravn, Ulla Wichmann og Dina Berkowitz.
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SPORTEN

Nu starter forårsfiskeriet
Den 22. marts holdt vi klub-
aften, hvor vi bandt rørfluer
og alm. havørredfluer. Der
blev vist film om rørfluer og
fluefiskeri, og senere på afte-
nen så vi på den nyindkøbte
brugte jolle og motor.
Jollen kommer til at ligge i
Kastrup Havn på ophaler-
vogn. Motor, redningsveste
og lign. bliver opbevaret på
Prags Boulevard 80. Jollen
kan benyttes af medlemmer-
ne fra ca. 1. maj, nærmere op-
lysninger følger.
KFIU fiskekonkurrence d.
26. marts med Elida-flåden
fra Helsingør, fik Hans Ell-
man 7. pladsen på en torsk 3

Klubaften, Claus og Hans
binder rørflue.

Aerobic - jo, det har vi skam også hos Philips!
Vi er en flok entusiastiske »piger og drenge«, der hver onsdag
fra kl. 16.30-17.30 hopper, danser, griner, sveder og maser til
glad musik. Vi har et dejligt lokale Sl 00, og hvis du har lyst til
at komme til en prøvetime, er du meget velkommen.
Ring evt.og aftal nærmere med Lone Friis, lokal 2612.

kg. Præmien var kyststang -
vi ønsker Hans tillykke.
9. april tager vi til Rønne A
40 km N for Helsinborg, for
at prøve vores rørfluer fra
klubaftenen!

Vi håber på at fange havør-
red.
Hvis du er interesseret så ring
til Finn lok. 2234 eller Claus
lok. 2384. Knæk og bræk

Sportsfiskerafdelingen

Godt-
og kedeligt nyt
fra Bowlingafdelingen
Bowlingturneringen er nu ved
at lakke mod enden og vores
nuværende placeringer er:
Damer i 1. div. ligger på en 3.
plads.
Herre i kvalifikationsrækken
ligger på en 5. plads.
I pokalturneringen blev da-
merne nr. 3.
Dette bliver det sidste I får at
høre fra Bowlingafdelingen i
København. Som I ved lukker

PRKI, derfor må vi desværre
nedlægge afdelingen.
Bowlingafdelingen i Odensen
fortsætter som hidtil. Her del-
tager man også i en turnering,
og ligger ganske godt place-
ret.
Bowlingafdelingen i Køben-
havn ønsker Bowlingafdelin-
gen i Odense alt godt i frem-
tiden. Med venlig hilsen

Kurt Johansen
(hulk-hulk)

Et stort
ønske gik
endelig
i opfyldelse
Endelig lykkedes det!
Postafdelingen på Industritår-
den erflyttet, og er nu at finde
mellem Varemodtagelsen og
Kopicentralen, stuen syd.
Den nye beliggenhed giver
mindre spildtid og bedre service
for kunderne, hvad der giver
større arbejdsglæde og tilfteds-
hed for alle. Her er Kirsten og
Karin i gang med fordeling af
dagens post.
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25 og 40 års
jubilæum
i Philips
Mandag den 14. fibruar 1994
kunne civilingeniør Claus
Wittrock, Philips TV Test
Equipment A/S, fijre sit 25 års
jubilæum. Ved ankomsten til
receptionen blev Claus Witt-
rock ledsaget afsit harem, som '"
sørgede for at han kunne nyde
sin dag i fulde drag - henslængt
i sin sofo. Fra kollegerne blev
jubilaren betænkt med en CD-
afipiller samt diverse andre ga-
ver, som afipejlede Claus' man-
ge interesser. Udover haremet
omfotter de gamle radioer, for-
kærlighed for øl, samt ikke
mindst personaleforeningen
PPTV. J

Tirsdag den 1. [ebruar blev funktionschef Gunnar Dyrstad fijret på 40-års dagen for sin ansættelse i Philips. DFDS, som er Philips sam-
spilspartner på distributionsområdet, sendte den lange limousine for at hente jubilaren ogfru Jytte til Centrallageret i Brøndby. Dyrstad
var standsmæssigt klædt med høj hat, hvidt halstørklæde og sølvknappet stok, da han blev modtaget af direktør Ole Herstad, som ledsagede
ham til den meget velbesøgte reception, hvor mange kolleger ogforretningsforbindelser lykønskede ham - og ønskede ham et godt otium, der
blev påbegyndt to måneder senere. Da fJr han stor glæde afsåvel cykel som golfbag, som var gaver fra kolleger og medarbejdere. Bj

Mange tak
Hjertelig tak til alle, der var
med til at gøre mit 25 års ju-
bilæum til en festlig og min-
derig dag. Mange tak for alle
de smukke blomster og dej-
lige gaver!

Ruth Mortensen

•
Tak til alle, der bidrog til at
gøre min sidste dag hos Phi-
lips til en uforglemmelig op-
levelse. Alle de mange kolle-
ger jeg gennem snart 36 år
har været i kontakt med, vil
jeg tillige takke for den gode
samarbejdsvilje der gør hver-
dagen til en positiv oplevelse.

Venlig hilsen
KB. Mortensen

Hjertelig tak til alle, som var
med til at gøre min jubilæ-
umsdag så festlig, tak for alle
de smukke blomster og gaver-
ne, tak til alle som var med til
at pynte op, og for det smuk-
ke arrangement både i Jena-
gade og på Industrigården -
endnu en gang mange tak.

Birgit Ørnskjold

•
Hjertelig tak til alle, der glæ-
dede mig og min familie på
min jubilæumsdag. Også tak
for et godt samarbejde til de
mange, jeg har været i kon-
takt med gennem mere end
40 år.

Gunnar Dyrstad

Hjertelig tak til alle mine kol-
legaer og medarbejdere for
det gode samarbejde gennem
alle årene, og fordi I gjorde
min sidste dag i Philips til en
uforglemmelig festdag. Jeg vil
mindes jer hver gang, jeg bru-
ger en af de dejlige gaver,
I gav mig med på vejen .

HC Ørum•
En hjertelig tak til alle jer, der
glædede mig på min sidste ar-
bejdsdag i Philips Lys A/S -
det var en fin dag. Også tak
til alle andre, som jeg på den
ene eller anden måde har haft
samarbejde med gennem
mine over 30 år hos Philps.

Jørn Haue-Pedersen

I anledning af mit jubilæum
vil jeg gerne have lov til at
takke alle, der var med til at
gøre denne dag til en ople-
velse af ikke alene den kolle-
giale forståelse mellem nuvæ-
rende og tidligere medarbej-
dere, men i særdeleshed også
en solid repræsentation af
Philips medarbejderes kreati-
vitet og engagement. En så-
dan modtagelse på sit jubi-
læum er meget mere end en
saltvandsindsprøjtning - må-
ske snarere en Chivas Regal
directly fed into the double
carbureror on a V8 engine!

Claus Wittrock
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Navigation styrer
mod ISO 9000
Philips Navigation er nu i
fuld gang med processen mod
ISO 9000. Startskuddet blev
givet på et heldagsmøde for
alle medarbejderne den 4. fe-
bruar på Gentofte Hotel.
Efter den fælles morgenkaffe
fortalte Torben Knudby,
Claus Baltzer og Niels Sø-
gaard om ISO 9000-standar-
den og gennemgik den pro-
ces, Navigation skal igennem
før certifikatet er i hus.

Der var også indlagt gruppe-
arbejde, og på billedet præ-
senterer Anders Roer Jensen
sin gruppes resultater ved
flip-overen.
Det var en vellykket dag, som
var med til at gøre processen
klarere og forstærke det fælles
fodslag i Philips Navigation,
som regner med at blive ISO-
certificeret i slutningen af
1994 - et meget ambitiøst
mål.

28
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Ny sekretær
hos Philips-veteranerne
Philips Veteran Klub har nu
295 medlemmer. 75 af dem
mødtes til den årlige general-
forsamling den 23. februar.
Formand Preben Rigbolt
kunne med tilfredshed berette
om stor tilslutning til forårs-
tut til Tranehaven og Bilka,
sommertur til Skuldelev Kro,
efterårstur til Slotskroen i
Hillerød og andespillet i no-
vember, der toppede med
196 deltagere.
Regnskabet fortalte, at der nu
sættes penge til side til Philips
Veteran Klub's 25 års jubilæ-
um, der fejres den 6. oktober
1996.
Efter ønske fra veteranerne i
Århus rar de stillet et beløb til
rådighed, så de selv kan gen-

nemføre PVK-sammenkom-
stel' på lokalt plan.
Elsa Priergaard, der har været
klubbens sekretær i 10 år,
blev udnævnt til æresmedlem
på grund af sit store engage-
ment for Philips Veteran
Klub. Hun ønskede at slutte
sin indsats i bestyrelsen i år.
Som efterfølger valgres Birte
Othmar. Formand Preben
Rigbolt, næstformand Carl
Hermann og bestyrelsessup-
pleant Vagn Nyberg blev gen-
valgt med akklamation.
Philips-veteranerrie mødes til
deres forårsudflugr på onsdag,
den 20. april, på Lejre Slots-
kro. Her serveres frokost, og
efter en travetur er der kaffe
og chokoladeæg. Bj

Set og Hørt
ved Helle Bencke

Utroligt hvad Philips gør
for medarbejderne!
Philips Service har udvidet
deres reparations-område.
En ny prisliste er netop ud-
sendt med følgende over-
skrift:

- og så har Philips Lys givet
et tilbud til HT's Busdivision
»på Danmarks mest brugte
autolamper«!
Mon de fik ordren?

»Prisliste
for personale-
reparationer«

Dog tilføjes det, at skader for-
årsaget af lynnedslag, brand,
indtrængende vand og forkert
tilslutning ikke betragtes som
en almindelig personale-repa-
ration, men udføres efter reg-
ning!


