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Vi klarade det!

Dagen UTLEVERANS: Hektiskt jobb med att fa ut pumpar den 31 oktober. Pd gdrdsplanen trangs container och
lastbilar med inblandade organisatorer. Gert-Arne Ryberg, Bengt- Arne Georgsson, Ingvar Book i trucken, och
Lennart Larsson ar nagra av dem som befann sig i hetluften.

- Tack vare goda arbetsinsatsertmycketovertid och
fint samarbete mellan avdelningarna klarade vi det
vi foresatt oss i planen, sade
Bengt Berg nar den 31 oktober var over.
- Jag tycker alla visat stor
lojalitet med foretaget.
- Nar vi gick in i oktober manad skulle vi leverera ut for ca 50
miljoner, varav produkter for ca
35 miljoner. En verkligt tuff u p p
gift.
-Vi tappade 4 miljoner men eftersom vara kostnader ligger 1agre an beraknat, ser det ut som om
vi klarar vara uppsatta vinstmal.
Det ar BRA! sager Bengt Berg.
- Dessutom gar vi starkt in i
1990. Orderstocken for produkter
ligger pa ca 38 miljoner, vilket

tacker in nastan hela forsta kvartalet p3 produktsidan, konstaterar Bengt Berg.

Arbetsgladje
- Man kanner sig nojd, inte
bara forforetagets skull utan aven
rent personligt, nar man kanner
att man har del i, att vi klarade det
uppsatta malet, sager Bengt Larsson, Marknad, vars avdelning
jobbat intensivt med brytet.
-I ar har det varit betydligt roligare att jobba an forra aret, trots
sena timmar och mycket slit. I ar
hade vi en mojlighet att lyckas och
tog den val tillvara. Det hade vi
inte forra aret, tillagger han.
Men Bertil Persson, Produktion, ar inte riktigt nojd anda.
-Aven om vi i slutveckan@rde ett mycket bra jobb, tappade vi
4 miljoner.
- Jovisst finns det en hel del

rutiner som kan forbattras, instammer Gosta Pettersson. Det
kommer vi ofortrutetatt arbeta pa
infor brytet 1990.
- Kampiga dagar, men det har
gatt bra, sager truckforare Ingvar
Book.
Efter den traditionella "ars1'avslutande bakelsen ar det dags
att ta nya tag. Ett optimistiskt nytt
verksamhetsar ligger framfoross.

Las mer om:

WAYNE EUROPES
strategi
Massan i Moskva
Jakten pa kvalitet
Jobbet och vi
Esso i Wien

Bengt Berg om 1990

Vi raknar med EG
- Det ar inte fraga OM utan NAR vi
kommer med i EG, betonade Bengt Berg
vid hostens sedvanliga information till
chefer och fortroendevalda. Dar kommer
vi att mota nya kundkrav och ny
konkurrens, vilket i sin tur innebar nya

krav pa vara medarbetare och vara
produkter.
- Vi maste bli mer internationella och vi
maste sanka vara totala kostnader for
produkterna.

forser drivmedelsdetaljhandelnmed operativa system
!mlosnlngargenom var Totala System Inriktning (TSA)

Som vanligt ar oktober en intensiv manad for Wayne Europe.
- Det ar extra tufft i ar, konstaterade Bengt Berg vid informationsmotet den 6 oktober. Annu
aterstar 6 mkr for att vi ska klara
uppsatta mal for verksarnhetsaret.
- Forlustaret 1988 har ocksa
medfort en kraftig volymsankning, som vi fatt dras med anda in
pa varkanten. Det beror till en del
pa att oljebolagen haller tillbaka
sina investeringar b1.a. i awaktan
pa blyfri 9&oktan och gasatervinning.
Vi har haft kostnadskravande
problem med programvaran till
System Marketer 2000 for Norge.
Med en stor Shell-order hemma
och tre manadersorderstock ser vi
dock optimistiskt pa resultatet.

TSA p3 export
-Bilisten vill komma till en ren

servicestation, kunna stannabilen
pa ett stalle och valja alla bensinkvaliteter, det ar kvalitet, papekade Bengt Berg.
Oljebolagen satsar pa kvalitet,
okad automatisering och valutvecklade informationssystem.
For att mota dessa trender ska
vi konsekvent anvanda var totala
systeminriktning (SA), dar alla
delar ar lika viktiga, forklarade
Bengt Berg.
- Vi ar en komplett leverantor
och marknadsfor saval basprodukter som operativa stodprodukter, sasom utbildning, projektledning och kundapplikation.
-Var inriktningpa tekniskt ledarskap och marknadsledarskap
aven pa exportmarknaderna ligger fast.

Sankta kostnader
- For att n&vart uppsatta mal
for 1990maste vi sanka vara kost-

-

r

nader. Vi kommer att ha ett val
fungerandebasprogram och raknar med betydligt lagre garantikostnader. Konsulter kommer att
ersattas med egna anstallda sa att
kunskapen stannar i foretaget.
Lagkostnadsmoduler blir nodvandiga i pumptillverkningen
och vi kommer att kopa matorgansdetaljer i USA for att dra fordel av den storre inkopsvolymen.

Starkt organisation
- Organisationsforbattringar,
som b1.a. innebar decentralisering
av ansvar, att vi starker division
Skandinavien, utokar samarbete
R&D/Beredning/Promellan
duktion, satsar p5 battre projektuppfoljning, effektivare administration pa alla avdelningar och
en sarskild avdelning for framtidsplanering, kommer ocksa att
ge besparingar, anser Bengt Berg.
Serviceavdelningens
uppgift

forts fran @gaende sidn

kommer att bli att se till att vara
produkter fungerar, inte att reparera.
-Vi undersoker nu ocksa mojligheterna att bygga till, sa att
Service och R&D kan flytta in pH
tomten 1991.

Normharmonisering

Internationella
atgarder
I Norge satsar vi p&att ta over
fler se~icedistrikt.For den engelska marknaden kommer sammansattning att ske lokalt och
System Marketer 2000 ska introduceras i Cchweiz. All produktutveckling anpassas till EGs krav
och vi satsar pA projektsamarbete
over granserna for att f3 fram
oppna, kostnadseffektiva och flexibla systemlosningar .
- Pil miljoomradet ligger vi
ocksa val framme. Vi har en del
erfarenheter fran USA och vara
produkter ar enkla att uppgradera till alternativa branslen, kommenteradeBengt-Olof StrigArd en
fraga om hur val vi ar forberedda
for framtiden.

Personalutbildning

EGs symbol med en stjarna for varje medlem. Man tar inte emot fler
medlemsansokningar fore 1993men sedan kansk Sverige far egen stjurna.

Den 1 januari 1993 ska
enligt EGs mal alla handelshinder landerna emellan vara borta. EETALanderna, daribland Sverige stravar efter att sa langt
mojligt harmonisera sig
med EG. En overlevnadsfraga for exporterande
f oretag.

er sig 5 m at alla hall fran
pumpen,berattar Jan medan
myndigheterna i Sverigeanser att
endast den s.k. vatdelen av pumpen ska klasas som riskzon.
- Europanormer for elektrisk
utrustning i riskzoner finns redan, medan liknande normer for
det mattekniska ar under utarbetande.

EGs maskindirektiv

Regler for maskiners sakerhet
kommer att samlas i EGs maskindirektiv. Dar definieras en maskin som "en produkt som bestar
av minst tva delar varav en ror
sig".
- Formodligen kommer aven
vara pumpar att inga i definitionen Maskin, tror Jan VAngo.
Kraven p&produktdokumentation kommer att skarpas. Daremot forenklas provning och certifiering.Produkter somar godkanda i ett land far saljas i ovriga
medlemslander.
-Pa gott och ont, sager Jan.Vi
Foretagsforvarv?
har lattare att komma in pi%nya
marknader, men samtidigt fler
- Det daliga aret 1988 blir en
konkurrenter.
parentes . Nu ser vi fram emot
- Det ar ett mycket intressant
kraftiga okningar av exportfor- Olika sakerhet
men
tungt pbb. Man far ge och ta.
saijningen, nar Europa-verksamArbetsgrupp 6, som Jan tillhor
heten kommit i g h g p3 allvar. arbetar med att ta fram en stan- En del lander ar mer benagna att
England, Tyskland, Italien och dard for bensinpumpar ur explo- halla p3 egna myndighetskrav
och det kommer att ta lang tid att
Frankrike ar stora potentiella sionsakerhetssynpunkt.
marknader. Vi ar inte heller framIdag galler helt olika regler i genomfora harmoniseringen.
-Men arbetet gar framat, konmande for forvarv av konkurre- Europa, t.ex. om var man far plarande bolag for att starka vara cera bensinpumpar och annan staterar Jan Vango, somar mycket
skeptisk till att allt ska hinna vara
positioner ute i Europa, sade utrustning p3 stationerna.
Bengt Berg avslutningsvis.1
- En riskzon i England strack- klart nyarsaftonen 1992.1

90-taletsarbetskraftsbrist, EG samarbetet, datoriseringen inom
industrin staller okande krav
bAde pA individer och foretag.
Tvarvetenskaplig utbildning och
internationell anpassning, flexibilitet och formaga att arbeta i
grupp blir allt viktigare medan
foretaget maste erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter, eget ansvar/befogenheter och en god arbetsmiljo.
- Det blir en stor uppgift for
var personalavdelning att arbeta
med.

Harmoniseringenmellan EGs
Lander och mellan EG och EFTA
innebar b1.a. ett intensivt arbete
for att ta fram gemensamma normer for den europeiska gemenskapen.
C.E.C.O.D., Bensinpumptillverkarnas i Europa Intresseorganisation, ar den organisation, som
arbetar med standardsfor var typ
av produkter.
Sedan ca ett ar tillbaka sitter
Jan Vango, R&D,
med i
C.E.C.O.Ds tekniska kommitte,
som har till uppgift att hjalpa
C.E.N., den europeiska normkommitten, att ta fram europanomer for bensinpumpar.

USA iSovi@

Gorbatjov i Dressers monter
Den 17 till 25 oktober
deltog Wayne Europe i
Dressers monter pi%USAmassan i Moskva. Dar fick
vi tillfalle att visa System
Marketer 2000 och SU 862
bade for speciellt inbjudna
och den ryska allmanheten.
Dresser har ett gott renomme i
Sovjetunionen, mycket tack vare
John J Murphy. Han ar
styrelseordforande och chef for
Dresser Industries Inc men
dessutom vice ordforandeoch en
av de drivande krafterna i U S
USSR Trade and Economic Council och en av initiativtagarna till
denna massa,
Tillsammans med Ben Stuart
har John Murphy arbetat med
Sovjet i over 20 ar. Att han beholl
Dresserkontoret i Moskva aven
under det kalla kriget, gor att han
atnjuter stort fortroende dar.
Massan, som var kaotiskt valbesokt, fick en fin inledning nar
Bengt Berg under 30 sekunder
kunde visa Michail Gorbatjov
hur man tankar med var SU 862pump och beratta omvara provinstallationer av pumpar och system i Moskva och Alma Ata.
- Receptet for att lyckas i Sovjet ar att ha talamod och uthallipr-

Invigningsdagen inledde
sovjetledaren Michail
Gorbatjov sin rundvandring pr9 Moskvamassan USA-USSR med
ett besok i Dressers
monter. John J Murphy,
hogste chef for Dresser
Industries Inc, visade
runt.
Foto: Ake Jmcson

het, tror Bengt Berg.
- Ett bratillfalle for oss som
foretag att skapa god-will i %vjetunionen, sager Hans Ihre, ansvarig for vart deltagande i Dressers stora och valbesokta monter.

Besoksintensivt
- De forsta dagarna var reserverade for inbjudna gaster, berattar Ake Jonsson. Sedan strornmade folk till for att fa varuprover
hos Coca Cola, General Motors,
Levi 's, CNN, Caterpillar m.fl.
som visade vad amerikansk industri formar. Kaotiska scener utspelade sig nar plastpasar och
annat delades ut. Man stod i tims-

langa koer for att fa komma in och
se alla ovanliga varor.
I Dressers monter visades for
ovrigt ventiler, verktyg fran
Tyskland, Frankrike och Holland,
oljepumputrustning.
- Titta vilken fin telefon, sa
nagon om var handscanner.
- Allmanheten har aldrig sett
sadana produkter som System
Marketer 2000, sager Herbert
Hauser. P3 ryska bensinstationer
saljs endast bensin. I

rryresnanaei ar aet som pngerar oust
i Sovjet. Herbert Hauser ,Marknad,
visar nagra resultat av
affarsforhandlingar i Wayne Europes
monter.

Jakten har borjat
Hosten ar jaktens tid. Vi pa Wayne Europe agnar
oss at jakten pa kvalitetskostnader. Vissa kostnader ar uppenbara och val synliga, andra svarare
att upptacka och kvantifiera.
Kvalitetskostnader kan vara:
kostnader for kasserat materiel till foljd av fel i material, bearbetning eller konstruktion;
omarbetningar i produktionen;
okade transportkostnader
till foljd av forsenade leveranser;
upprepade servicebesok pii
samma bensinstation till foljd av
icke fungerande, nyinstallerade
produkter.
Hoga kvalitetskostnader paverkar inte bara vart eget resultat
negativt, de ger oss forsamrad
imagehoskundenochkanaven
pilverka kundens lonsamhet.

Transportskador?
Det hander t.ex. alltfor ofta, att
elektronikkort, som serviceteknikern monterar in, inte fungerar.
Kortet mAste dA skickas tillbaka for ny reparation och om det
vill sigriktigt illa far utrustningen
sta stilla tills ett nytt elektronikkort skickats till montoren.
Men varfor fungerade inte
kortet?Var detfe\redaninnandet
skickades fran lagret eller skadades det under transporten?

Bra ar i Norge
&et 1989 har uzeret et meget
aktivt dr.
Vi vi1 i bpet av desember
maned ha sluttfmt prosjekt She11
Lotus Fase I og Texaco EMS. Dette
innebarer at vi har instailert System Marketer 2000 p&ca 370
Shellstasjoner og ca 80Texacostaspner.
I tillegg har vi prosjekt 2+1,
som innebaerer ombygging av ca
150 pumper ute i felt.
Arbeidsinnsatsen til samtlige
ansatte (50 st) i Norge har bidratt
til att vi har lykkes med prosjektene i 1989.
Nordby/Bunkholdt

En snabb kartlaggning av hur
olika reservdelar skickas ivag visar, att sannolikheten att korten
skadas under transporten ar stor.
Det beror pA bristfallig forpackning. En uppskattning av
kostnaden for den extrahantering
i form av expressforsandelser,reparationer och lagerhantering,
som ett transportskadat kort fororsakar visar, att den bara i ar har
i Sverige uppgiir till ca 250.000
kronor.

Service inleder
Fr.0.m. den 1 november ska
alla elektronikkort som skickas ut
pA faltet ha en minimiforpackning, en antistatpase.
En lamplig transportforpackning for elektronikkorten till SU
850och SU 77kommer att tas fram
och rutiner for returemballageska
sesover.Successivt kommer detta
arbeteattornfattasamtliga reservdelar.
Redan forsta Aret raknar vi
med en kostnadsminskning pA
60-70 % av de 250 Q00 kronorna,

alltsa ca 160000 kronor och dessutom nojda kunder.Ansvarig for
dessa aktiviteter inom Service ar
Jan-Olof Persson.
Samtidigt startar Serviceverkstaden med Roland Lowegren i
spetsen en uppfoljning av de felanmalda, returnerade korten. Fel
som uppstar pA faitet ska kunna
iynalyserasoch forebyggasbattre.

Andamalsenligt
Hur ska dA en andamalsenlig
forpackning se ut?
En projektgrupp med representanter fran Service, Produktion och Konstruktion med u p p
gift att eliminera kvaiitetskostnader som uppstar till foljd av icke
andamalsenligt emballage haller
pA att bildas.
Gruppen skall definiera de
olika krav som hanteringen av reservdelar och aven fardiga produkter innebar och definiera hur
en andamalsenlig forpackning
skall se ut.
Jakten fortsatter.
Elisabeth Konar

S~indelni natet

Utan AS1400 (och
datafolket) fungerar ingenting
Det hinder,
att Boris
Finnas, chef for Dataavdelningen, har svart att
koppla av.
- Vi ar s&beroende av vart
datasystem, sager han, och
jag kinner stort ansvar for
att allt ska fungera.
Vid t.ex. ett elavbrott stannar
vart Application System 400 och
det kan ta timmar att starta systemet igen. Eftersom vi inte langre
har manuella rutiner att skota
foretaget, fororsakar sadana avbrott stora svarigheter.
- Datoriseringenberor alla delar av foretaget. Darmed blir jag
och mina tre medarbetare inblandade i det mesta, sager Boris Finnas. Ibland far vi kasta allt planerat arbete for att rycka in i krissituationer. Vi har ansvar for att allt
fungerar.
- Omflyttning av terminaler
och kabeldragning kraver ocksa
mycket arbete och planering.
Nuvarande lokaler ar inte anpassade for kabeldragning och avstandet mellan husen gor det till
en kostsam historia, tillagger han.

Foretagets "hjarna" , AS400, behover 16 band for veckoback-upen. En
extrakopia forvaras pl annat stalle. Boris Finnas, datachef, och Anders Garin,
kontrollerar att allt fungerar i den brandsakra datahallen.

de system efter anvandarnas beMen man kan inte jobba med
hov, ar en av vara huvuduppgif- systemenhur som helst. Det galler
ter. Idag har de flesta tjansteman att tanka sig in i vad, som pavertillg3ng till en dator och darfor ar kas i andra delar av systemet, om
kontakten me8 anvandarna man gor en forandring.
mycket viktig, konstaterar Boris.
- Man riskerar alltid att det
Vi har regelbundna anvandarmo- man gor kan fa oanade konseten, dar krav och onskemal venti- kvenser, sager Boris fundersamt.
Anvandaranpassat
leras.
- Systemering och program-Nyligen har vi gjort ett Manga mojligheter
KAX (kundreskontra), LUX
mering, dar vi anpassarinstalleranytt kontraktsdebiteringssystem, som ger battre in- (leverantorsreskontra), MACS
formation till kunden. (redovisning), PALS (lonesyFramover ska vi gora for- stem), Algo (order-lager-fakturebattringar i Faltservicesy- ring), Mapics (produktionsplanestemet, sa att det ska ga lat- ring) TID och FALTSERVICE,
tare att registrera servi- som administrerar felanmalningceorder liksom ett system, ar for bensinstationsutrustningar
som ska hjalpa Service- nagra av de mest anvanda systeverkstaden att administre- men, men det finns mangder av
sma system.
ra reparationer.
AS/400 Kontor innehaller b1.a.
- Ett nytt produktionsplaneringssystem kalender, mojlighet att skicka
- Har ar O-vik och Goteborg. Boris Finnas star ocksa p3 programmet, meddelanden och skriva dokuvisar modemkapet, dar vdr kommunikation berattar Boris Firnas . ment. Det ar ett nytt, mycket
med olika semiceenheterfinns. Felmeddelan- Ocksa for informationen anvandbart program, som kraver
den kan kontrollerus och har inprogrammeras fran vara systerforetag be- utbildning. Pa R&D anvands det
redan idag och sa sm3ningom ska
DATEX-numret till respektive enhet.
hovs en samordning.
forts nasia sida

jurts fran foregaende sida

alla, som har tillgang till terminal
elier PC att utbildas.
QUERY,ett program, dar man
kan man g3 in med egna parametrar i olika register och gora upp
listortoverdet man vill jobba med,
ar ett fint hjdpmedel. Man kan
t-ex. plocka fram veckoleveransstatistik eller listor over vem som
kopt vad.

Sakerhet viktig

och 0. PA AS/400 gor vi registerback-up varje kvall och veckoback-up pa allt. Men for alla PCanvandare ar det extra VIKTIGT
att gora back-up pa eget material.
- Jag g& aldrig hem utan att
kora back-up, sager Boris. Jag har
sett vilket elande det blir den
dagen harddisken kraschar.

Las handboken

- Ibland kanns telefonen som
Vem som har behorighet att ett gissel, erkanner Boris. Vi ska se
komma in i systemen, avgors gi- till att den dagliga driften fungevetvis av vilka arbetsuppgifter rar och far manga samtal. Vissa
personen har. Losenord begran- problem kunde anvandarna
sar tilltrade och vad man kan gora sjalva losa genom att titta i handi programmen. Sakerheten ar vik- boken.
Mapicsar t.ex.ett mycket kanstig ur flera synpunkter.
Fredagen den 13 oktober holl ligt system. Vissa korningar kan
datavarlden andan. Skulledatavi- man inte avbryta mitt i. Gor man
rus aktiveras och forstora system. det kan ingen annan anvanda
Boris vaccinerade vara datorer systemet utan att ett antal atgarinfor detta kritiska datum. Inget der vidtas.
hande. Hos oss.
Mer utbildning
-Men datorer ar sarbara, sager
Utbildning pa AS/400 och
datachefen utan att se speciellt programvaran ar ett eftersatt
bekymrad ut. Virus kan t.ex. spri- kapitel.
das genom att nagon kor ett infek- Vi behover dokumentera
terat spelprogram .
egna rutiner och system och dessSakerhet for sjalva utmstning- utom utbilda oss sjalva, sa att vi
en ar ocksa viktig. -Till det heliga- ligger steget fore anvandarna. Utste, den sprinklerutrustade data- vecklingen gAr snabbt p3 det har
hallen, ager obehoriga ej tilltrade. omradet, sager Boris Finnas med
Back-up ett maste
en suck.
Naturligtvis har datachefenen
- I datavarlden ar back-up* A
egen dator hemma.
- Men jag har sallan tid att
anvanda den. Nar jag vill koppla
av, foredrar jag att lasa, sager
Boris Finn&. I

SERVICE
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Wayne Europes administrativa system dar olika delsystem kan
kommunicera med varandra.

ur presskollegan Gronkopzngs
Veckoblad

SAMARBETET
REGLERAS!
I dagarna har hr informationssekreterare Viking Helmersson formulerat ett antal
personalregler for samarbete
och kommunikation. Foljande
punkter milste friln och med nu
beaktas av samtliga anstallda
inom kommunen:
*Var vanlig
*Arbeta plikttroget!
*Gor ditt basta!
*Foljchefens direktiv!
*Tolerera varandras egenheter!
*Var positiv till negativa smasaker!
*Tala tydligt!
*Undvik onodig argsinthet!
Hall dig val med de flesta!
Samarbeta bra!
Kanske nog sd tankvart, avenfor oss

USA slutar tillverka
mekaniska pumpar
Marknaden for mekaniska
pumpar i USA har krympt drastiskt under senare Ar.
Darfor har man hos Wayne i
USA beslutat, att upphora med
tillverkningen av mekaniska
pumpar.

Massan Jobb Nu

Insandare
Namnbytet
Varfor har inte namnbytet natt
alla service- och lastbilar annu?
Mattias Jonsson

Svar:
Ett utskick med nya dekaler
och instruktioner for, hur de ska
placeras p3 vara servicebilar gick
ut till alla distriktscheferi slutetav
augusti och monteringen bor nu
vara avslutad aven i Norge och
Danmark.
&e Jonsson, S-ce

Personal
NYTT
Nyanstallda

Heikki Julkunen har borjat
som utvecklingsingenjor, Jonny
Steen som konstruktor och Peter
Finch som inkopare/projektassistent.
Sandra Price har anstalltssom
systemprovningsingenjor.
Per-Olof Fridh ar numera fast
Infor arets budget hade vi pla- anstalld som utbildare/personanerat att kopa in en ny lastbil och lassistent.
Clair Brenneman och Mikael
avvaktade med andring av dekaler. Eftersom bilkopet skjutits pil Vaapil ar anstallda som svetsare.
Johan Larsen och Fredrik Ceframtiden, kommer vi nu att ta itu
med namnbytet aven pil lastbilen. derstrom har anstallts som
svarvare och Lars-Goran LindBertil Persson, Produktion
berg som NC-svarvare.
Goran Hedlund, Mats Persson, Ranjeet Singh och Benjamin Stamcar ar nya som montorer.
Erik Knudsen har anstallts
som NC-operator ochJohanPaulJovisst har d r a servicebilarfatt "nya cen som elektroniktestare.
klader". Bilden tagen i somras i
Forsta tjejen
~oteborgs-distriktet
Norge (forstas) blev forst i
Wayne
Europes histora med att
Du kan skriva under signatur men
anstalla
en kvinnlig servicetekredaktionenmaste veta Ditt namn.
niker.
Friigor besvaras i samma nr av
Tove Fjellby heter hon och
tidningen.
hon ska ha hand om distrikt
Hedmark-Opland. Tove borjaVideonytt
de den 1 november. Hon komEn presentation av korttermimer till en borjan att arbeta panal PT 2000 C finns nu pa video i
rallellt med Ragnar Eversen,
svensk och engelsk version liksom hon ersatter nar han slutar
som en video pi3 SystemMarketer
vid arskiftet.
2000. Videoprogrammen ingar
som en del i de de kurser p5 res- P& nya poster
pektive produkt, som genomfors
Mats Ohlsson, tidigare serpa R&D inom kort.
vicetekniker,
har utsetts till disEn 8-min video, som visar hur
triktschef
for
Ostra
distriktet.
viktigt flamskyddet for gasaterforingssystem VAP 2000 ar, finns
ocksa klar och kan, liksom ovriga
Cprogram rekvireras fran TI.
Sven Mattsson, avdelning 41,
Wayne Europes foretagspresentation finns nu i engelsk, gSir i pension efter 43ar i foretaget.
Britta-Maria Karlsson, Servisvensk och tysk version. Bestall
eller lana hos Marknadskommu- ce Lidingo, pensioneras efter 20
ars tjanst.
nikation.
'

pilgick under tiden 31 oktober
till 2 november p3 Malmomassan.
I Wayne Europes monter
fanns verkstadscheferna Bertil
Persson, Stig Svensson och Lars
Christenson, samt personal fran
Personalavdelningen p3 plats for
att informera om foretaget och
om hur det ar att pbba hos oss.
Ett "reklamblad" om foretaget
har ocksa tagits fram.
- Vart deltagande var en positiv upplevelse. Var monter var
valbesokt och det kom in ca 100
intresseanmalningar som vi hoppas resulterar i nagon anstallning,
sager Per-Olof Fridh, personalavdelningen.

Nyutkommet
Produktbeskrivningarna pil
PT 2000C,SU861- 864 och SU 865
- 866 ar klara for distribution fran
TI.
Broschyrenom SystemMarketer 2000 finns nu i svensk och
engelsk version (forutomrysk och
svansk).

Konstforeningen vid Wayne
Europe har utlottning 6/12 i989
kl. 16.45 i matsalen.

