
Tidigare, då vi var färre anstä1lda, fungerade djungeltelegrafen,
så att alla anstältda fick reda på vad som hänt och händer inom
fo-retaget. Nu har vi vuxit ur detta stadium, men vår målsättning
är fortfarande att hå1la alla underrättade om utvecklingen. Vårt
personatmeddelande Xerox Nytt är ett av sätten att få infornation
spridd tilt al]a, Till en början kommer Xerox Nytt till Er ungefär
en gånq i kvartalet.

Har Ni något, som Ni tror kan vara av intresse för Xerox Nytt, så
neddela gärna undertecknad.

Det är samtidigt vår förhoppning att Ni skall finna intressant och
inlormat iv läsning genom Xerox Nytt.

Med Xe .Hä'*/
Ande r s onJan



USA - 29.000 st. 914.

Xerox Corporation är utan jämförolse

det mest framgångsrika företaget i USA

och behärskar för närvarande över

40% av kontorskopieringsbranschen.

Som exempel kan nämnas att hittills

29.000 st. 914 installerais, vilka gjorde

mer än 2,5 miljarder kopior förra äret.

EUROPA - 6.000 st. 914.

Uppskattningsvis har cirka 6.000 maski-

ner installerats till den 1 juli i Europa.

Under detta år kommer mer än 10.000

st. 914 att installeras. Sveriges andel

blir 380 st.

AN4ERIKA-BESOK

Flank Xerox AB år ett företag med både

engelsk och amerikansk anknytning och

vi har nu vuxit så att även Xerox Cor-

poration blivit intresserade av våra pro-

blern- Vi hade den 25-27 maj i år be'

sök av höggte chefen där, Presidenten

Joseph Wilson samt ordföranden Mr.

Sol Linowitz. Det var första gången

dessa herrar besökte Sverige och de

var mycket nöjda med vad de såg av

vårt bolags verksamhet.

Vi har ocksä under juni månad haft be-

sök av Vice Presidenten Mr. Mcoolough

och Mr. John Rutledge. som är cher för

hela försäljnings- och serviceorganisa-

tionen iUSA och Kanada, vilken för

närvarande omfattar cirka 2.600 man

och är Amerikas största i sin bransch.

FOBSKNING

Xerox Corporatjon satsade förra årel l0
miljoner dollar på forskning (cirka 10oÄ

av totalomsåttningen). Detta torde vara

en god försäkran om att xerografin är

bara det första lilla steget ien enorm

expansion på kanske helt nya områden.

VISSTE NI ATT. . .

.. . ett finansår hos Rank Xerox omfat-

tar tiden 1/7-30/6

. . . omsättningen för Flank Xerox AB

finansåret 61/62 var 162.410 kr. och

ökade under finansåret 62/63 till
2.457.045 k(.

- -. antalet anstållda den 30.6.62 var 22

a



... antalet anstållda den 30.6.63 var 53

. .. antalet installerade maskiner den

30.6.62 var 33

. -. antalet installerade maskiner den

30.6.63 var 220

.. . genomsnittsåldern hos Rank Xerox i

Sverige är 27 år

... aktiekapitalet den 13 juni i år höjdes

från sso.000 till 1.000.000.

. .. antalet firmabilar den 30.6.63 var

30 st.

DOTTERBOLAC I HELA EUROPA

Rank Xerox har nyligen köpt de företag

i Holland, Belgien och Schweiz, som

tidigare var distributörer och det fram-

tida målet är att det skall finnas egna

dotterbolag ialla länder av betydelse i

världen.

FBÅN VÄRA KUNDEB

Saxat ur AB Skånska Cementgjuterieis

personaltidning "Vi Cementgjutare":

"Vårt senaste tillskott är en helt ny typ

av apparat, Xerox 914. ivilken kopie-

ringen sker utan vätska och på vanligt

papper- N4ed denna metod får man de

isärklass båsia kopiorna. Priset är ca

30 öre per st. och hastigheten 6 kopior

per minut. Med denna apparat ser vi

ut att spara 50.000 kronor per år."

NYA MEDARBETABE

Försäljningsavdelningen expanderar kraf_

tigt för att båttre motsvara den stora

marknad som finns för Xerox 914. Här

5 nya säljare I

Run6 Bonqtsson, 31 år, qift,

kommer närmast från Gestetner dår han

sålde duplicerinqsmaskiner

(Stockholms-försäljare)

Sören Gyll, 23 är, ogift,

kommer närmast från Olivetti där han

sålde kalkyleringsmaskiner och skriv-

maskiner

(Stockholms-försäljare)



Hans Lindell, 23 år, ogift,

kommer närmast från Rank Xerox i

London, där han varit i citka 112 åt

och praktiserat. Dessförinnan var han

anställd på B doarhyttan och sålde mi-

neralull och liknande artiklar

(Göteborgs-f örsäl jare)

LeiI Löfgren, 25 år, gift

kommer nårmast från Olivetti dår han

sålde k3lkylerrngsmaskrner och skriv'

maskiner

(Stockholms-försäljare)

Lars Wiklund, 26 år, gift

kommer närmast från Osbypannan och

dessförinnan från lBM, dår han sålde

skrivmaskiner

(Malmö-försäljare)

Okad försåljning skapar äveil merarbete

på ekonomisidan och en ny kamrers-

assisLentsbefattn ng har tillsalls:

Bertil Hedlund, 23 år, ogift

kommer närmast från William Raihle

GmbH iHamburg, där han organiserade

om bokföringsavdelningen samt funge-

rade som kamrer. Dessutom sliötte han


