Terminalforsøg
i venteposition
Hjemmeterminaler lagt i mølpose - kræver mere end ventet
Beslutningnen om at
igangsætte et omfattende forsøg med hjemme-terminaler i Horsens trækker ud. Jydsk
Telefon lancerede planen i august i fjor, men
først om et par måneder kan der ventes en
beslutning om, om man
går i gang eller ej.
- Vi fandt ud af, at projektet
med hjemme-terminaler til telefon-abonnenterne i Horsens
skal have flere informationstilbud indbygget, end vi havde
forestillet os. Blandt andet
derfor er projektet i øjeblikket
” parkeret«, siger sekretariatsog projektleder Eigil Iversen
fra tele-data-afdelingen hos
Jydsk Telefon.
En anden årsag til, at det
bebudede Horsens-projekt er

"parkeret“, er, at den nye
struktur i forbindelse med tele-selskabernes fælles holding-selskab - Tele Danmark skal falde pa plads. Stilstanden i omlægnings-fasen har
ikke blot ramt Horsens-projektet, men ogsa en række andre tele-funktioner.
- Jeg vil mene, at vi ma beslutte os engang i foråret . Vi
kan ikke blive ved med at holde de involverede parter og de
mulige brugere hen i uvished.
Inden sommeren ma vi beslutte, om det skal briste eller
re, siger Eigil Iversen.
-

Ikke glemt
- Projektet i Horsens er un-

der ingen omstændigheder
glemt. Men det er ”parkeret"
pa grund af en ræ kke uafklarede forhold af organisatorisk
og økonomisk karakter. Når

vi, forhåbentlig, kan lancere
projektet, bliver det i en noget
anden form end de forslag, vi
har lagt frem tidligere.
- Vi lærte blandt andet af
undersøgelsen i Horsens, at
udbuddet af informationer
skal være både bredere og dybere, end vi havde forestillet
os, for at projektet kan slå
igennem. Derfor må vi lave et
dækkende tilbud, hvis vi skal
gore os håb om, at hjemmeterminalerne skal slå igennem
i Horsens, siger Eigil Iversen.
Han oplyser, at Jydsk Telefon i øjeblikket er ved at lave
en række uforpligtende samarbejds-aftaler med en række
informations-leverandører .
Selskabet foretrækker denne
forretnings-form frem for
egentlige, fælles selskabs-dannelser, der krver indviklet
jura.
Den tidligere ansvarlige for

projektet, divisions-direktør
Dan Sørensson , er nu rejst til
en direktør-stilling hos Fyns
Telefon, og dette leder-skifte
har heller ikke ligefrem fremmet projektet. Inden han rejste, erkendte han overfor Folkebladet, at det har vret
svært at få projektet med
hjemmeterminaler i Horsens
til at hænge sammen
.økon-mis

Største forsøg
Bliver forsøget realiseret,
far alle med telefon i Horsens
mulighed for at deltage i det
hidtil mest omfattende for informations-teknologi i Danmark. Planen er - hvis den realiseres - at tilbyde samtlige
21.000 telefon-abonnenter
egen hjemme-terminal med et
utal af informations-tilbud.
(hj)

