


De complete personal computer voor individuele 
en geïntegreerde toepassingen. 

De 16 bits Philips P3100 geeft u 
de beschikking over een 
bijzonder krachtig computer
vermogen. Personal-computer
faciliteiten die u veel tijd en 
inspanning besparen bij de 
automatisering van de admini
stratie en de boekhouding 
binnen het kleinbedrijf. 
Maar ook de manager in een 
grotere onderneming kan zijn 
voordeel doen met de P3100 
personal computer bij de voor
bereiding van zijn beslissingen 
op basis van planning en 
prognose. 
Zowel stand - afone als in een 
netwerk met andere computers 
biedt de Philips P3100 een 
buitengewoon compleet pakket 
van computer-faciliteiten. 

Boekhouding en 
administratie 
De P3100 bespaart kostbare 
tijd en routinewerk in het kader 
van boekhouding en 
administratie. 
De P3100 staat klaar voor de 
facturering, alle boekhoud
kundige handelingen, de 
berekeningen van BTW,de 
loonadministratie en wat al niet 
meer zij in de administratieve 
sector. 
Maar de P3100 is ook capabel 
om de zakelijke ontwikkelingen 
van uw bedrijf nauwlettend te 
volgen en u van actuele 
informatie te voorzien. Ook alle 
routinematige zaken zoals de 
standaard correspondentie, 
offertes, aanmaningen en over
zichten kunt u met gemak aan 
de P3100 overlaten. Het beheer 
van uw zaken gaat u minder tijd 
kosten met winst aan bruikbare 
informatie en efficiency. 

Planning en analyses 
Het risico van het ondernemen 
en de zakelijke besluit
vorming worden 
gunstig beinvloed
doorde 
toepassing 
vaneen 
P3100 
personal 
compüter. 

Het gebruik van de applicatie 
softwarepakketten stelt u in 
staat om op eenvoudige wijze 
financiele modellen en 
scenario's samen te stellen. 
"Wat/indien" - projecties geven 
daarbij een helder inzicht ten 
aanzien van de gevolgen indien 
bijvoorbeeld variabelen als prijs 
en marge gaan veranderen. En 
u kunt de P3100 desgewenst 
koppelen aan een groot 
computersysteem om toegang 
te krijgen tot de hierin 
opgeslagen zakelijke gegevens 
die u nodig hebt voor uw 
beslissingen. 

P3100 is leverbaar met één of twee 51/4" 
floppy disk drives, resp. één floppy disk drive 
plus 1 harde Winchester schijf. 
P3100 maakt gebruik van het MS! DOS 
besturingssysteem en is IBM-compatible. 
MS!DOS", GWBASIC" en PC-Tutor· worden 
standaard meegeleverd. 

Kantoorprogrammatuur 
Tekst is een belangrijk 
onderdeel van normaal 
kantoorwerk. Tekst in de vorm 
van rapporten, offertes, staten 
en persoonlijke brieven. Het 
krachtige P3100 pakket 
kantoorprogrammatuur stelt u 
ondermeer in staat om sneller 
dan ooit tekst te schrijven, te 
redigeren en te corrigeren. 
Hetzelfde pakket voorziet ook 
in de mogelijkheid om bestan
den te beheren, prognoses en 
financiele analyses te maken en 
gegevens te sorteren. 





De aanpak van Philips ten 
aanzien van kantoor
automatisering 
Het kiezen van computer-hardware 
is belangrijk maar nog geen 
volledige oplossing van automati
seringsproblematiek. Achter de 
hardware liggen aspecten die 
minstens zo belangrijk zijn voor het 
succes van automatisering. Philips 
onderkent dit volledig. Indien uw 
keuze op Philips valt krijgt u 
De beste opleidings
documentatie 
Een snelle en foutloze implemen
tatie van de apparatuur staat of valt 
met professionele en gemakkelijk 
te volgen bedieningshand
leidingen. Philips heeft een 
uitstekende reputatie in deze vorm 
van documentatie. De Philips 
methode van instruêren valt in 4 
fasen uiteen zodat het opname
vermogen van de gebruiker nooit 
op de proef wordt gesteld. Steeds 
de juiste hoeveelheid informatie op 
het juiste moment. 

Software ondersteuning 
De programmatuur is even belang
rijk als de computer zelf. Philips 
bevat een uitgebreide reeks van 
applikatie - softwarepakketten 
voor de meest voorKomende 
behoeften van gebruikers. 
In aansluiting hierop verleent het 
MS/DOS besturingssysteem en de 
CP/M compatibiliteit bovendien 
toegang tot het grandioze aanbod 
aan gespecialiseerde software
pakketten op de vrije markt. 

Continuïteit en groei 
De merknaam Philips staat 
garant voor ondersteuning, 
óók indien uw behoeften 
groter worden bij ver
dere zakelijke groei. 
De P3100 is één model 
uit een hele reeks van 

Philips computers, 
lopende van portable 
microcomputers tot uitgebreide 
business computer systemen. 
En Philips levert de interface
systemen waardoor de P3100 kan 
communiceren met computers van 
andere leveranciers. 

Sophomation: 
samenspel van computers en 
telecommunicatie 
Philips is één van de 
leidende producenten 
op het gebied van 
zowel computer- als 
telecommuni
catie-technologie. 

Hard-disk
Monitor 

Het Philips 
Sophomation 
concept verbindt 
deze beide 
technologieên 
tot één volledig 
compatibel systeem
concept waarin zowel uw wensen 
op het gebied van de kantoor-auto
matiserings als van de telecommu
nicatie nu en in de toekomst 
kunnen worden verwezenlijkt. 

Service Support waar u ook 
bent 
Philips is een wereldwijd concern 
en nooit ver verwijderd van uw 
vestigingsplaats. 
Wat uw service-noden ook zijn, de 
Philips service-technicus is nooit 
verder weg ·dan één telefoontje. 

128k bytes, uitbreidbaar tot 512 k bytes 
double sided, double density, 360k bytes 
10M bytes 
groen, 12", anti-reflectie scherm 
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