computer
cryoson hi-tech bv
postbus 15
1462 zg middenbeemster
tel.: 02998-1670

Januari 1985
nr. 11

Gaat U ook automatiseren in 1985 ?
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Eigenlijk zouden wij U beter kunnen vragen: Gaat U ook investeren in
1985 ? Want daar komt het eigenlijk heel nuchter op neer. Zo rond de
jaarwisseling zijn er van die mooie momenten van bezinning. Ook bij ons,
natuurlijk. Terugblikkend op 1984 zagen wij op computergebied veel gebeuren. Fabrikanten en dealers van microcomputer-systemen stortten zich
op de grootste groeisector: het midden- en kleinbedrijf. Vaak gesteund
door waarlijk gigantische reclame-budgetten.
Ook Cryoson, hoofdzakelijk actief in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, blies zijn partijtje mee. Een jaar lang het maandblad "Computer"
in forse oplage. Ook voor U een exemplaar gratis in de bus. Stapels documentatie-aanvragen waren het gevolg.
Samen met grote en kleine collegabedrijven in binnen- en buitenland
moesten wij even nuchter vaststellen, dat hoewel de papierstroom gigantisch was, het aantal aangeschafte systemen toch achterbleef bij de
voorspellingen. Kortom, de koper heeft veel belangstelling, maar aarzelt
voortdurend.

1,..,

ü
C

co
>

Q)

>

co

0)
-+-

C
Q)

E

co
N

Cl)
0)

C
Cl)

Q)

In alle bescheidenheid willen wij uitroepen: "Dat begrijpen wij niet !"
De meesten van U behoren tot de categorie kleinbedrijf en zelfstandige
beroepen. Mensen dus, met lange werkdagen en een chronisch gebrek aan
vrije tijd. Aan U mag het toch niet ontgaan, dat een relatief bescheiden
investering van zo rond f 15. 000 ,-- vaak binnen een jaar afgeschreven
kan worden. Ten gunste van Uw bedrijvigheid EN Uw vrije tijd. De fiscus
betaalt er zelfs dubbel aan mee !
Uit onze eigen jarenlange ervaringen kunnen wij U in een rustig gesprek
aardige voorbeelden geven. Ieder jaar wachten betekent een stuk winst
minder.
En het risico? Hier dan een paar tips:
Laat U zich door grote advertenties en fraaie TV-reclame niet verleiden
tot aanschaf van een goedkoop thuiscomputertje. Want heus, daar bewijst
U Uw bedrijf en Uw ogen geen goede dienst mee.
Laat U zich ook niet van de wijs brengen door gelegenheids-koopjes. Want
dat goedkope printertje past toch niet zo mooi op Uw computer als het
leek. En die aantrekkelijke Oosterse computer verwerkt alleen maar dat
ene pakket, maar weigert dat juist zo fijne pakket van Uw buurman. Losse
stukjes goedkoop vormen samen vaak een pakket wanhoop.
Goed laten adviseren dus ! Dat systeem moet tenslotte minstens 5 jaar
lang Uw trouwe hulp zijn.
Zien wij U in 1985?

software

hardware
Personal Proces Computer
Wat nu weer, zult U denken. Wat nu weer
met een PPC ? En dan zitten we meteen
weer in de vooruitgang. Direct dan de
verklaring.
Veel computer-belangstellenden in laboratorium en bedrijfsleven worstelen met
de vraag of de aanschaf van een microcomputer wel rendabel is. Begrijpelijk,
als we de benarde tijden in ogenschouw
nemen. Onbegrijpelijk, roept ons artikel op de voorpagina uit, als we zien
hoe snel meestal winst geboekt wordt
uit een relatief lage investering.

drive met zo'n 2.000.000 tekens opslag
het gelijktijdig afdrukken van een
logboek op de printer
eveneens gelijktijdig voor alle zekerheid ook nog vastleggen op floppy
en natuurlijk ook nog even tussen
neus en lippen door bijhouden en
regelen van druk en vloeistofhoeveelheid in 12 containers
Aansluitend even een brief je geschreven aan een patient en vervolgens de
financiele administratie bijgewerkt.
Dan om 5 uur met een toetsdruk de PPC20 geprogrammeerd als alarm-installatie.

dienst. Zonder ziekengeld, als U begrijpt wat wij bedoelen •••••
Meer weten over de PPC-20 computer ?
Wij maken direct een afspraak met U bij
omcirkelde
DOC.39

Nieuw !!
Commodore 8296/0
Bijna geruisloos introduceerde Commodore eind 1984 het nieuwe computermodel
8296/D. Als een kroon op een al vele
jaren succesvolle reeks uit de 8.000serie business-computers.

Commodore
Daar wordt
een mens
wiizer van.
Commodore heeft de wijsheid gehad computer, zowel als floppy's volledig uitwisselbaar te houden met zijn voorgangers. Dit betekent, dat ook vele jaren

Toch doen we daar dus wat aan. Op de
markt inhakend ontwierp Cryoson de computer met twee gezichten. Een Janus-kop
in goede betekenis. Aan de ene kant een

oude software bruikbaar blijft.
Natuurlijk hebben wij een paar willekeurig uit de voorraad gepakte exemplaren zorgvuldig aan de tand gevoeld.
Het commentaar is: feilloos.
Gefeliciteerd Commodore, met dit nieuwe
succes ! !
Prijsklasse ca.f 6.500,-DOC.40

krachtige, veelzijdige Personal Computer. Fraai van prijs, met uiteraard een
rijke keuze uit echte professionele
software. Aan de andere kant in eigen
productie voorzien van de nodige extra's om Proces Computer te heten. Geschikt voor meten en regelen van vele
zaken. Denkt U aan verwarming, verlichting, beveiliging. Maar ook aan biologische invriesprocessen en gelijktijdige bewaking van andere zaken in het laboratorium.

IEEE-488 standaard bus

PPC-20 veelzijdig

Buiten adem ?

Jazeker, de nieuwe PPC-20 computer kan
dat allemaal met een enkele toetsdruk.
Of natuur lijk geheel automatisch, met
bijvoorbeeld ons BIO l. 2 softwarepakket. Zonder moeizaam omsteken van kabeltjes.
Wat zou U zeggen van zo'n PPC-20 systeem met de volgende taken:
een uur lang automatisch invriezen
van kwetsbare levende cellen,
het even snel opzoeken van passende
programma's in een dubbele floppy-

Toekomst? Welnee, dat systeem staat op
dit moment naast ons te draaien ! Voor
een nu al enthousiaste klant. En we
zouden het bijna vergeten, deze tekst
werd er ook nog op getypt.
Om bui ten adem van te raken. Vindt U
een assistent die letterlijk dag en
nacht voor U werkt ? En dat voor twee
maanden salaris in een heel jaar. Een
broertje staat al 2,5 jaar lang 24 uur
per dag ons pand te bewaken en te regelen. Dat zijn 21.900 werkuren trouwe

-

slaagd de technische problemen te overwinnen, en in de al bestaande behuizing
van de eerder uitgebrachte 8296 computer ook nog twee floppy-drives onder te
brengen. Ieder met de respectabele
opslag-mogelijkheid van ruim l. 000. 000
tekens ! Met recht mag dit model aanspraak maken op de titel "Personal Computer".

cryoson

En het is een juweeltje geworden! Op
heel elegante wijze is men erin ge-

Al sinds 1978 bestaat gelukkig een internationale standaard voor communicatie tussen computer en meet- en regelapparatuur.
Deze standaardbus vindt U eveneens al
vele jaren op de Commodore business
computers. Niet voor nie1:s kozen wij
met overtuiging juist voor die fabrikant.
Liefhebbers kunnen hun hart ophalen aan
een helder, puur Nederlands, artikel
over de IEEE-488 bus in het Januarinummer van Databus. Een maandblad van Kluwer in Deventer. Van harte aanbevolen !
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Go to BASF FlexyDisll

Kwaliteit diskette, die volledig be
trouwbaar is voor ieder 5.25 systeem.
Door het speciale jacket heeft de
Science een temperatuur-bestendigheid
tot 70 oC en is zij uitstekend bestand
tegen temperatuur-wisselingen.
De Science is bovendien berekend op
minstens 70 miljoen lees/schrijfkop
passages. Dat betekent een levensduur
van 20 jaar, bij normaal gebruik.
De research-afdeling van BASF heeft met
de nieuwe FlexyDisk Science een spe
ciaal medium ontwikkeld voor weten
schappelijk en
technisch
gebruik.
Getest op absolute bedrijfszekerheid
door de jaren heen, zelfs onder de
zwaarste
gebruiksomstandigheden.
De

Uw data worden er tot in lengte der jaren niet
warm of koud van.
diepgaande research van BASF leidt bo
vendien tot de optimalisering van haar
totale assortiment computermedia.D0C.05

Stijlvolle, Italiaanse meubelen
voor kleine en grate kantoren.
Unieke vormgeving.
Aan de eisen van een moderne werkplek
is grate aandacht besteed.

Stijl

vanwerken.

Dok (zelfs juist) geschikt voor gebruik als computer-meubel.
Geavanceerde meubelen onder de oude dakspanten
van een West-Friese stolp uit 1714.
Modern en antiek, in perfecte harmonie.
Komt u·eens bij ans kijken !

Documentatie
D0C.06
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