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De geboorte van een 
nieuw systeem
Veel mensen en ook heel wat 
fabrikanten denken dat het alge
meen en overal toepassen van de 
computer slechts een kwestie is 
van kleinere apparaten en lagere 
prijzen. Maar niets is minder waar.

Juist bij de kleine en de middel
grote bedrijven en organisaties is 
de invoering van een computer 
meestal een uiterst gevoelige 
zaak. En CMC heeft dat begrepen.

Menige organisatie heeft een 
computer aangeschaft die finan
cieel en technisch wel bij haar 
past. En toch is men er achteraf 
niet helemaal gelukkig mee.
Maar ja, hij staat er nu eenmaal.

Waarom CMC

Dat is nu net wat CMC niet wil. 
Haar kliënten moeten na maan
den, na jaren nog even tevreden 
met hun computer zijn als bij de 
aanschaf. Maar maak het eens 
waar!
Naar dit profiel is CMC vanaf de 
eerste dag van haar bestaan gaan 
werken. Zo ontstonden langzaam 
maar zeker nieuwe systemen met 
een zeldzaam groot aanpassings
vermogen.
Bij CMC worden nu computers 
gebouwd die zich optimaal aan
passen aan de vele wensen en 
bijzonderheden die nu eenmaal in 
elk bedrijf vroeg of laat aan het 
licht komen.

En of dit een sukses werd?

Feiten
CMC heeft ruim 10 jaar ervaring in 
de ontwikkeling en fabrikage van 
systemen voor informatie-verwer- 
king op hoog technisch niveau.

In Europa beschikt CMC over een 
eigen produktiebedrijf, gevestigd 
in Maurepas nabij Parijs.
Ingenieurs, technici en gespeciali
seerde medewerkers werken daar 
aan de fabrikage van de CMC- 
systemen, bestemd voor de 
verschillende markten waarop 
CMC opereert.

In het Research en Development 
Centrum ontwikkelen gespeciali
seerde hardware en software 
ingenieurs niet alleen nieuwe 
systemen, ook selekteren zij in 
nauwe samenwerking met 
industrieën uit de gehele wereld 
hardware en software welke bij 
uitstek geschikt zijn voor de 
Europese markt.

Eigenlijk zou je zoiets van tevoren 
helemaal precies moeten kunnen 
uitrekenen. Dat is nu juist de 
moeilijkheid. Dat kan niet.
Een computer kies je zo goed 
mogelijk. En verder moet je ermee 
leren leven.

Het produktiebedrijf neemt de 
totale fabrikagecyclus van de 
eigen produkten voor haar reke
ning.
Voor het moment van aflevering 
wordt alle apparatuur aan een 
minitieuze akseptatiekontrole 
onderworpen.
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Kompleet
CMC tracht niemand te imponeren 
met schier eindeloze reeksen 
modellen. Dat hoeft ook niet.
Juist door de modulaire opbouw 
zijn de systemen in welhaast 
iedere situatie in te zetten.

Zo kan het leveringsprogramma 
van computers voor gegevens
invoer, (data entry) waarmee 
informatie centraal kan worden 
vastgelegd en voorbewerkt, vol
staan met drie modellen: 

de CMC 3000, de CMC 5400 en de 
CMC 7600.

De CMC 7000-serie voor gedistri
bueerde gegevensinvoer en 
-verwerking is specifiek ontworpen 
voor gebruik op uiteenlopende 
plaatsen zoals afdelingen in een 
bedrijf. De serie omvat 4 basis
modellen.

Het assortiment omvat eveneens 
een unieke serie interaktieve 
computers: De 70-serie.
Hiermee worden mutaties inge
voerd op de plaats waar en op het 
moment waarop de transakties 
ontstaan.
CMC levert bovendien een kom
pleet skala van randapparatuur 
alsmede apparatuur voor tele- 
kommunikatiedoeleinden.
Een groot voordeel van de CMC 
systemen is dat alles binnen een 
serie uitwisselbaar is.
Wil men ooit overstappen naar een 
groter model, dan is de ’verhuizing’ 
van gegevens eenvoudig te 
realiseren.

Zoiets is alleen verantwoord indien 
de ontwerpers van een nieuwe 
computer serie eerst het systeem 
geheel vervolmaken en pas 
daarna tot de produktie van de 
diverse modellen overgaan.

Computers 
voor 

gegevens-invoer 
(data entry)

Computers voor 
gedistribueerde 

gegevensverwerking 
(distributed data 

processing)

Op zichzelf staande 
computers voor 

kleine en middelgrote 
ondernemingen 

(interaktieve systemen)

Het leveringsprogramma van CMC omvat 
de volgende systemen en apparatuur:

Computers voor gegevens-invoer (data entry) 
CMC 3000/CMC 5400/CMC 7600

Computers voor gedistribueerde 
gegevensverwerking
(distributed data processing) CMC 5400/
CMC 7200/CMC 7300/CMC 7400/CMC 7500

Op zichzelf staande computers voor kleine 
en middelgrote ondernemingen (interaktieve 
systemen)
CMC 701 0/CMC 7015/CMC 7030/CMC 7040.



CMC garandeert, dat, waar ook in 
Nederland, binnen twee uur een 
deskundige medewerker ter 
plaatse is om voorkomende

Om dat te bevorderen heeft CMC 
op vier plaatsen in Nederland 
servicepunten ingericht: in Gouda, 
Heerenveen, Eindhoven en 
IJmuiden.
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Een gedurfd aanbod
Een computer van CMC vormt 
veelal een zeer belangrijke scha
kel in de organisatie waarin zij 
funktioneert.
De gebruiker moet er daarom 
voortdurend van verzekerd zijn dat 
in geval van storing een beroep 
kan worden gedaan op de specia
listen van de leverancier.

storingen te verhelpen.
De onderhoudsovereenkomst

afgebeeld: de CMC 7500, een computer voor 
gedistribueerde gegevensverwerking

garandeert de gebruiker, dat regel
matig preventief onderhoud wordt 
verricht, waarmee vaak onnodige 
storingen worden voorkomen.

Gedurende de looptijd van het 
onderhoudskontrakt worden alle

nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van hardware- en systeem 
software techniek op alle reeds 
geïnstalleerde systemen aange
bracht.
Veroudering vindt op CMC- 
computers niet plaats.

CMC heeft vertrouwen in haar 
produkten en in haar technici. 
Wat CMC maakt, munt uit in 
degelijkheid. Daar blijft zij metter
daad jarenlang achter staan.
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afgebeeld: CMC 7030, een interaktieve 
computer voor kleine en middelgrote 
ondernemingen

Uit dit alles blijkt duidelijk dat de 
CMC-organisatie volledig betrokken 
is bij alle facetten van de auto
matisering.

als bedrijfsinstrument, rekening 
gehouden dient te worden met de 
mens.

Het motiveren van uw medewer
kers, door het kreëren van 
enthousiasme en zelfverzekerd
heid wordt op professionele wijze 
aangepakt.

De eerste kennismaking
Wie met CMC in zee gaat, zal het 
aan niets ontbreken. Er was reeds 
sprake van een degelijk produkt, 
een optimaal groeipatroon bij alle 
systemen en een uiterst zorgvul
dige serviceverlening.
Dat is echter niet genoeg.

Enerzijds heeft CMC bij het ont
werpen van haar produkten steeds 
oog gehad voor de vaak hoge 
ergonomische normen welke 
gelden binnen de Europese 
Gemeenschap. Anderzijds is veel 
aandacht besteed aan de kwaliteit 
van de opleidingen.

Speciale kursussen zijn ontwikkeld 
om u en uw mensen vertrouwd te 
maken met de apparatuur, zoals 
bijvoorbeeld:
• de elementaire kennis van com

puters in het algemeen
• produktgerichte trainingen
• het beheren van de systeem- 

programmatuur
• speciale kursussen voor super

visors en operators
• applikatiegerichte opleidingen
• het gebruik van datakommunikatie

Het samenspel tussen mens en Uw belang is ons belang 
computer is een belangrijk aspekt.
Maar al te vaak wordt hier licht
vaardig over gedacht.
CMC is zich steeds bewust dat bij
de ontwikkeling van computers



CMC Holland B.V.

Hoofdkantoor:
Gouda 
Doesburgweg 6 
2803 PL Gouda 
Tel.: 01820-28255 
Telex: 20927
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Vestigingen in: 
Eindhoven
Hoogstraat 212B 
5615 PX Eindhoven 
Tel.: 040-520909

Heerenveen
Baronesse de Vos van
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Steenwijksingel 2 
8442 KL Heerenveen 
Tel.: 05130-26242

Umuiden
Hoogovens Gebouw 3 K04
Kamer 323
Postbus 3
1970 AA Umuiden
Tel.: 02510-27041

CMC in Europa

BELGIE
CMC BELGIE
Av. R. Vandendriessche, 18 
1150 BRUSSEL

DENEMARKEN
CMC A/S
Hojnoesvej, 81 
2610 Rodovre 
KOPENHAGEN

FINLAND
CMC Computer Machinery Finland OY 
Teollisuuskatu 29
00510 HELSINKI 51

FRANKRIJK
CMC France S.A.
26, rue de Mademoiselle 
78000 VERSAILLES

ITALIË
CMC Italia
Piazza Firenze, 19
20149 MILAAN

PORTUGAL
CMC Portugal
2, rua Sanches Coehio
LISSABON 4

SPANJE
CMC Espana
Paseo de la Castellana, 143
16 MADRID

WEST DUITSLAND
CMC Computer Machinery 
(Deutschland) GmbH 
Admiral - Rosendahl Str. 10 
6078 NEU ISENBURG, 4

ZWEDEN
CMC A.B.
Industrivej 7
Box 1283
17125 SOLNA

ZWITSERLAND
CMC Computer Machinery A.G.
Im Struppen 1
Postfach 8048
ZURICH
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CMC goed idee
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