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Maak kennis 
met de Acorn Electron

De ideale micro voor thuis 
en in het onderwijs!

Toepassing in een netwerk
Maar de Acorn Electron heeft nog een voordeel 

waardoor hij zich voor educatieve toepassing kwalificeert: hij 
kan in een netwerk functioneren. Hiervoor is een uitbreiding 
noodzakelijk. Deze wordt binnenkort onder de naam Plus 2 
Econet-interface in ons land uitgebracht.

Dan kan dit bijvoorbeeld: een aantal Acorn Electrons 
voor de leerlingen gekoppeld aan de "grote" BBC van de 
docent. Elke leerling beschikt over een eigen, zelfstandig 
werkend systeem, terwijl de docent bewerkingen voor de
hele klas in één keer kan voordoen en de verrichtingen van 

de leerlingen kan schaduwen. 
ECONET verschaft de gebruikers de mogelijkheid om

n van

leid om

Snel toetsenbord
In de robuuste, fraaie behuizing is

toetsenbord opgenomen waa
uit de voeten kunn

dige vingers net zo snel
op een elektronische schrijfmachine.

Er zijp extra functietoetsen opgenomen die de 
gebruiker zelf operationeel kan maken en bovendien zijn er 
toetsen die bij het indrukken complete instructies invoeren. 
Zo gaat programmeren een stuk sneller!

Uitvoer naar beeldscherm
De Acorn Electron produceert een beeld van hoge 

kwaliteit naar keuze op een t.v. of monitor in kleur of zwart

Vertrouwd raken met de computer, maar welke?
De computer is overal, staat overal, wordt overal 

gebruikt. Voor bankzaken en boodschappen. En niet langer 
slechts als onderwerp van gesprek, maar heel tastbaar met 
apparatuur in ieders dagelijkse omgeving. Wie zich daarop 
wil voorbereiden en op de computermarkt rondkijkt naar een

Service en ondersteuning
Acorn-computers worden op de markt gebracht via 

een groot dealernet dat landelijk gespreid is. Iedere dealer 
kan u deskundig adviseren en is in staat uitgebreide service 
te verlenen. Hij staat u met zijn kennis en ervaring volledig 
ter beschikking.

met een aantal computers gezamenlijk van één dure set 
randapparatuur, zoals printers en een disk opslagsysteem, 
gebruik te maken. Het systeem is in eerste instantie bedoeld 
voor scholen en universiteiten, maar leent zich ook goed 
voor een groot aantal kantoor- en businessapplicaties.

Met Acorn stapt u zo regelrecht de 
"informatiemaatschappij" binnen! En dat voor een prijs die 
een fractie bedraagt van wat vergelijkbare (vaak veel 
grotere) computers bieden. 

wit. Tekst en grafische symbolen kunnen door elkaar 
worden gebruikt overal op het scherm. Dus niet alleen 
de normale tekstposities.

Afzonderlijke of overlappende tekst en grafische 
vensters kan de gebruiker op iedere willekeurige plaats 
het beeldscherm definiëren. Elk van deze vensters kan

worden gevuld en de tekst is in het venster

op

naar

Programmeren in BB

boven en beneden doorloopbaar.
De programmatuur stelt u in staat zeer snel lijnen te  

trekken en vakken te vullen met kleur. Daarnaast bel 
een zeer snelle kleuromslag tot de mogelijkheden.

oort

warwinkel is.
Computer, randapparatuur, programmatuur, merken, 

prijzen, alleen de oriëntatie lijkt al een grondige kennis van 
zaken te vergen. Hoe moet iemand hier tot een keus 
komen?

huiscomputer, vraagt zich in gemoede af wat dit voor een

Acorn-micro's in het Engelse onderwijs 
Engeland is het land met de grootste 

computerdichtheid. Zo staan er bijvoorbeeld op alle 
scholen voor lager en voortgezet onderwijs 
computers en in 80 % van de gevallen is dat een 
micro van Acorn. Geen wonder dat er reeds een 
enorme hoeveelheid programma's voorhanden is. 
En er wordt gewerkt aan nog veel meer.

Wie hierop met de nieuwe Acorn Electron 
inhaakt, verzekert zich van een enorme keus. Niet 
alleen in educatieve, maar ook recreatieve en 
praktische zakelijke programmatuur.

De Electron van Acorn: een micro met toekomst waarmee u 
vandaag aan de slag kunt!

De Acorn Electron is de nieuwste microcomputer van 
Acorn Computers Ltd. Eerder bracht deze de populaire

Waarom juist de Acorn Electron zo geschikt is 
voor het onderwijs

De Acorn BBC, de grote broer van de 
Electron, is een van de computers die zijn voorge
dragen voor gebruik in het Nederlandse onderwijs.

De Acorn Electron heeft goed beschouwd nog meer 
voordelen dan de BBC. Ook de Electron is een zelfstandige 
microcomputer, ook de Electron wordt geprogrammeerd in 
BBC-BASIC, ook voor de Electron is dus een overvloed aan

BBC-BASIC is een krachtige 
een doorzichtige structuur die het r 

benadert. Na enige oefe
van uitgekiend opgebou 
voor iedereen tot de m

programmeertaal met 
niveau van PASCAL 
ning behoort het schrijven 
wde, duurzame programma's 
ogelijkheden!

BBC-BASIC is een uitgebreid Mi
met als krachtige

ELSE; REPEAT . . . UNTIL; PROCEDURES; 
lokale variabelen; multi-lijn integer, drijvende 
komma en stringfuncties; opslag en invoer 
van programma's en gegevens op en van

SIC
:ra's: variabelenamen;

integer, drijvende komma en stringvariabelen;
multi-dimensie integer, drijvende komma en 
stringarrays; uitgebreide ondersteuning voor

het verwerken van strings; IF . . . THEN . .

cassette; zeer goede foutdetectie en 
-behandeling.

De BBC-BASIC van de Acorn Electron is op enkele
sporadisch voorkomende statements na dezelfde als die van 
de BBC-micro.

Met de Electron kan naar hartelust met kleur en 
geluid gewerkt worden. Verder is de Electron voorzien van 
een ingebouwde assembler waarmee BASIC en de 
6502-machinetaal gecombineerd kunnen worden.

Programma's op cassette
Bij het gebruik van cassettes kan voor het 

laden van programma's vrijwel elk type recorder
worden. De A

opslaan en 
ebruikt

is te koppelen met een speciale
Acorn datarecorder, maar ook met veel andere 
audiocassetterecorders.

Werken met geluid
Met de BASIC interpreter kunnen ook tonen 

voortgebracht worden. De Electron is standaard voorzien 
van een ingebouwde luidspreker die ze ten gehore brengt..

Programma's waarin het om de tijd draait
De Acorn Electron heeft een ingebouwde tijdklok. Er 

zijn kant-en-klare programma's die er gebruik van maken,
maar u kunt hem ook inpassen in programma's die u zelf 
ontwikkelt. U kunt dan werken met de ware kloktijd en met 
tijdsverloop.

Een speels begin
Bij aankoop van de Acorn Electron ontvangt u gratis 

een introductiecassette met maar liefst 19 programma's. 
Daar zijn een aantal leuke spelletjes bij plus een complete 
uitleg van het toetsenbord. Die zijn heel geschikt voor een 
plezierige kennismaking met uw nieuwe aanwinst.

Acorn BBC op de markt.
De Acorn Electron levert in grote lijnen de prestaties 

van een professioneel toepasbare micro, maar voor een prijs 
die in het gezinsbudget past! Deze brochure geeft u een 
duidelijk beeld van de modulaire opbouw van deze computer 
en de uitgebreide keus in programma's en randapparatuur.

educatieve programmatuur beschikbaar.
Door zijn lage basisprijs echter ligt de Electron ook 

binnen het bereik van een leerling die bij aanschaf op school 
en thuis op dezelfde computer en met dezelfde 
programmeertaal werkt!

De Electron van Acorn is een micro die duidelijk pluspunten 
heeft!

De filosofie van de micro op maat
In de basisuitvoering is de Acorn Electron een 

complete microcomputer; niet minder, maar ook niet meer. 
U kunt de Electron met uitbreidingspakketten uitbouwen in 
de richting die u zelf wenst. Dat wil dus zeggen dat u bij de 
Electron niet betaalt voor mogelijkheden die u toch nooit 
gebruikt.

Op dit moment zijn reeds verkrijgbaar de uitbreidingen 
Plus 1 en Plus 3 en de benodigde randapparaten. Plus 2, de 
uitbreiding voor toepassing in een netwerkconfiguratie is 
binnenkort leverbaar. En er staan nog meer uitbreidingen op 
stapel.

Het hart
Het hart van de Acorn Electron is de beroemde 

6502-processor, compleet met een geheugen van 64 Kbytes. 
De helft daarvan is ROM (Read Only Memory) en bevat het 
operating system en de BASIC interpreter. De andere helft 
is RAM (Random Access Memory) en staat u vrij ter 
beschikking.
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Twee duidelijke, Nederlandse handboeken 
De Acorn Electron wordt geleverd met twee 

instructieve handboeken. Wie verder wil gaan dan spelletjes 
en kant-en-klare programma's, vindt daarin de nodige 
informatie. Het ene geeft een gedetailleerde beschrijving van 
alles wat er met de Acorn Electron kan, laat zien hoe de
mogelijkheden gebruikt worden en geeft een aantal
duidelijke voorbeelden. 
Het andere behandelt het 
programmeren in BASIC 
en demonstreert hoe u 
efficiënt gestructureerde 
programma's schrijft. 
Samen vormen ze een 
ideale handleiding voor 
beginners en tegelijkertijd 
een "opfriscursus" voor 
een meer ervaren 
programmeur.



Processor
De centrale verwerkingseenheid van de Acorn 

Electron is een 2 MHz 6502 microprocessor.

Geheugen
U kunt beschikken over 64 Kbytes geheugenruimte: 

32K ROM (Read Only Memory) waarin het machine 
operating system is opgenomen en een BASIC interpreter, 
en 32K RAM (Random Acces Memory).

Ongeveer 3½K RAM is nodig voor het machine 
operating system, de rest is beschikbaar voor de "high 
resolution graphics" en de in te voeren programma's.

Beeldscherm
De Acorn Electron is zonder problemen aan te sluiten 

op de antenne-ingang van iedere kleuren-t.v. en brengt 16 
kleuren op het scherm. Het via een audioplug afgegeven 
signaal bestaat uit 625 beeldlijnen van 50 Hz, is volledig PAL 
gecodeerd en UHF gemoduleerd op kanaal 36. Een kabel 
van 2 meter voor de verbinding van de machine met de t.v. 
wordt meegeleverd.

Via een DIN-plug is een RGB-sync-signaal beschikbaar 
op TTL-niveau voor directe verbinding naar een 
kleurenmonitor.

Een tweede audioplug verschaft een composiet 
videosignaal.

De beschikbare kleuren zijn: zwart, wit, rood, groen, geel, blauw, magenta en 
cyaan.

Als toevoeging kunnen acht kleuren knipperend worden gekozen.

Mode
Grafische resolutie 

(punten)
Tekst resolutie 

(karakters x lijnen)
Aantal 
kleuren

Gebruikte 
RAM

0 640 x 256 80 x 32 2 20K
1 320 x 256 40 x 32 4 20K
2 160 x 256 20 x 32 16 20K
3 Alleen tekst 80 x 25 2 16K
4 320 x 256 40 x 32 2 10K
5 160 x 256 20 x 32 4 10K
6 Alleen tekst 40 x 25 2 8K

Er kunnen zeven displaymodes worden gebruikt, 
afhankelijk van de gewenste tekst- en grafische 
toepassingen. Elke mode vraagt een eigen hoeveelheid 
RAM.

De karakterset is compleet, dus mét kapitale en kleine 
letters en de complete set leestekens.

Naar wens is een aantal karakters vrij 
programmeerbaar. Tekst en graphics kunnen vrij door elkaar 
worden gebruikt, overal op het scherm. Dus niet alleen op 
de normale tekstposities. Afzonderlijke of overlappende tekst 
en grafische "Windows" kunnen door de gebruiker op iedere 
willekeurige plaats van het beeldscherm worden 
gedefinieerd.

Elk van deze Windows kan afzonderlijk worden 
gevuld, waarbij tekst binnen het window op en neer kan 
worden "gescrolled".

De software maakt het bovendien mogelijk om zeer 
snel lijnen te trekken en vakken te vullen met kleur. 
Daarnaast kan nog van een zeer snelle kleuromslag gebruik 
worden gemaakt.

Externe opslag
Voor het permanent opslaan van programma's kan een 

standaard cassetterecorder worden gebruikt. Automatische 
motorsturing is mogelijk als ook de cassetterecorder daarvoor is 
uitgerust. Hij wordt aangesloten met een 7-polige DIN-plug. De 
overdrachtssnelheid is 1200 baud volgens het standaard CUTS- 
toonsysteem.

Electron display modes

BBC-BASIC
De BASIC interpreter is exact gelijk aan degene die in de 

uiterst succesvolle BBC-microcomputer wordt gebruikt. In 
vergelijking met deze micro bevat de Electron iets minder 
accessoires, zodat enkele sporadisch voorkomende statements 
in een bestaand BBC-programma niet zonder meer kunnen 
worden uitgevoerd.

BBC-BASIC volgt de Microsoft-versie van BASIC op de 
voet, maar heeft bovendien veel krachtige extra mogelijkheden, 
zoals:
— lange variabelenamen
— integer, drijvende komma en stringvariabelen
— multi-dimensie integer, drijvende komma en string arrays 
— uitgebreide ondersteuning voor het verwerken van strings 
- IF . . . THEN . . . ELSE
- REPEAT . . . UNTIL
- PROCEDURES
— lokale variabelen
— multi-lijn integer, drijvende komma en stringfuncties 
— volledige herhaling van alle procedures en functies 
— opslag en invoer van programma's en gegevens op en van 

cassette
— zeer goede foutdetectie en -behandeling.

Speciale aandacht is gewijd aan de gemakkelijk 
hanteerbare verwerking van de uitgebreide kleuren- en 
geluidsmogelijkheden van de Acorn Electron.

Daar komt bij dat de Acorn Electron voorzien is van een 
ingebouwde 6502 assembler, waardoor de gebruiker naar 
hartelust BASIC en 6502 Assembly Language (machinetaal) kan 
combineren.

Toetsenbord 
De Acorn Electron heeft een 

QWERTY-toetsenbord met 56 toetsen. 
10 zijn er vrij programmeerbaar.
29 toetsen kunnen worden gebruikt 
om BASIC keywords met één druk op 
de knop in het programma in te 
voeren. Het toetsenbord is beveiligd 
tegen het indrukken van meer toetsen 
tegelijk en kent de z.g. "auto repeat"- 
functie.

MODE LOAD

DEC

RENUM

Uitbreiding
Aan de achterkant van de Acorn

Electron bevindt zich standaard een interface met verbindingsbus, 
waaraan op eenvoudige wijze uitbreidingssets kunnen worden 
aangesloten. Een speciale constructie zorgt voor een 
onverbrekelijke koppeling.

Afmetingen
Lengte 160 mm, breedte 340 mm, hoogte 65 mm.

Luidspreker
De interne luidspreker wordt aangestuurd vanuit een 

éénkanaalscircuit.
Het wordt bediend via vier software-kanalen. De BASIC 

interpreter biedt volop mogelijkheden voor toongeneratie.

Tijdklok
De Acorn Electron werkt met een onderbroken 

aangedreven tijdklok die in het machine operating system is 
ingebouwd en die kan worden gebruikt in relatie met de 
verstreken tijd. U kunt hem in de door u te schrijven 
programma's integreren, zowel op basis van "real time" als op 
basis van door uzelf te definiëren tijdmetingen.

Voeding
In de voeding van de Acorn Electron wordt voorzien 

door een transformator die simpelweg in de voedingsstekker is 
ingebouwd. De Acorn Electron is met drie meter kabel aan 
deze stekker verbonden.

De Acorn Electron werkt op 220 V. Het energieverbruik 
bedraagt minder dan 1 A.

ACORNSOFT

VIEWSHEET



er

Printer, joystick en module
De Acorn Electron Plus 1 is een uitbreiding voor de 

Acorn Electron micro die twee gereserveerde plaatsen bevat 
voor ROM-insteekmodules en aansluitingen voor joysticks en 
een printer.

De Acorn Electron Plus 1 verruimt de mogelijkheden
De joystick-aansluiting (geschikt voor 2 volledige joysticks 

of 4 paddles) opent ruime mogelijkheden voor allerlei spelletjes.
De printer-aansluiting maakt bovendien de weg vrij voor 

de meer serieuze toepassing van de Electron als bijvoorbeeld 
tekstverwerker of boekhoudhulp. Verder is een printer natuurlijk 
onontbeerlijk voor de ontleding van programma's. Ook kunt u 
zich creatief uitleven door het afdrukken van geprogrammeerde 
figuren in zwart-wit of met een daarvoor geschikte printer in 
kleur.

De mogelijkheid van insteekmodules
Maar het ware winstpunt van de Acorn Electron Plus 1 

zijn de beide module-insteekplaatsen. Daardoor kunt u uw 
Acorn Electron direct vanaf insteekmodules programmatuur 
toedienen.

Programma-invoer via insteekmodules is bijzonder 
gemakkelijk. Niet zoeken, niet wachten: insteekmodule in de 
Plus 1 en u kunt meteen aan de slag. Een uitkomst zowel voor 
zakelijke programma's als voor spelletjes!

Hardware-uitbreidingen
De Acorn Electron Plus 1 is ook geschikt voor de 

koppeling aan hardware-uitbreidingen. Op die manier voegt de
Plus 1 ongekende mogelijkheden toe aan de Acorn Electron. 
kunt bijvoorbeeld gebruik maken van de serieel werkende 
RS423 interface, die aansluiting geeft naar seriële printers, 
modems en andere computers. U kunt er zeker van zijn, dat 
nog veel meer hardware-uitbreidingen zullen komen!

u

Een aansluiting die geweldig klikt
De behuizing van de Plus 1 is in kleur en model 

nauwkeurig afgestemd op de Acorn Electron. De kast wordt 
aan de achterzijde van de computer gemonteerd.

Voor de voeding is geen extra snoer nodig. U draait met 
een munt twee schroeven aan en het resultaat is zowel 
technisch als esthetisch een fraai geheel.

Programmatuur in overvloed
Acorn heeft al een ruime keus in programma's op 

insteekmodule. Daar zijn enerverende spelletjes bij, educatieve 
programma's, zakelijke programma's (zoals tekstverwerking en 
calculatieprogramma's) en programmeertalen. In deze brochure 
vindt u er enkele, uw Acorn-dealer kan u er meer over 
vertellen.

Plus 1 compleet met handboek
De Acorn Electron Plus 1 wordt geleverd met een 

uitvoerig handboek dat u precies vertelt hoe de aansluiting 
gemaakt wordt en hoe u uw uitgebreide Electron optimaal 
gebruikt.

Technische gegeven s
Printer-aansluiting

De verbinding is geschikt voor Centronics-aansluiting; 
28-polige IDC-plug; volledig bestuurbaar via BBC-BASIC.

Joystick-aansluiting
Voor analoge invoer; A/D-omvormer 8-bits, 4-kanaals; 

15-polige plug, type D; volledig bestuurbaar via BBC-BASIC.

Module-insteekplaatsen
Speciaal ontworpen voor het laden van Acorn- 

insteekmodules (programmeertalen zoals PASCAL, LOGO, 
LISP etc. of programma's in BASIC).

Het voordeel van floppy disks
Als u van plan bent serieus met bestanden te gaan 

werken, schiet een recorder al gauw te kort.
Vanwege hun toegankelijkheid zijn floppy disks veel 

handiger voor de opslag van bestanden. Met floppy's is het 
mogelijk gegevens groepsgewijs in te lezen en direct na 
bewerking weer weg te schrijven. Dat betekent dat u in de 
praktijk van het muteren alleen de desbetreffende groep 
gegevens ter bewerking in het geheugen hebt en dat bespaart 
tijd.

Uitbreiding Plus 3 met floppy-station
De Acorn Electron Plus 3 breidt uw Acorn Electron uit 

met een opslagmedium voor gegevens en programma's dat vele 
voordelen biedt boven een cassetterecorder.

De Plus 3 bestaat uit een floppy-station voor 3,5-inch- 
floppy's en een controller. Met het nieuwe, krachtige ADFS 
(Advanced Disc Filing System) van Acorn voegt u per floppy 
meer dan 300 Kbytes opslagcapaciteit toe aan uw Acorn 
Electron.

Zonder overdrijven kan gesteld worden, dat met de 
uitbreiding Plus 3 uw Acorn Electron professionele allures krijgt!

3,5-inch-floppy's winnen terrein
Ze zijn compact, betrouwbaar en bieden de opgeslagen 

gegevens een optimale bescherming. 3,5-inch-floppy's vinden 
algemeen erkenning en zijn vanwege hun onmiskenbare 
voordelen sterk in opkomst.

Met demonstratiemateriaal

Meer uitbreidingen
Uit de serienaam "Plus" kunt u 
afleiden dat Acorn van plan is het 
niet te laten bij de Plus 1 en Plus 3

Gemakkelijke aansluiting
Op de Acorn Electron is de aansluiting voor de 

uitbreiding al aangebracht. U brengt het Plus 3-gedeelte aan en 
draait twee schroeven vast. Dat is alles.

U ziet, dat het floppy-station op een uiterst handige 
plaats zit en dat het geheel gemakkelijk verplaatsbaar blijft.

Acorn Electron Plus 1 en Plus 3
Eventueel kan het Plus 1-gedeelte achterop Plus 3 

aangesloten worden. Voor programma's als View en Viewsheet 
is dit een ideale configuratie. Plus 3 kan bovendien met een 
tweede floppy-station worden uitgebreid. Dit kan zowel een 
3,5-inch- als een 5,25-inch-station zijn.

De uitbreiding Plus 3 bevat een floppy met 
utility's en programma's die laten zien wat u 
met Acorn Electron Plus 3 kunt en hoe u 
er mee werkt.

die beide in deze brochure vermeld staan. 
De Acorn Electron Plus 2 voor de netwerktoepassing 
van de Acorn Electron is binnenkort leverbaar. En meer Plus
pakketten zullen volgen, zodat u uw Electron doelgericht kunt 
uitbouwen tot een micro op maat.



_____ __

Een grote keus die nog groeit en groeit

Leerzaam

commando voeren
over een ruimteschip of liever 
rustig een partijtje schaken? Met 
uw Electron hebt u het voor het kiezen. 
Bij de spellen die er zich voor lenen zijn de 
fantastische grafische mogelijkheden van de 
Electron geraffineerd uitgebuit, u zult versteld 
staan! En natuurlijk blijft ook de keus in spellen 
steeds groeien.

"Mijn spelen is leren en mijn leren is 
spelen", gevleugelde woorden waaraan door de 
computer een nieuwe inhoud is gegeven!

De educatieve programma's voor de 
Electron zijn ontwikkeld door onderwijskundigen. 
Zij zijn erin geslaagd de computer volledig, maar 
zonder al te veel nadruk te integreren in 
het leerproces.

De ruime mogelijkheden met kleur en 
geluid van de Electron bewijzen hier 
natuurlijk uitstekende diensten. Er zijn 
programma's verkrijgbaar op diverse niveaus.

In Engeland zijn de Acorn-computers 
ongelooflijk populair. Op 80 % van de Engelse 
scholen wordt er met Acorn-computers gewerkt 
en dat is de reden dat ze in betrekkelijk korte 
tijd in de meest uiteenlopende toepassingen 
gebruikt worden. Thuis en in bedrijven, op 
kantoren en laboratoria.

Op dit moment is reeds een enorme 
hoeveelheid programmatuur op bijna elk terrein 
beschikbaar. En voor een systeem dat zo wijd 
verbreid is, kan die hoeveelheid alleen nog maar 
groter en veelzijdiger worden!

Wat Nederland betreft: veel uitgeverijen 
en software-huizen zijn druk bezig met vertaling, 
aanpassing en ontwikkeling van Nederlandse 
software. Bij uw dealer kunt u zich steeds op de 
hoogte stellen van de nieuwste aanwinsten.

Zakelijk gebruik
Voor zakelijke toepassingen zijn er ook 

reeds de nodige programma's. Bijvoorbeeld 
View en Viewsheet.

Ook boekhoudprogramma's (debiteuren/ 
crediteuren — grootboekadministratie, factureren 
en voorraad) zijn beschikbaar.

Programmeurs kunnen zich uitleven met 
de verschillende programmeertalen.

Ontspannend
Wat wilt u: uw behendigheid testen, het

0,0

REM
110REM
128REM

1070
1888
1090 
1100 
1110
1120
1130

REM 
REM 
REM 
REM 
REM

1000
1018
1020
1030
1040

>VDU>LIST
100

CREEREN VAN EEN DIRECT 
GEORGANISEERD BESTAND 

VB:KLANTENBESTAND MET KLANT
NUMMER , NAAM, ADRES , WOONPLAATS

1050 REM * * * * * *
1060 OPEN#1;FD,0,D,"KLANTEN

INPUT N
IF H=99999 THEN 1158
INPUT N$,A$,W$
INPUT "AKKOORD 
IF J$="NEE" THEN 1070
SET#1;N
PRINT#1;N$,

1140 GOTO 1870
1150 CL0SE#1
1160 END1170 REM1180 REM



Met View is uw Acorn Electron uw rechterhand bij het 
schrijven van memo's, brieven, rapporten, lezingen, essays en 
zelfs van het boek dat u in uw achterhoofd hebt. Via het 
toetsenbord typt u de teksten in, het gebruik van een 
beeldscherm verschaft u een eerste mogelijkheid tot correctie, 
omdat daarop meteen verschijnt wat u typt. U verwijdert en 
wijzigt letters, woorden en passages met een druk op de knop.

Wat u ingetypt hebt, kunt u opslaan en bewaren. U kunt 
een printer de opgeslagen teksten net zo vaak op papier laten 
zetten als u zelf wilt. Zo'n standaardtekst kan met View worden 
gecombineerd met variabele naam- en adresbestanden, zodat u 
circulaires en uitnodigingen heel persoonlijk kunt richten.

Een greep uit de verdere mogelijkheden: een 
zoekopdracht voor het snel vinden en 
wijzigen van bepaalde woorden, 
automatische paginering, 
onderstrepen 
en vet 
schrift, 
variabele

ACORNSOFT

regelafstand. VIEW

Met duidelijke handleiding
View krijgt u geleverd als 16K ROM-insteekmodule met 

een korte, overzichtelijk inleiding die u aan de hand van 
voorbeelden snel met de verschillende mogelijkheden vertrouwd 
maakt, een uitvoerig handboek en een overzicht van de 
werking van de functietoetsen.

Viewsheet is een professioneel calculatieprogramma
Een uitstekend hulpmiddel voor de manager, een handig 

instrument in elke administratie, een onontbeerlijk programma 
bij wetenschappelijke berekeningen. Dit "spreadsheet"- 

programma helpt u razendsnel bij ingewikkelde calculaties.
Prognoses vaststellen, het berekenen van rendementen, 

het beoordelen van investeringen: het gebeurt allemaal 
binnen tienden van seconden.

Variërende gegevens worden snel met elkaar 
. vergeleken en doorgerekend. U bepaalt zelf welke

cijfers en formules worden gebruikt en hoe.
Viewsheet is een onmisbaar "elektronisch 

kladblok" dat u niet alleen veel tijd bespaart, 
maar dat u ook zekerheid geeft bij het nemen 

van belangrijke beslissingen. 

Gemakkelijk mee om te gaan 
Viewsheet is ook praktisch 

omdat u zeer snel zult 
doorzien hoe dit 
programma 
werkt. U 
krijgt het als 
16K ROM- 
insteekmodule thuis, 
compleet met een 
duidelijk handboek en een 
overzicht van de werking van 
de functietoetsen.

ACORNSOFT

VIEWSHEET

met LOGO

de mogelijkheden die de
Acorn Electron biedt

Dit LOGO is een door
Acorn aangepaste en uitgebreide 
versie en kan gebruikt worden

|||||^^ zowel op de BBC als op de
Electron. Er kan gewerkt worden 
met meerkleurige beelden. Als 

geluidsinstructies kunnen viertonige accoorden worden 
toegepast. Het programma maakt gebruik van grafische 
symbolen van verschillend formaat en van tekstvensters. Er is 
voorzien in in totaal meer dan 150 instructies waaronder de 
LOGO-opdrachten "rechts", "links", "voorwaarts", "achteruit" 
enz., maar ook nieuwe als "tijd", "doe-steeds", "harder" enz.

Programmeren als kinderspel
LOGO sluit aan bij de fantasie van het kind. Met kleuren 

en muziek wordt een spelsituatie gecreëerd waarin het 
ongemerkt bezig is met figuren, getallen en woorden, de 
basisbegrippen van rekenen en taal. Bovendien leert het op een 

heel elementaire wijze wat programmeren is.

Laat de schildpad maar lopen 
Met eenvoudige instructies 

stuurt het kind een schildpad 
over het scherm die een lichtend 
spoor achter zich laat. 
Daardoor ontstaan vormen en 
patronen die zelf bedacht en 
gemaakt worden. De stimulans 
van kleuren en lijnen brengt het 
kind er spelenderwijs toe een 
plannetje op te stellen dat in de 
aard der zaak niets anders is dan 
een heus computerprogramma.

LOGO voorziet in een 
steeds verdere uitbouw van de 
verworven vaardigheden. 
Daardoor is LOGO een ideale 
introductie voor kinderen tot de 
wereld waarin ze straks als 
volwassenen zullen leven.

De complete set
De LOGO wordt geleverd in een ROM-insteekmodule, 

compleet met handleiding en een overzicht van de werking van 
de functietoetsen.
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De programmeertaal PASCAL
PASCAL is ontworpen door Niklaus Wirth en vanaf de 

publikatie in 1970 mag deze programmeertaal zieh in een 
stijgende belangstelling verheugen. PASCAL is opgebouwd uit 
krachtige uitdrukkingen en leidt tot programma's met een 
duidelijke structuur. PASCAL leent zich in het bijzonder voor 
onderwijsdoeleinden.

Wat u krijgt
De set ISO-PASCAL wordt geleverd in ROM, met een 

beknopte handleiding specifiek voor het werken met ISO
PASCAL, een boek "Van BASIC naar PASCAL", en een 
complete "omscholingscursus" voor wie ervaring met BASIC 
heeft.

Voor een perfect beeld met een hoog oplossend 
vermogen is de Microvitec-monitor bij uitstek geschikt.

ISO-PASCAL van Acorn
De PASCAL-versie die Acorn ontwierp voor toepassing 

op de BBC en de Electron bestaat eigenlijk uit de internationale 
standaardversie uitgebreid met een aantal extra's. Omdat de 
BBC en de Electron zo'n rijk scala aan grafische en akoestische 
mogelijkheden bieden, moesten er 
instructies worden 
toegevoegd.

______

De kwaliteitseisen die Acorn aan een monitor stelt zijn hoog. 
Logisch, want de grafische mogelijkheden van de BBC en de 

Electron zijn zeer geavanceerd. De aan te sluiten 
beeldschermen dienen ze volledig uit te buiten.

De kleurenmonitorenserie van 
Microvitec is geheel voor de 
microcomputer geconstrueerd en voldoet 
volledig aan de gestelde eisen. Er zijn 
diverse keuzemogelijkheden, afhankelijk 
van oplossend vermogen en 
beeldschermgrootte. De modellen 
hebben een RGB- of RGB- én 
composiet/video-ingang. Bovendien zijn 
enkele typen voorzien van 
audiofaciliteiten, zodat ze ook in 
combinatie met een videorecorder en 
een videocamera kunnen worden 
gebruikt.

De volgende modellen zijn leverbaar:

Beeldschermgrootte 14" (inch) 20" (inch)

Type beeldbuis STANDARD MEDIUM HIGH STANDARD HIGH

Oplossend vermogen 452 653 895 505 904
(H x V) X X X X X

585 585 585 585 705
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De Riteman printers
Een printer is een onontbeerlijk onderdeel van elke 

computeropstelling van enige grootte.
Door de uitgebreide aansluitmogelijkheden van de BBC 

en de Electron is het koppelen van een printer aan deze 
microcomputers bijzonder eenvoudig. Zeer geschikt voor 
gebruik met deze Acorn-computers zijn de Riteman-printers.

Twee typen zijn leverbaar: de Riteman Personal Printer 
en de Riteman Business Printer.

Beide printers munten uit door een hoge snelheid, 
een uitgebreide letterset en een zeer degelijke 
constructie.

Technische gegevens
Riteman Personal Printer Riteman Business Printer

Printsnelheid
80 koloms, dot matrix, 9x9 
120/140/160 tekens per seconde

132 koloms, dot matrix 9x9
160 tekens per seconde

Karakterset
Uni- en bidirectioneel
Volledige 96 karakterset met onderkast,

Uni- en bidirectioneel
Volledige 96 karakterset met onderkast,

RAM-buffer

96 cursieve tekens, 
32 grafische bloktekens 
Epson compatible
1 regel (standaard)

96 cursieve tekens,
32 grafische bloktekens 
Epson compatible
2 Kb (standaard)

Interface

2 Kb bij 140 of 160 tekens per seconde 
(standaard)
Centronics 8-bits parallel (standaard)

8 Kb (extra leverbaar)
Centronics 8-bits parallel (standaard)

Papierdikte:

Serieel interface (extra leverbaar) 
300-9600 baud
Max. 3 kopieën 35 g/m2

Serieel interface (extra leverbaar) 
150 - 9600 baud
Max. 3 kopieën 35 g/m2
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