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Een electronische systeemmachine
met de geavanceerde mogelijkheden
van een minicomputer.
Geschikt voor verschillende administratieve
werkzaamheden.
Snel en betrouwbaar.
Gemakkelijk in te passen in nieuwe
of bestaande organisaties.

De HERMES DATA SYSTEM F5 is veelzijdig
Uniek

Veiligheid

Fakturering op elk gewenst
formulier, in sets of in
leparellovorm (in ketting).

de apparatuur behoeft niet
enige tijd buiten gebruik
gesteld te worden om een
konfiguratievergroting door
te voeren.
Niet een op maat gesneden
systeem, maar een «meegroeier».

de data blijven bewaard,
ook indién de stroomvoor
ziening uitvalt.

Debiteuren- en Crediteuren
administratie, eventueel
geïntegreerd met de
fakturering.
Hoofdboekhouding.
Voorraadbeheer in
hoeveelheden en waarde.

Loonadministratie, etc.

De HERMES DATA SYSTEM
F 5 is zeer gemakkelijk te
bedienen... en vraagt geen
speciale training.
De konstruktie van deze
organisatiemachine schept
de mogelijkheid ook
ACHTERAF:
uitbreiding te geven aan het
aantal geheugens, een
magnetic pick-up voor het
verwerken van magneetrekeningkaarten aan te
sluiten, een snelle 5-8
kanalen bandponser, in elke
gewenste kode aan te
koppelen.

Zeer flexibele
programmering.
Verwisselbare programmapanelen met meerdere
aansturings mogelijkheden.
256 programmastappen met
elk 60 functiekombinaties.

Display
De numerieke display
geeft de operator de moge
lijkheid om steeds het programmaverloop te volgen
en te kontroleren. Modern
van konceptie en met een
verbluffende duidelijkheid
wordt op de display de
programmapositie weer
gegeven.
De display vereenvoudigt
de bediening.

Snelschrijfeenheid.

De alpha-numerieke
HERMES PRINTER 400
heeft een schrijfsnelheid
tot 18 numerieke tekens
per seconde.
Technopica schrift met
2,54 spatiëring.
Als boekhoud- of boek
houd- faktureerautomaat
uitgerust met 45 cm brede
wagen.
Als faktureerautomaat met
38 of 47 cm brede wagen.
Funktioneel toetsenbord

internationaal tientoetsenbord, aparte funktietoetsen
voor programmabesturing,
teneinde b.v. in het pro
gramma in te grijpen, dan
wel dit te onderbreken, etc.
Vermenigvuldigen, delen,
optellen, aftrekken.
Alles onder handbereik van
de machine-operator.

Numerieke bandponser
een snelle 5-8 kanalen
bandponser, in elke
gewenste kode aan te
koppelen.
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Toepassingsmogelijkheden
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Voornaamste Eigenschappen
DATA-INVOER
Universeel numeriek
telmachine-toetsenbord,
inklusief 0-00-000.

GEHEUGEN/REKENEENHEID
8 tot 64 woordgeheugens
(splitsbaar).
Kapaciteit per splitsbaargeheugen : 15 numerieke
posities + algebraïsch
teken.
Geheugenselectie
drijvende komma.
Vermenigvuldigen —
optellen — aftrekken en
ook delen.
De geheugenkapaciteit kan
op elk gewenst moment
worden uitgebreid.

Snelschrijfeenheid.

Zeer flexibele
programmering.
Verwisselbare programmapanelen met
meerdere aansturings
mogelijkheden.
256 programmastappen met
elk 60 functiekombinaties.
Technologie

Ferrietkerngeheugens
Geïntegreerde schakeltechnieken : TTL-MOS.
Absolute zekerheid, dat alle
gegevens bewaard blijven
bij onderbreking/uitvallen
van de stroomvoorziening.

De alpha-numerieke
HERMES PRINTER 400
heeft een schrijfsnelheid
tot 18 numerieke tekens per
seconde.
Technopica schrift met
2,54 spatiëring.
Als boekhoud- of boekhoudfaktureerautomaat uitgerust
met 45 cm brede wagen.
Als faktureerautomaat met
38 of 47 cm brede wagen.

Formulierenverwerking
(naar keuze)

Monomatic : enkele, elek
tronische, automatische
voorsteekinrichting met
automatische regelvinder.
Bimatic : dubbele elektro
nische, automatische
voorsteekinrichting met
automatische regelvinder.
Formaliner: voor
verwerking van kettingformulieren.
Mogelijkheid van een split
in de wals.
Magneetrekeningkaarten
(naar keuze)
Numerieke vastlegging van
gegevens op kaarten met
een magneetstripgeheugen
van 4 of 8 splitsbare
woorden.
Waardoor een vergroting van
de geheugenkapaciteit
ontstaat.

HERMES PRECISA B.V.
Industrieweg 161

Rotterdam-West
Telefoon: <010} 37 86 22

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. behoudt zich het recht voor zonder enige
waarschuwing vooraf uiterlijk, eigenschappen en prijs van de machines te wijzigen.

Andere Hermes Produkten :
Automatische boekhoud
en faktureermachines ;
programmeerbare elek
tronische rekenmachines ;
randapparatuur voor data
processing.
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