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Automatiseren begint met een Philips Office Computer.
Met een P 350 Office Computer beschikt u over een modern
systeem voor uw complete administratie. Daarmee kunt u auto
matiseren zonder personeelsproblemen te creëren, want uw
eigen medewerkers kunnen snel uw Office Computer bedienen.
Een Philips Office Computer heeft een flexibele programmering,
een compacte bouw en een gunstige prijs/prestatieverhouding.
Hij past in uw bedrijf, in uw kantoor en in uw budget.

Magneetbandkaart:
In de magneetband zijn gegevens
opgeslagen, die telkens In de
bewerking terugkeren, bijvoor
beeld debiteurennummer, saldo,
naam, adres, woonplaats van een
debiteur, voorraad, bestelniveau,
minimum voorraad van artikelen,
enz.

Als u voor een Philips Office
Computer gaat zitten, dan
kunt u zich direkt voorstellen
waarom uw medewerkers zo
graag met dit systeem van
Philips willen werken.
Degene die de Office Com
puter bedient neemt uit
zichzelf een juiste werk
houding aan. De toetsen
borden bevinden zich op
optimale werkhoogte en de
verschuifbare documenten
houder voor boekingsstukken
maakt voortdurende hoofd
bewegingen overbodig.

Inrichting voor magneetbandkaarten:
De magneetband wordt bij het
intrekken van de kaart afgetast en
de gelezen gegevens worden in
het geheugen van de Office Com
puter opgenomen en verwerkt. De
gemuteerde gegevens worden op
de magneetband vastgelegd.

Bedieningslampen:
Steeds ziet degene die de Office
Computer bedient, wat het pro
gramma van hem verwacht: het
numeriek of alfabetisch toetsen
bord bedienen, een kaart in de
voorsteekinrichting plaatsen, enz.
Documentenhouder:
Boekingsstukken, bestelbonnen,
magazijnbonnen, e.d. liggen op een
verschuifbare documentenhouder.

Programmalezer:
Programma’s worden snel gelezen
en In het geheugen van de Office
Computer opgenomen. U kunt de
programma’s steeds aanpassen
aan een nieuw administratief
beleid, nieuwe artikelen, of nieuwe
belastingen.
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De bediening van de Office
Computer is eenvoudig. Een over
zichtelijk paneel met bedieningslampen geeft aan of een toetsen
bord moet worden bediend, of er
een kaart in de voorsteekinrichting
moet worden geplaatst, enz.
Invoer van gegevens geschiedt
door bediening van standaard
toetsenborden.

Elke Philips Office Computer is
ingericht voor het verwerken van
kettingformulieren. Daarop kan
bijvoorbeeld beleidsinformatie
worden geschreven, de gegevens
die wij „directiecijfers” noemen:
een overzicht van de verkopen per
vertegenwoordiger, een lijst van de
omzetten per artikelgroep, artikelen
die moeten worden besteld, enz.

Elke Office Computer heeft
verschuifbare geleiders voor
formulieren en kaarten, waarmee
snel en eenvoudig verschillende
formaten kunnen worden ingesteld.
Uwfakturen passen erin, ook uw
debiteurenkaarten, uwvoorraadkaarten en loonslips. Met een
Office Computer kunt u immers uw
gehele administratie doen: uw
fakturering met misschien parallel
daarmee uw voorraadadministratie,
en verder uw hoofdadministratie,
de loonberekeningen tot en met
het invullen van loonslips en be
taalopdrachten aan een bank.

Tevreden medewerkers:
U hoeft geen speciale automatiserings-deskundige In dienst te
nemen. Uw eigen medewerkers
kunnen de Office Computer be
dienen. Door controles in het
programma en door gebruik van
magneetbandkaarten worden
bedieningsfouten tegengegaan.
Uw eigen drukwerk:
Met een Office Computer
kunt u automatiseren en toch
uw eigen drukwerk handhaven.
U kunt uw klanten een ver
trouwde faktuur toezenden,
en zelf de rekeningkaarten
blijven inzien wanneer u dat
wenst.
Direktiecijfers:
Veel analyses, statistische
overzichten en andere beleids
informatie, waarover grote onder
nemingen beschikken door hun
grote computersystemen, kunt u
krijgen van uw Office Computer.
Daardoor kunt u sneller reageren
op veranderingen in de markt.

Effektieve programma’s:
Omdat de programmering van de
Philips Office Computers een
voudig is, kunnen er ook effektieve
programma’s worden geschreven.
Programma’s zijn vastgelegd in
ponskaarten of in een magneetbandcassette.

Met een Philips Office Computer op Uw kantoor
bent U zeker van vijf voordelen

Uitbouw van uw systeem:
Indien u met de Philips Office
Computer meer administratieve
werkzaamheden wilt automati
seren, kunt u het geheugen uit
breiden en allerlei randapparatuur
aansluiten. Er moet heel wat
gebeuren eer u uit een Philips
Office Computer bent gegroeid.
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Een Philips Office Computer
is welkom in uw kantoor
Een Philips Office Computer
bespaart uw medewerkers heel
wat werk. Werken met een boek
houdmachine en faktureermachine
gaat betrekkelijk langzaam, en
vraagt veel routinehandelingen
van degenen die deze machines
bedienen. Daarom bestaat dan het
gevaar, dat de aandacht verslapt
en de kans op fouten groter wordt.
Daardoor moet weer vaak werk
worden gecorrigeerd, wat het
tempo drukt. Langzaam maarzeker
ontstaat er dan een achterstand.

Deze sleur kunt u doorbreken
met een Philips Office Computer.
Die neemt veel routinewerk over,
zoals invoeren van artikelomschrijvingen en prijzen, BTWpercentages, klantenkortingen in
fakturen, speciale loonberekeningen, enz. Al deze gegevens
kunnen in het geheugen van de
Office Computer worden opge
nomen. Tijdens het bijwerken van
rekeningkaarten controleert de
Office Computer zelf automatisch
of het juiste saldo wordt overge
nomen, en of een mutatie op de
juiste kaart wordt geboekt.
Bedieningslampen geven aan wat
degene die de Office Computer

bedient moet doen: het numerieke
of alfabetische toesenbord be
dienen, een kaart of formulier in
de voorsteekinrichting plaatsen,
enz. Alle administratieve werk
zaamheden worden nu sneller
verricht, en daarom is het werken
met een Office Computer afwis
selend. De ene dag faktureren en
misschien parallel daarmee de
debiteurenadministratie en voor
raadadministratie bijwerken.
De volgende dag de grootboekadministratie bijwerken en lonen
berekenen, enz.
Magneetbandkaarten
Magneetbandkaarten zijn gewone
rekeningkaarten met op de rand
een magneetband, waarin ge
gevens kunnen worden vastge
legd. Dat kan bijvoorbeeld het
rekeningnummer, het oude saldo,

cumulatieve omzet, naam, adres en
woonplaats van een debiteur
betreffen. Deze gegevens worden
door de Office Computer auto
matisch gelezen, gecontroleerd
en in de boekingsprocedure
opgenomen. Door gebruik van
magneetbandkaarten kan dus
toetsenbediening worden beperkt.
Degene die het toetsenbord be
dient hoeft alleen nog maar
variabele gegevens in te voeren.
Ook instellen van de kaart op de
juiste regelhoogte geschiedt
automatisch. Op deze wijze worden
vergissingen uitgesloten. Boven
dien geschiedt het boeken door de
automatische invoer van gegevens
aanmerkelijk sneller. Door gebruik
van magneetbandkaarten kunt u
over het vertrouwde historische
overzicht van rekeningen blijven
beschikken.

De gegevens die in de magneetband zijn
opgeslagen, worden gelezen, gecontro
leerd en dan in het geheugen opgenomen.
Andere gegevens worden door bediening
van het toetsenbord ingevoerd.

Met behulp van ferrietpoeder kan de
magnetische vastlegging van gegevens
zichtbaar worden gemaakt. Bijvoorbeeld:
naam, adres, woonplaats, debiteuren
nummer, saldo, cumulatief totaal e.d.
van een debiteur, het aantal regels dat
de kaart in de voorsteekinrichting moet
worden ingetrokken, enz.

Office Computers met magneet
bandkaarten
In vele bedrijfsorganisaties waar
bijwerken van bestanden een grote
rol speelt, is een Office Computer
met magneetbandkaarten op zijn
plaats. Toch heeft elk bedrijf weer
andere behoeften wat betreft
capaciteit van de magneetband,
breedte van de voorsteekinrichtingen, aantal kettingformulierenbanen, geheugen
capaciteit, randapparatuur, e.d.
Bij de opzet van de serie P 350
Office Computers heeft Philips
daar rekening mee gehouden,
zodat u het model Office Computer
kunt kiezen dat u nodig hebt. De
opslagcapaciteit van de magneetbandkaart kan tussen 64 en 672
tekens liggen en u kunt kiezen
tussen een en twee inrichtingen
voor kettingformulieren. De voorsteekinrichtingen voor magneet
bandkaarten en formulieren zijn
instelbaar voor alle formaten.
Welke versie u ook kiest,
u kunt altijd vertrouwen op een
snelle en zekere overdracht van
de gegevens die in de magneet
band zijn opgeslagen. U beschikt
dan over gegevensbestanden die
voor ieder leesbaar zijn en toch
een snelle automatische invoer van
informatie mogelijk maken.
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Gegevens over gefaktureerde artikelen
kunnen tijdens het faktureren in band
worden geponst en in een Philips reken
centrum verder worden verwerkt voor
onder meer een gedetailleerde analyse
van verkopen.

Uw eigen drukwerk
U wilt snel en efficiënt faktureren,
en toch voorkomen, dat uw klanten
een onpersoonlijke „computerfaktuur” krijgen met een onduide
lijke indeling.
Als u een Philips Office Computer
inzet voor uw fakturering kunt u
in principe het drukwerk dat u nu
gebruikt handhaven. De deskun
digen van Philips zullen u mogelijk
wel een wat andere indeling
adviseren als daarmee sneller kan
worden gewerkt. Wellicht geven
zij u in overweging uw fakturen
in de vorm van kettingformulieren
te bestellen. Dan bestaat voor u
tevens de mogelijkheid grote
aantallen fakturen met hoge snel
heid te produceren door een
aangesloten sneldrukker.
Ook uw rekeningkaarten worden
met een Office Computer sneller
bijgewerkt dan met de hand of met
een boekhoudmachine. Bovendien
worden de boekingen automatisch
gecontroleerd.
Loonslips, voorraadlijsten, debi
teurenkaarten, automatisch ge
schreven aanmaningen, al die
kaarten en formulieren kunnen
door de Office Computer worden
geschreven en toch het indivduele
karakter en image van uw bedrijf
uitdragen.
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Brongegevens

Direktiecijfers
Grote ondernemingen beschikken
vaak over actuele beleidsinformatie
door hun grote computersystemen.
Voor kleine en middelgrote be
drijven bleven de benodigde
gegevens dikwijls in de admini
stratie verborgen. Als ze eenmaal
waren opgespoord en geanaly
seerd, waren ze vaak niet meer
actueel. Zulke gegevens kunnen
veel besparen als u er tijdig over
beschikt. Met een Philips Office
Computer kunt u snel over de
meest recente informatie
beschikken, want uw hele
administratie wordt nu sneller
bijgehouden. Daarom kunnen nu
actuele cijfers worden afgeleid,
die wij „direktiecijfers” hebben
genoemd en die de richting van
nieuwe ontwikkelingen aangeven.

Fakturen en andere dokumenten
naar klant

Waar nodig kunt u bijsturen en uw
bedrijfsbeleid aanpassen.
Stel dat met een P 350 Office
Computer dagelijks de verkopen
van de vorige dag worden gefaktureerd en dat met behulp van een
aangesloten ponser kaarten als
„bijprodukt” worden geponst.
Dagelijks na het faktureren kunnen
die ponskaarten in een gekoppelde
kaartlezer worden geplaatst. De
geponste gegevens worden dan
geanalyseerd en een sneldrukker
drukt een overzicht van bijvoor
beeld de artikelen waarvan de
verkopen in de lopende maand
bijzonder snel stijgen, de artikelen
die achterblijven, de filialen die wel
licht extra verkoopondersteuning
nodig hebben, en verdere beleids
informatie.

Direktiecijfers

Dezelfde ponskaarten kunnen
tevens worden gebruikt om de
debiteuren- en voorraadadmini
stratie bij te werken.
U kunt uw direktiecijfers even
gedetailleerd of even beknopt
krijgen als u wilt. Als u bezig bent
een speciale verkoopaktie van een
bepaald artikel voor te bereiden
en u wilt weten welke klanten dit
artikel kopen, dan ontvangt u bij
uw direktiecijfers een overzicht
van die klanten en de door hen
gekochte hoeveelheden.
Zo kunt u ook op de hoogte
blijven van de bestellingen van
uw dubieuze debiteuren.
U hoeft niet langer dat ene ge
geven dat u nodig hebt te zoeken
uit een massa andere gegevens
die u niet interesseren.

Het ís mogelijk om twee formulierbanen
te gebruiken. Op één baan kan dan bij
voorbeeld een voorraadoverzicht worden
geschreven. De ander is een „memo voor
de direktie" waarop direktiecijfers worden
geschreven.

Fakturen en andere dokumenten
naar klant
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Tegen relatief geringe meerkosten wordt
de verwerkingscapaciteit van een Office
Computer aanzienlijk uitgebreid door
aansluiten van randapparatuur voor
magneetschijven, magneetbandcassettes,
magneetbandkaarten, ponskaarten en
van een sneldrukker.

Effektieve programmering
Het programmeersysteem van de
Philips Office Computer is ont
worpen naar specifikaties die aan
de programmeerpraktijk zijn
ontleend. Het is dus geen
rechtstreeks uitvloeisel van de
technische conceptie.
Vandaar, dat met een betrekkelijk
gering aantal eenvoudige basis
instructies complexe problemen
kunnen worden geprogrammeerd.
Dit betekent dat programma’s voor
de P 350 Office Computers
bijzonder effektief kunnen zijn.
Voor u betekent dit, dat u geen
Office Computer met een grotere
geheugencapaciteit behoeft aan
te schaffen dan u strikt nodig hebt.

In tientallen landen zijn vele
duizenden cursisten volgens
moderne methoden van kennis
overdracht vertrouwd gemaakt
met de Philips Office Computers.
Als een van uw medewerkers zo’n
cursus heeft gevolgd, kunt u in
samenspel met het Ondersteuningscentrum van Philips in
eigen beheer uw administratie
gaan automatiseren. In het
Ondersteuningscentrum staan
deskundigen en apparatuur gereed
om uw medewerkers te adviseren
bij het analyseren van uw admini
stratie en het schrijven van
programma’s.
Deze vorm van samenwerking
garandeert dat uw medewerkers
snel in de problematiek van de
automatisering worden ingewerkt.
Ook in de toekomst kunnen zij
dan uw specifieke wensen in de
programma’s voor uw Office Com
puter opnemen. Bovendien kan
het Philips Ondersteunings
centrum adviseren op het gebied
van standaardprogrammatuur.
Er zijn standaardprogramma’s
voor Office Computers in de programmatheek van Philips, die
misschien ook voor u toepasbaar
zijn. Een derde mogelijkheid is om
de programma’s voor uw Office
Computer te laten schrijven door
programmeurs van Philips.
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Opleidingsinstituten en ondersteuningscentra
te Londen, Amsterdam, Siegen (Duitsland),
Parijs en Brussel.

Uitbouw van uw systeem
Automatiseren begint met een
Philips Office Computer.
Die kunt u uitbreiden tot u beschikt
over een heel syteem met rand
apparatuur. Hierboven is zo’n
systeem met mogelijkheden tot
communicatie met een groot
computersysteem, zowel via lijn
verbinding (on-line) als via
informatiedragers (off-line)
afgebeeld.

Beginnen met zo’n uitgebreid
systeem zult u waarschijnlijk niet.
De Philips Office Computers zijn
echter voorbereid op systemen
van zo’n omvang. U hoeft niet mèèr
apparatuur aan te schaffen dan u
nu nodig hebt. U kunt randappara
tuur aansluiten naarmate u
behoefte voelt aan uitvoer in de
vorm van informatiedragers,
snellere invoer, meer interne of
externe geheugencapaciteit.

Philips heeft allerlei randappara
tuur ontwikkeld voor gebruik van
ponskaarten, ponsband, maar ook
van informatiedragers die snel
worden verwerkt als magneetbandcassettes en magneetschijven. Het
magneetschijvengeheugen kan
grote hoeveelheden gegevens op
nemen, die direct toegankelijk zijn.

Magneetbandkaarten
Communicatie

Beneden kaartenponser en kaartenlezer,
rechts bandponser en bandlezer.

Overige aansluitbare randappara
tuur betreft geheugeneenheden
om de capaciteit van het interne
geheugen van de Office Computer
uit te breiden, alsmede magneetbandcassettes voor programma’s
en gegevensbestanden.
Een verdere stap tot uitbreiding
van uw administratief systeem is
het laten verwerken van pons
banden en ponskaarten in een
Philips rekencentrum.
Op welke wijze u uw administratie
nog verder wilt automatiseren,
Philips levert u de apparatuur,
programmatuur en kennis.
https://classic.technology

Links een sneldrukker, rechts een
schijfeenheid.

Vijf schijfeenheden kunnen aan
een Office Computer worden
aangesloten, wat een aanzienlijke
uitbreiding van de geheugen
capaciteit betekent.
Ook de uitvoer van informatie kan
worden versneld; daarvoor is een
sneldrukker beschikbaar. Deze
kan eveneens worden gebruikt in
gevallen dat de Office Computer
als terminal van een groot com
putersysteem fungeert.

Automatiseren begint met een Philips Office Computer.
Als u er aan toe bent uw administratie te automatiseren,
doet u verstandig contact op te nemen met een van de
verkoopkantoren van Philips-Electrologica Nederland N.V.

Philips-Electrologica Nederland N.V.
Hoofdkantoor:
De Horst 4,
Postbus 2408,
Den Haag,
Telefoon: (070) 81 45 71.

Kantoor Amsterdam:
Keizersgracht 700,
Telefoon: (020) 22 3717.
Kantoor Rotterdam:
Schiekade 133a,
Telefoon: (010) 2451 86.

Kantoor Eindhoven:
Zernikestraat 2,
Telefoon: (040) 43 38 92.

Een Philips Office Computer met een
inrichting voor magneetbandkaarten, een
kaartenlezer, een sneldrukker en een
schijvengeheugen van vijf eenheden.

Kantoor Arnhem:
Bergstraat 35-III,
Telefoon: (085) 425241.

Kantoor Groningen:
Bilderdijklaan 2-I,
Telefoon: (050) 57101.
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