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80
0 De VYDEC 1800 voldoet aan de eisen die tegen

woordig gesteld worden aan tekstverwerkende 
systemen. In iedere 1800 bevindt zich standaard 
het VYDEC INFORMATION MANAGEMENT 
SYSTEM. Dat bestaat uit vier software modules 
die een uitbreiding geven aan de veelzijdigheid 
van de informatie verwerking.

Uitbreiding van het software pakket (IMS), gekop
peld aan de produktiviteit van de reeds 
bestaande VYDEC systemen, met eigenschappen 
zoals Full Page Screen, dubbele Disc-Drive en 
Daisy Wheel printer, maken de 1800 tot een gea
vanceerde tekstverwerker.

De 1800 is volledig uitwisselbaar met de andere 
VYDEC systemen en biedt bovendien vele kom
munikatie mogelijkheden.

SOFTWARE EIGENSCHAPPEN

HET VYDEC INFORMATION 
MANAGEMENT SYSTEM

— gegevens verwerking
— door middel van sleutels selekteren van 

gegevens
— samenstellen van dokumenten met varia

bele teksten
— rekenfunktie met decimale tabulatie
— samenstellen van dokumenten met globale 

«search and replace».

De mogelijkheden, die de «software» 
bieden zijn:

Automatisch kantlijnen instellen, herpagineren 
Automatisch nummering: van pagina’s, onder 

en/of boven aan de pagina
Automatische wagenterugloop
Automatisch inspringen van paragrafen
Het kiezen door middel van sleutels vanuit de 

data base
Aanmaak van gegevens/display/dupliceren 
Decimaal tabelleren van getallen en bedragen 
Vierkants-telling van kolommen 
Uitbreiding met rekenfunkties 
Calculator mogelijkheid
Opstellen en samenvoegen van formulieren 
Behandelen van formulieren 
Samenvoegen van alinea’s
Opzoeken, vervangen en weghalen van tekst 
(«Search and replace»)

SPECIFICATIES EDITOR

Beeldscherm volledig A4 formaat (64 regels) 
Aantal tekens per regel: 96
Visuele Bell Set, linker- en rechter kantlijn
Trace Mode
Formulieren mode
Een optie om brede formulieren op uw scherm te 

verkrijgen — 160 tékens per regel
Normaal schrijfmachine-toetsenbord
Aparte funktietoetsen 
Keyboard naar keuze 
Dubbele disc-drive 
Automatisch dupliceren van discs 
Super- en/of subscript 
Onbeperkt invoegen 
Foreground/background verwerking.

SPECIFICATIES VAN DE PRINTER

10 , 12 pitch
Snelheid 45 tekens per sekonde
13 .2” of 26.4” daisy wheel printer
Regelafstand - 1, 1,5 of 2
Gelijktijdig printen en onderlijnen
Printen, opslaan, of beide
Print-automatisch sub- en/of superscript 
Backspace funktie
Automatisch uitvullen
Mogelijkheid tot onderbreking van de printer 
Automatisch uitdraaien van dokument 
Terug naar startpositie
Enkele en dubbele onderlijning.

KOMMUNIKATIE MOGELIJKHEDEN

2741 Interface
Computer Batch Interface
A-synchroon VYDEC naar VYDEC
VYDEC naar QYX kommunikatie
Telex interface
TTY

VOORDELEN

De VYDEC 1800 is ontworpen om aan alle 
niveaus van tekstverwerking te voldoen, zowel 
voor grote als kleinere ondernemingen. Met zijn 
uitgebreide «software» mogelijkheden is deze 
tekstverwerker in staat de meest uitgebreide toe
passingen te realiseren.

Ook met de introduktie van de 1800 handhaaft 
VYDEC het «gebruikers-vriendelijke» bedienings
gemak, welke reeds jarenlang een kenmerk is 
van de VYDEC systemen.

HET VYDEC INFORMATION 
MANAGEMENT SYSTEM

GEGEVENS VERWERKING

Random/sequentieel toegankelijk en/of bijwerken 
van de data base en index.

Maakt lijsten van variabele gegevens, die tussen
gevoegd moeten worden in de tekst of maakt 
extra lijsten door middel van het kiezen uit speci
fieke velden.

Korrigeert van te voren opgemaakte lijsten zoals: 
toevoegen, verwijderen, veranderen of dupliceren.

Selektie via sleutel: op volgorde onderzoeken van 
de data base, volgens de opgegeven sleutel.

Toepassingen: faktuur-overzichten, personeelsge
gevens, bibliotheek-veranderingen, inventarisatie 
lijsten, index van dokumenten, proces ondersteu
ning e.d.

VERZAMELEN VAN DOKUMENTEN

Gebruik bij korrespondentie: selekteert variabelen 
(records of velden binnen het gegeven) om 
samen te voegen in standaard dokumenten.

Behandeling van formulieren: voegt geselek- 
teerde variabele gegevens samen in verschillende 
formulieren van afwijkend formaat.

Neemt op/drukt samengevoegde tekst af.

Voegt alinea’s snel aan elkaar om nieuwe doku
menten te kreëren.

Toepassingen: dokumenten die herhaaldelijk 
identieke elementen moeten bevatten. Bijvoor
beeld: rechtskundige kontrakten en persoonlijke 
brieven (direct mail).

REKENKUNDIGE MODULE

Decimale rangschikking : onder elkaar zetten van 
kolommen gedurende of na het inbrengen.

Verplaatst kolommen naar links of naar rechts.

Vertikaal optellen van kolommen, horizontale 
berekeningen.

Rekenmogelijkheden: optellen, aftrekken, verme
nigvuldigen, delen en sub- en hoofdtotaal.

Een 16 cijferig telwerk (accumulator).

Toepassingen : vierkants kontroles, fakturering, 
debiteuren, salarissen, overzichten, balansen, pro
duktiviteit, analyses, uitstaande orders, verplichtin
gen.
HET OPMAKEN VAN DOKUMENTEN

Automatische bladnummering, herpagineren, toe
voegen van kop- en sluitregels.

Keuze uit kantlijnen en het automatisch ertussen 
plaatsen.

OPZOEKEN EN VERPLAATSEN C.Q. 
VERVANGEN

Het opzoeken en verplaatsen c.g. vervangen tot 
max. 50 regels tekst per keer in het dokument.

Onbeperkte regellengte voor het opzoeken en 
verplaatsen c.q. vervangen.

Verwijdert geselekteerde regels uit het dokument.

Verzorgt afsluiting van de regel en wagen
terugloop.

Gebruik van hoofd- en kleine letters.

Automatisch tussenvoegen van nieuwe pagina’s.

Toepassingen : dokumenten, waarbij tussenvoe
ging, vervanging of verwijderen van veel variabele 
gegevens vereist is.

ANDERE 1800 VOORDELEN

TEKSTVERWERKER

Gemakkelijk in het korrigeren van moeilijke opga
ven.

Volledig A4 overzicht op het scherm voor terugle
zen, alvorens af te drukken.

Gelijktijdige in- en uitvoer.

Dubbele disc-drive.

Mogelijkheid voor verzenden en dupliceren.

Mogelijkheid om een serie tabellen naast elkaar 
te plaatsen, door middel van een «wide option» 
van 160 tekens.

TOETSENBORD

Verkrijgbaar in het duits, frans, zwitsers-duits, zwit- 
sers-frans, meertalig toetsenbord en engels.

ANDERE TOEPASSINGEN

Wetenschappelijke toepassingen; bijvoorbeeld 
chemische formules, technische vergelijkingen of 
algebraïsche aantekeningen.

Periodiek up-to-date houden van gegevens voor 
bestaande formulieren zoals, verzendlijsten, inven
tarisatielijsten etc.

Toepassingen met behulp van kettingformulieren, 
waar variabele teksten op de juiste plaats tussen
gevoegd moeten worden.
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BEELDSCHERM

Grootte
Aantal tekens per 

regel
Regels per pagina 
Tekens geheugen 
Tekens buffer 
Opbouw van 

tekens
Opnemen 
Fosfor

TOETSENBORD

Type
Aantal
Ontwerp

DISKETTE

Grootte 
Kapaciteiten

Snelheid

PRINTER

Snelheid
Type stijl

Lint

TEMPERATUUR

28,5 x 22,5 cm

96, Brede dokumenten
64 
4093
92 standaard

Vector techniek 
Synchronisch 
P31, groen

Elecktronisch, N-Key
74 toetsen
Standaard toetsenbord met 

funktietoetsen

8” diameter
120 pagina’s, elk van 4093 

tekens. Twee extra pagina’s 
voor tijdelijke opslag

1 sekonde opwarmtijd

45 tekens per sekonde
10 of 12 pitch, verschillende 

lettertypes verkrijgbaar
cassette, carbon

Temperatuur van de omgeving 10°C tot 40°C
Vochtigheidsgraad 5 tot 80%

GEWICHT

CRT Console 132 kg
Printer 38 kg
Kastje 34 kg
Linker en rechter paneel 5 kg
Totaal 209 kg
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AFMETINGEN

Hoogte 70 cm
CRT Console 86 cm breed x 78 cm diep
Printer 79 cm breed x 51 cm diep
Kastje 38 cm breed x 51 cm diep

BEDIENINGSEIGENSCHAPPEN

Cursor posities

Qpmaak

Teksten formeren

Gegevens verwerking

Omhoog, omlaag, links, 
rechts en «home»

Tekens weghalen, tekens 
bijvoegen, regels weg
halen, regels bijvoegen 
einde van de regel weg
halen, scherm schoon
maken, onderlijnen, 
pagina einde

Bell Set, Instellen tabs, 
tussen de kantlijnen 
plaatsen, trace, enkel 
spoor, dubbel spoor, 10 
tekens c.q 12 tekens per 
inch, regelteller, cursor 
positie, rechte rechter 
kantlijn, formulieren

Opnemen, lezen, bewaren, 
oproepen, pagina einde, 
print, dupliceren

220 Volt ±10% 50 Hz, 
9.0 Ampere 
3200 BTU/HR

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Wisselstroom

VYDEC NEDERLAND b.v.

Stationsplein 74 A 
2011 LM HAARLEM
Tel. : (023) 31 95 35
Telex : 41 952
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