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De computer en micrografie
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U weet welke mogelijkheden de 
computer in uw organisatie heeft. 
Wist u ook, dat microfilm een effi
ciënt medium is voor het vastleg
gen van documenten en terugzoe
ken van documentbeelden?

Thans is het mogelijk een compu
ter en de voordelen van microfilm 
aan elkaar te koppelen, zodat beide 
media een nieuwe fase in raadple
ging van informatie inleiden: Image 
Processing.

Image Processing met 
Computer Assistentie
Gekoppeld aan een computer bete
kenen de Kodak IMT-terminals een 
grote vooruitgang in informatiever
werking: Image Processing met 
Computer Assistentie, on-line of 
off-line.

Wist u dat u de meeste componenten voor een 
Image Processingsysteem al in huis heeft?

Sneller raadplegen van 
documenten
Microfilm dient als opslagmedium 
van de documenten in de vorm van 
een microfilmarchief. De computer 
functioneert als opslagmedium van 
de zoekgegevens van elk docu- 
mentbeeld uit het microfilmarchief 
van de actuele gegevens. De com
puter 'vertelt' de IMT-microbeeld 
terminal waar een bepaald micro- 
filmbeeld kan worden gevonden; 
dit geschiedt in seconden. Met de 
Kodak IMT (Intelligente Microbeeld 
Terminal) is het mogelijk efficiënt 
documentbeelden te raadplegen.

Uw toekomst met 
micrografie
Door de on-line koppeling van mi
crografie en een computer kunnen 
deze beide media optimaal met el
kaar communiceren; Image Pro
cessing met Computer Assistentie 
(CAR) is hiervan het resultaat. Eén 
van de vele mogelijkheden van 

deze koppeling is on-line gege- 
venscorrectie. Een andere moge
lijkheid om de voordelen van 
Image Processing met Computer 
Assistentie te benutten, bestaat uit 
een 'gedistribueerd Image Proces
sing netwerk'. Bij een dergelijk net
werk kunnen enkele microbeeld 
terminals het raadplegen afhande
len, terwijl hiervoor vroeger een 
groot aantal terminals was vereist. 
Een Kodak IMT-150 microbeeld 
terminal kan aan aanvragen van 
verscheidene on-line terminals vol
doen.

Er zijn veel argumenten om het 
vastleggen, opslaan en terugzoe
ken van documenten te automati
seren. U kunt even snel en gemak
kelijk beschikken over uw micro- 
filmbeelden als over uw on-line ge
gevens. Kodak IMT-150 micro
beeld terminals kunnen te allen tij
de worden ingezet, wanneer u dit 
wilt.
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Hoe werkt uw computer 
terminal met de 
microbeeld terminal 
samen?
Door de on-line koppeling van uw 
computer terminal via de Kodak 
CAR-interface module met de IMT- 
microbeeld terminal, kan uw com
puter met de IMT communiceren 
en de raadpleegprocedure bestu
ren.

De computer kan een mainframe 
zijn die bij routine gegevens
verwerking wordt toegepast. Uw 

computer kan echter ook een mini
computer zijn, die is gekoppeld aan 
een mainframe, een stand-alone 
minicomputer of een time-shared 
computer. Uw computer terminal 
kan een beeldscherm terminal 
(CRT) of een printer terminal zijn, 
afhankelijk van uw organisatie.

Via een verzoek op uw computer 
terminal zoekt de computer in de 
on-line file voor de actuele gege
vens. Deze opgevraagde gegevens 
worden met het zoekgegeven van 
elk bijbehorend documentbeeld op 

de computerterminal getoond. 
Wanneer de door de terminal ge
projecteerde gegevens niet vol
doende zijn voor het beantwoorden 
van een vraag, kan een referentie 
naar het brondocument nodig zijn. 
De operator selecteert vervolgens 
het door de terminal aangegeven 
filmmagazijn en plaatst dit in de 
IMT-microbeeld terminal. De mi
crobeeld terminal zoekt automa
tisch d.m.v. computerbesturing en 
projecteert in enkele seconden het 
document.

Een verzoek:
U wilt bijvoorbeeld uitvoerige in
formatie hebben over een verzeke
ringspolis. Wat is de hoogte van de 
verzekerde som? Hoeveel artikelen 
zijn geleverd? Welke technische 
gegevens stonden in een brief?
Hoe zijn de betalingsvoorwaarden?

Antwoord:
Op verzoek geeft de computer op 
de computerterminal de huidige 
gegevens aan.
Algemene informatie wordt aange
geven. Van elk transactiedocument 

wordt gelijktijdig op de computer 
terminal het microfilmzoekgegeven 
(magazijn- en beeldnummer) aan
gegeven. Gedetailleerde informatie 
over het document is nu nodig.

Lokatie: Microfilmmagazijn 19, 
beeld 133. De operator selecteert 
het Kodak Ektamate-magazijn nr. 
19, plaatst het in de IMT-micro- 
beeld terminal en automatisch 
wordt beeldnummer 133 geprojec
teerd. Wanneer een afdruk op pa
pier nodig is, behoeft de operator 
slechts een knop op de IMT-150 

microbeeld terminal in te drukken.

Elke Kodak IMT-150 microbeeld 
terminal is geschikt om als intel
ligente computer periferie te func
tioneren. Wordt de Kodak CAR-in
terface module toegevoegd, dan 
kunt u Image Processing met Com
puter Assistentie gaan toepassen.

Uw computer terminal Uw microbeeld terminal



Overweeg 
microfilm bij het 
opzetten van uw 
informatie- 
management
planning

Bij planning op lange termijn voor 
implementatie van informatie 
systemen is Image Processing een 
onmisbaar hulpmiddel.

Image Processing met Computer 
Assistentie
betekent tegen geringe kosten, 
produktief en efficiënt raadplegen 
in vergelijking met magnetische 
raadpleegmethoden. Image 
Processing gekoppeld aan een dy
namische magneetopslag is thans 
realiteit geworden met de Kodak 
IMT-150 microbeeld terminals.

Image Processing met Computer 
Assistentie
van Kodak betekent de integratie 
van microfilm in een zich steeds 
veranderende elektronische we
reld; een machtige, nieuwe techno
logie die nieuwe wegen ontsluit 
voor een beter informatiesysteem.

On-line 
gegevens
correctie

Figuur 2 toont een vereenvoudigde 
on-line gegevenscorrectie met de 
Kodak CAR-interface module en de 
Kodak IMT-150 microbeeld termi
nal.

Door de koppeling van de Kodak 
IMT-150 microbeeld terminal en de 
gegevenscorrectie terminal wor
den de niet-geaccepteerde gege
vens op de terminal geprojecteerd. 
Tegelijkertijd verschijnt op de mi
crobeeld terminal het beeld van het 
document dat de fout heeft veroor
zaakt. Deze procedure verbetert de 
produktiviteit van de gegevenscor
rectie aanzienlijk.

Op verzoek kan via de IMT-150 mi
crobeeld terminal een afdruk op 
papier van de documentbeelden 
worden verkregen, welke verder

Figuur 2bewerkt moeten worden alvorens 
ze opnieuw in te voeren.
Dezelfde film, die voor on-line ge
gevenscorrectie wordt vereist, kan 
tevens voor informatiedoeleinden 
op een later tijdstip worden ge
bruikt. Dit betekent, dat één film 
twee belangrijke functies verricht.

Image 
Processing 
met Computer 
Assistentie
Figuur 1 toont een schema van een 
Image Processing-systeem met 
computer assistentie. Een docu- 
mentbeeld wordt op microfilm op
geslagen. Alle documenten worden 
ongesorteerd of in groepen voor 
gegevensvastlegging verfilmd.

Elke film krijgt een nummer toege
wezen. De documenten worden 
voor gegevensvastlegging, verwer
king en afwerking doorgezonden. 
Tijdens de gegevensvastlegging 
worden een film- en beeldnummer 
ingevoerd of automatisch tijdens 
de invoer door de software toege
kend.

De zoekgegevens van de micro- 
filmbeelden worden d.m.v. COM 
(Computer Output on Microfilm), of

via de terminal verstrekt. De output 
van deze zoekgegevens maakt het 
raadplegen met de Kodak IMT-150 
microbeeld terminal mogelijk.

Figuur 1
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Gedistribueerde 
Image 
Processing

Intelligente microbeeld terminals 
zoals de Kodak IMT-150, kunnen 
de belasting op de hoofdcomputer 
verminderen, zodat deze voor an
dere taken kan worden ingezet.

Figuur 3 toont een gedistribueerd 
Image Processing-schema waar 
slechts enkele microbeeld termi
nals zijn vereist om aan de beeld- 
raadpleegverzoeken van vele on
line computer terminals te voldoen.

Voorbeeld:
80 tot 85% van alle verzoeken kan 
door on-line opgeslagen gegevens 
worden beantwoord. 15 tot 20% 
van de verzoeken vereist het raad
plegen of een afdruk op papier van 
het brondocument. Bij een derge
lijk verbindingsnetwerk accepteert 
de IMT-150 microbeeld terminal

Figuur 3

maximaal 40 zoekgegevens, welke 
de hoofdcomputer aan de IMT-150 
microbeeld terminal heeft doorge
geven. De hoofdcomputer behoeft 
nu niet voor elk specifiek antwoord 
in actie te komen.

Voordelen:
• Antwoordtijd wordt verkort.
• De operator kan op de werkplek 

blijven.
• Hogere produktiviteit.
• Minder kosten.
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Magnetische 
of microfilm
opslag?
Wat is uw 
toekomst? 
Magnetische opslag 
Bij magnetische beeldopslag 
(scanning ca. 75 punten per cm) 
zijn voor een A4-document 4 mil
joen beeldelementen vereist. Wan
neer berekeningen met 75% com
pressie en 10 bits per byte worden 
gebruikt, kan een 300 megabyte 
magneetschijf ca. 3.000 A4-docu- 
menten opslaan. Een massa-ge- 
heugen kan ca. 5 miljoen docu
menten opslaan.

Beeldopslag
30.000 A4-documenten kunnen 
permanent in een Kodak Ektamate- 
filmmagazijn van 10 x 10 x 2,5 cm 
worden opgeslagen tegen een rela
tief lage prijs. Een filmmagazijn 
heeft evenveel opslagcapaciteit als 
een 10 x 300 megabyte schijf. Een 
groot microfilmarchief met een 
grondoppervlak van 43 x 43 cm, 
kan 9 miljoen microfilmbeelden 
voor direct raadplegen bevatten. 
De Kodak IMT-150 microbeeld ter
minal projecteert het microfilm- 
beeld en levert met één druk op de 
knop een afdruk op papier van uit
stekende kwaliteit.

Wilt u meer weten over Image Pro
cessing met Computer Assistentie 
als toepassingsmogelijkheid in uw 
specifieke bedrijfssituatie? Laat 
dan de Kodak-specialisten komen: 
zij kunnen u er alles over vertellen 
of een praktijkdemonstratie in ons 
microfilm voorlichtings- en infor
matiecentrum te Odijk voor u ar
rangeren. Belt u in dat geval even: 
03405-51 33.

Technische 
gegevens
Afmetingen: 
hoogte ca. 51 cm 
breedte ca. 89 cm 
diepte ca. 48 cm.

Gegevensdrager:
16 mm rolfilm met tel-kenmerken 
(blips) codering; negatief of posi
tief; zilver, diazo, vesiculair in elke 
dikte van 1.5 tot 6 mils.

Filminvoer:
automatische filminvoer met 
Kodak Ektamate-magazijnen, reel 
adapters en Ektamate A-magazij- 
nen.

Beeidtransport:
automatisch, direct; transportsnel- 
heid max. 4,57 m/sec.

Leesscherm:
30 x 30 cm; reflectievrij; 
geel/groen; lichtkap.

Objectieven:
8 verwisselbare objectieven met 
vergrotingsfactoren naar keuze van 
16, 20,24,32, 34,40,43 en 48 (als 
accessoire leverbaar).

Roterend prisma:
beeldrotatie 360°.

Afdrukprocédé:
fotothermografisch op Kodak-pa
pier; papierafdrukken naar keuze 
tussen A4- of A5-formaat.

Elektrische aansluiting:
220 V ± 10%, 50/60 Hz; voldoet 
aan de internationale veiligheids
normen volgens VDE.

Omgeving:
temperatuur 18,5-30°C;
relatieve vochtigheid 15-76%.

Warmtedissipatie:
ca. 3 kJ/h (2800 BTU).

Gewicht:
ca. 67 kg.

Kodak Nederland B.V., Afdeling Microfilm Bedrijfssystemen, Zeisterweg 1, 3984 NH ODIJK 
Telefoon 03405 - 5911, Postbus 1000, 3970 BA DRIEBERGEN-RIJSENBURG

H0/040019/4000/0382 Kodak, CAR, Ektamate en IMT-150 zijn beschermde handelsmerken.
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