
UNIVAC DCT 2000
DATACOMMUNICATIE 
TERMINAL

EEN WAARDEVOL 
INSTRUMENT IN 
EEN ONDERNEMING
Een onderneming kan een aantal verspreid 
gevestigde filialen, magazijnen of distributie- 
panten hebben. Door de aansluiting van deze 
locaties via een UNIVAC DCT 2000, kunnen 
bijvoorbeeld ordergegevens dagelijks of meerdere 
malen per dag ter verwerking naar een computer 
gezonden worden. Praktisch onmiddellijk kan deze 
vaststellen, welke goederen uit welke magazijnen 
geleverd dienen te worden en bijbehorende 
verzendinstructies naar hetzelfde DCT 2000 of 
naar andere (terug)zenden. Een DCT 2000 drukt 
verzendlijsten, routeslips, facturen en "bij" 
zijnde voorraadoverzichten af. Ponst tevens 
totaalkaarten voor locale verdere verwerking.

Een dergelijke nieuwe wijze van werken heeft als 
voordeel, dat aanpassingen aan bestelniveaus 
of correcties op allerlei dreigende of actuele 
afwijkingen, veel eerder gemaakt kunnen worden 
dan bij vroegere methoden. Op magazijnruimten 
kan heel veel geld bespaard worden. Ook op 
verzendkosten. De verkoopplanning kan, op 
bijzonder snel verkregen cijfers gebaseerd, 
voortdurend aangepast worden.

Met een DCT 2000 in alle of enkele geselecteerde 
vestigingen van een onderneming, kunnen gegevens 
over lonen, voorraden, inkopen, facturen en 
talloze andere soorten, kort na hun ontstaan, 
door een computer verwerkt worden.
Er komt een eind aan verwarring en vertraging. 
door verzending per post en door verlies of 
beschadiging. Wekelijkse financiële overzichten 
zijn nu op maandagmorgen in plaats van op 
woensdagmiddag gereed. In feite behoren 
dagelijkse overzichten tot de mogelijkheden.

Optimale planning van productie, inzet van 
arbeidskrachten, gebruik van machines en hun 
onderhoud, van de routing en aflevering van 
producten naar wijdverspreide plaatsen, dit 
alles ligt met het gebruik van een UNIVAC 
DCT 2000 erg voor de hand.
Ook het opzoeken van allerlei informatie in 
bijzonder omvangrijke bestanden - dichtbij 

of veraf zoals medische gegevens over 
ziektegevallen en patiënten, juridische 
informatie, statistisch materiaal, enz. 
kan met een DCT 2000 snel gebeuren. In 
ondernemingen, in ziekenhuizen, bij 
hogescholen, bij de overheid en elders.

In C030L, FORTRAN, ALGOL of een andere 
programmeertaal locaal geschreven programma’s, 
kunnen snel via een DCT 2000 naar een centrale 
computer gezonden worden voor compilatie en 
assemblage. Praktisch onmiddellijk komen de 
resultaten bij het DCT 2000 terug voor 
verder gebruik. Zodoende wordt bijzonder veel 
kostbare tijd tussen probleemstelling en 
oplossing bespaard.

Overzichten voor de leiding van een bedrijf, 
die een inzicht geven in de meest recente 
gang van zaken en alle facetten, inclusief 
trendanalyses en meer algemene handelsinformatie, 
kunnen met een DCT 2000 worden verkregen.

Andere mogelijkheden liggen op terreinen als: 
debiteuren- en crediteurenadministratie, 
credietbewaking, marktonderzoek, "Operations 
Research", beantwoording van door afnemers 
gestelde vragen ..... en bij praktisch alle
met gebruik van computers denkbare toepassingen!

WAT IS EEN UNIVAC DCT 2000?

Het DCT 2000 Datacommunicatie Terminal is een 
gecombineerde ponskaartlezer, ponsmachine en 
snelle regeldrukker, voorzien van een 
besturingseenheid en een bedieningspaneel. Via 
een telefoonlijn kan het informatie naar een 
centrale computer zenden. De computer verwerkt 
de ontvangen informatie zeer snel en retourneert 
resultaten via dezelfde telefoonlijn naar het 
DCT 2000.

De lezer/ponser kan 200 kaarten per minuut 
lezen en 75 kaarten in dezelfde tijd ponsen. 
Zijn minder dan 80 kolommen nodig, dan wordt 
de ponssnelheid proportioneel opgevoerd tot 
maximaal 200 kaarten per minuut. De regeldrukker 
kan maximaal 250 regels per minuut afdrukken.

De snelheid van de regeldrukker is afgestemd op 
de maximale hoeveelheid informatie welke een 
telefoonlijn kan dragen. Het UNIVAC DCT 2000 is 
een "low cost" eenheid, welke een onderneming in 
staat stelt meer informatie tegen lagere kosten 
te verwerken!
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HOE WORDT EEN DCT 2000 GEBRUIKT?

De computer kan een "conventionele" Batch 
Processing computer zijn, maar ook een "Real
Time" computer. Aan de eerstgenoemde zendt een 
DCT 2000 op vastgestelde tijdstippen de vooraf 
geaccumuleerde gegevens. Indien in samenhang 
met een "Real-Time" computer gebruikt kan een 
DCT 2000 ieder gewenst moment contact opnemen 
en worden de eigenschappen van een "Real-Time" 
systeem volledig gebruikt. Meerdere DCT 2000's 
kunnen in "Real-Time" toepassingen gelijktijdig 
informatie zenden en ontvangen. Gegevens zijn 
dus sneller centraal beschikbaar, hetgeen van 
grote waarde voor de bedrijfsvoering is.

Gebruikers van UNIVAC "Real-Time" rekencentra 
krijgen door het gebruik van het UNIVAC DCT 
2000 de verwerkingscapaciteit van een grote 
computer in eigen huis.

Het lezen van kaarten en het uitvoeren van 
resultaten op papier of in geponste kaarten 
geschieden in samenhang met de op afstand 
geinstalleerde grote computer. Telefoonlijnen 
zorgen voor alle verbindingen. Alle, ook bij 
het gebruik van een "eigen" computer zichtbare 
functies, geschieden dus ter plaatse; alleen de 

verwerking is een zaak van het elders 
gevestigde rekencentrum.

Deze verwerkingstechniek is voor de kleine en 
middelgrote onderneming daarom zo interessant, 
omdat het UNIVAC DCT 2000 zelf geen programme
ring vereist. Zij kunnen deze methode zowel 
voor administratieve als voor technisch- 
wetenschappelijke toepassingen gebruiken.

Een UNIVAC DCT 2000 brengt computercapaciteiten 
overal ter plaatse waar een telefoonaansluiting 
aanwezig is!

GROTE MATE VAN BEDRIJFSZEKERHEID.

Het UNIVAC Datacommunicatie Terminal, type 2000, 
bevat revolutionaire nieuwe microminiatuur 
electronische circuits. Dezelfde die men ook 
aantreft in de uiterst betrouwbare computers 
welke door UNIVAC ten behoeve van ruimtevaart- 
programma's worden geleverd. Deze circuits, 
ook wel geintegreerde circuits genoemd, 
overtreffen qua betrouwbaarheid veruit de meer 
gewone getranisitoriseerde circuits. Zij 
produceren nog veel minder warmte, gebruiken 
nóg minder stroom en zijn nóg minder gevoelig 
voor invloeden van buitenaf. Hun bedrijfszeker
heid wordt in jaren uitgedrukt. Niet in maanden 
of weken.

VERSCHEIDENHEID VAN DRUKWERKEN

Een verscheidenheid van lettersoorten en 
combinaties van alfabetische en numerieke tekens 
is bij het DCT 2000 verkrijgbaar. Om van 
lettertype te veranderen behoeft men niets 
anders te doen dan de afdrukstang door een 
andere te verwisselen. Dit kost minder dan 1 
minuut!

Iedere afdrukstang heeft 63 verschillende tekens 
en er kunnen 80 tekens op een regel afgedrukt 
worden. Naar keuze van de gebruiker kan dit 
aantal tot 128 of 132 tekens per regel uitgebreid 
worden.

Lettersoorten zijn onder andere: de UNIVAC 
standaard-letterset, IBM 407 en 1403 types, plus 
speciale lettersoorten voor vreemde talen en 
mathematische symbolen. UNIVAC biedt een 
lettersoort voor iedere speciale toepassing!

EENVOUDIG TE BEDIENEN

Het UNIVAC DCT 2000 Datacommunicatie Terminal 
is uiterst eenvoudig te bedienen. Er is op geen 
enkele wijze programmering nodig; slechts een 
paar instructies in de centrale computer zorgen 

voor de communicatie. Het bedienende personeel 
behoeft alleen een instructie-handboekje te 
lezen en kan reeds na een paar uur met het DCT 
2000 werken.

SPECIALE VOORZIENINGEN

Het vandaag bestelde UNIVAC DCT 2000 kan na 
aflevering nog met een aanzienlijk aantal 
speciale inrichtingen uitgerust worden. De 
aanpassing aan veranderende eisen en wensen is 
dus direct, maar ook in de toekomst, mogelijk. 
De speciale inrichtingen zijn bijvoorbeeld: 
automatische foutcontrole en heruitzending, 
ontvangst/meldings-systeem, onbediende werking, 
"off-line" afdrukken van ponskaarten, enz.

Indien alleen snel afdrukken wordt verlangd, 
kan de regeldrukker als een afzonderlijke 
machine aangeschaft worden.

GEMAAKT MET EXPANSIE VOOR OGEN

Indien de behoeften van een onderneming 
veranderen of uitbreiden, kan het DCT 2000 met 
weinig kosten ter plaatse hieraan aangepast 
worden. Door het aanbrengen van een extra 
invoer/uitvoerkanaal bijvoorbeeld. Hierdoor 
kan praktisch ieder gewenst perifeer component 
aan het DCT 2000 gekoppeld worden.
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UNIVAC HEEFT DE MEESTE 
ERVARING IN COMPUTER- 
COMMUNICATIESYSTEMEN
Het UNIVAC DCT 2000 is het resultaat van een 
uitgebreide research en de in de praktijk 
uiterst betrouwbaar gebleken werking van een 
verscheidenheid van door UNIVAC vervaardigde 
communicatiesystemen.

Vele tientallen middelgrote en grote UNIVAC 
"time-sharing" computers, met diverse 
communicatievoorzieningen, werken dag in 
dag uit over de gehele wereld. Bij allerlei 
bedrijven en overheidsinstellingen. Vele 
tientallen systemen moeten nog geinstalleerd 
worden: bij luchtvaartondernemingen, 
spaarbanken, productie-ondernemingen, 
computer service-bureaus, enz., enz.

telefonisch contact leidt datatransmissie in....

snelle gedrukte uitvoer....

Lees/ponseenheid:

- voor 80-koloms ponskaarten

- leessnelheid: maximaal 200 kaarten per minuut, 
kolom-voor-kolom

- ponssnelheid: afhankelijk van aantal kolommen 
per kaart, 75 tot 200 kaarten 
per minuut

- foto-electrisch leesstation

- invoermagazijn: 1.200 kaarten

- 2 aflegmagazijnen: 850 kaarten ieder

- extra: controle op ponsen 
Regeldrukker:

- verwisselbare typestang

- afdruksnelheid: maximaal 250 regels per 
minuut

- aantal posities per regel: 80, uit te breiden 
tot 128, eventueel tot 132

- 63 afdruktekens
Besturingseenheid:

- ASCII of UNIVAC 1004/5 DLT 1/3 compatibel

- synchrone transmissie, 2000 of 2.400 Baud

- duplex, 2 of 4 draads

- 2 vertalers: 80-koloms kaartcode naar 
ASCII of XS3 
ASCII of XS3 naar 80-koloms 
kaartcode

- voegt transmissie controle-tekens tussen en 
decodeert deze

- buffers: 128 tekens

- blok-voor-blok transmissie: 80 of 128 tekens

- bevestigt ontvangst van ieder blok; verwacht 
bevestiging van verzonden blokken

- ingebouwde "message simulator"

Een onderneming kan één of meer computers 
gebruiken. Zij kan ook, via een 
communicatienetwerk, verbindingen onderhouden, 
met één grote en een aantal satellietcomputers. 
Indien één van de gedecentraliseerde locaties 
geen directe toegang heeft tot de computer, 
dan kunnen de beslissingen van vandaag nooit 
op basis van alle feiten van vandaag genomen 
worden!

Met een UNIVAC DCT 2000 in iedere locatie, 
kennen de verbindingen geen zwakke plekken 
meer.... alle gegevens over het gehele 
bedrijfsgebeuren worden sneller dan ooit 
verkregen.

UNIVAC-specialisten staan ter beschikking van 
die ondernemingen, welke een analyse van hun 
behoeften aan datacommunicatie wensen. In 
bepaalde gevallen zal blijken dat men met een 
UNIVAC DCT 2000 kan volstaan waar 
oorspronkelijk aan een computer gedacht werd.

Alle wetenswaardigheden over het DCT 2000 en 
over de verscheidenheid van andere UNIVAC 
datacommunicatievoorzleningen, worden op 
verzoek gaarne verstrekt.

UNIVAC JOHANNES VERMEERSTRAAT 7 ( MUSEUMPLEIN )
AMSTERDAM-ZUID, TELEFOON: 020-73 32 32

LOUIZALAAN 130a BRUSSEL 5, TELEFOON: 02-49 21 18
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