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Systeem 3 Model 6
Een efficiënte tredmolen 
voor uw bedrijf

De tredmolen in de tekening iaat u in een oog
opslag zien hoe de orderverwerking met 
Systeem 3 Model 6 gebeurt.

Boeken van hetAfschrijven van Noteren van de Berekening Berekening van Berekening van Het maken vanOpzoeken van

Elk bedrijf heeft zijn tredmolens, de 
kringlopen van handelingen die alsmaar 
terugkomen.
Het opzoeken van gegevens, het 
berekenen van prijzen, van kortingen, 
van de BTW, het maken van een factuur, 
van een pakbon, het boeken op de 
debiteurenrekening, het afboeken van 
de voorraden. Voor elke order opnieuw. 
Vervelend en vermoeiend?
Hebt u weleens een computer verveeld 
en vermoeid zien raken van tredmolen- 
werk? Daarom kunt u Systeem 3 Model 6 
zo goed gebruiken. Voor tredmolenwerk, 
dat hij efficiënt, snel en betrouwbaar 
doet. Zonder fouten.

Dit kan Systeem 3 Model 6 voor u doen 
Factureren en pakbonnen maken. En de 
voorraadadministratie bijhouden. Factuur
bedragen boeken in de debiteuren
administratie, de BTW berekenen en op een 
aparte rekening boeken. U kunt overzichten 
krijgen van voorraden, achterstallige debi
teuren, van verkoopcijfers naar verschillende 
gezichtspunten. En al die overzichten zijn bij 
tot op het moment dat u erom vraagt. Omdat 
met Model 6 het bedrijfsgebeuren en het 
administreren daarvan één gebeuren kunnen 
zijn. Model 6 kan ook voor technische en 
wetenschappelijke berekeningen worden 
ingeschakeld. Calculators behoeven dan niet 
alleen minder tijd te besteden aan allerlei 
ingewikkelde berekeningen, maar Model 6 
kan in veel meer decimalen rekenen zonder 
ocit in tijdnood te komen.

Hoe werkt Systeem 3 Model 6 voor u? 
Tredmolens, of het nu patiëntenadministratie, 
ingewikkelde berekeningen of orderver
werking betreft, kenmerken zich bijna altijd 
door de drie volgende fasen: 
het opzoeken van gegevens 
het berekenen van gegevens 
het vastleggen van berekende en/of 
opgezochte gegevens.

Het opzoeken van gegevens
Hoeveel kaartsystemen, klappers en catalogi 
worden per dag niet op verschillende 
afdelingen geraadpleegd? Hoeveel uren 

worden niet besteed - of gaan zij verloren - 
aan het bijwerken van identieke of bijna 
identieke kaartsystemen? Hoe vaak worden 
daarbij fouten gemaakt? En hoeveel tijd gaat 
er zitten in controles?
Systeem 3 Model 6 heeft voor al die opberg
systemen en de daarmee gepaard gaande 
opzoekproblemen een oplossing en dat is het 
schijfgeheugen. Daarop kunnen alle gegevens 
worden vastgelegd en onmiddellijk worden 
teruggevonden. Naam, adres en woonplaats 
van de klant, de kortingen die hij geniet, zijn 
kredietlimiet, de door hem gewenste lever
dagen en tijden. De voorraden, artikelom- 
schrijvingen, hoeveelheden en de prijzen per 
eenheid en de bestelpunten, het zijn gegevens 
die u op dit schijfgeheugen moeiteloos kwijt 
kunt zonder die ooit kwijt te raken. Dit is één 
kant van het schijfgeheugen, de andere kant is 
hoe vindt de computer de gegevens terug en 
hoe kunt u over de gegevens beschikken?

Het schijfgeheugen
De standaarduitvoering van het schijf
geheugen bestaat uit twee schijven, die boven 
elkaar gemonteerd zijn op een as. Het opper
vlak van de schijven is voorzien van 
magnetiseerbare sporen in de vorm van 
concentrische cirkels. Een lees-schrijfkop kan 
elke plaats op elk spoor direct bereiken. De 
schijven draaien namelijk met grote snelheid 
rond en de kop kan zich ongeveer op dezelfde 
wijze als de arm van een pickup verplaatsen. 
Zo is elk gegeven onmiddellijk bereikbaar. 
Standaard kan het schijfgeheugen 2,45 
miljoen tekens bevatten. De capaciteit kan 
worden uitgebreid tot 4,9-7,35 of 9,88 miljoen 
tekens. De bovenste schijf van het schijf
geheugen is in een handomdraai te verwisselen 
waardoor u in de praktijk over een onbeperkte 
capaciteit kunt beschikken.

De voordelen van het schijfgeheugen
Wat is het voordeel om al uw kaartsystemen 
waar u nu zo maar, op elk moment bij kunt, op 
een schijfgeheugen vast te leggen, waarop je 
niets kunt zien?
Allereerst is er de directe toegankelijkheid. 
Elke afdeling kan gespecificeerde antwoorden 
krijgen naar het gewenste gezichtspunt. 
Een bron van fouten, de duplicering van
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gegevens voor verschillende kaartsystemen is 
daarmee opgeheven. De tijdsverschillen tussen 
het bijwerken van de verschillende kaart
systemen verdwijnen eveneens.
Iedereen werkt met dezelfde gegevens, die bij 
zijn tot op het moment van opvragen.
De stroom papier door het bedrijf kunt u 
drastisch verminderen. De normale kaarten 
kunnen zoek zijn, verkeerd opgeborgen, ter 
controle op een andere afdeling of bij de 
accountant. In een schijfgeheugen zijn geen 
gegevens zoek. Model 6 verschaft u ogen
blikkelijk elk gegeven of een compleet over
zicht, keurig netjes afgedrukt of geprojecteerd 
op een beeldscherm. Een belangrijk voordeel 
is ook dat een mutatie slechts eenmaal 
behoeft te worden opgegeven en dan in de 
computer bewaard blijft tot hij in alle van 
belang zijnde bestanden is verwerkt. Order
verwerking geeft mutaties in de voorraden, 
maar het betekent ook bijboeken op de 
debiteuren en de verschuldigde BTW op een 
rekening zetten. Model 6 doet dat zonder dat 
u elke keer de gegevens behoeft in te voeren.

Het berekenen van gegevens
Systeem 3 Model 6 kan diverse berekeningen 
uitvoeren. Dat gaat volgens een vast 
programma - de tredmolen - van vermenig
vuldigen van hoeveelheid met prijs der 
eenheid, het optellen van subtotalen, het 
berekenen van kortingen. Verder kunnen 
gegevens met elkaar worden vergeleken. U 
kunt met een eenvoudig te bedienen toetsen
bord mutaties invoeren. Elk ingetoetst gegeven 
wordt tegelijk afgedrukt op een controlelijst. 
Bovendien kan Model 6 bepaalde controles 
uitvoeren op de ingevoerde mutaties.

Het vastleggen van gegevens
Gegevens die uit het geheugen zijn gehaald 
en de uitkomsten van berekeningen moeten in 
een voor de mens leesbare vorm worden 
vastgelegd. Daarvoor zijn diverse afdruk- 
eenheden. Deze kunnen bijvoorbeeld op een 
factuur en een pakbon de naam, het adres en 
de woonplaats van de klant vermelden, verder 
kunnen op de factuur subtotalen, eindtotalen, 
kortingen en de BTW worden afgedrukt.
Maar u kunt meer laten afdrukken. De inkoop
afdeling kan dagelijks een lijst krijgen van alle 
artikelen die beneden hun bestelpunt zijn 
gekomen, compleet met alle gegevens voor 
de nieuwe bestelling. U kunt een voorraad- 
overzicht in stuks en geld krijgen, een lijst van 
openstaande posten gesplitst naar ouderdom, 
één, twee of drie maanden oud. Berekende 
gegevens worden natuurlijk ook weer vast
gelegd op het schijfgeheugen. Daarnaast kunt 
u deze gegevens ook laten vastleggen op 
boekingskaarten. Het is iets meer werk, maar 
het gaat met Model 6 snel en betrouwbaar. 
Er is een speciale afdrukeenheid voor.

Praktisch boekhouden met Model 6
De basisvastlegging van het bedrijfsgebeuren 
kenmerkt zich meestal door drie fasen: 
1. De orderverwerking: facturering en pakbon 

maken.

2. De voorraadadministratie, het boeken van 
binnengekomen goederen, retouren en van 
de verkopen.

3. De debiteurenadministratie: het boeken van 
facturen en betalingen.

De orderverwerking : De gegevens worden 
via het toetsenbord per orderregel ingevoerd. 
De computer drukt de regel af op een lijst. 
Correcties worden onmiddellijk aangebracht 
waarna de gecorrigeerde regel wordt 
afgedrukt. Bij het klantnummer worden 
(verkort) naam, adres en woonplaats 
vermeld, bij het artikelnummer de omschrijving, 
de bestelde hoeveelheid en de prijs per 
eenheid. Als er niet voldoende voorraad is 
drukt de computer de nog aanwezige hoeveel
heid af. Pas nadat de regel is goedgekeurd 
wordt deze in het werkgeheugen vastgelegd. 
Alle orders worden op deze wijze achter elkaar 
ingevoerd en gecontroleerd. Daarna maakt de 
computer de facturen, houdt rekening met 
kortingen, en vervaardigt pakbonnen. De 
BTW wordt apart in het geheugen bewaard en 
geboekt op de BTW-rekening. De ingevoerde 
gegevens en resultaten blijven in het geheugen 
totdat zij in alle administraties zijn verwerkt. 
Elk gegeven wordt dus maar een keer ingevoerd. 
De voorraadadministratie: alleen de 
hoeveelheden en artikelnummers van de 
binnengekomen goederen worden per regel 
ingevoerd. Alle regels worden stuk voor stuk 
afgedrukt. Per regel kan worden gecorrigeerd. 
Daarna worden de hoeveelheden in de 
voorraadadministratie bijgeboekt en worden de 
aantallen van de nog in het werkgeheugen 
aanwezige facturen afgeboekt.
De debiteurenadministratie: de gegevens 
van de betalingen worden achter elkaar per 
regel ingetoetst. De computer drukt per regel 
de gegevens af ter controle. Na correctie en 
akkoord volgt vastlegging in het geheugen. 
Nadat dit voor alle betalingen is gebeurd boekt 
Systeem 3 Model 6 alle betalingen en de nog 
in het werkgeheugen aanwezige factuur
bedragen op de juiste debiteurenrekeningen. 
Overzichten: Systeem 3 Model 6 kan meer 
voor u doen dan het verzorgen van de 
administratie. Het kan een proefbalans maken, 
u kunt snel allerlei overzichten naar verschillen
de gezichtspunten krijgen. Openstaande 
posten gesplitst naar ouderdom. Omzetsnel- 
heid van artikelen en artikelgroepen. Over
zichten van voorraden in aantallen en geld. 
Beeldscherm en schijfgeheugen: aan 
Systeem 3 Model 6 kan een beeldscherm 
worden gekoppeld. Daarmee kunt u ook tijdens 
de verwerking gegevens opvragen over voor
raden, debiteuren, enzovoorts.
Boekingskaarten: Systeem 3 Model 6 kan 
voor de vastlegging van gegevens op boekings
kaarten een lijst maken van de debiteuren en 
artikelen die mutaties hebben ondergaan in de 
volgorde waarin de boekingskaarten staan. Het 
lichten en terugzetten van de kaarten gaat 
hierdoor bijzonder snel en eenvoudig. Aan het 
eind van de dag gaan deze kaarten stuk voor 
stuk in de boekingskaarteenheid, waarna de 
mutaties in de saldi worden aangebracht.
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Systeem 3 Model 6 
voor technische berekeningen

Technici, calculators, wetenschaps
mensen, ingenieurs, managers - hoog
gekwalificeerde specialisten - zien de 
tijd die zij aan oorspronkelijk en creatief 
werk kunnen besteden, hoe langer hoe 
korter worden. Vraagstukken met veel 
rekenwerk en complexe problemen 
vergen veel van hun tijd o.a. ook voor 
het doorrekenen van alternatieven.

Ook een technische computer
Systeem 3 Model 6 is er niet alleen voor uw 
administratie, maar ook voor technische 
vraagstukken en ingewikkelde berekeningen. 
Cash flow-vraagstukken, marketingprognoses, 
kostprijsberekeningen, 'financial base rate' 
calculaties, het zijn voorbeelden van wat u 
met Systeem 3 Model 6 kunt doen.

De computer zonder wachtkamer
De technische man hoeft niet te wachten; 
zonder omwegen kan hij met Model 6 werken. 
Vragen invoeren en antwoorden krijgen zonder 
dat er programmabladen en ponskaarten aan 
te pas komen. Rechtstreeks via een toetsen
bord werkt hij met de computer problemen uit 
in een continu verlopend proces waarbij alle 
variabelen worden ingevoerd en de computer 
de optimale oplossing geeft. De taal daarbij is 
BASIC. Met als bijzonder groot voordeel dat 
Model 6 de uitkomsten in een groot aantal 
decimalen nauwkeurig kan berekenen zonder 
een groot tijdverlies. Vraagstukken die proef
ondervindelijk moeten worden opgelost 
kunnen nu zonder veel tijd te besteden aan het 
doorrekenen van varianten en alternatieven 
worden afgewerkt.
Oplossingen worden getypt of geprojecteerd 
op een beeldscherm. In een duidelijke 
omschrijving, in een grafiek of in een matrix. 
Wilt u weten wat er gebeurt bij verandering 
van een of meer factoren, dan wijzigt u de 
beschrijving, de grafiek of de matrix en de 
computer geeft u het nieuwe antwoord.
Wanneer vraagstukken niet conversationeel 
behoeven te worden opgelost kan het 
programma in FORTRAN worden geschreven.

Meer dan een alleenstaande zelfstandige 
Uw Systeem 3 Model 6 is meer dan een 
alleenstaande, zelfstandig werkende computer.

Uitgerust met de Binary Synchronous 
Communications Adapter (BSCA) kan het 
systeem als terminal werken. Via de telefoon 
is het bijvoorbeeld rechtstreeks te verbinden 
met een elders opgestelde grotere computer. 
Een hoofdkantoor met een groot systeem (b.v. 
Systeem 360 of Systeem 370) kan zo op elk 
moment verkoopresultaten en andere gegevens 
van vestigingen met een Systeem 3 op tafel 
krijgen. Ook kunnen de verschillende vesti
gingen met een Systeem 3 Model 6 onderling 
gegevens uitwisselen.
Omgekeerd, er is een probleem dat Systeem 3 
niet aankan. Geen probleem, want via de 
telefoon gaan de gegevens naar de grote 
computer, die het probleem oplost en de 
resultaten terugzendt. Een voordeel is, dat 
Systeem 3 alvast deelberekeningen kan uit
voeren, zodat er minder verwerkingstijd van de 
grote computer wordt verbruikt. Bedrijven 
met vestigingen kunnen zo een netwerk van 
computers opbouwen, dat in staat is het totale 
bedrijfsgebeuren bij te houden.

Systeem 3 en Computer Terminal 
Service (CTS)
Een op zichzelf staand bedrijf met een 
Systeem 3 kan dat ook als terminal gebruiken. 
Via een telefoonlijn kunt u Model 6 namelijk 
koppelen aan het grote Systeem 360 Model 65 
in het IBM rekencentrum te Rijswijk. Dat is 
gemakkelijk voor weinig voorkomende grote 
problemen en piekwerkzaamheden. U voert 
die in het Systeem 360 Model 65 in.
De computertijd in Rijswijk en de telefoon
kosten vormen dan de enige extra druk op uw 
budget. Dat is altijd voordeliger dan het eigen 
systeem aanpassen aan een weinig voor
komende maximum-belasting.

Computer zonder taalbarrières
Voor elk probleem dat u met Model 6 wilt 
oplossen kunt u de taal gebruiken die daarvoor 
het geschiktst is.
Voor administratieve en commerciële toe
passingen is er RPG II (Report Program 
Generator). Een welbeproefde taal, ideaal voor 
administratieve toepassingen. RPG II is 
gemakkelijk te hanteren en in korte tijd te leren. 
Voor technische en ingewikkelde problemen 
die u onmiddellijk - dus conversationeel - wilt
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oplossen is er BASIC. De gemakkelijk te 
onthouden symbolen en termen geven een 
snelle en directe conversatie met de computer. 
Voor wetenschappelijke berekeningen kan 
van FORTRAN gebruik worden gemaakt.

De prijs/prestatie-verhouding
Systeem 3 Model 6, de kleine computer, heeft 
een prijs/prestatie-verhouding die is afgestemd 
op het kleinere bedrijf. De bestanden kunnen 
op het schijfgeheugen worden vastgelegd en 
Model 6 heeft hetzelfde vermogen als de 
grotere computers om een grote verscheiden
heid aan problemen op te lossen.
Systeem 3 Model 6 is klein en compact, een 
ruimte van 12 m2 is voldoende. Alle kabels 
zijn ingebouwd. Dat maakt verhoogde vloeren 
overbodig. Bijkomende kosten zijn ook laag, 
want airconditioning is in de meeste gevallen 
niet nodig.

Groei met de groei
Systeem 3 Model 6 groeit mee met de groei 
van uw bedrijf. Dat voorkomt dat u na langere 
of kortere tijd opnieuw moet beginnen. 
Nieuwe apparatuur, nieuwe programma's 
schrijven, nieuwe werkwijzen en opnieuw 
opleiden van personeel.
Wanneer de hoeveelheden te groot worden 
voor het toetsenbord dan is er een los van de 
computer (off-line) te gebruiken kaartpons- 
machine en -lezer. De centrale verwerkings- 
eenheid kunt u uitbreiden van 8 K tot 16 K 
hoofdgeheugen (IK=1024 bytes). Het schijf
geheugen kan vergroot worden van 2,45 mil
joen tekens tot 4,9-7,35 of 9,8 miljoen tekens. 
Maar de programmatuur blijft dezelfde.
Groeit u nog verder dan is er Systeem 3 
Model 10 waarop u zonder veel moeite kunt 
overschakelen. De talen zijn hetzelfde en 
Model 10 heeft twee versies: een met schijf- 
geheugens (tot ruim 50 miljoen tekens) en een 
gericht op het werken met ponskaarten.

De grote vijf van Model 6
Systeem 3 Model 6 biedt u de keuze uit vijf 
verschillende afdrukeenheden.
IBM 5213 model 1 is een afdrukeenheid met 
een capaciteit van 132 tekens per regel en een 
snelheid van 85 tekens per seconde. De 
ruimte tussen de regels - de interlinie - is een 
of twee regels en is met de hand in te stellen, 
waarna het opschuiven automatisch geschiedt. 
IBM 5213 model 2 kan eveneens 132 tekens 
per regel met een snelheid van 85 tekens per 
seconde afdrukken. Het opschuiven van de 
kettingformulieren kan variëren van 2 tot 
256 regels en gebeurt onder programma- 
besturing.
IBM 5213 model 3 drukt 132 tekens per regel 
met een snelheid van 85 of 115 tekens per 
seconde af. Het aantal regels is bij benadering 
50 per minuut. Opschuiven van de ketting
formulieren staat onder programmabesturing 
en kan liggen tussen de 2 en 256 regels. De 
afdrukmatrix bij dit model drukt de regels 
wisselend van links naar rechts en van rechts 
naar links, waardoor een hogere effectieve 
snelheid kan worden verkregen.

8

De IBM boekingskaarteenheid verwerkt 
kettingformulieren (facturen) en heeft een 
speciale eenheid voor het in combinatie 
verwerken van boekingskaarten. Het 
programma bestuurt het afdrukken en op
schuiven van de boekingskaarten en de 
formulieren. Identificatie en controle van de 
kaarten gebeurt aan de hand van een numerieke 
code op de rechterbovenzijde van de kaart. 
De 2222 heeft twee modellen. Zowel model 1 
als model 2 kan 220 tekens per regel afdrukken 
met een snelheid van 85 tekens per seconde. 
Model 1 heeft een afdrukmatrix die alleen 
regels van links naar rechts afdrukt. Model 2 
drukt afwisselend regels van links naar rechts

Schema van 
het schijf
geheugen

Sporen van 
schijfzijde

Totaal aantal 
tekens 

per model

Model 1 -|-W
-kv

100 2.457.600

Model 2 -kW 200 4.915.000

Model 2
Model 3

+ —I—W —k
4-v -I-

200 7.372.800

Model 2
Model 2

200 9.830.400

W = Wisselschijf
V = Vaste schijf
--- = Niet in gebruik, wel aanwezig
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en van rechts naar links, wat een hogere 
effectieve snelheid oplevert.

De centrale verwerkingseenheid
De centrale verwerkingseenheid van Model 6 
heeft een eigen geheugen van 8K (8192 bytes, 
een byte kan 1 teken bevatten). Deze capaciteit 
is uit te breiden tot 12288 (12K) of 16384 
(16K) wanneer de groei van uw bedrijf een 
grotere verwerkingscapaciteit vergt.
In de centrale verwerkingseenheid bevinden 
zich de circuits voor de geheugenadressering 
en de rekenkundige en logische bewerkingen, 
de besturing van de overdracht van gegevens 
tussen het geheugen en de aangesloten in- en 
uitvoereenheden. In de tijd dat een vliegtuig 
met de snelheid van het geluid een halve 
millimeter aflegt, wordt de informatie in een 
byte opgeslagen, uit het geheugen gehaald of 
daarin teruggeplaatst. Anders gezegd, de 
geheugencyclustijd is 1,52 microseconde (een 
microseconde is een miljoenste deel van een 
seconde).

Schijfgeheugens altijd voor uitbreiding 
vatbaar
De variabele gegevens als voorraadbestanden, 
klantenregisters, e.d. worden vastgelegd op 
een schijfgeheugen. Wanneer veel mutaties in 
verschillende bestanden tegelijk moeten 
worden opgenomen, is een schijfgeheugen 
dan ook het aangewezen medium.
Model 6 heeft een standaardschijfgeheugen 
met een capaciteit van 2,45 miljoen bytes. 
Uitbreiding van het standaardgeheugen tot 
9,8 miljoen bytes is mogelijk.
Met een schijfgeheugen bestaat uw 
documentatie niet langer uit ruimteverslindende 
rijen ordners, maar uit een aantal geheugen- 
schijven in een kast. Het verwisselen van een 
schijf is letterlijk een kwestie van een hand
omdraai.

Toetsenbord met console
Met dit gemakkelijk te bedienen toetsenbord 
kunnen gegevens in de computer worden 
ingevoerd. Naast de normale schrijfmachine- 
toetsen met de alfabetische en speciale 
tekens, bevat het een numeriek toetsenbord 
als dat van een telmachine met de cijfers 0 
t/m 9 en de functietoetsen (8 of 16). De 
functies zijn door de gebruikers zelf te bepalen.

Driebandponsmachine 5496
De driebandponsmachine is een aparte 
invoereenheid waarmee een veel hogere 
invoersnelheid van gegevens in de computer 
is te bereiken dan met het met de hand 
bediende toetsenbord. De orders worden met 
de driebandponsmachine vastgelegd in de 
nieuwe IBM driebandkaart. Deze kaart is 
driemaal zo klein als de normale ponskaart, 
heeft drie boven elkaar liggende banden van 
elk 32 posities voor de ponsgaten en kan 20% 
meer informatie bevatten omdat het aantal 
kolommen 96 i.p.v. 80 is.
Bovendien kan de geponste informatie in voor 
de mens leesbaar schrift boven de banden 
worden afgedrukt. De computer krijgt de 
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informatie die is vastgelegd in ponskaarten, 
10 maal zo snel ingevoerd als wanneer de 
invoer via het toetsenbord gebeurt.

Beeldstation 2265 model 2
Informatie nu, in één opslag te overzien, is 
met dit beeldstation 2265 model 2 mogelijk 
en vooral ook van belang bij technische 
berekeningen wanneer niet gewacht kan 
worden op het afdrukken van lijsten.

Onderhoud
Technisch onderhoud is in de huurprijs 
begrepen. Het is vooral preventief gericht. Een 
garantie voor een goede werking. Uw Model 6 
behoort bij wijze van spreken dag en nacht 
voor u klaar te staan. Als u een systeem koopt 
kunt u een apart onderhoudscontract afsluiten 
dat dezelfde service geeft als bij huur.

Extra opleidingsmogelijkheden
IBM verzorgt een grote verscheidenheid van 
cursussen op computergebied, die zijn afge
stemd op de verschillende functies van de 
medewerkers in uw bedrijf. Elke cursus is 
erop gericht de deelnemers nieuwe en 
efficiëntere methoden te laten vinden voor het 
gebruik van de computer.

Literatuur
Bij Systeem 3 hoort een zeer uitgebreide 
documentatiebibliotheek. Er zijn hand
leidingen die zeer diep op de werking van 
Systeem 3 ingaan. Daarnaast zijn er hand
leidingen op het gebied van de bediening, 
programmering, toepassingen enzovoort. 
IBM relaties ontvangen automatisch het 
Kwartaalschrift, een voorbeeld van de 
uitwisseling van kennis en ervaring.

IBM voorbereidingscentra
De installatie van een computersysteem vraagt 
voorbereiding en de mensen vertrouwd maken 
met de computer en zijn mogelijkheden, vóór 
de computer in huis staat.
IBM heeft daartoe voorbereidingscentra in 
Utrecht, Rotterdam, Arnhem en Eindhoven. 
Elk centrum heeft een Systeem 3 staan, 
waardoor de aanstaande gebruikers de beste 
leerschool krijgen die er is, het zelf doen. 
Tevens kunnen ervaren IBM system 
engineers u adviseren bij de toepassings- 
analyse, het programmeren, het testen en het 
in gebruik nemen van Model 6 in uw bedrijf. 
Zij kunnen u helpen bij het vinden van 
oplossingen voor uw problemen en het sneller 
en doeltreffender laten verlopen van de 
algemene bediening en het gebruik van de 
computer.
IBM biedt u meer dan een goede computer, 
meer dan betrouwbare apparatuur. IBM wil dit 
voor u betekenen: betrouwbaar en verantwoord 
automatiseren.

Als u meer wilt weten over Systeem 3 Model 6, 
een briefje of telefoontje naar een van de 
adressen op de achterzijde is voldoende. Een 
deskundige op het gebied van automatisering 
in uw branche staat voor u klaar.
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IBM Nederland N.V.

Hoofdkantoor:
Amsterdam
Johan Huizingalaan 257 
Postbus 9999
Telefoon 020-786622

Voorbereidingscentra te: 
Arnhem 085-427242 
Eindhoven 040-68010 
Rotterdam 010-144377 
Utrecht 030-910611

Reg.nr. G514-5082-01 Druk WC den Ouden - Amsterdam
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