
XEROX 800
Elektronisch Tekstverwerkings Systeem.
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Xerox 800: de geavanceerde
Tekstverwerking is het woord dat staat voor het 

vervaardigen van dokumenten. De schrijfmachine is 
hierbij van oudsher het hulpmiddel geweest. Maar 
tijden veranderen en de traditionele schrijfmachine 
kan niet meer voldoen aan de eisen die aan de mo
derne tekstverwerking gesteld worden: het produ
ceren van dokumenten van hoog representatief 
gehalte op de meest ekonomische, efficiënte en 

akkurate manier. 
Daar zijn andere systemen voor nodig. Het 

Xerox 800 Elektronisch Tekstverwerkings Systeem 
is er zo een. Het is een systeem dat zich tevens door 
zijn snelheid, eenvoud van bediening, veelzijdigheid 

en betrouwbaarheid direkt onderscheidt van eerder 

ontwikkelde apparatuur.

De Xerox 800 schrijft bijvoorbeeld met een 
snelheid van 350 woorden per minuut. Of 30 tekens 
per sekonde. Foutloos. Rechtslijnende teksten pro
duceert hij automatisch op elke gewenste breedte. 
En even automatisch centreert hij teksten in het 
midden van de bladzijde of boven kolommen. Onder

lijnt en schrijft teksten vet.
En de Xerox 800 produceert een optimaal 

leesbeeld dooreen drietal mogelijkheden om letters 
te spatiëren: 10-pitch, 12-pitch en proportionele 
spatiëring. En dat kan de Xerox 800 dan met diverse 

lettertypen.
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Xerox 800: de produktieve
Bij konventionele typemethoden wordt veel tijd 

verspild. Want zelfs een zeer goede typiste haalt 
slechts eensnelheid van 10a 13 woorden perminuut 
inklusief alle korrektiewerk, aan te brengen verande

ringen etc.
De Xerox met zijn typesnelheid van 350 woor

den per minuut kan de produktiviteit dus op onge
kende wijze opvoeren. Maar snelheid is niet de enige 
produktiviteit verhogende faktor.

Want door het opslaan van informatie op mag
neetkaarten en magneetbandcassettes kan stan
daard korrespondentie veel sneller worden afgehan
deld. Het uit laten typen van zo’n 60 standaard 
brieven wordt op deze manier een peuleschilletje. 
Zonder dat overtypen en herhaaldelijk nakijken 
geboden is. Sekretaresses houden meer tijd over 
voor ander werk. Wat met elkaar een belangrijke 
besparing in tijd en geld kan opleveren.
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Xerox 800: aantrekkelijke eigenschappen
De Xerox 800 kan hele dokumenten opslaan 

op magneetkaarten of magneetbandcassettes. En 
wel zo dat de informatie per letterteken, woord, regel, 
paragraaf of gehele bladzijde terug gevonden en ge
reproduceerd kan worden. De magneetkaarten kun
nen 72 regels van 150 lettertekens elk bevatten. 
Zij zijn daarom het ideale middel om dokumenten 
van een enkele pagina te bewaren.

Een enkele cassette kan veel meer informatie 
bevatten: 25 dokumenten van briefformaat. Zodat 
de cassettes bij uitstek geschikt zijn om dokumenten 
van meer bladzijden netjes bij elkaar op een plaats 
te bewaren.

De Xerox 800 geeft al uw dokumenten, brie
ven, etc. een representatiever aanzien en maakt ze 
prettiger leesbaar. Want de Xerox 800 kan door het 
instellen van bepaalde kodes alles wat u gereprodu
ceerd wilt zien zowel meteen linker als een lijnrechte 
achterkantlijn uittypen. En zonder moeilijke rekenarij 
van uw typiste tabellen en staten onder elkaar rang
schikken. Ook dit unieke talent van de Xerox 800 
helpt sekretaresses en typistes tijd besparen die op 
andere wijze nuttiger gebruikt kan worden.

STIJGENDE ADMINISTRATIEKOSTEN

Geachte heer Jansen,

Tijdens ons laatste onderhoud had u het over de voortdurend stijgende 
kosten die u moet maken om de stroom aan schriftelijk werk aan te 
kunnen. Aangezien echter niet alleen de kosten toenemen, maar ook 
de informatie-lawine permanent groeit, stellen wij voor gezamenlijk 
te overleggen met welke methoden en middelen we dit kunnen 
aanpakken.

In een ander bedrijf van gelijke grootte als het uwe hebben we op het 
gebied der tekstverwerking besparingen kunnen bereiken van in totaal 
43%. Dit kwam bij 13 schrijfkrachten en fl. 31.000,— jaarlijkse kosten 
per arbeidsplaats overeen met een jaarlijks bedrag van:

De informatiedragers. Automatisch produceert de Xerox 800 blokteksten op elke gewenste breedte.

Korrigeren in teksten wordt een koud kunstje 
met de Xerox 800. Het enige wat men bij een ge
maakte fout behoeft te doen is de terugtoets indruk
ken en over de foute aanslag de goede typen. De 
Xerox 800 zal automatisch de goede tekst reprodu
ceren. En met eenzelfde gemak kan men verande
ringen in een eenmaal op kaart of cassette vastge
legde tekst aanbrengen.

Door het indrukken van kodetoetsen kan men 
te veranderen tekstgedeelten laten verdwijnen en 
nieuwe invoegen of hele zinnen toevoegen zonder 
dat de gehele tekst opnieuw moet worden uitgetypt.

STIJGENDE ADMINISTRATIEKOSTEN

Geachte heer Jansen,

Tijdens ons laatste onderhoud had u het over def 
die u moet maken om de stroom aan schriftelijk

vortdurend stijgende kosten

zien echter niet alleen de kosten toenemen, maar ook 
permanent groeit, stellen wij voor gezamenlijk te o^f 
methoden en middelen we dit kunnen aanpakken. 

aan te kunnen. Aange- 
de informatie-lawine 

flegen^net welke

In een ander bedrijf van gelijke grootte als het uwe hebben we op het gebied 
der tekstverwerking besparingen kunnen bereiken van in totaal 43%. Dit 
kwam bij 13 schrijfkrachten en fl. 31.000,— jaarlijkse kosten per arbeids
plaats overeen met een jaarlijks bedrag van:

fl. 173.000,-.

Wij zijn er na ons gesprek van overtuigd ook u behulpzaam te kunnen zijn 
in het stuiten van de kostenstroom. Het zou ons een genoegen zijn indien 
u onze heer Smit zoudt willen ontvangen voor een dieper gaande bespreking. 
Graag zullen wij u een dezer dagen telefonisch nogmaals benaderen.

Hoogachtend,

Goed voor fout typen is 't enige wat men hoeft te doen.

Uniek van de Xerox 800: zijn talent om bij het 
reproduceren van teksten zowel van links naar rechts 
als andersom uit te typen. En automatisch zoekt de 
Xerox 800 uit of dit voor hem bij een bepaalde zins- 
lengte de snelste manier is. Door het niet steeds weer 
opnieuw bij de linker kantlijn beginnen wordt de 
snelheid van uittypen nog eens vergroot.

STIJGENDE ADMINISTRATIEKOSTEN

Geachte heer Jansen,

Tijdens ons laatste onderhoud had u het over de voortdurend stijgende kosten 
die u moet maken om de stroom aan schriftelijk werk aan te kunnen. Aangezien 
echter niet alleen de kosten toenemen, maar ook de informatie-lawine permanent 
groeit, stellen wij voor gezamenlijk te overleggen met welke methoden en middelen 
we dit kunnen aanpakken.

In een ander bedrijf van gelijke grootte als het uwe hebben we op het gebied
3%. Dit kwam

De Xerox 800 schrijft zowel van links naar rechts als andersom.

Met de Xerox 800 behoren lelijke afbrekingen 
op het einde van een zin tot het verleden. Als een 
regel de rechter kantlijn nadert voelt de Xerox 800 
dat automatisch. Zonder dralen begint hij dan aan 
een nieuwe regel zonder lelijke afbrekingen te ma
ken. Dit is een faktor die op zichzelf al een produkti- 
viteitsverhoging van zo’n 10% kan betekenen.

STIJGENDE ADMINISTRATIEKOSTEN

Geachte heer Jansen,

Tijdens ons laatste onderhoud had u het over de voortdurend stijgende
kosten die u moet maken om de stroom aan schriftelijk werk aan te kunnen. Aangezien 
echter niet alleen de kosten toenemen, maar ook de informatie-lawine
permanent groeit, stellen wij voor gezamenlijk te overleggen met welke methoden en middelen 
we dit kunnen aanpakken.

In een ander bedrijf van gelijke grootte als het uwe hebben we op het gebied 
der tekstverwerking besparingen kunnen bereiken van in totaal 43%.
Dit kwam bij 13 schrijfkrachten en fl. 31.000,— jaarlijkse kosten per arbeidsplaats overeen 
met een jaarlijks bedrag van :

fl. 173.000,-.

Wij zijn er na ons gesprek van overtuigd ook u behulpzaam te kunnen zijn in het 
stuiten van de kostenstroom. Het zou ons een genoegen zijn indien u onze heer Smit zoudt 
willen ontvangen voor een dieper gaande bespreking.
Graag zullen wij u een dezer dagen telefonisch nogmaals benaderen.

De Xerox 800 wordt gekenmerkt door een 
uniek letter-aanslag-mechaniek dat de „ letterschijf” 
heet. Het is een uiterst lichten soepel wieltje waarop 
de letters zijn aangebracht en die door een klein 
soort hamertje in de machine hun afdruk op het 
papier achterlaten. Xerox 800 letterschijven zijn er 
in vele lettertypes te krijgen plus enkele speciaal voor 
chemische formules en natuurkundige symbolen.

Hoogachtend,

Lelijke afbrekingen horen tot het verleden.
De unieke letterschijf.
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Xerox 800: de veelzijdige
De Xerox 800 is ontworpen om alle denkbare 

typewerkzaamheden zo gemakkelijk mogelijk te 
maken. Van simpele korrekties tot ingrijpende tekst
veranderingen. Van het vervaardigen van represen
tatieve rapporten tot massa verkoopbrieven waar 
men alleen namen en adressen hoeft te veranderen.

De Xe rox 800 is zelf in staat om van losse zinnen 
automatisch brieven samen te stellen. En bij dit al is 
het resultaat dat de Xerox 800 bereikt: een kwalitatief 
superieure representativiteit van al uw typewerk.

En welke eisen een bedrijf of instellingookstelt, 
in alle gevallen zal de Xerox 800 een flinke bijdrage 
aan de produktiviteit van sekretaresses en typistes 
kunnen leveren.

Verkoopbrieven worden bijvoorbeeld sneller 
getypt, gemakkelijker wordt het om akkuraat admini
stratief werk af te leveren, financiële overzichten en 
staten worden sneller foutloos geproduceerd etc.

Xerox 800-1 - enkele magneetkaart

Xerox 800-1 - enkele magneetkaart
Voor primaire variabele tekstverwerking is de 

Xerox 800-1 op zijn plaats, uitgevoerd met 1 kaart-
station.

Xerox 800-2 - dubbele magneetkaart
Systeemmachine voor meer uitgebreide be

werkingen. De Xerox 800-2 heeft 2 kaartstations en is 
Verder identiek aan de Xerox 800-1, echter met meer
mogelijkheden. 

Xerox 800-3 - enkele magneetband
Voor grotere opslagkapaciteit en specifieke 

toepassingen is de Xerox 800-3 uitgerust met 1 band
station en tevens met alle mogelijkheden van de 
Xerox 800-1.

Xerox 800-4 - dubbele magneetband

Tekstverwerking in al zijn facetten is voor het 
Xerox 800-4 systeem eenvoudig, snel en efficiënt 
door te voeren. Met 2 bandstations de meest kom-
plete Xerox 800.

37.500.

Xerox 800-3 - enkele magneetband

Xerox 800-2 - dubbele magneetkaart Xerox 800-4 - dubbele magneetband
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De superieure service van Rank Xerox
Rank Xerox heefteen team specialisten die de 

plaatsingvan een Xerox 800 in uw bedrijf begeleiden.
Een team van verkoper en systeemanalist kan 

in samenwerking met uw eigen organisatie precies 
nagaan of de plaatsing van een Xerox 800 in uw 
bedrijf wenselijk is en zo ja welk rendement u daarvan 
mag verwachten.

Instruktrices zullen vervolgens in korte tijd de 
mensen in uw organisatie voor het werken met de 

Xerox 800 opleiden.
Service technici met een zeer gedegen oplei

ding en training kunnen zeer snel storingen in de 
apparatuur opheffen mochten die zich voordoen. 
De elektronische elementen plus een minimum 
aan bewegende delen van de apparatuur garanderen 
overigens een lage storingsfrekwentie.

Het Rank Xerox distributie-centrum tenslotte 
zorgt er steeds voor dat u alle benodigde accessoires 
zoals linten, letterschijven, magneetkaarten en mag- 
neetbandcassettes snel in huis hebt als u even een 

seintje geeft.
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Xerox 800 in praktijk

De konseptbrief
Recht lijnen___________________________
Door het indrukken van een kodetoets 
maakt de Xerox 800 van een tekstgedeelte 
met z.g. vrije regelval een perfekt uitziend 
blokje tekst.

Het Xerox 800 
resultaat

Automatisch centreren
Een andere kodetoets zorgt ervoor dat op 
de definitieve tekst een „kopje” recht boven 
de tekst komt te staan.

Onderstrepen_________________________

Een druk op de knop, en de Xerox 800 on
derlijnt zoveel woorden of zinnen als u wilt.

Hoe de Xerox 800 
het machineschrijven 
vereenvoudigt

e vergelijking op deze bladzijden laat enkele gebruiksmogelijkheden 
van het Xerox 800 Elektronisch Tekstverwerkings Systeem zien. 
Links ziet U het ’’klad". En rechts het origineel dat de Xerox 800 daa 
produceert.
Tussen "klad" en origineel ligt slechts een simpele handeling: een 
druk op de knop "automatisch". Plus de seconden waarin de Xerox 
800 deze brief vervolgens schrijft.

Het gemak van dit nieuwe tekstverwerkings systeem van Rank Xerox 
blijkt wel zeer duidelijk bij het typen van tabellen.

fl 12.248,23 fl 3,82 fl 753,11

fl 23,26 fl 12.769,11 fl 94.357,20

fl 1.593,60 fl 456,37 fl 3,47

fl 13.865,09 fl 13.229,30 fl 95.113,78

Rank Xerox (Nederland) BV 
Maassluisstraat 2 
Amsterdam
Telefoon 020 172966
Telex 14625

Hoe de Xerox 800 
het machineschrijven 

vereenvoudigt

RANK XEROX

De vergelijking op deze bladzijden laat enkele gebruiksmogelijkheden van het 
Xerox 800 Elektronisch Tekstverwerkings Systeem zien. Links ziet U het 
"klad", dat uw sekretaresse direkt op een magneetkaart of -bandcassette 
vastlegt. En rechts het origineel dat de Xerox 800 daarvan produceert. Tussen 
"klad" en origineel ligt slechts een simpele handeling: een druk op de knop 
"automatisch". Plus de seconden waarin de Xerox 800 deze brief vervolgens 
schrijft.

Het gemak van dit nieuwe tekstverwerkings systeem van Rank Xerox blijkt wel 
zeer duidelijk bij het typen van tabellen.

Automatisch rangschikken van getallen
Kolommen metgetallen kunnen eenvoudig 
aan de linkerkant beginnend ingetypt wor
den. De Xerox 800 rangschikt de kolommen 
automatisch.

Korrigeren
Een gemaakte fout behoeft niet moeilijk met 
lak of dergelijke weggewerkt te worden. 
Een druk op de terug-toets en intypen van 
de juiste letter(s) of cijfer(s) is genoeg om 
een 100% foutloze tekst geproduceerd te 
krijgen.

Toevoegingen van de opsteller van de tekst 

Normaal zou de tekst in zijn geheel moe
ten worden overgetypt om dergelijke 
toevoegingen te verwerken. Bij de Xerox800 
hoeft alleen de toevoeging opnieuw te wor
den ingetypt. Automatisch wordt deze dan 
op de juiste plaats gerangschikt en in de 
definitieve tekst verwerkt.

,dat uw sekretaresse direkt op een magneetkaart of -band-casette 
vastlegt. 

En ook het schrijven van machtsverheffingen en formules zijn geen 
probleem vpnD de Xerox 800.

Er bestaan ook vele mogelijkheden om elk stuk tekst een individueel 
en representatief karakter te geven. Omdat men met de Xerox 800 
keuze heeft uit verschillende lettertypes, drie mogelijkheden tot 
het proportioneren van het schrift en de mogelijkheid om automatisch 
in "blokzetsel" te schrijven.

Kortom: het is zeer de moeite waard om eens een demonstratie van 
dit nieuwe tekstverwerkings systeem bij te wonen.

Verbetering van het leesbeeld door andere 
spatiëring van de letters onderling
De Xerox 800 kan proportioneel spatiëren, 
hetgeen een rustig leesbeeld ten gevolge 
heeft, waardoor lezen prettiger wordt en de 
tekst er representatiever uitziet. Terwijl deze 
mogelijkheid tot proportioneren ook nog 
maakt dat 30% meer informatie per blad
zijde kan worden weergegeven.

fl 12.248,23 fl 3,82 fl 753,11

fl 23,26 fl 12.769,11 fl 94.357,20

fl 1.593,60 fl 456,37 fl 3,47

fl 13.865,09 fl 13.229,30 fl 95.113,78

En ook het schrijven van machtsverheffingen en formules zijn geen probleem 
voor de Xerox 800.

2 a x 16b

32y4

Er bestaan ook vele mogelijkheden om elk stuk tekst een individueel en 
representatief karakter te geven. Omdat men met de Xerox 800 keuze heeft uit 
verschillende lettertypes, drie mogelijkheden tot het proportioneren van het 
schrift en de mogelijkheid om automatisch in "blokzetsel" te schrijven.

Kortom: het is zeer de moeite waard om eens een demonstratie van dit nieuwe 
tekstverwerkings systeem bij te wonen.
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Xerox 800: technische specificaties
De schrijfmachine:

Snelheid:30 lettertekens per sekonde.
Regelbreedte:33 cm.
Papierbreedte:38 cm.
Letterschijven: verwisselbare lettertypen: 10-pitch, 
12-pitch en proportionele spatiëring; 92 letter
tekens per schijf.
Lintcassettes verwisselbaar.

De schrijfmachine:

Hoogte: 21,6 cm.
Diepte: 50,8 cm.
Breedte: 61,0 cm.
Gewicht: 24,9 kg.

De konsole:

Hoogte: 77,5 cm.
Diepte: 56,0 cm.
Breedte:30,5 cm.
Gewicht: 63,5 kg.

Elektrische gegevens:
Voltage: 105-260 Volt
Stroom toevoer belasting: 50 Hz
Stroom verbruik: 600 Watt

Opname media:
Magneetkaarten met kapaciteit van: 10.800 letter
tekens, verdeeld over 72 regels van 150 tekens elk.

Magneetbandcassettes met een kapaciteit van 
80.000 lettertekens.

Rank Xerox (Nederland) B.V.

Bleijenburg 1,
Postbus 4747, 

Den Haag.

Xerox® en Rank Xerox zijn wettig gedeponeerde handelsmerken.
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RANK XEROX

Rank Xerox zorgt voor de ideeën en de machines.
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