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1. INTRODUCTIE

De programmacassette met het Atari
adressenbestand bevat drie
programma's. op kant 1 staat het
ATARI ADRESSENBESTANO, dat
gebruikt kan worden om uw adressen
bestand bii te houden (kerstkaarten,
zakenrelaties, f amilie, clubleden, en2.).
Kant twee bevat de programma's
ATARI ALGEMEEN BESTAND EN

GEBRUIKERSAANPASSING,
Gebruik het programma ALGEMEEN
EESTAND voor de opslag en
aanpassing van allerlei wallekeurige
gegevens, zoals recepten en inventaris
samenstelling-
Het programma GEBRUIKERS'
AANPASSING kan worden toegePast
om 66n van beide eerder genoemde
programma's te modificeren of le
vetanderen naal uw eisen

Belangrijl is om uw gegevens oP
aoarte cassettes op te slaan in plaats
van op de casselte met de betretlende
programma's op deze wiize is het
risico lleiner dat u een deel van het

oroqramma kwiitraakt. Bovendien l'unl
r.' u-w qegevens dan makkelijker terug_

vinden.

De programma's zrn geschreven voor
cassetterecorder gebruik, doch met
behulp van een kleine verandering
kunnen de gegevens ook op disk
worden weggeschreven. De instructies
voor deze modificatie worden in
hoofdstuk 8 gegeven: Atari adressen
bestand met een disk.

Een bestand bevat een hoeveelheid
records, een record bevat wederom
een hoeveelheid velden. Een veld is
slechts 66n lype informatie dat wordt
ingevoerd,

2. BENODIGDE
APPARATEN

De volgende apparaten zijn nodig om
met het programma Adressenbestand
te kunnen werken:

Atari Home Computer Systeem met:

24K RAM minimaal
BASIC lCompLrtertaal), reeds
ingebouwd in de ATARI "XL" serie

Atari programma recorder

Atari programma cassette mel
ADRESSENBESTAND.

Voor uitbreiding van uw systeem
kunnen de volgende apparaten later
worden toegevoegd:
- Arari afdrukeenheid (printer)

Atari disk-stuureenhead (Disk drive),
waarbii dan wel minimaal 32K RAM
geheugen aanwezig moet zijn,



3. INSTALLEREN
EN LADEN

1. Verbind het Atari Home Computer
Systeem met uw televisie, zoals in
de Gebruikshandleiding wordt
vermeld.

2. Zotg dal de Atari programma
recorder juist is aangesloten op de
computer en op de voeding (voor
verdere details wordt naar de
handleiding van de programma'
recorder verwezen).
NBr Hebt u de randapparatuur
"doorgelusi" aangesloten en wilt
u deze verbinding niet verbreken,
verbindt dan uw programma
re.or.ler met de l/O-connector van
het laatste apparaat in de keten.
wordt het computersysteem
samen met een disk'drive gebruikr,
dan neemt her Disk Operating
System (DOS) iets van het
beschikbare RAM af. De
hoeveelheid is afhankelijk van de
toegepaste DOS versie. Uiteraard
moet dit wel in rekening worden
gebracht bij de berekening van de
benodigde hoeveelheid RAM-

3. Zorg dat er minstens 24K RAM
aanwezig is in uw computer
systeem. Lees de Gebruikers-
handleiding door voor het
inslalleren van de geheugen
modulen.

4. Voor zover uw ATARI Home
Computer niei reeds is voorzien
van "BAS|C"j steek een Atari
BASIC module in de daarvoor
bestemde module gleuf.

5. Schakel uw tetevisie in.
6. Schakel uw Atari computer

systeem in door de "Powe."
schakelaar om te zetten in de
stand "on",

7. Zijn alle apparaten op de juiste
wijze aangesloten en ingeschakeld,
verschiint op het televisiescherm
het "READY" teken met een wit
vierkantje daaronder, genoemd

NB.: Hebt u problemen mer het
laden van hel programma en hebl
u naast de programma recolder
nog andere randapparatuur
toegevoegd. dan moet u de laatste
loskoppelen en de recorder net dp
comPuter verbinden om op deze
manier het probleem te isoleren.

8. Druk de toets STOP/EJECT in van
uw Atari programma-recorder om
het cassette deksel te openen.

9. Houdt de cassette met het
programma ADRESSENBESTAND
zodanig vast dat kant 1 leesbaar is
en de band naar u toewijst.

1O. Steek de cassette in de casette'
houder en sluit het deksel.

11. Als het noodzakelijk is om de band
terug te spoelen druk dan REWINO
ln. ls de band teruggespoeld druk
dan de toets STOP/EJECT in.

12. Tik CLOAD in via het toersenbord
van de compLrter en druk op
f!s!t. D" computer reageert met
een "beep" om u eraan te
herinneren d€ PLAY'toets van de
programma.r ecorder rn 1e drukken.

13. Druk de PLAY-toets van uw
programma recorder in en daarna
de @!t-toets van de computer
om te starten met het laadproces,
Controleer of de band loopt via het
venster van de programma-
recorder. De "beep"jes en andere
geluiden die u hoort via de
luidspreker van uw televisie geven
aan dat het programma wordt
geladen in het RAM-geheugen van
de computer,

14. Verschijnt op het scherm weer her
READY-teken, tik dan BUN en druk
opl!@. Het scherm zat het
ATARI logo en het bericht tK LAAD
AORESSENBESTAND. U hoort een
volgend beepje als het programma
AORESSENBESTAND automatisch
in de computer wordt geladen.
Wordt het adressenbestand menu
zichtbaar, dan kan het programma
in gebruik worden genomen.

Lees de hoofdstukken door voor de
ioslructies om de prooramma,s
ALGEMEEN BESTAND en
GEBRUI(EBSAANPASSING TE LADEN

--



Nuttige tips
Het indrukken van de BREAK-toets
moet worden vermeden. het resulteert
1n het stoppen van het programma.
Gebeurt dit per ongeluk toch, werk
volgens de onderstaande procedure om
het programma te herstellen:

1 . rik in Goro 1oo E@q. Dit
brengt u terug in het hootdmenu
zonder dat uw records verloren
gaan.

2. Sla uw gegevens op op cassette of
diskette door gebruik te maken van
de Sla bestand op mogeliikheid.

3. Druk op FESET en tik in RUN

@[ o- het programma
opnreuw te starten,

4. Wenst u de gegevens weer te
gebruiken, dan laadt u ze weer
door gebruik te maken van de Laad
mogelijkheid.

4. MOGELIJKHEDEN
ADRESSEN.
BESTAND

ln het hoofdmenu staan zeven
mogelijkheden ter beschikking.

FECOFOS I!{ GE}IEUGE'{: O

MOGEUJ(HEOEiI:
L AAD ..n b.!t!nd
, OEVOEGE e.n ni.o*. r..ord.
B IWEhK g...l.cr..rd. rocord.
P Fll{T/TOO g...l.cr...de r.co.d.
V ERWUDEi !...1.ct.6rd. t.co.d3
SO RTEEF b..r.nd
SL A b..t.nd op

WAT lS UW (EUZC:tl

LAAD een bestand: hiermee kunt u uw
gegevens van cassette of diskette
laden in het geheugen van de computer
{zie hfd. 8).
TOEVOEGEN van nieuwe recoids:
hiermee kunt u nieuwe gegevens aan
uw bestaande gegevens toevoegen of

PRINT/TOON geselecteerd6 records:
hiermee kLrnt Lr uw gegevens
weergeven op de televisie of laten
afdrLrkken op een printer.
BEWERK geselecteerde records:
hiermee kunt u uw gegevens bewerken
en veranderen.
VERWUDER geselecleerde records:
hiermee kunt u uw oude of oniuiste
records uit uw bestand verwijderen.
SORTEEB bestand: hiermee kunt u uw
gegevens n een willekeurg bestand

SLA bestand OP: hiermee kunt u uw
gegevens opslaan op cassette of op
diskette.

EIk bovengenoemd onderdeel van het
hoofdmenu wordt hieronder nader
toegelicht.



De mogelijkheden PRINT/TOON,
BEWERK en VEHWUDER van het
programma Adressenbestand bevatten
een speciaal kenmerk waarmee u uw
files kunt selecteren. Hebt u voor een
van deze mogelijkheden gekozen, dan
vraagt de computer ALLEMAAL OF
SOMMIGE lA/S)? Antwoordt u met A,
dan qaat de computer d rect over op de
gewenste mogelijkheid. Geeft u op S,
dan gaal de LompJre' over lo splPcr e
ln hoofdstLrk 5 wordt dit nader uiteen
gezet.

LAAD een bestand
Deze mogeljkheid wordt gebru kt om
een eerder opges agen bestand te
laden Druk op de L toets en dan op
@

LADEN

WEET U 'i ZEKER {J/I\II'J

bere kt en keert terlrg naar he!
hoofdmenu. Het aantal geladen records
wordt bovenin het menu aangegeven.

TOEVOEGEN van nieuwe records
Om gegevens aan bestaande
beslanden toe te voegen of om een
nieuw bestand te credren drukt u op de
T-toets, De complrter vraagt Lr of Lr een
nieuwe naam wilt gebruiken voor het
bestand. Drukt u op J, dan vraagt de
computer om de nieuwe naarn in te
voeren. U kunt maxrmaal twaalf
karakters gebruiken om Uw bestand
een naam te geven, dat mag een
willekeurige cofirb nat e zijn van letters
en c jfers

BESTANO: ADRESSENBESTA O
WILI U EEN NIEUWE gESTANDSI{AAM IJ/NI?I

ZET CASSETTE RECORDER (LAAR
EN ORUl( OP DE SPATIEAAI(

Voer J E@E in (roetsi u N n, dan
keert het programma terug naar het
hoofdmenu). Plaats uw cassette nret
gegevens in de programma recorder.
Zorg dat hij is teruggespoeld naar het
begin van Uw gegevensopstag. ls dat
gebeurd, druk dan op de PLAY toets
van de programma recorder en op een
willekeurrge toets van het toetsenbord.
De computer laat een "beeple" horen
ten teken dat uw records in her
geheugen worden ge aden

Wordt een record geladen, dan voorzrer
de computer het van een nummer Drt
nummer verschijnt boven in het beeld
op de televisie. D€ cornpuler geeit aan
wanneer het einde van hel bestand is

Drukt u oo N lvoor nee) of hebt ! een
nieuwe naam ngevoerd, dan gaat de
computer over tot TOEVOEGEN
De cursor (het witte vierkantje)
verschilnt op iedere regel van uw
f lerecord Na edere tn.tevoerde reqet
moer u op EIIEE d,ur ken Hebr j
geen gegevens in te voeren, dan drukt
u op E@8. De computer zat de
betreffende regel openlaten en naar de
volgende gaan. Maakt u een fout bil
het intikken van een rege, oebruik dan
de DELETE BACK S toets orn rerug ie
gaan naar her foutle en I k de reqel nLJ
co,recr ,n Hebt u f@[ ngeorul t
voor u zich realiseerde dat er een fout
is gemaal t, kunt u dat larer corrioeren
brt de keuze BEWERK



HUIOIG RECORD GEAEEO

Gelormateerde uitvoer lJrN)7 Wilt u

uw printuitvoer geformaieerd hebben
(bijvoorbeeld om het adressenbestand
op abel ie zetten) druki u op J
GIEE D" computer vraagt hierna om
het aantal regels dat moet

SESTANDT ADAESSENBESTAND
WIL'I U PRINTER GEARUIXEI\I (J/NI?J
WILI U TAB€TS AFDRUI((IAI J]NI?J'

oRU( oP EIEIE oM xo"rr"..t:1"0",

EEEf, vooR HooFoMENU

Na ledere record dat is ingevoerd,
wordt gevraagd om door te gaan door
SELECT n te drukken of om terug te
keren naar het hoofdmenu via het
ndrukken van de START toets.
NB.: l.J kunt een record vroeger
bedindigen met het intikken van
! f!@aan het begin van een reqe.
De computer springt dan direct door
naar de vraag doorgaan of terugkeren.
Alle gegevens die voor het lteken zijn
ingevoerd worden in de computer
opgeslagen en mogen later worden
verwijderd lindien nodig).

PRINT/TOON geselecteerde records
Uw bestanden worden afgedrukt op
een printer ol worden weergegeven op
het te evis escherm door op P te
drukken. De computer zal vragen ALLE
OF SOMMIGE RECORDS {A/S}? WiIt U

ze a lemaal afgedrukt hebben, dan
drukt u op A en EEGE. Na een korte
zoekperiode zal het programma de
nuTnmers van de records in het besland
en de naam van het bestand
weergeven. Het scherm geeft daarna
weer: Wi t u de printer gebruiken ?

N8: Wilt u slechts een gedeelte
hebben, ees dan het hoofdstLrk 5
,,ZOEKEN".

Gebruikt u geen afdruk, beantwoord
deze vraas oan met N f@[. De
computer begint nu direct met het
afdrukken van uw records op het
scherm, zoals u deze hebt ingevoerd,
Een J antwoord resulteert in de vraag

overqeslaoen worden tLrssen de
records. Voer een geta in tussen O en
50. Worden de adressen op labe s

afqedrukt, dan zult u moeien
experimenteren orn het juiste aantal le
vinden voor een goede afdruk.
NB: Zelfplakkende labels op rollen zijn
Draktisch overal verkritqbaar

HOEVEEf FEGELS OVERSLAAN
TUSgEN DE nECORDS t0.60)70

BEZIG MET AFDEUKKEII



Het afdrukken kunt u onderbreken door
op de OPTION-toets te drukken Wilt u
verder gaan, drukt u hern nogmaals in.

Om de printer helemaal te stoppen en
terug te keren naar hei hoofclmenu
drukt u op de START roets.

BEWERKEN geselecteerde records
ln iedere record kunnen adressen en
andere inforrnatie worden veranderd
door B RETURN in te drukkeo. De
comPuter vraagt u dan ALLE OF
soMMlGE RECORDS. Tik A EIEU ln
als ! ze allemaal w r .loorncmen en
bewerken. De computer zal dan elk
record weergeven beginnende met de

EryEM
I
NAAM VANDISKEN

STBAAT: DATASTRAAT 68
PIAATS I RETURNDAM
PCODE :6502 MD

EXTRA : VOORZITTEi ATARI'CLUB

PTAATS OE CUfiSOR E'I MAA( CORECIIE,

o^'* o" Fm Y33l i3'.:?i"Jl'Jg-,"
EEff voon roorourru

Om een enkel of een groepje records te
wijzigen, drukt u op S @$[(in
hoofdstuk 5 wordt uitgelegd hoe u dat
kunt doen). Verplaats de cursor naaT de
regel en oaar de p aats op d e regel
door de CTRL toets ngedrukt te
houden en de pijl toersen te bedienen
(voor deia ls wordt Ll verwezen naar
uw ATARI handleidingl.
Verander ngen kLrnnen slechts regel
voor regel plaatsvinden. Na de
op-aakre corrFctre d,JF t ,. oo EEEE
om oe veranoennq rn 1e voeren.
Heeft u meer dan 66n record
geselecteerd, dan kunt u verder oI
teruggaan met behulp van de OPTION-
toets en de SELECT toets. Heeft u het
einde van de file bereikt. dan klinkt er
een toon en wordt de laatste record
herhaa d Druk op START om rerug te
keren naar het hoofdmenu.

VEBWIJDER geselecleerd€ records
Om ongewilde records ult uw
gegevensbestand te verwiideren drukt
u op V. De computer zal reageren met
ALLE OF SOMMIGE RECORDS IA/S)?
Om a uw records te overzien drukt u
op A EEIEE Het prosramma zoekt en
plaatst de records 66n voor den op het
scherm. Om ellke e ol eon groeple te
verw jderen drukt u op S
Gedetaileerde inlormatie staat n
hoofdsiuk 5
Druk op D om een record te
verwijderen. De computer vraagt dan
WEET U ,T ZEKEB (J/NI? W It U het
werkelitk weg hebben. dan.lrokt u op J
EluE. Om het volgende record op te
ha en drukt u op een wilekeurige toets
Druk op SELECT om door uw f e heen
te gaan. De OPT|ON.toets bepaalt of u
teruggaat oi verder gaat en de START
toets brenol u weer in her hoofdmenu.

@!@ @E
AORESSEI'iBESTAND

NAAM : VANOISX€N

STRAAT: OATASTRAAT 68
PIAATS: AEIUnNDAM
PCOOE :6502 MO

T€L NA : 0947654
ExTRA : VOORZTTIER ATAiICIUB

DRUK OP " D " OM RECORD TE VERWIJOEBEN
VOOR 2OEKRICHTING
VOOA VOLGEND RECORD
VO06 HOOFOMENU

SORTEER bestand
Tik SO [@[ om uw recorbestand
door de computer te laten
reorganiseren. De computer vraagt u
op welk veld de records rnoeten
worden gesorteerd.



@
SESTA|ID: ADiESSC B€STAID

GEGEVENS OPZOE(Ell OP:
IIIAAM VOOi!, ATNAAT PLAATS PCODE
I{ET-TN IEL.N' ETTRA

SORTENEI{ OP WELI( VEI-D
?PCOOEI

Voer de complete naam in van hei
betreffende gegeven en druk op
RETURN. De computer zal uw bestand
so(eren op het desbetreffende veld.
De aangegeven tijd voor de
sorteeractie is een benadering. De
hoeveelheid tijd hangt o.a. al van he1
aantal records en hoeveel records
opnieuw moeten worden gerangschikl.
Uw records wo.den allanummeriek
gesoneerd, vanal het laagste getal iot
het hoogste en van A tot Z ovet alle
karakters in het gevraagde veld

Na het bedindigen van de
sorteeropdrachl, keert de computer
automat sch terug naar het hoofdmenu

sLA besiand oP
Will u uw records opgeslagen hebben
op casselte, dan lik! u SL EEEI. De
computer vraagt u dan: Bent u zeker
lJ,N)? Voe, J in en GEU. De
cofirputer sropt terwijl u de
prog ram ma.recorder n gereedhe d
brengt. (rik N GlEq orn rerug te
keren naar het hoofdmenu).

oEr
aESIANO: ADRESAE aESTAllO

WEET U 'T ZEKEA IJ/NI?J

ZIT CASSETTE.AECONDER XIAAR
E DAU( OP OE SPATIEEAII(

I

Een aparte cassette voor de opslag van
uw gegevens is een goed rdee. U kunt
meerdere beslanden op 66n cassette
ops aan indien u er van overtuiqd bent
dat er geen verander ngen zullen
plaalsvinden U kunt ze met behulp van
de programmateller catalogiseren.
NB: Van recorder tot recorder kunnen
er verschillen beslaan ln de tellersrand I

Zorg dat de cassette is teruggespoeld
naar he1 begin van de band ot naar de
tellerstand waarop het betreJfende
bestand begint. Druk geliiktijdig op de
RECORD-en de PLAY toets van de
programmarecorder.
Druk op een willekeurige toets van het
toetsenbord. u hoort twee "beepjes"
en na een momentje begint het opslag-
proces. Zodra deze oPdracht is
Lritgevoerd, keerl de computer terug
naar het hooldmenu.
NB: Zijn RECORD en PLAY nier
ingedrukt, dan probeert de complrter
de gegevens ergens weg te schrijven,
maar hii kan ook rerugkeren naar het

Het vastgelegde bestand blijft na her
opslaan rn het gel'euqen siaan. Om hel
qeheuqen schoon te mal. en drul t u oD
nESEt en t,rr u RUN I G@E t rn
Mocht het nodig ?iin. dan kunt u nu
nieuwe records credren.

Wllt u de gegevens op diskette opslaan
in plaats van op band, dan moel u
hooidstuk 8 doornemen: ATARI
Adressenbesiand mel een disk.



5. SELECTIE

Zoals reeds eerder ter sprake is
gekomen bevatten de keuzes
PRINT/TOON, BEWERK, EN

VERWUDER de mogelitkheid om
records te selecteren, dan vraagt de
computer ALLE OF SOMMIGE lA/S)?
Antwoordt u met S, dan begint de
zoek procedure.

GEGEVENS OPZOEKEN OP:
NAAM VOORL STRAAT PIAATS PCODE
NET.NE TET NA EXTEA

WELK VELO}PCODE
PCODE WAARME€ VERGETIJKEN 

'lOOO 
BV

VENGELIJKEI\I XAN ALS VOTGT

Bepaal uw kelrze en voer de twee
letters daarvan in.

GEGEVE S OPZOEKEN OP:
NAAM VOORL, STRAAT PLAATS PCOOE
NET NR TET NA EXTNA

WE!( VELOTPCODE
PCOOE WAAFMEE VERGETIJXEN ?1OOO BV

VERGETIJKEN KAN AfS VOTGI

HOE WILT U VERGELIJI(EN)HD

: PCODE GELIJ( AAN lOOO 8V
: PCODE ONGELIJK AAN lOOO AV
: PCOOE HOGER OAN lOOO BV
: PCOOE TAGEN DAN lOOO AV

: PCODE GELIJ( AAN IOOO BV
: PCODE ONGELTJX AAN lOOO BV
: PCODE HOGER OAN lOOO BV
: PCOOE IAGEF OAN lOOO AV

HOE WIL' U VENGETIJKEN?'

De computer vraagt op welk ve d de
records moeten worden geselecteerd
U moet de vo ledlge naa; van het veld
invoeTen en El@l ndrukken. ln het
voorbeeid hierboven is de postcode
gekozen. (PCODE) Na deze keuze za
de computer vragen waarmee het
gegeven moet worden vergeleken. rn
het voorbeeld is dat IOOO BV.

ln ons voorbeeld:
GA betekent dat u w lt dat de

computer a le gegevens opzoekt
waarvan de postcode celijk Aan
10OO BV s

OA betekent dat u w t dat de
compLrter a le geqevens opzoekt
Ongelijk Aan 1000 BV

HD betekent dat Lr w t dat de
computer a e gegevens opzoekt
waarvan de postcode Hoger Dan
1OOO BV s.

LD betekent dat Lr wit dat de
computer alle gegevens opzoekt
waarvan de postcode Lager Dan
lOOO 8V is

Kiezen we HD. zoals in het
bovenstaande voorbeeld, dan vraagt de
computer of u een nog fijnere se ectie
wilt gaan uitvoeren of dat hij kan gaan
beg nnen rret de select e, We kunnen
ook terugkeren naar het hoofdmenu.

rrEftt:'rrlllirrlt
PCODE HD lOOO BV

GEGEVENS OP2OE(EN OP
NAAM VOORT, STRAAT PfAATS PCODE
NEI 

'\IB 
TEL.NR EXTNA

NAAM WAARMEE VCRGELIJ(EN TJANSEN

VERGELIJKEN KAN AIS VOLGT:
riT:I NAAM GETIJI( AAN JANSEN
lllll. ruarnr onrcrrr.-rx raw .ratsrt
l!l!l.NAAM HoGEn DAN JANS EN

@. ruaau racen onr JANsEN

HOE WILI U VEAG€LIJXEN:I

Drukt u op OPTION dan geeft de
computer boven n het scherm Lrw
keuze weer en vraagt hij naar uw
vo gende keus.



!t .Il:t[l!. rtEt
PCODE I]D 1606 BV

G€GGVENS OPZOEKEN OP:
NAAM VOORL STRAAT PLAATS PCOOE
NET,NA TEL NR TXIAA

NAAM WAARM'€ VERGELIJ(EN ?JANSEN

Wordt het ALGEMEEN BESTAND
gebruikt om recepten op te slaan, dan
zou u de na6m kunnen opslaan n Fl
en de bestanddelen en nstructies in de
overbl jvende velden. Voor
inventar sat edoeleinden kan de naarn
in F1 worden geplaatst en de
hoeveelheid en omschrijv ngen in de
overige ve den. leder ve d kan
afzonderlilk worden gesorteerd op
alfabet en de gegevens kunnen worden
opgeslagen voor later gebrurk.

NB Wordt nummeriek gesorteerd dan
moet u ervoor zorqen dat alle geta en
in kolommen zijn geplaatst. De
computer herkenl een geta a s 1023
kleiner dan 213, tenzij 213 wordt
vooraf geqaan door een nlrl of een
spatre.

VEAGELIJXEN XAN ALS VOIGI:
I\IAAM GELIJK AAN JANSEI\I

: I''IAAM ONGELIJI( AAN JANSCN

NAAM LAGER DAAI JANSEN

HOE WILT U V€CGEIIJl(EN'GA
VOOR FIJN€RI SELECTIE
OM SETICIII TE STAiI'N

ln het bovenstaande voorbeeld s de
achternaam gekozen. Het programma
gaat zoeken en geeft alle records weer
waarvan de achternaam luidr JANSEN
en waarvan de postcode ook nog
groter is dan 1000 BV.

Voor iedere zoekoperatie kunt u
rnaximaal vier vergelijklngsmogelijk.
heden invoeren. Het teken dat de
computer met zoeken kan beginnen
wordt gegeven met de EEEEf,-toets;
met START keert u terug naar het
hoofdmenu.

6. ALGEMEEN
BESTAND

Kant 2 van de cassette met het
programma Atari Adressenbestand
bevat het programma ALGEMEEN
BESTAND en het programma
GEBRUIKERSAANPASSING. Het
prosramma ALGEMEEN BESTAND
verschilt van het ADRESSENBESTAND
alleen in de grootte en in de namen van
de gegevens. Het hoofdmenu van het
ALGEMEEN EESTAND is selijk aan dat
van het ADRESSENBESTAND,
Houdt de cassette zo dat Kant 2
zichtbaar is, plaats hem in de
PROGRAMMA-RECOROER en spoel de
band terug. Laad het programma en
voer het uit volgens deze fde procedure
als bij het ADRESSENBESTANO.

ftTftTT'I]IE|:EiEITfl EtrroEEIE
I

F3 : IINKSHANDTG
F4 : vOORf,AAD lN MAGAZIJN
F5 : |{OORD i4590
f6 : OOSI 9340
17 : ZUIO 4500
fA : WEST 23410
19:
FIO : OP'I/!,: ATLEMAA! WIT

PlAATS OE CURSOR EiI MAAK COiAECIIE,

aruccLs rlo14

vooa 70E(RrcHTlNG
VOOA VOLGEXD fiECORO



7. GEBRUIKERS
AANPASSINGS.
PROGRAMMA

Onmiddelliik na het programma
ALGEMEEN BESTANO op kant 2 van
de cassette bevindt zich het
programma GEBRUTKERS-
AANPASSING. Mer dit programma
kunt u beide eerder genoemde
programma's aanpassen aan uw eigen

(in feite is ALGEMEEN BESTAND een
modificatie op ADRESSENBESTANO en
is het voor (rw gemak gemaakt)
Met GEBRUIKERSAANPASSTNG kunr u
het aantal velden zelf bepalen en de
lengte die elk veld mag be2itten al naar
gelang uw behoefte. U gebruakt daarna
deze veranderingen om het
ADRESSENBESTAND of het
ALGEMEEN BESTAND aan te passen.
Het laden van het programma
GEBRUIKERSAANPASSING gaat
plaatsvinden nadat het programma
ALGEMEEN BESTANO op kant twee is
geladen. Met andere woorden plaats de
band in de programma-recorder en
spoel hem terug. Zet de teller op O0O0
en laad het programma ALGEMEEN
BESTAND volgens de voorschrilten. ts
dat programma geladen, noteer dan de
stand van het telwerk voor later
gebruik- Druk op RESET en tik an NEW
@o- het geheugen van de

cornputer schoon te maken,
Zonder de cassette te verwiideren tikt
u cloao t@)in.
Zodra her programma GEBRUTKERS-
AANPASSING is geladen en de READY
cursor verschUnt voert , nUN (E@E I
in. Het Atari GEBRUIKERS-
AANPASS|NGSprogramma zal in de
computer worden geladen.

Benl u van plan meerdere aangepaste
bestanden te credren, dan kunt u het
programma GEBRUIKERSAANpASSTNG
hel beste op een lege cassette of
diskette overschriiven om het
programma in de toekomst sneller en
eenvoudiger te kunnen laden.

Voor u bcsluit url ltct lrrugrarnnra
AORESSENBESTAND of het
ALGEMEEN BESTAND aan te passen,
moet u eerst kennis nemen van alle
benodigde informatie:
- De naam van uw aanqepaste

bestand;
. De label lnaam) van ieder veld dat

maximaal uit zes karakters mag
bestaani

- He1 aantal velden om alle
noodzakelijke informatie in te voeren
moet tot een minimum worden
beperkt. Het maximum toegestane
aantal is tien per record;. De lengte van ieder veld moet zo kon
mogelijk worden gehouden. leder
gegeven mag l07 karakters
bevaiten, inclusief de spaties tussen
de woorden of getallen;

- De uitvoer'opmaak.
Het noodzakelijk aantal regels om uw
informatie in formaat af te drukken
moet zo kort mogeliik worden
gehouden als u gebruik maakt van
adreslabels.

NB: Houdt het aantal gegevens op een
minimum en de lengte van ieder
gegeven zo klean mogeliik. De
programma's ADRESSENBESTAND en
ALGEMEEN BESTAND controleren
voortdurend de nog aanwezige vrije
geheugenruimte. Oir getol wordt
gedeeld door de geheugenruimte dat
toebedeeld is aan een record. Hoe
minder geheugen per record wordt
verbruikt, des te meer records kunnen
er in een bestand worden opgeslagen.

Als voorbeeld een postzegel-
verzamelaar die her ALGEMEEN
BESTAND wil aanpassen om ziin
verzameling bij te houden.
Een eanvoudig bestand kan er aldus
uit2ienl



T.bel 1

Bestandsnaam: Postzegel
Veldnr Gegeven l.bel Lengle vh vetd

I soorr regel zegel 20
2 land van herkonst and 20
3 cararoousnummer cai nr 4
a nieuw posllris nieuw 7

5 genempeld oud 1

6 .ommentaar 30

Bestandsnaam is de naam dae u aan
het aangepaste programma hebt
gegeven,

Nu wordt een tabel gemaakt voor de
UITVOEF-OPMAAK,

Tabel 2

Regelnummer Veld
1 zegel 1

1 land 2
2 cat. nt. 3
3 nieuw 4
3oud5
4 overslaan
5 opm. 6

De kolom met het regelnummer
refereert aan de vorm waarin u uw
gegevens wilt hebben afgedrukt. ln
bovenstaand voorbeeld wordt op reqel
t het soort zegel afgedrukt met
daarachter het betreffende land. Op
regel 2 volgt het catalogusnummer.
Regel 3 geeft de waarde van de zegel
weer, zowel postfris als gestempeld.
Regel 4 wordt overgeslagen en oP
regel 5 wordt het commentaar
afgedrukt.

Hlerna moet de verzamelaar beslssen
wat voor informatie nog meer moet
worden algedrukt en of de comPuter
de spatles na de ingevoerde intormatie
moet onderdrukken als de2e intormatie
minder ruimte beslaat dan wordt
aangegeven. In de volgende tabel is de
extra bilgevoegde tekst onderstreept.

Tabel 3

Regelnummer
I Vl OT_V20
2 Tcatalogusnummer V3N
3 Tnieuwwaarde V40T

gestempeld v5o

5 Topmerkingen: V5O

De data in tabel 3 wordt als volqr

V is het veld.
O betekent dat nakomende spaties

worden onderdrukt.
N betekent dat nakomende spaties

niet worden onderdrLlkt.
T betekent dat er tekst wordt

tussengevoegd,
onderstreepte namen is dat wat als
tussentekst wordt tussengevoegd.

Bij voorbeeld in regel 1 van tabel 3
G] = veldnummer'l uit tabel l

(zegel).
O = onderdrukken van nakomende

spaties,
T = tekst, in dit seval 6dn spatie.
G2 = veldnummer 2 uit tabel 1 (land)

volgt op zegel.
= de lege ruimte na land wordt

onderdrukt.

Als u GEBRUIKERSAANPASSING heeft
geladen vraagt de comPLrter om de
bestandsnaam, dan om hel aantal
gegevens in iedere record (in ons geval
6), gevolgd door het aantal regels
geformateerde uitvoer (in
bovenstaand voorbeeld 5).

Voorzichtigi Voer uw data 2orgvuldig
in. Maakt u een fout. dan moet u het
programma opnieuw starten door op
RESET te drukken en RUN in te tikken
sevolsd doorEEE!.



BEGEL 40:
HOE LUIDT DE 

'{AAM 
VOOF IIEI EESTAiIO

IPOSI2EGEL

FEGEI- 43:
HOEVEEI VELDEN IN ELX RECONO

FEGEI- 45:
HOEVEEI AEGEIS GEFOAMATEENDE UITVOEi
P€A FECOBD IMAXIMUM:251?51

De volgende stap is het bepalen van de
record-samenstelling DeTe rn{ormatre
wordt uit tabel 1 gehaald. Elk veld is
gelabeld en ziin lengte is gedefinieerd.
De computer zal vragen: Veld 1 label
(max: 6 tekens)? Geett u antwoord
hierop, dan vraagt de compuler de
lengte van het veld, en zo voor alle
velden.

OIT PROGiAMMA I(AN WONOEl{ GEBNUI(T
OM AAI{PASSINGEI\I TE MAI(EIT III
NEI PROGFAMMA ADBESSE!IBESTAtlD
tt{ REGET 40, 42- 43, 46_ 6a E 70
OEZE I(UItIIEII WORDEI{ TOEGEVOEGD
NADAT ADFESSEI{BESTAI{D IS GELAOEIT

aO Olii PSl9):PS = "POSTZEGEI

43 Z=6:OlM OSl6a,
45 AA=5:DlM RSl30,
5a ot= ="ZEGEL LAlrlO CAl. n
lEUw aOUD 4 :OPM. i X"
70 F3 ="1, 'f sF st- I /r sF sL L

oP otst( of cas6ErtE oPstAAt{ (J/t{llJ
voai c' ril voon cassErrE
VOEB'O:,{AAM' ll{ VOOA Dlsl(

sPEclFlcATlE GRAAc?.

VE|O 1 IAAEI IMAX:6 TE(Ells) TZEGEL
lEl{GlE VAI{ VEID t lMAX.r9r) l2O
VELD 2 !AAE[ {MAX:6 TE(EllS) TLA O
LEl{OTE VAll VELD 2 IMAX:lOrl l2O
VELD 3 LABEL IMAX:6 TEKENS) ?CAT. F
IEIIIGTE VAI\I VEIO 3 IMAX:l0rl la
VELD 4 IABEL IMAX:6 TEKENS, I IEUW
tEl{GTE VAN VELD 4 IMAX:107) l7
VELD 5 IABE| IUAX:6 IEKENS) rOUD
LEr{GrE VAll VEID 5 lMAXrlOTl 77
vEtD 0 t-48€L tMAx:6 iEt(Eiist 70PM.
|-ENGTE VAI{ VE|-O 6 IMAX:tO7t l30a

Het scherm voor de UITVOER
OPMAAK geeft de huidige regel weer
in de linker bovenhoek. Hierbij wordt
oereiereerd aan tabel 2 en 3. Wilt u
met een veld beginnen, dan drukt u opv@.

Hierna volgt de vraag: "Welk
veldnummer?". ln dit voorbeeld wordt
1 ingevoerd. Daarna vraaql de
computer: spalies onderdrukt ol Nier
(O/Nl? Door O lgeen nul) in re drukken
vertelt u de computer dat alle spaties
na het betreflende veld moeten worCen
onderdrukt (Lriteraard alleen a1s het veld
korter is dan toegestaan). Het
indrukken van de N toets betekent dat
de spaties worden mee afgedrukt
( n ons voorbeeld is O ingevoerd).

Zijn spalies of andere tekst gewenst
aan het begin van de regel, drukt u op
T en voert u de tekst n. Voor het
toevoegen van spaties moet u eersl op
de ,a toets drukken voordat u de
spatie-toets bedient.

Aan de hand van tabel 3 wordt alle
informatie naar uw eigen wensen
ingevoerd Voor het afsluiten van de
gelormateerde regel drukt u op
f@. Regel 1 blij,t teruskomen
totdat u hem hebr aJgesloten.

Om een regsl over te slaan wordt
E@tinsed,ukt.
Op deze wijze wordr het invoerproces
voor iedere regel vervolgd, zoa s in
labe 3 is aangegeven. De op zich
staande gegevens hoeven niel op
volgorde te worden ingevoerd en u
kunt rneer dan 66n gegeven op een
reael plaatsen.

Heelt u de laatste regel ingevoerd. dan
zal de computer een lijst geven van de
gecre6rde uitvoer volgens Llw



gebruikersaanpass ng en vraagt h j of u
het wilt opslaan. Tik J E@E in.
De computer vraagt dan onder welke

fiEGEI, 1

TIX E IN VOOF TUSSEI{,TEI(ST
TIk MIN vooE sPEcIFICEREN

DRUX OP 6EIUN OM iEGEI 1

AF ]E SIUITEIt

WELK VELD.IIUMMER2l
SPATIES ONDENDRU(T OF OIET IO/iIIINI

Wordt het Programma oP cassette
opgeslagen, dan moet de programrna
recorder van een datacassette worden
voorzien. Spoel de band terug naar het
gewensle slartpunt en tlk in: c:
f!$[ Hierna worden de toelsen

RECORD en PLAY van de programma
recorder ingedrukt. Tik daarna op een
willekeurige toets op het toetsenbord.
De gebruikersaanpassing wordt nu op
de cassette opgeslagen

Spoel de cassette terug nadat het
opslagproces is be6indigd en haal hem
uit de recorder. Om het Programma
GEBRUIKERSAANPASSING TE KUNNEN

ver aten voert u in RESET, NEW en

E@El. vots nu de laadinslrucrie oP

voo, ol hel ADRESSENBESTAND d'hpr
ALGEMEEN EESTAND en laad het
gewenste programma in de compuler.

Verwijder de cassette met het
gewenste programma en Plaats de
cassette mel de gebruikersaanpassing
(d e u net hebt opgeslagen)l Druk oP
de RESET toets en tik in: ENTER C:

f@[. o" computer zal het
beirelfende Programma gaan
rnodiflceren, door die rege s io het oude
programma te vervangen door de

n,errw oecreerde rTlet uw qebrull ers

aanpasslng

Voor het opslaan op dtskette rroet u de
desbetref f ende handleidingen
raadplegen. (Atari Disk Drive Operators
Manual of her Atari Disk Operating
Syst€m Manual).

Het aanqepaste programma moet eerst
op foLrten worden gecontroleerd door
het te slarten en enige voorbeelden in



8. HET GEBRUIK VAN
EEN DISK BIJ HET
ADRESSEN-
BESTAND

Het van cassette naar disk formaat
veranderen van het programma.

Zowel het ADf,ESSENBESTAND als her
ALGEMEEN BESTAND kunnen op
eenvoudige wijze worden
gemodiliceerd voor systemen met een
disk drive. Om de programma's met
een disk te kunnen laten werken is dan
wel minimaal 32K RAM vereist.

Voordat het programma van cassette
kan worden opgenomen, moet eerst
het DOS worden geladen. Voor details
wordt naar de handboeken verwezen.
Na ADRESSENBESTAND of ALGEMEEN
BESTAND te hebben geladen drukt u
op RESET en tikt in LIST 2005 E@E
De computer geeft regel 2OO5 op het
scherm weer. Met behulp van de
screen.editor (piil toetsen) plaatst Ll

REM tussen het regelnummer en de
rest van de regel (voor details woidt
verwezen naar SCREEN EDITOR in uw
Atari handleiding). U kunt de regel ook
laten wegvallen door 2OO5 in te tikken
en E@ in te drukken.
Hetzelfde geldt voor regelnummer
8015.

Het programma kan nu op diskelte
worden opgeslagen om het ir het
vervolg sneller te kunnen laden. voor
het opslaan verwijzen wii weer naar de
betref f ende handleidang.

Uw gegovens op diskelte zetten
Met bovenstaande modif icatie
veronderstelt het programma dat uw
gegeven op diskette moeten worden
opgeslagen in plaats van op cassette.
Bii de keuze OPSLAG en LAAD van het
hoofdmenu vraagt de computer of u er
ook zeker van bent. Een N invoeren

brengt u terug rn het hootdmenu. Een J
resulteert in het vragen naar een
filenaam (druk op @ om eruit te

ln de LAAD morius moet u de naam
opgeven van het bestand dat u wilt
laden.
Bij de modus OPSLAAN, moet u de
naam invoeren die Lr wilt meegeven
{het is niet noodzakelijk om D: voor uw
aangegeven naam op te voerenl.

Desondanks kLrnnen gegevens nog
steeds op cassette worden opgeslagen
door in te voeren C: als de computer
om een filenaam vraagt.

,9a4 AfARI tREN€Ll/xt B v
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