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lnleiding
ln deze gebruiksaanwijzing wordt stapvoor-stap aangegeven hoe u al na
enkele minuten oelenen op doelmatige
wijze aantekeningen in het
Kaartsysteem kunt bijwerken. U doet er
goed aan de aanwijzingen nauwkeurig
op te volgen en de voorbeeldteksten
exact in te typen. De aanvankelijk
verstrekte gegevens moeten in de
computer worden ingevoerd om met de
latere voorbeelden te kunnen werken.
Met het programma werden twee
diskettes meegeleverd. De ene is de
programma-diskette. Deze hebt u nodig
om het programma in uw ATARI
Homecomputer te kunnen laden. De

andere is de datadiskette. Daarop
worden de door u op te bergen
gegevens vastgelegd.
Op elke diskette kunnen van 1 15 tot
700 kaarten worden opgeborgen. Het
juiste aantal wordt bepaald door de
hoeveelheid gegevens die u op elke
kaart vastlegt. Hebt u meer lege
diskettes nodig, dan kan uw ATARIDealer u die leveren.

Algezien van het titelbeeld, dat een
archiefkastje voorstelt, bevat elk beeld
dat u op het beeldscherm te zien krijgt
een menu. Bij dit programma werkt u
met drie menu's. Het Diskettemenu, het
Hooldmenu en het Beeldmenu. Net als
in een restaurant laat het menu zien
waaruit u kunt kiezen.
Door deze hele gebruiksaanwijzing
heen zijn in de linker en rechter kanllijn

van de pagina's de
keuzemogelijkheden van het
programma vermeld. Voor een
toe chting op de betreffende
mogelilkheden hoeft u slechts het
daarnaast vermelde bladzijdenummer
op te slaan.
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We gaan beginnen

MET TWEE DISKETTESTATIONS

Schuil de programmadiskette van het
Kaartsysteem in diskettestation 1 en
sluit de klep. Schakelt u nu het
computersysteem in dan verschijnt na
enkele seconden het titelbeeld op het
beeldscherm.

Circa 20 seconden na het inschakelen
van beide diskettestations verschijnt op
het scherm de volgende tekst:
SCHUIF DATADISKETTE IN DRIVE 2
DRUKEEEALS oISKETTE ERIN zIT

Schuil de datadiskette in station 2 en
druk de lfi@toets in.
KAARTSYSTEEM
COPYRIGHT 1982 ATARI, lnc.

MET EEN DISKETTESTATION:
Circa 20 seconden na het inschakelen
van het diskettestation verschijnt op het
scherm de volgende tekst:
HAAL PROGRAI'MADISKETTE UIT DRIVE
PLAATS DATADISKETTE IN DRIVE t
DRUK EEEE ALS DISKETTE ERIN ZIT

1

Neem de Programmadiskette eruit,
schuit de iiatadiskefte erin en druk de

lflfifltoets

in.
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STOP
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19

Klaarmaken van een
diskette
2.

VERWSSEL datadtskette
STOP

EEB vo€rt de keuze uit
Itrllill

kissr moseliikhoid

Telkens wanneer een nog niet eerder

gebruikte datadiskette voor het
Kaartsysteem wordt gebruikt, verschijnt
het Diskettemenu. Het Diskettemenu
biedt keuze uit drie mogelitkheden. De
nadruk is op KLAARMAKEN EN
FORMATTEREN gelegd. Zie voor
VERWISSELEN en STOP btz. 1 9 en 20.
'l

.

Druk de

f!@toets

U kunt nu nog van gedachten
veranderen. Werkl u met een diskette
die u niet wilt wissen, dan typt u N in.
Daarop verschijnt weer het
Diskettemenu. Zie voor het
VERWISSELEN van DISKETTES btz.
19.

Wilt u de diskette wel wissen ol werd die
nog niet eerder gebruikt (zoals de met
het programma meegeleverde diskette)
dan tvot u J in. Druk noo niet de
rn, oon airrlxr oar voor oe
hand liggend. Op het scherm verschijnt
nu onderstaand titelbeeld:

ftfufi,oets

KAARTSYSTEEM
COPYRIGHT 1982 ATABI. lnc

Type diskettgnaam ln

in. Op her

scherm verschijnt dan:

vERwtSSEL datadiskette
STOP
Keuze wtst diskette OK? (J/N)

ffi,:H*r":'iH"

Voor de naam mag u tot 18 hooldletters
gebruiken.
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Klaarmaken van een
diskette (r",uors)

f$@toets

Van nu af aan typt u de gegevens
precies zo in als ze worden atgebeeld.
Hoe het Kaartsysteem werkt is
gemakkelijk te zien als u deze
voorbeelden precies volgt. Later kunt u
dan opnieuw beginnen en uw eigen
gegevens erin opbergen.

1. Tvoe

2.

zes maal in
1 . Druk de
om alle keuzemogelijkheden te
benadrukken. l\4erk op dat het
Kaartsysteem na de laatste
mogelijkheid weer naar de eerste
terugkeert en die benadrukt.

i",l?iit"id,flll

Sffi *'.*"

ingedrukt, dan gebeurt het
benadrukken in tegengestelde richting.

3.

Stoo zodra BEKIJKEN weer wordt
benadiukt. Druk de ffl@toets in.

in ADRESSEN

Druxoef,f@oroefflfft

Het beeldscherm ziet er nu als volgt uit:

toets in.

Circa 40 seconden later verschiint het
Hoofdmenu oP het beeldscherm.
Merk oo dat de naam ADRESSEN oP
de twe6de reqel van het Hoofdmenu
verschiint. Van nu af aan wordt, telkens
wanneer u deze diskette gebruikt, direkt
van het titelbeeld oP het Hoordmenu
overgegaan en wordt het Diskettemenu
overgeslagen.

End

**.

ir!\r ,Ilz *r.

DUPI stoP

KAARTSYSTEETIII

ADRESSEN

Dit is het Beeldmenu. U zult zien dat u
dit beeld vaker dan alle anderen

iIERK en zoek kaart met woord
FORIT|ATTEEF daiadiskette

gebruikt.

VEFWSSEL datadlEkette

:'"'ffii,:*'.[:J"{r'hj
Het Hooldmenu heeft zes
keuzemooeliikheden. De eerste
Eerste kaart bekijken
benadrukt.

J;il"" I

-

is

Het beeldscherm toont u een lege
kaart. Boven dle kaart staat een lijst van
keuzemooeliikheden. Met het
elltomei, ,lrerkr u net zoals met het
Hooldmenu. U benadrukt de gewenste
mooeliikheid en druK vervolgens de

!flffitcets

'n.

7
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FORMATTEER
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STOP
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Aanmaken van
kaarten

rl1k Dru't zek l1s hrl. ,r3

Meestal wordt bovenaan de kaart de

Stitis-54ffiE-i-

DuPr stop

KUK optie benadrukt. Om nieuwe

kaarten aan te maken kiest u MAAK en
drukt u de
in. Omdat er tot
nu toe nog geen kaarten op de diskette

l!@toets

zUn opgeborgen wordt MAAK
automatisch benadrukt. Dit is de enige
keer dat de ffl@toets niet ingedrLkt
hoett te worden om een kaart aan te
maken.
Merk op dat de cursor (het zwarte
blokJe) al op de eerste regel van de
kaart staat. Dle cursor geeft aan waar
een karakter wordt neergeschreven als
u een toets indrukt.

1. Typ op de eerste regel

van de kaart

in JANSEN, PIETERSON & KLMSEN.
Op de eerste regel komt altijd een
naam. Het Kaartsysteem sorteert
kaarten op naam. Vergist u zich dan
houdt u de DELETE BACK SPACEtoets ingedrukt tot de fout gewrst is.
Vervolgens typt u de karakter opnieuw
rn, maar nu goed. Of u verplaatst de
cursor door de
rngedruK te houden terwiil u een van
de pijl-toetsen indruK.
Daarna kunt u dan de fout(en)
corrigeren door de goede karakters er
overheen te typen.

!@@ioets

8

z. orux oe @@toets in. De cursor
verplaatst zich nu naar de tweede regel
van de kaart.
3.

EE

Druk de toets
eenmaal in. U
kunt nu kleine letters intypen. U kunt
lgglvel hoofdletters intypen als u de
ingedrukt 66udt. Om a een
hoofdletters te typen drukt u in

f@toets
4.

l@;

Type de tweede en de derde regel

in zoals het schermvoorbeeld aang6eft.

5. Druk nu, met MAAK noq sleeds
benadrukt, de
tn. De kaart
rs weer blanco en de cursor staat weer
op de naamregel. De kaart die u zojuist
hebt ingetypt ia nu op de diskette
weggeborgen.

f!@toeti
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Aanmaken van
k??rten lvervorsl
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6. Typ als afgebeeld de kaarten voor
ZONIERS en BOER in. Telkens wanneer
een kaart is ingetypt laat u MAAK
benadrukt staan en drukt u de
toets in. Daarop verschijnt dan weer de
volgende blanco kaart waarop u kunt

E

stop
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Drux z@r.
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stoP

7. Typ vervolgens de kaart van DE
VRIES in. Bent u daar klaar mee dan
laat u die oo het scherm staan.
in
Vervolgens druK u de
tot UIT wordt benadruK. Druk de
@@toets in. Het Hoofdmenu
rschijnt nu weer oP het scherm met
nadruk op KIJK.

ff@toets

Opmerking: Blanco kaarten kunnen
niet in het archief worden opgeborgen
ol daaruit worden opgehaald.
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Doorzoeken
Er zijn drie manreren om een bepaalde
kaart in uw bestand op te zoeken:

.
.
.

Door achtereenvolgens alle kaarten
in het bestand te bekijken.
Door een kaart op naam op te
zoeken.
Door naar een woord te zoeken.

Achtereenvolgens bekijken

1. KIJK moet nog steeds benadrukt
staan. ls dat niet het qeval. druk dan de

lffiflroers rn ror oar wer ner oevar rs.
Druk dan de f!@toets in.
2. Op het

scherm verschiint nu de kaart
van BOER. Hoewel deze kaart nlet als
eerste werd Ingevoerd, is het wel de
eerste kaart die in het bestand
voorkomt omdat het in alfabetische
volgorde de eerste is.
Dit maal wordt KIJK rn plaats van

MAAK benadrukt omdat u al enkele
kaarten hebt opgeborgen.

3. Druk de fflfl[toels in. Nu
verschijnt de volgende kaart uit de
reeks: DE VRIES. N4et KUK noq sleeds
benadrukt wordr de fl!@roets nog
eens twee maal ingedrukt om alle
kaarten te kunnen bekilken. Met KIJK
kunt u al uw kaarten stuk voor stuk
bekijken.
De laatste kaart is die van ZOMERS.
Druk u nu de ffilf]toers nog eens rn.
dan verschiint weer de eerste kaart url.
het bestand: die van BOER.

+. Druk de @!$toets in. Daarmee
verandert A
Z op de tweede regel in
het Beeldmenu In A
Z. Drukt u nu de
enkete
maten
in dan krijgt
lft@toets
u uw kaarten in omgekeerde volgorde

-

r

te zien.

5. Druk de @@toets opnreuw in
om de richtingindicator weer in de

standA

-

Ztezetten.

Op naam opzoeken
U kunt de gewenste kaart ook op naam
opzoeken. Daarvoor keert u eerst lerug
naar het Hoofdmenu.

ua.k nrlz Brs Duor stoD
rctqende kaart a-)z

#l#il#ffi*$":JiJ,s,ir#
2.

Drut< de fflffl-roets in. Op het
beeldscherm verschiint weer het
Hoofdmenu.

3 ?ry!9uE@roersnog eens in
8Tffili?:mtrukken

Druk daarna
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STOP

Doorzoekeo

(vervots)

4.

Er verschijnt nu: TYP NAAM lN.
Namen kunt u op 38 karakters of

@

*"

xalk Fljz ,r5 Dupl stop

i:::i-:,[1::*:.::?t:"

minder opzoeken,

5.

Tvoe in: DE VFIES en druk de

fffu$roers

or

oef,fi@toets

rn.

Het beeldscherm geeft nu het volgende
te zien'
Ru Dlul< soek raal. uiiz fll. DuPl stoP
a-tr
rcrqende ,..art
@:lb€xuxt

Stel dat uw bestand uit 200 in plaats

van ult slechts 4 kaarten zou bestaan. U
zult wel begrijpen dat het veel sneller
werkt om OP NAAI/ OP TE ZOEKEN
dan elke kaart door te kilken.
Naar een woord of lettergreeP

zoeken
Het Kaartsysteem doorzoekt in de
ZOEK-funktie alleen de bovenste regel
van elke kaart. Komt de door u
ingetypte naam niet in het bestand voor
dan wordt de eerstvolgende kaart
algebeeld.
Voorbeeld: Zoekt u naar een kaart oP
naam van ROELOFS dan zal het
Kaartsysteem die niet kunnen vinden.
Op de derde regel verschijnt dan
KAART NIET GEVONDEN. Omdat de
kaart van ROELOFS niet voorkomt
wordt in plaats daarvan de kaart van
ZONiIERS a{gebeeld. lels dergelilks zou
er ook gebeuren als u een archieflade
doorzoekt. Op zoek naar HOELOFS
zou u DE VRIES overslaan, maar de
eerstvolgende kaart die u te zien zou
krijgen is die van ZOMERS.

Wellicht herinnert u zich de juiste naam
van een kaart niet meer, of wilt u een
groep kaarten opzoeken die allemaal
een woord of woorden
gemeenschappelijk hebben. ls dat het
geval dan kunt u ze opzoeken door met
MEBK naar een lettergreep te zoeken.
|\4ERKEN doorzoekt alle door u oP de
datadiskette opgeborgen gegevens en
probeert het woord oI de lettergreep te
vinden die u hebt opgedragen te
zoeken. Telkens wanneer een
overeenkomst wordl aangetroffen
wordt de kaart waarop die voorkomt
gemerkt zodat u die kaart gemakkelijk
kunt terugvinden.

BEKIJK
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MERK

11

FOBMATTEER
VERwlSSEL
STOP

6
19
20

DOOfZOekell

(vervots)

Om MERK te kunnen gebruiken wordt
uitgegaan van het Hoofdmenu.

ldi:i-ffii"-"if*ffiityf:il

llffttoets
Hoofdmenu

in. Daarop verschijnt het
weer op het scherm.
2. Druk de f!fi@toets in om MEFIK
te benadrukken. Druk vervolgens de

ffl@toetsin.
3,

Daarop verschijnt: TYP WOORD:. U

kunt tot 38 karakters intypen.

4.

Tvo in UTRECHT en druk de
nevolsd door de

ffi_l_o:].'n

ln het Hoofdmenu verschijnt nu 000
GEMERKT 000 NOG (TE GAAN). Het
eerste nummer geeft aan hoeveel
kaarten er tot op dat moment gemerkt
werden. Het tweede geeft aan hoeveel

De paperclip in de rechter bovenhoek
van de kaart geeft aan dat de kaart
gemerkt is. Merk op dat nu ZOEK
benadrukt is.

5.

Druk de

f[@toets

in. Nu

verschijnt de volgende kaart met de
woorden UTRECHT op het scherm. Dat
as dan de kaart van ZOMERS.
Telkens wanneer met de nadruk op
ZOEK de
wordt ingedrukt,

f@[toets

wordt de volgende gemerkte kaart
algebeeld. ls de laalste van die kaarten
gepasseerd en wordt de fflS]toets
opnieuw ingedrukt, dan keert het
kaartsysteem naar de eerste gemerkte
kaart terug.
Ook met ZOEK kunt u van richting
veranderen. wordt
toets ingedrukt. dan verandert
' Z in
A Z. Drukt u daarna de ffl@toets
in dan worden alle gemerkte kaarten in
het bestand in tegengestelde volgorde
doorlopen.

de@

-

A

sektoren er nog doorzocht moeten
worden.

Telkens wanneer MERK wordt
uitgevoerd worden alle kaarten die al

ls alles doorzocht, dan ziet het
beeldscherm er als volgt uit:

eerder gemerkt werden weer van hun
merkteken ontdaan om opnieuw
gemerkt te kunnen worden. Stel
bijvoorbeeld dat u naar de woorden
CONTROLLER zoekt. Daarop
verdwijnen de paperclips van de
kaarten met daarop UTRECHT.

tr1]rr

Dnk

zoER

ua.r tlllz rr3 Dupr stop

@;#,i:.'::::t"'

a-)z

Van een op het beeldscherm
algebeelde kaart kunt u het merkteken
ook met de hand weqnemen. Houd de

,

eens.

ffiffi119:"*:if,'"
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ZOEK
MAAK
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16
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OUPLICEER
STOP

DoorzOekeh

(vervots)

met de kaart die op uw beeldscherm
staat. De paperclip verdwiint dan.
Om een kaart met de hand te merken

::,jl t

!:

1::{iii "il"

paperclip verschiint daarop weer.

Nog iets over doolzoeken
Bii het doorzoeken beschouM het
orooramma blanco plaatsen (spatles)
als iarakters. Het is dan ook een goede
oedachte om de naam van uw kaarten
5p de linker kantlijn te laten beginnen
Het programma maakt ook geen
verschil tussen de hootd'en kleine
letters. Voor het overige moeten de
karakters precies met de op te zoeken
naam en woorden overeenstemmen'
inclusief de sPaties. Ook zal het
programma geen overeenkomst
krrnnen vinden als de karakters
waarnaar u zoekt aan het eind van de
ene regel beginnen en op de volgende
regel verder gaan.
U zult al spoedig ontdekken dat u
meerder iiiskettes vol met kaarten hebt
U zou dus wel eens kunnen vergeten
welke kaart op welke diskette staat
Daarom is het Praktisch om van elke
diskette een kaart met inhoudsopgave
te tvoen. Een dergelilke inhoudskaart
kari ben liist van namen op elke dtskette
bevatten.
De inhoudskaart is gemakkelijk terug te
vinden als het de eerste kaart van een
bestand is OP die manier kunt u hem

ktlf

onri-,ioO"llijk terugvinden Om
er zeker van te ziin dat de inhoudskaart

rn"i

9

altijd de eerste kaart is typt u als eerste
karakter van de naam een uitroepleken
(!) in. Het uitroepteken komt in
rangvolgorde van opbergen
onmiddellijk na de spatie. Het
Aanhangsel op blz. 24 geeft de
rangvolgorde van opbergen van alle
karakters op het toetsenbord.

Zou bijvoorbeeld de inhoudskaart van
dE ADRESSEN.diSKEttE !ADRESSEN
heten, dan zou u de namen van de

kaarten als volgt kunnen intyPen:
BOER, JOHAN iiARIE
DE VRIES, JAN
ZOtIIERS, DANIEL
JANSEN, PIET EN KATRIEN
Nr

Hllz tts

dE *::'":a"::ir:

DUPI

k"r'!

sto!

aana-),

Daarna zou het beeldscherm er uitzien
als hierboven afgebeeld.

ODhouden met dootzoeken

Hll kan voorkomen dat u met MERK
wilt oohouden nog voordat alles
dooriocht is. Daarvoor drukt u de

fm:?"J::IJS;XJllL*,:'ss"*l
gemerKe
ec[tei wel dat alle reeds

kaarten gemerkt blijven totdat het
merkteken wordt weggenomen of
oonieuw met een MERK'Procedure
begonnen

wordt.

13
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Dupliceren van

4.

kaarten

MARIE. Zet vervoloens de cursor met
oe
en o-e prlt-roetsen op oe 2
in de adresregel. Typ in de plaats van

Typ in CARUSO, CEES & I/4EL|NDA
in de plaats van BOER, JOHAN &

Om een kaart te kunnen dupliceren
moet u die met KIJK of zoEK eerst op
het Beeldmenu brengen. U kunt of een
exacte kopie maken van de kaart zoals
u die bezit of hem eerst veranderen en
dan pas dupliceren.
De volgende handelingen laten zien
hoe de kaart van BOER moet worden
gedupliceerd. De kaart van ZOMERS
staat daarbjj nog op het beeldscherm
met de nadruk op ZOEK.

l,i::ffi *+.Jl";;g'fi X',Yil"*

KIJK te benadrukken.
Druk de ffi@toels nogmaats in
om de kaart van BOER af te beelden.

2.

[rfu1ffi$::';::'*ll"*
vervolgens de

ffi@toets

in.

De cursor verschijnt als afgebeeld in het

volgende beeldscherm-voorbeeld, op
de naamregel. U kunt nu alle gegevens
die u wilt wijzigen overtypen.
P.t Df* z@k r t rrlz ,t.

E

D,!rl**t

DoP!

d*. x.",r

ulr
^-t7

!@![

de2een4in.

flljz rrs

@

DUPL

Duprrceert d6,€ kaart

ulr
a-tz

5. Druk de ffi@toets in. De kaart
van CARUSO werd zojuist opgebrogen
als algebeeld. De cursor keerde terug
naar de kaart van BOER zodat u een
volgende kopie kunt maken. Bedenk
wel dat de kaart van BOER de laatste
kaart was die met PAK of ZOEK werd
afgebeeld.
6. Typ in ROBERTS, ELLIE. Zet
vervolgens de cursor op de 2 en typ in
olaats daarvan een 3 in. Druk de
lgft6roers twee maa rn om PAK re
benadrukken. Druk vervoloens de
ffiffitoets in. Uw besta;d tett nu zes
kaarten:

Op het scherm staat nu de kaart van
CAFUSO omdat met KIJK de kaart vlak
achter BOEB werd opgeborgen, waar
de laatste KUK-aktie ophjeld.

KIJK
DRUK

ZOEK
I,lAAK
wtJzrG

wts
DUPLICEER
STOP

10
18
12

8
16
15
14
9

Wissen van kaarten
Om een kaart uit het kaartsysteem weg
te nemen wordt die kaart eerst met een
van de drie zoekmethoden opgezocht:

1. De kaart van CARUSO moet nog op
uw scherm staan met de nadruk op
KIJK. Druk de fft@toets drie maal in
om de kaart vanTIOEIERTS op te halen.

3.

Op het verzoek OK WISSEN? (J/N)
typt u rn J. De kaarl van ZOMERS wordt
nu urt uw bestand gewist en de
volgende kaart, die van ZOMERS,
verschijnt op het scherm.

4.

U kunt de kaarten uit het bestand
ook wissen door alle karakters ervan te
wissen.

Om de oo het scherm afoebeelde kaart
te wissen drukt u de [ff@toets in tot
WIS wordt benadrukt. Daarna drukt u
de f,fi@toets in. ls de kaart eenmaal
gewist dan verschijnt de daarop
volgende kaart uit het bestand op het
scherm.

2.

Druk, terwiil de kaart van ROBERTS
nog op nei scherm staat, oe
toets vijf maal in om WIS te
benadrukken. Druk vervolgens de

fl[@

ffi@toetsin.
l{a.r rrjz srs Dupr slop

iE:*"i,::":'iit"i"

h.. &'ul:)z

Opmerking: ls een kaart eenmaal

oewist, dan is die oP geen andere
iranier meer te herstellen dan door alle
gegevens ervan opnieuw in te typen.

ZOEK

7
10

MERK

11

FORMATTEER
VERWISSEL

6
19

STOP

20

BEKIJK

Wijzigen van kaarten

Verplaatst de

Op de gegevens op een kaart te
wijzigen ol er gegevens aan loe te
voegen gebruikt u WIJZ (WlJZlG).

cursor stap-voorstap naar rechts.

1. Zoek de te wijzigen kaart op.

cursor stap-voor-

2.

Verplaatst de
stap naar links.

Druk de

f!fi@toets

in om WIJZ te

benadrukken. Druk vervoloens de
lft@roets rn. ln net ond6rsraanoe
schermbeeld staat de cursor op de
tweede regel van de kaart. U kunt nu
alle hieronder beschreven
wijzigingstoetsen gebruiken. Deze
toetsen zijn ook tijdens MAAK en DUPL
te gebruiken.

E

'{r.,'lst

dek rGa*

'

Verplaatst de
cursor stap-voorstap naar omhoog.
Verplaatsl de
cursor stap-voorstap naar omlaag.
Worden de toetsen langer dan een
halve seconde ingedrukt gehouden,
dan blijft de cursor lopen.

a-r,

Spatie in een regel opnemen
Houd de

@toets
inoedrukt en druk
ddGEEtoers

in

om links van de
cursor een spatie
tussen te voegen.
Bent u al bekend met de
wijzigingsfunkties van uw ATARI
Homecomputer, dan kunt u het nu
volgende overslaan en dooroaan naar
''Terughalen van een regel -op
Blz. 17.

Verplaatsen van de cutsor

@@toets

Houd de
ingedrukt en
druk een van de pijl,toetsen in. Hiermee
wordt de cursor verplaatst zonder dat er
iets van de tekst op het scherm
gewr2igd wordt.

t6

Houd om een
reoel tussen te
vo6gen de
toets ingedrukt en

f@

drukde@!@

toets in. De regel

wordt boven de
regel met daarop
de cursor
tussengevoegd.

10
18
12
8
16

KIJK
DRUK

ZOEK
MAAK

wtJzlG

15

wts

14

DUPLICEER
STOP

I

Wijzigen van kaarten
(vervolg)

Wegnemen Yan een sPatie of van
een regel
Houd de

!@toets
ingedrukt en druk

r-1 orr' nei
tE
weg
cursol
de
onder
karaKer
O. na f"rakter links van de
"1.,i""*"" te nemen wordt alleen de

oe

Elillilll!trEE@.roe]:

"Ii""i

@r.lcJsrnoeoru^i
Om een regel weg
te nemen wordt de

GlllElatoets
inoedrun terwijl

deEEtrEEEB

F".",Jff l'r}iJ$,'l3i9ltlo"'0"
dle u wrt
6ursor oP de regel staat

iH*'"'""Tm['#J$-

Tabuleren

Ei

Het

Kaartsysteem
beschikt over de
sPaties, over
viif
de
om
hele kaart,
tabtilatbrstops' Om
"oo-rinoesietoe

[HtTi,w"","",-i{+i',n',t1"''"Il
te wuzgen'
verplaatst zonder de tekst

het wlizigen
Noo
'dii iets over
*iizigen van.kaarten
F"iinwp"n

"n
te bedenKen:
aibnt u h6t volgende
Wordt aan een regel dle al JU
karakters bevat een karakter
toeoevoegd dan gaat hel ultersl
recFtse karaKer verloren
xaart die al 18 resels
"uJrr:id" ""^
toes evoesd' dan
Lsel
tlnli
"
^..i rlp rtn.lerste reoel verloren'
van de
Ti'r""i Ji"i,"Ltoiliet ernde
gu"t o" bursor naarttet

.

'Iiil"?iili^

tiliJn

veischiinen dan oP

i[HfiEf"f,#,:"**j":':i:H.
l"ilirlr"'""'""
tekst

oe oorsPronkeriike
Om alle gemaaKe
veranderingen
weer teniet te doen

ffi..^."'ffir'J,t'
ingedrukt'

j;,n"i:

#fl :^YfJ l&t',',:l*
dle reger'

^'

"

BEKIJK
ZOEK

7
10

MERK

11

FOBMATTEER
VEBWISSEL
STOP

19

6
20

Afdrukken van
kaarten

Wilt u meerdere opeenvolgende
kaarten afdrukken dan roept u de
eerste kaart daarvan op. Druk
in tot DRUK wordt benadrukt, gevolgd
door de
voor etke
volgende kaart die u wilt laten

ff@

U kunt uw hele bestand of een deel
ervan op papier laten afdrukken. Om
een kaart al te drukken:

![@toets

aldrukken.

1 . Zoekt u de kaart op die u wilt laten
a{drukken.

I(ljr DRUX zex b.]( xljz r{16 Dupr stoD
l..rL ar op prinr.! a-)t
EDr*t
C?6I;-x-=EE-ilt2r-b-TeliE;i-

2.

ffllfltoets

Druk de
in tor DRUK
wordt benadrukt. Druk vervoloens de
lfl@toers rn. De gegevensop oe
kaart worden door de printer afgedrukt
als hierboven afgebeeld. Witt u
meerdere kaarten, afkomslig van
verschillende plaatsen in uw bestand,
laten afdrukken dan is het bijzonder
handig om alle kaarten eerst te merken.
Na het afdrukken van een kaart kunt u
dan ZOEK, benadrukken en de
toets rndrukken om de volgende kaart
af te beelden

f[f[

Om alleen de naamregel van eenkaart
af te drukken wordt die kaart op het
beeldscherm gezet. Druk de
toets in om DRUK te benadrukken.

f![![

ffi :J,iliJ'""J,',i"0ffi :;",",,
.

ZOI,EiS, DAIIIEL

KIJK

10
18

DRUK

ZOEK
MAAK
wrJztG

12

8
16
15
14

WS
DUPLICEER
STOP

Van diskette
verwisselen

3.

I

Op het beeldscherm verschijnt nu

het titelbeeld met onderstaande

mededeling.

Om gebruikte diskettes uit het station te
nemen en er een ander in te schuiven

COPYBIGHT 1982 ATAAI lnc

Heal oude diskefte uil drlve

gebruiK u VERWISSEL.

Druk

I

ElTGtl als dlsketts sdn zit

Belangriik: Neem nooit een
datadiskette uit een diskettestatio n
zonder VERWISSEL te gebruiken
omdat er anders gegevens verloren
kunnen gaan.

',. D'ut de E@toets

in om STOP
gens de
vervol
te benad r u k'f 6ilD-ruk
in orn naar het

l[@toets

Hooldmenu terug te keren.

2.
v

Druk de

r Rw

|SSE

in om
ff@toets
rukken. Dru k

benad
L-te

vervolgens de

$!@toets

in.

(Zijn er twee diskettestations

inoeschakeld, dan geeft het
belldscherm drive 2 in plaats van drive
1 aan.)

4.

Neem de bestaande datadiskette uit

het station en schuit er een andere in
in'
Druk daarna de

fflffitoets

5. Hebt u een datadiskette gekozen die
ii eerder voor het Kaartsysteem werd
gebiuikt, dan kriigt u het Hoofdmenu te

roo'd

ERK sn zost l(.ad mei
ATTEER dAtsdKKEiTC

FOB

VERUSSEL datadlskettg

:'"'m"i[$i:Jil:*,:

iieJo o" o"o,uit t" diskette nooit eerder
vooinet (aartsysteem gebruikt dan
in
r.irot u net Oisxbtremenu te zien Volg
aat"oeval de aanwiizingen als in
,,Klairmaken van een Diskette
op blz.6.

BEKIJK
ZOEK

7
10

MERK
FORMATTEER
VERWISSEL

11

6
19

STOP

20

Stoppen
Wilt u het Kaartsysteem verder niet
gebruiken dan kiest u STOP. Stoppen
kunt u vanuit het Hootdmenu of vanuit
het Diskettemenu.
t

.

Druk de

lffi@toets

2.

Druk de ffi@toets in. Op het
scherm verschiinl nu het titelbeeld.

KAARTSYSTEEM

in om STOP

COPYRIGHT 1982 ATABI. lnc

te benadrukken

KAARTSYSTEEM
ADRESSEN

IIIERK en zoek kaart met woord
AYTEER datadBKei|e

FOF

VERUSSEL datadiskette

-"'ffii:$Iiffiir";

3.

Neem de diskette eruit (of de
diskettes als u met twee stations werkt).

4. Schakel het systeem

uit als

beschreven in de Gebruiksaanwijzing.

KIJK

10

DRUK

18

ZOEK
MAAK

12
8
16

wtJztG
WS

15
14

DUPLICEER

I

STOP

Kopidren van
diskettes
Bezit u een ATARI Disk Operating
System ll dan kunt u hele datadiskettes
van het Kaartsysteem kopieren. met de
,,J'Loptie van het DOS-menu kunt u
reserve-exemplaren maken van
belangrijke diskettes. Zie voor de
betreffende aanwipingen ook ,,An
lntroduction to the Disk Operating
System" of het ,,Disk Operating System
(DOS) ll Relerence Manual".

Reset-toets
Druk nooit de @lfltoets in. Doet u
dat toch dan bestaat de kans dat u
gegevens kwijt raaK. De toets

@[!

beeindigt de uitvoering van het
programma zodat dat opnieuw geladen
moet worden.

TF
21

BEKIJK
ZOEK

7
10

MERK

11

FORMATTEER
VERWISSEL

6
19

STOP

20

Mededelingenoverzicht
Bij een van de onderstaande
mededelingen gaat u als volgt tewerk:

Dlsk delekt (l)
Verschijnt tijdens een van de funkties
VERWISSELEN of FORMATTEREN
deze mededeling, dan is er fysisch iets
verkeerd gegaan met de diskette ol kan
de drive de diskette niet op een juiste
manier lezen, en moet u een andere

Verschijnt deze mededeling in het
Hoofdmenu of in het Beeldmenu, dan
komt er wellicht maar 66n onleesbare
kaart in het bestand voor. Doorzoek het
bestand met KIJK om te zien of maar
66n kaart die mededeling veroorzaakt.
ls dat het geval dan kunt u de nog
resterende kaarten in het bestand
blijven gebruiken.

@

c..* rljz rls

H:I'DSlf

ii'k""

Dupr stoP

a-),

Ei;'G;'Ard-5Ir-IE'--ur=iEE-

diskette gaan gebruiken.
KAARTSYSTEEIII
ADRESSEN
IERK 6n

z6k krrr m.t wdd

FOAfl ATTEER d.r.dtitet.
VERUSSEL rld.rrl.lctt.
STOP
DISK DEFEKT (D

ffis:'Iffin.

Disk delekt (ll)
Deze mededeling kan in alle menu's
verschijnen. Roep het Hoofdmenu op
en FORMATTEER de diskette.
Verschijnt de mededeling nu weer, dan
kunt u de diskette maar beter
weggooien omdat er dan lysisch iets
aan mankeert.
KAABTSYSTEEM
ADBESSEN
llEFK .n zo.t ta.n mel
FORTaATTEEA

rooid

d.t dt.kln€

vERrussEL drr.dl.ten€
STOP

sioPr EBxEt{

KIJK

10
18
12

DRUK

ZOEK
MAAK

8

wtJztG

16
15
14

wts

DUPLICEER
STOP

I

MededelingenoVeIZiCht

l,ervorgy

Printer niet aangesloten

Volle diskette
U bent klaar met MAAK, WIJZ of DUPL
en de door u gebruikte diskette is vol. ln
dat geval moet u een nieuwe diskette
gaan gebruiken of de gegevens van
een aantal kaarten wissen.

(rlk Drux toer N ,rlz
@, ti*:,l:.yi *"'

u13 Dupr stoP

^-,2

U hebt getracht om met DRUK te
werken. Controleer ol uw printer op ON
LINE is geschakeld en op de juiste wijze
is aangesloten zoals beschreven in het
Gebruikens Handboek.
Probeer DRUK nu nog eens. Krijgt u nu
weer dezelfde mededeling, breek dan
het programma af met STOP en ga na
o{ uw prinler wel operationeel is. Dan
het programma herladen.

EiE

flljz xrs Dupl stoP

B:*:":':i:.':"::":t:r:;'

*,,

BEKIJK
ZOEK

7
10

MERK
FORMATTEER

11

VERwlSSEL
STOP

19

6
20

Aanhangsel
Beschikbare karakters
ln het Kaartsysteem kunt u alleen met
de hiernaasl rechts vermelde karakters
werken. De karakters zijn hier
aangegeven in de door het
Kaartsysteem bij het op naam sorteren
van kaarten gehanteerde
rangvolgorde.

Rangnummet
1

naam ,,UITGELEENDE BOEKEN" twee
kaarten typte. Een van die boeken heet
GEJAAGD DOOR DE W|ND en het
andere 20000 MTJLEN ONDER ZEE.
GEJAAGD DOOR DE WIND wordt dan

opgeborgen achter 20000 MIJLEN

ONDER ZEE omdat de 2 v66r de G
komt. Merk op dat hoord- en kleine
letters hetzelfde rangnummer hebben.

(spalie)

6'l

| (uitroepteken)
" (aanhalingsteken)
# (nummer of pondteken)
$ (dollar'teken)
o/o (procent-teken)
& (En-teken)
' (apostrofe)
( (haakje openen)
) (haakje sluiten)
' (slerretje)
+ (plusteken)
, (komma)
- (min-teken)
(punt)
/ (schuine streep)
0-9 (nulUm negen)
: (dubbele punt
; (puntkomma)
< (kleiner-danleken)
= (is-getijkteken)
> (groterdan-teken)
? (vraagteken)
@ (at of elk,teken)
A-Z (of a t/m z)
[ (vierkant haakje
openen)
\ (schuine streep

62

l

2
3
4
5

6
7

8

I

10
11

Stel dat u voor een diskette met de

Karaliter

12
13
14
15
16

17-26
28
29

30
31

34-59

60

64

65

I

achterover)
(vierkant haakje stuiten)
(inlasteken)
(onderstreping)
(vertikale skeep)

OpmerkinE: De in deze
Gebruiksaanwijzing gehanteerde
namen en adressen ziin zuiver
denkbeelding en dienen uitsluitend ter

stratie.
Elke overeenkomst met bestaande
namen en adressen berust op louter
illu

P,
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toeval

