
Tekstverwerking plus
grafi sche mogelijkheden,
gepersonaliseerde brie-
ven, tekstbouwstenen
voetnoten.

IST World Plus, IST llail voegr aan
de eenvoudige bed ening van her
reeds a s standaard voor de ST-
computer Seaccep!eerde tekstver-
werkingspakket I ST Word nog aan-
zienlijke verbeteringen toe ten be-
hoeve van de ver- en bewerking van
tekst. Bovendien biedt het pakket
de mogelijkheid grafische afbee din-
gen in de lekst op te nemen. Hier-
door komen talvan extra mogelijk,
heden rer beschikking zoals:

het opstellen van s!andaardbrie-
ven en {orrnu ieren in elke vorm.
waarbi] afbeeldingen en te kst
kunnen worden geintegreerd;
het vervaardigen van docurnen
tatie met afbee dingen of gedig -

ta iseerde foto's:
het samenste len vangeperso-
naliseerde brieven (mai ings)
waarbi j de NAW-Segevens als

IST Word Plus flle kunnen woT-
den ngegeven en bewerkt;
d aloog-georl<inceerd werken
mec tekstbouwstenen en de mo-
gelijl<heid deze voorafgaande aan

het afdrukken re voorz en van
bijvoorbee d datrm en aanhef:
het l<oppe en van tekscen om
langere documenten samen te
steL en:
her afdrukken ln kolorrmen en
afdrukken van meerdere kopieen

Eigenschappen van
IST Word Plus
Volledig ondersteund door G E11:

v er tekstvensters geliiktijdig op het
scherm, verplaatsen en kopr<lren
van cckstenb okken (ook van

vensler naar vensterl, bewerken en

doorlopen van de tekst met behulp
van de muis. De internalionale ST-
karakterset (223 karakters) kan
volledig worden benut.
Vereiste apparatuur:

ATARI ST-Computer
disk drive
monochroom of kleurenmonitor
printer

Graphics:
l.4ogelijkheid graphics ln documen-
ten op te nemen en samen op het
scherm af te beelden. De mogelijk-
held afbeeldlngen achteraf van tekst
re voorzien iook midden in de
tekst), het scrollen van tekst. als-
mede het verplaatsen en wissen,
maken het opze!ten en wijziSen van
de layout uitersc eenvoudig. De
prin!er-drlvers zijn zodanig opgezec
dat graphics het afdrukken nlet ver-
tragen (afdrukken van tekst als

teksr, graphics in de BIT image mode)
Snapshot Accessory:
Mer dit desk-hulpmiddelkunt u

grafische afbeeldingen uit andere
GE14'programma s kopidren en op
d skette opslaan (1n Degas-, Doodle,
Neoch rome- of GST format).
Spellingcontrole:
l5T Word Plus beschlkt over een
eenvoudlg te bed enen Neder ands-
en Engelstalige spellingchecker van
40.000 woorden, die bovendien
nog verder kan worden uitgebre d.
Daarmee kunt u, ook t ldens de
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Tekstformattering:
Daarbii behoren moSeliikheden als:
centreren, rechtsaansluitende
tekst, inspringen, rechterkantlijn
uitvullen (uitschakelbaar)
ondersteund door automatische
woordomslag (uitschakelbaar) en
tabulatorstops. Achteraf kunt u de
gehele tekst of een deel ervan in
66n keer opnieuw formatteren.
Als daarbij de halfautomatische af-
breekfunctie is ingeschakeld, geeft
IST Word Plus zelf afbreek-
voorstellen.

Regellineaal:
Een regellineaalaan het betin van de
tekst informeert u over de instel-
bare linker- en rechterkantliin, tab-
stops, decimale tabs en hetletter-
type (Pica, Elite, tecomprimeerd of
breed schrift). U kunt binnen het-
zelfde documentverschillende regel-
linealen gebruiken en op hetscherm
afbeelden. ln plaats van de regel-
lineaal kan ook de huidige cursor-
positie worden aangegeven.

Tekstattributen:
Tekstattributen als superscript,
subscript, vet, onderstreept en cur-
siefworden in de hoge resolutie-
mode op het scherm afgebeeld en
kunnen worden afgedrukt in Pica,
Elite, gecomprimeerd en breed
schrift.

Pagina-indeling:
Mogelijkheid tot harde, zachte en
conditionele nieuwe paSina-codes.
Deze worden in de linkerrand van
het venster getoond. Parameters
voor de pagina-opmaak zoals papier-
lengte, boven- en ondermarge, kop-
en voetteksten en automatische pa-
ginanummerint worden samen met
de tekst opgeslagen. Door de ge-
bruiker gedefinieerde pagina-
indelingen en standaardformulieren
kunnen met een file-naam extensie
(biivoorbeeld ..FAX) in een
FORMAT-folder op diskette wor-

den opgeslagen en later bii het
bewerken van een nieuwe tekst
automatisch worden opteroepen.

Uitgebreide zoek- en
vervangmogeliikheden:
Voorwaarts of achterwaarts, een-
maal, met of zonder bevestiting,
naar keuze onderscheid tussen
hoofd- en kleine letrers. De tekst
kan van vier leesmarkeringen wor-
den voorzien. die hetwerken met
een document vereenvoudigen. Bij
langere documenten kunt u gebruik
maken van de opdracht 'Ga naar
pagina...'.

Statistieken:
Snel tellen van het aantal pagina's,
regels en woorden, en snelle indica-
tie van de hoeveelheid vriie en te-
bruikte geheugenruimte in RAM of
op diskette/hard disk.

Voetnoten:
Voetnoten met automatisch gege-
nereerde voetnootnummers. De
voetnoten worden in een speciaal
voetnootvenster verzameld en bil
het afdrukken onder de paSina
geplaatst.

Afdrukken:
IST Word Plus biedt de mogelijk-
heid tot afdrukken op de achter-
Srond zodat u tijdens het afdrukken
gewoon kunt doorwerken. Het
pakket ondersteunt vriiwel alle
8- of 24-pins matrixprinters en daisy
wheel printers. Voor de aansluitint
van deze printers kunt u gebruik
maken van de geinstalleerde drivers
op de programma-diskette of van
de I ST Word driver.

Help-mode:
Een uitgebreid Help-menu geeft uit-
leg over belangrijke edit-f uncties.
Extra help voorziet biivoorbeeld
een beginnende gebruiker van extra
informatie over elke optie die hii
kiest.

Halfautomatisch
afbreken met
albreek-voorstellen

Eigenschappen van IST Mail
IST Mail is d6 ideale uitbreidinS van'
IST Word of IST Word Plus. Het
biedt de mogelijkheid tekstverwer-
king te combineren met:
. afdrukken van gepersonaliseerde

brieven (mailings), waarbii NAW-
geSevens via IST Word of IST
Word Plusworden intetikt of ge-
wijzigd dan wel uit andere bestan-
den worden opgehaald:

a werken met tekstbouwstenen en
de mogelijkheid deze vooraf-
gaande aan het afdrukken te
voorzien van biivoorbeeld datum
en aanhef;

. koppelen ofherindelen van
teksten bij langere documenten ;

o afdrukken in kolommen.

Data-compatibiliteit:
IST Word Plus kan bestanden uit
IST Word of willekeurige ASCII-
tekstverwerkingspakketten ver-
werken en is compatibelmet prin-
terdrivers van IST Word. I ST Mail
is compatibelmet IST Word en IST
Word Plus.


