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Eigenschoppen Huishoudb oek

et huishoudboek is door ATARI
ontwikkeld om u dc mogelijkheid
te geven uw pe$oonlijke

financiele situatie bij te houden. Het
prograrnma bestaat uit twee delen:
GELDSTROOM en BUDCET.

Benodigde apryrotuur:
ATARI 8m XL, en een l05O disk-drive.
Naar keuze ook nog:

een ATARI printer of een extra disk-
driYe.

CELDSTROOM - inkomsten en
uitgaven - op disk I - kan 100 uitgaven-
posten b€vatten in dertien categorieen cn
20 inkomslenposten, eveneens in dertien
categorieen. Het kan de inkomsten en
uitgaven van het huishouden bijhouden
tot een bedrag van / 999.999,9. Met
behulp van menu's kunnen uw gcgevens
in een zogenoemd hoofdbestand worden
opgeslagen voor eenvoudig en snel
nakijken. Het zoeken tussen door elkaar
Iiggende kasbewijzen voor de bcnodigde
informatie in een jaar of in een maand
behoort daarmee tot het verleden. Met
slechts enige handgrepen hebt u de
benodigde informatie bij de hand.

Het programma
Budget

Nadat u uw gcgevens over inkomsten
en uitgaven hebt ingevoerd, kunt u met
behulp van BUDGET - op disk 2 - een
budgettering opzetten die gebaseerd is op
de informatie die is opgcsliagen mct
behulp van het programma Geldstroom.
Met BUDGET kunt u ook uw uitgaven-
patroon nagaan om tot een efficient en
doelmatig plan te komen voor het budget
over een tijdsperiode van een jaar.

Tezamen - GELDSTROOM en
BUDGET - vormen ze het pakket
HUISHOUDBOEK, een krachtig
hulpmiddel voor hct huishouden van
vandaag.

Het progrommo
Geldstroom
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Gebruik van de hondleidins

De beide diskettes van Huishoudboek bevatten een
voorbeeld met gegevens over een hypothetische
geldstroom en budgettering van een gezin. Deze

handleiding leidt u door de voorbeelden, Het werken met
de gegevens uit de voorbeelden maakt u bekend mbt de

werking von het programma. Voordot u echter het
voorbeeld doorwerkt, moet u van de desbetrefJenile
diskette eerst een werkkopie maken, Bent u met de

werking van het progromma vertrouwd geroakt, dan kunt
u beginnen met het invoeren von uw eigen gegevens op de

werkkopie.
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Gebruik van het progrqmma

Geldstroom

Stort
7 tier komen eerst de instructies om
H uw Atari oroeramma diskette met

I I celosrhooM te dupliceren
voor h€t maken van een werkkopie,
waarin tevens verwerkt zit of u met 6en of
m€t twee disk-drives werkt. De originele
diskeltes zijn namelijk zogenaamd "writc-
protected", dat wil zeggen dat u er geen
aanvullende informatie op kunt opslaan.
Nadat u de gewenste gegevens hebt
ingevoerd, is het aan te raden om steeds
een kopie te maken. Hiermee voorkomt u
dat u ooit informatie kwijtraakt.

De volgende stoppen m@ten allijd
worden ondemonen, of u nu ov* 0(n of
over tvee disk-dtiv$ ,eschikt.

J Begin mct allc ATARI apparaten
I uitg€schakeld.

, Zet uw disk-drive aan (drivc I als u
Z over twee drives beschikt).

2 Zodra het "busy" lampje op uw drive
J uiteiaat, steekt u de progamma
diskette met GELDSTROOM erin.

y'Schakel uw computer en uw telcvisie

( Wordt het programma automatisch
J geladen, dan vcrschijnt de boodschap:

AJb. 1-1. Titelvhern

Daama verschijnt het hoofdmenu van heq
progmnuna:



Alb- t-2. HootdnQnu

/<Druk op de F-to€ts om het programma
Lf te verlaten. U ziet dan REA-DY op her
scherm.

7 Tik DOS in en druk op @
/ Hct menu van het disk operating
system verschijnt.

O S€lecteer I (FORMAT DISK) en druk
Oop E@
Gebruifu u aen drive, don volgt hiemo de
procedure om het progrommo Cedsboom
op de dbkette te kopieren. Bezit u twee
disk-drives, yolg dan de instructies op
voor lwee disk-dives.

Voor Cdn disk-drive
O Plaats een lege diskette in drive I en
)7 specificeer drive I om te formatteren.
Tik Y in en druk op @ . Na het
formatteren, kiest u voor J (DUPLICATE
DISK) cn drukt u op l@.

I nTik l,l en druk op @ op de
I V waas DUP DISK:SOURCE DEST
DRMS? Plaats de diskette met
Gcldstroom in de disk-drivc en druk op
@ Het programma wordt nu
gekopieerd vanaf de bron- naar de
bestemmingsdiskette. (Source en
Destination Disk)

, , De bron- en de bestemmingsdiskerre
I I moeten om de beurt worden
geplaatst, zoals door de computer wordt
aangegeven, totdat de boodschap
verschijnt:

SELECT ITEM OR
RETURN FOR MENU

Berg hierna hel originele ATARI
progrommo op en gebruik uw kopie, Het
preporeren van uu' diskette
GELDSTROOM voor een maximale
opslagcopociteit wordt yerkregen met de
volgende stoppen:

, a Plaats DE NOPIE van her
I Z progrunma AELDSTROOM in uw
disk-drive. Zet uw computer uit en
schakel hem weer in om het progmmma
opnieuw te laden.

13 *ildi' om het Prosrammo te

L/ Tik vervolsens e!€ct zo in:
I f nun"ot'bxrDlsK" en druk op
@.
Nadat deze stappen zijn gedaan, keert u
terug naar hct hoofdmcnu.

Voor twee disk-drives
(Denkt u aan de ecrste acht stappen aan
het begin van Start voordat u verder
gaat).

1) voor het formatteren kiest u disk-
-7 dive2 en drukt u op @.

I lO Plaats een lege dislelte in drive 2,
lUikvendru[op@.

f f Na het formatteren verwijdert u de
I I diskette en merkt deze als
G EGE YENS- DIS K, Deze diskette
gebruikt u later. Formattecr nog een lege
diskerte in drive 2. Zodra dit gereed is,



drukt u op de J (DUPLICATE DISK) en
op @.
I nTik 1,2 in op de vraas DUP DISK-

I Z SOURCE, DEST DRIVES? cn
druk op @ (2x). Plasts de diskette
met Geldsroom in disk-drives en druk
nogmaals op @@.
Berg hiemo het ofigineb ATARI
pmgromma op ea gebruik uw kopie.
Het prepareren yan uw diskette
GELDSTROOM voot een moximsle
oqlagcapaciteit wordt yetkregen met de
yolgende slappen:

J 2 Plaats uw kopie van het programma
I J CELDSTROOM in uw disk-drive.
Zet uw computer uit en schakel hem weer
in om het programma opnieuw te laden.

14T*X," hetprosnmmate

f ( Tik vervolgens exact zo in:I J nux"ot;ouAlDts[" en druk
op @.

f $De 
voleende instructies venchijnen:

A1b. l-3. Tee. di*-d.ives.

Volg de instructies en u keert terug naar
het hoofdmenu.

Uw systeem aonpassen vsn
din naar twee disk-drives
Schaft u op cen gegeven moment een
tl,eede disk-drive aan, volg dan de hierna
aangegeven instructies om op uw diskette
GELDSTROOM te prepareren yoor de
maximale opslagcapaciteit met twee
drives:

o Ten e€rste: Plaats uw originele ATARI
diskette met het programma
GELDSTROOM in drive l.

Volg de stappen 14 en 15 in het
hoofdstukje Start onder dc kop
VOOR TWEE DTSK DRIVES.

Op het moment dat aangegeven wordt
dat u uw gcgevens-disk in drive 2 moet
plaatsen, verwijdert u het originele
programma en plaatst u uw kopie van
het programma in disk-drive 1.

Plaats een lege, geformatteerde
diskette in drivc 2 en druk op C om
door te gaan, merk deze diskette als
GECEVENSDISK.

N.B.: Gebruikt u twee disk-drives, dan is
het noodzokelijk dat u uw kopie van de
dbkette mel het progmmno
GELDSTROOM en een oporte gegeven*
dbkette toepost. Met twee dbk-drives
ta)otdt de i4formatie over het programma
opgehoaA von de diskette in drite 1. De
gegevens oyer ui, inkomsten vorden op
de diskette in drive I geschreven- De
gegeyens die u invoert over ub' uitgaven
worden opgeslsgen op de
GEGEWNSDISK in drive 2. Daarna
worden overbodige gegevens gevist.
Hierdoor vordl een groter
opsloggeheugen gecreaerd voor uw eigen
gegevens in HUISHOUDBOEK.



Bestonds-capaciteit
Mct €+n drive kunnen er pet maand

20 inkomstenboekingen en 100 uitgav€n-
bockingen worden gerea.liseerd over een
pcriode van een jaar.

Met twcc disk-drivcs zijn dat
l0O inkomstcnboekingen en 220 uitgav€rF
bockingen per maand over c€n periode
van ecn jaar.

Invoeren van informotie en
reageren op de vrogen van
de computer

Het sclccteren van de menu-optie die u
rvilt, gcbcurt door de bijbehorende letter
in te drutken (bijvoorbeeld de A voor het
algem€cn overzicht). Dc gestelde vragen
(J/N), hoeft u slechts te beantwooden
mct het indrukken van de J of de N. De
@ -toets hoeft dan niet te worden
ingcdrukt. Bij het invo€ren yan gegevens
(ondcr bijvoorbceld autokosten) moet u
de @ -toets echter wel indrukken om
de gegevensinvoer te completeren. De
computer hcrinnert u aan de noodzaak
van het indrukken van de @ . ftet
indrukken van de @ -toets brengt u
terug naar het voorgaande scherm of
mcnu.

Voorbeeld programma
Uw diskette bevat inkomsten- en

uitgavenboekingen over dc maanden
januari tot en met maart. Dcze gegevens
kunt u gebruiken om vertrouwd te raken
met het programma. Vcronderstel dat u
naar d€ tabcl voor de maandclijkse
irkomsten, uitgaven en vcrschillen wilt
kijken, dan drukt u eerst op de A vfi het
hoofdmenu. Nadat het programma de
gegevcns van icdere maand hecft
opg€haald €n in het gehcugrn van de
computer heeft staan (d€ maand wordt
tijdcns het laadproces op het scherm
weergEgevcn), verschijnt de tabcl mct
financiele d€tails.

Alb. l-4. Finorcieel owrzlchl.

Druk op D en u ziet de opgetelde
totalen van de inkomsten. (afb. l-5.)

Atb. l-5- Totoal inkons,el

Druk wederotrlop D en u krij$ de
opgetelde totalen te zien van de uitgaven
(aIb. l{.)



AJb I 6. Totaal uit$aten.

Druk weer op D, ol op flfl om naar
het hoofdmenu terug t€ kercn.

brr r ..a..4
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AJb- I 2. Hooldnenu-

Hel hoolUmenu gcclt de algemene
funclies weer van hcl programnra
CEt,DSTROOM.

Optie A -
Gceft cen overzicht weer van dc
nraandelijksc Iinanciitn.

Optie B -
(leeft u de mogelijkheid om de
maandelijkse uitgavcnboekingen tc
wijzigen, te verwijderen of er nieuwe aan
toe te voegen.

Optie C -
Ceeft u de mogelijkhcid om de
maandelijkse inkomstcnboekingen le
wijzigen, te vcrwijdcren of er nieuwe aan
toe te voegen.

Optie D -
Drukt ccn inkomsten, uilgavcn- en
verschilrapporl af op basis van een jaar.

Optie E -
Verwijdert alle boekingen van hel hclc
jaar cn bicdt dc mogelijkheid om uw
inkomsten en uilgavencatcgorien van
naam te vetanderen.

Het gebruik van elke optie en funLtie:

Optie A

Als. overzicht
Kies deze optie onl het jaaroverzicht

weer te geven (zie afb. l-4.) Dc
a[korlingen van de maanden verschijnen
op het scherm als het programma de
gegevens van de betreffende maand
ophaall. Di1 gebeurt in twce kolommen;
inkomsten rcchts en uitgaven links van
het hoofdmenu. Zijn alle gegevens
geladen, dan wordt het jaaroverzicht
\r/cergegeven. Bcnt u gereed met de
bestudering van het overzicht, dan drukt
u op I) voor een uitsplilsing van de
inkomslencatcgoricn (zie afb. I 5.). Drukt
u wederom op de l), dan verschijnen de
uitgavcncategorien (zie atb. I 6). Druk
hierna op l) of op Eg om terug te keren
naar het hoofdmenu. Met behulp van
EE kunt u ten alle tijden tcrugkomen op
hcl hoofdmcnu-



Optie B -

Uitgaven
(icbruik dcze optie om dc rraanrlclijkse

rrirgaven tc bekijkcn; onr boekinScn in dc
rerschillendc catcgorien loe lr voegelt, l!
\\iizigcn ol le ver\^_ijdcrcn cn on1 ccn
\anrcnvatting ol een gedetailleerd rapporl
al tr drukkcn. Nadat u op de Il drtrkl,
vcrschijnt het maarrdrilenu.

utrGAv€

IAI JAN (GIJUL
iBI fEB IHIAUG
tct MAn I | ) s€P
(ol APR (JtOXr
tEt MEI t(, t{ov
(F) JUI{ (Lt DEC

I{AAA HOOFDiIIE'{U, DiUX OP I X I

wELxE MAAIO tA - L t? I

.1lh I7lltddnnrtl.

F.en bcpaaldc nlaand wordl Sckozcn
door de overecnkonlsligo lcllcr in le
drukkcn (ol u drukt op x als u van
gedachtc vcrandcrl en terug will gaan

naar hel hoofdmcnu). Voor januari dltrkt

Lr dus op dc A bijv(xrrbtcld. Merk op dat
iI icdcr lrenu cn in ieder ovcrrichl dc
gcko/en nraand aan de bovcnziidc staat
lvccrgcgevc ! loldal Ll ee andcre rttaand
hebt gesclectccrd. [] Tict daarna hel
Iilnclicnlenu verschijncn rvaaruil u ecn
kcLlzc kLlrtl taken:

llh I 8. tu rtk"a.nr

Onder de lilel Lll I (lAVhN verschijnl
de cloor u glekozcn matand lesamen nlcl
hct aantal bockingcn in dic ntaancl. I)ruk
nu op de lelter dic overeeDkomt mct dc
Ilnctic die Ll will latcn uilvocren.
(N. B. tlcbbcn cr in de betrellend0 inaand
geen boekingen plaats gcvondcn, dan
rc.rrltccrt itdcrc krlr/c. rrcl uir/,'nJerillg
van IJ, in de mededeling l)llzll MAANI)
(;T]I]N OPGAVEN),

Bcschrij!ingen van de diverse l\rnctics
r olgcn-

Functie A -

Overzicht opgoven
Slel dat u ccn merand hebt gckoren

uaarin verschillendc uilSavcnbockingen
lijn opgenonren, dan krijgl Lr nret behulp
\an dczc lunctic ccn tolaal ovcrzicht pel
nraand. l)al geberrrt als volgli

wr!r. c^rEooFrr(a {[ a
r(^air. oFox o. rlEl

1lh. 9 Ro.kt xet.r.i. ht

Benl Lr hiernree tevrcdcn. dan drukt u
op @!l om lerug te keren naar hel
luncliemenu. [J kunl echlcr ccn nog
gcdclaillecrder rapporl opvragcn van alle
hockintscn in ccr bcpairlde lalegoric.

ifli ffi-

t0



Bijvoorbeeld de post autokosten van
januari verkrijgt u door op de A te
drukken. Kiest u voor een categorie
waarin geen boekingen staan, dan krijgt u
de boodschap:

GEEN OPGAVEN IN CATDGORIE
(A-M).

Er staan echter wel gegevens in de
categorie autokosten, dus u ziet:

AJb. I-IO. Cedetailleerd overzicht van autokosten.

Iedere boeking krijgt door het
programma een eigen nummer
toegewezen. De datum, omschrijving en
het bedrag zijn eerder ingevoerd. B€staat
e€n bepaalde categorie uit meer dan
15 boekingen, dan vraagt het programma

of u de resterende boekingen ook nog wilt
bekijken. Om deze informatie te
verkrijgen drukt u op de J, totdat u alle
gegevens in de betreffende categorie hebt
gezien. Aan de onderzijde van het scherm
wordt gevmagd of u nog een gedetailleerd
ovezicht wilt zien van een andere
categorie. Het indrukken van de J
resulteert in het invoeroverzicht met de
vraag: WELXE CATECORIE (A-ltil)?
Kies voor een bepaalde categorie. Druk
op N om terug te keren naar het functie-
menu.

Functie B -
Nieuwe gegevens

Deze functie wordt gebruikt om nieuwe
boekingen aan de bestaande toe te voegen
in een bepaalde categorie. U heeft alleen
toegang tot de gekozen maand. Van
maand veranderen doet u via functie tr'.
Laten we aannemen dat een boeking aan
de categode autokosten moet worden
toegevoegd. Nadat u op B hebt gedrukt
verschijnt het beknopt boekingso'/erzicht
(afb. l-9.) voor de gekozen maand. Druk
op de letter die over€enkomt met de post
waaraan de nieuwe boeking moet worden
toegevoegd - in ons geval de A -. Het
programma geeft de volgende informatie:

Alb. I-l l. Nieuve seEeve6.

Het programma geeft automatisch de
gekozen maand en de uitgaven categorie
weer en wijst een nummer toe aan de
nieuwe boeking. voer de dag van de
maand in (bijvoorbeeld 16 voor
16 januari) op de waag DAG? er druk
op @ . Vervolgens vraagt het
programa om een:

van maximaal 15 karakters en druk op
@ . Daarna vraagt het programma
om hei bedrag:

BEDRAG / ---------<
van maximaal 999.999,99 en nadat u de

@ -toets hebt ingedrukt geeft het

1t



programma de nieuwe bocking compleel
weer, tezamen mcl dc vraag:

ZIJN ALLF] (,;T](;EVI]NS JUIST (J,/N)?

Bent u tcvreden nler de boeking dan
drukt u op de J en hcl scherm NIL-tjWIl
CE(IEVIINS vcrschijnt weer (afb. 1 I.).

Wilt u de zojuist inSevoerde gegevens
echtcr verandercn dan drukt u op de N en
verschiint het volgcnde scherm:

de J en het scherrrr voo| dc NTEUWE
CI-.GEVENS vcrschijnt. Hebt u gccn
nieuwc toevoegingcn nreer in deze
categorie dan drukt u op EE en hel
boekingsovcrzicht verschijIlt wecr.

N.B. Terwijl u het .\(h?rt roor de invo?r
ron nieuh)e gegevens voo u hee.ft kunl u
door niddel yqn ED b'c.,r terug nadr het
bek nopl boekifigsoverT.ith t. De bedrugen
mogen Zowel met uls Zondu punt ylorden
i eevoerd. (Zoals u tr0kt'^)ordt de punt
gebruikl i.p.v. de konnu). Bijvoorbeeld
123 wordt later weetgcgcwn als 123.00.

Functie C -
Verander opgqve.

Moelen eerderc bockingcn worden
aangepast, dan wordt dczc llnctie te hulp
gcroepen. Na hcl indnrkken van clc C
verschijnt het boekingsovcrzichl. tl heetJ
allecn tocgang tot de gekozcn maand.
Viln maand rcr.rrrderer J,rr't rr ritr funetic
l. Als antwoord op de \rarg WELKE
(lATIlGORlt (A-M)? druki u op de tocis
ciie corrcspondcerl nlel de cateSorie
waarin u een verandcring wilt doorvocrcn.
(Neenrt u ee nraairLl ol'calcgorie die gecn
boekingcn bcvat dan kri.igl u cen
lbutmeldingsboodschap c [roet u ecn
andcrc maancl of calcSoric kiczen). Druk
biiv,'orheeld ot, d( l' ,rr c(r h\rcking in
dc categorie arnuseincnt 1c wiizigei. tlet

gcdctaillecrd overzichl verschijnt met de
rr,r.r1'*rlLe htreking rr rvilt grurr nrjzigen.
Zijn cr in die categoric mccl dan l5
bockingcn, dan vraagt hct programnla
WII,I' T] I]EN ANI)T]RT] PA(;I\A
(J/N)? Voor he( ovcrzicht van dc
volgende pagina drukt u op dc.l. Staal dc
bclrcff'ende boeking op dc rccds zichtbare
pagina, dan drukt u op dc N.

utrGAvE,l

VEAA OEN GEG€VEf,5

Auloto.ts

I6JAX AC|IIEnUCHT.... F 43.6t
ta, lB) tc)

Otq,AVE flr.10

"xiiil:rfr"+i:.jHry

1lh ll) tlnnd.r oprn\(

Slcl clal u de tiencle bockir)lt will
vcr{Ddcren van / 41,5{) naar / 34,50. U
vocrl dan cerst het nunlfircr in l0 en
rlrukrop EEIIEE. Lr rersilriirrt ,hrr:

WEIK DEEI VERAIIDEAE tA - CI'I
(L^ai? DRUI( oP {EEEI

A/b. 1 llA t'td d.. t:.r.t(n\.

Hccft u de hocking vcrbelerd, dan
drukt u op de fl!,roets en wordt wcer
dc vraag gcsteld:

ZIJN AI,I,I] (;I.](;]]VENS JTJIST (J,/N)?

Als u nu wel tcvrcden bent drukt u op

l2



Atb. 1-12A. Yerunder opgayc.

Om het Mrag te corrigercn drukt u op
de C als antwoord op de gestelde vraag.
De naam voor dat betr€ffende gedeelte
verschijnt dan:

BEDRAG / -----<
. Voer het juiste Mrag in en druk op
@ . Di verbeterdiversie verschijnr
op het scherm met de vraag:

WELK DEEL VENANDEREN (A.C)?
KLAAR? DRUX OP @.

Voor het aanbrengen van nog meer
verbeteringen worden de genoemde
stappen hcrhaald. Bent u gereed, dan
drukt u op de @-toets en keert terug
naar het detailoverzicht. (alb. t-10.) Wilt

u ook boekingen in andere categorien
vcranderen, dan drukt u nogmaals op
@ en keert u terug naar het bockings-
overzicht. Op de vraag WELXE
CAruGORIE? Seeft u antwoord en
herhaalt de eerder genoemde procedure.
Bent u gereed met de wijzigingen, dan
drukt u op @ en keert u terug naar het
functiemenu. Bedenkt u zich terwijl u
bezig bent, drukt u gewoor op @ en
komt u terug naar het boekingsoverzicht
en de vraag WELI(E CATEGORIE
(A.M)?; terug naar het functiemenu
geschiedt met de @ -toets.

Functie D -
Verwijder opgave

Deze functie wordt gebruikt als een
boeking in een categorie binnen
UITCAVEN mo€t worden verwijderd. Na
het drukken op de D ve$chijnt het
overzicht van de gekozen maand tezamen
met de vraag WELKE CATBGORIE?
Hebt u de categorie ingetikt waarin de te
verwijderen bocking staat, dan verschijnt
het gedetailleerde overzicht voor die
categorie met de vraag:

WELX NUMMER VERWUDEREN .--
DRUK NAINYOEROP @

XII\AR? DRUK OP @

Zijn er me€r dan 15 boekingen, dan
vmagt het programma:

WILT U EEN ANDERE PAGINA (J/N)?

Voor de volgende pagina tikt u de J in.
Staat de te verwijderen boeking op de
zichtbare pagina, drukt u op N. Nu tikt u
het nummer in van de te verwijderen
boeking en drukt op @ . Het
prognmma laat de te verwijderen boeking
zien en vraagt:

IS DIT DE JUISTE (J/N)'
Drukt u op de J, dan wordt de boeking

afgevoerd en ke€rt u terug naar het
gedetailleerd overzicht.

Drukt u op de N, dan keert het
programma ook terug naar het
gedetailleerd overzicht en vraagt om het
nummer van de boeking die het dan wel
had moeten zijn. De resterende boekingen
worden door het progmnuna automatisch
van een nieuw nummer voonien.
Verandert u van gedachte over de te
verwijderen bo€king dan drukt u op
@ en keert u terug naar het

boekingsoverzicht en de categorievraag.
Druk nogmaals op @ om terug te
keren naar het functiemenu.



Functie E -
Druk boeking sf

Wilt u een samenvatting of een
gedetailleerd rapport afg€drukt hebbetr
van een bepaalde maand of van hele jaar,
kies dan voor deze functie. Na het
indrukken van de E, controleert het
progmmma eerst of uw printer
aangesloten en ingeschakeld is. Krijgt het
programma geen bwestiging dan geeft het
e€n waa$chuwingsboodschap:

WAAR IS DE PRINTER?

Staat de printer gereed dan verschijnt het
printmenu (JAN komt overeen met de
gekozen maand in C en D):

ALLE SAMENVATTINCEN - drukt
alle maanden af die ten minste een

boeking bevatten en begint met januari.
Deze samenvatting is vergelijkbaar met
het scherm boekingsoverzicht.

D) ALLES lN DETAIL - drukt alle
I) boekingen in een elke categorie af per
maand (bijvoorbeeld alle boekingen in de
maand januari per categoric eo dan die
van februari enz.).
Icder maandoverzicht is de verzameling
van het gedetailleerde overzicht in de
diverse categori0n.

,-v snuENverrING xxx - Drukt her
\-z boekingsoverzicht af van de gekozen
maand.

n xXX IN DETAIL - Drukr alle
I-rl 6661;rt"n 

"1 
in iedere categorie voor

de gekozen maand.

F KIAAR ! - Brengt u terug naar het
t) funcriemenu. Om van maand tc
vcrandercn, zowel voor als na het
afdrukken drukt u op de E voor
functiemenu, gebruikt u de F - HAAL
NIELTWE MAAND - voor het
maandmenu en de vraag WELKE
MAAND? Ki€s de maand die u wilt
hebben en druk op fuflctie E van het
functiemenu om terug te kcren naar het
pri[t boekingsmenu,AJb. t.tJ. Ptinhcau,
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Functie F
Haal nieuwe maand

Gebruik deze functie als u van maand
wilt veranderen. Het drukken op F he€ft
als resultaat dat het maandmenu
verschijnt. Vraagt u om dezelfde maand,
dan ke€rt u direct terug naar het
functiemenu, Vraagt u om cen andere
maand en hebt u veranderingen
aangebracht in de gegevcns (veruijderd of
gewijzigd) dan slaat het programma eerst
de veranderingen op en haalt daarna pas
de nieuwe maand op. U gaat tenslotte
naar het hoofdmenu (zie afb. l-2) door
op X te drukken.



Inkomsten
Deze optie lijkt op optie B en beschikt

over dezelfde functies. voor informatie
over de menu's, schermen en vragen
wordt verwezen naar dat betreffende
hoofdstuk over optie B.

Optie D

Piint finonci1n
Eerst controleert het programma of de

printer aangesloten en ingeschakeld is.
Komen er problemen, dan verschijnt de
boodschap:

WAAR IS DE PRINTER?

Krijgt het programma een bevestigend
antwoord van de printer dan wordt de
informatie geladen voor de financi€le
tabel (afb. I-4) en geeft dat op het scherm
weer. De printer drukt de informatie
vervolgens af. Om het afdrukken op een
willekeurig moment te stoppen, drukt u
op@.

Tijdens het afdrukken staat er op het
scherm, STOPPEN, DRUX OP @ !
Het drukken op de @-toeIs resulteert in
het onmiddellijk onderbreken van het
afdrukproces en u keert terug naar het
hoofdmenu-

Optie E

Progr. opzetten
Het wissen von de
voorbeeldgegevens

Als u enige ervaring verkregen heeft in
het omgaan met de verschillende functies
io GELDSTROOM dao moet u de
voorbeeldgegevens wissen voordat u uw
eigen gegevens er aan toevoegt. Het
gereed maken van de diskette voor uw
eigen gegevens gebeurt door het kiezen
van de optie E, PROGRAMMA
OPZETTEN. Op de vraag:

EEN NIEUW JAAR (J,/N)?

Antwoordl u bevestigend met J. Hierna
verschijnt een waarschuwing waarbij
wordt gevraagd te bevestigen dat alle
gegevens ook gewist mogen worden:

BELANGRIJK!

DEZE FUNCTIE ZET ALLE MAAND.
GEGEVENS OP NUL.

WILT U DAT OOX?

Druk wederom op J om te bevestigen
dat inderdaad alle gegevens mogen
worden verwijderd.
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N.B- Moakt u gebruik von tvlee disk"
drives, zorg don dot uu) disketle mel de
KOPIE van het progrsmms in drive I zit
en die met de Datagegevens in dtive 2.

Druk op de N als antwoord op de
vraag of de categoriel in inkomsten en
uitgayen juist zijn. Het programma laat
dan de categorien zien bij INKOMSTEN
en vraagt welke u wilt veranderen. Bent u
tevreden met de posten die genoemd zijn
dan drukt u op J om verder te gaan met
de categorien bij uitgaven. Wilt u dus een
of meerdere namen wijzigen, dan drukt u
op de N en venchijnt er de mededeling:

WELXE WILT U VERANDEREN
(A-r\o?

Druk de letter in die overeenkomt met
de post die u wilt veranderen. Op de
plaats van de oude naam verschijnt er
----<. De nieuwe naam mag maximaal
l5 karakters lang zijn. Voer uw wijziging

tk"l"ffi i"3* HH'#"II."I"' *'
wijziging op te heffen. Het programma
geeft dan wederom alle categorien weer en
vraagt of de namen goed zijn. Bent u nog
niet tevreden, dan drukt u nogmaals op
de N en herhaalt u de vorige stappen net
zo lang totdat u wcl tevreden bent. Druk
dan op de J, dan wordt u gevoerd naar
het schelm met de uitgavelcategorien. U

volgt nu dezelfde stappen voor het
veranderen van de namen bij UITGAVEN
als u gedaan hebt bij INKoMSTEN. Ook
hier mag een naam niet meer dan
15 karakters bevatten. De aangebrachte
verbetering bergt het programma dan op
in INKOMSTEN of UITGAVEN als u
met J hebt geantwoord op de vraag:
ZIJN DEZE CATEGORIEN JUIST
(J/N)? Het HOOFDMENU verschijnt
dan weer. U hebt nu het voorbeeld-
programma doorgewerkt en kunt met het
invoeren van uw eigen gegevens beginnen.
Op bovenstaande wijze is het ook
mogelijk om de naam van een bepaalde
catego e later aan te passen zonder eerst
de gegevens te hoeven wissen.
Bijvoorbeeld autokosten wilt u aanpassen
en het vervoerskosten gaan noemen.

Optie F
Progr. verloten

Deze optie gebruikt u als u het
programma wilt afsluiten of verlaten en
terug naar BASIC wilt gaan.

Belongrijk! Nadat u ee octie hebt
ofldernomen in hel programma
GELDSTROOM, moet u vio F-optie hel
programmo yerlolen voordat u de
compuler uitschokelt. Doel u dot niet,
dan t/orden de veranderingen,
toevoegingen of ondere aonpossingen die
u hebt oongebracht niet opgeslogen.
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Gebruik van het programma

Budget
Met Budget wordt het mogelijk gemaokt om een budget op te
zetten met gebruikmaking van de gegevens die u hebt ingevoerd in
Geldstroom. De vragen van de computer helpen u mee om uw
persoonlijke gegevens voor Budget in te voeren, zoals u dat deed in
het programma Geldstroom. Volg het voorbeeldprogramma en volg
doorna de procedures om uw eigen Budget op te zetten.

Start
7 Tler komen dc instructies om uw
l{ efenl programma diskette met

I I BUDOET te dupliceren voor het
maken van een werkkopie, waarin tevens
verwerkt zit of u met C6n of m€t twee
disk-drives workt, De originele diskettes
zijn namelijk zogenaamd "write-
protected", dat wil zeggen dat u er ge€n
aanwllende informatie op kunt opslaan.
Steeds als u gegevens heefl ingevoerd, is
het aan te raden een kopie te maken-
Hiermee voorkomt u dat u ooia
informatie kwijtraakt.

De volgende stappen moeten wotden
ondenomen op hel progrommo
BUDGET te laden.

f Begin met alle ATARI apparaten
I uiteeschakeld.

, Zet uw disk-drive aan (drive I als u
.Z over twe€ drives beschikt).

) Zodra het "busy" lampje op uw drive
J uitgaat, plaatst u de proSramma
diskette met BUDGET.

,/ Schakel uw comDuter en uw telcvisie1i".
( Dan wordt het programma automatisch
J celaden en verschijnt de boodschap:
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HET PROGRAMMA
BUDGET

WORDT NU GELADEN
EVEN GEDULD AUB

lcl ltal J.ny F.lt&tDn.
At!.Lld. 9ro$'rB .r
tcl r9a4 aT^nl rllT'L tBEt\tEruxt B.v_

Afb. AJb- 2.1 Tnetsche.n.

Dan verschijnt de vraag:

HEEFT U UW XOSTEN
CATEGOBIEN

VERANDERD? J/N

(Drrrk op \. l)rukl lr op J, dan Ace(,f hct pr,'gramma de in\tru(ri( om Jc
diskette (iEl,l)STROOM tc plaatsen en
bent u niet in slaat om de diskelte met
BUDGET lc kopieren ol hel voorbeeld-
programma door tc werkcn- Het
progralnma vraagt daarna:

HEEFT U NIEUWE
GEGEVENS? J/tU

AIb.2LNieuwctc!.t(nt

lDruk opnieuw on d( N. Daarna
/ vcrschijnt hr't hooldmcnu:

Afb- 2 )- t lnnder ko\ten.dnEonln.

I8

,1J b ) a- Hoofdnpnu

Q Druk op de E roet- om her progranrnta
O te verlaten. l /ier dan RFADY op h(l
scherm.

@ I rk l)0S in en druk op E@E . Hcl
-/ n)e u vaI] hcr dr,k onerating \l\tenl
verschijnl.

f /l Selecteer I (l-oRMAT DISK) e

lUarr* op fu
I I Plaatr een lese diskettc in Jrive I

-f I en 
"pecificceidrive 

I om tc
formattcrcn. Tik Y in en druk op
GEEII . Na het formatteren. kiest u voor
J (DIJPLICATE DISK) en drukt u op



I a Tik 1,1in op de vraaSI Z "DuP D6r.soURcE, DEST
DRMS?" en druk op @ . Plaats
dc diskette met BUDGET in de disk-drive
en druk op @ . Het programma
wordt llu gekopieerd vanaf de bron- naar
de bestemmingsdiskette. (Source-resp,
Destination disk)

/ { De bron- en de bestemmingsdiskette
I J moeten om de beurt worden
geplaatst, zoals door de computer wordt
aang€geven totdat de boodschap
verschijnt:

SELECT MEM OR RETURN FOR
MENU

Berg hierno het onginele ATARI
programma op en gebruik uw kopie om
het progrommq BUDGET in de computer
le loden volgens de eersle zeven
aangegeven stappen. Vetschijnl het
hooJdmenu dan bent u gerced om het
voorbeeldprogrommo door te nemen,

Invoeren von inJormatie en
resgeren op vragen van de
computer

Hct selecteren van de menu-optie die u
wilt gebeurt door de overeenkomstige
letter in te drukken (bijvoorbeeld A voor

het financieel overzicht). De gestelde
vragen (J,/N) ho€ft u slechts tc
beantwoorden met het indrukken van de
JofdeN.De @ -toets hoeft niet
meer te worden ingedrukt. De computer
herinnert u aan d€ noodzaak van het
indrukken van de @ als het zover
is. Het indrukken van de @-toets
brengt u terug naar het voorgaande
scherm of menu.

Voorbeeldprogrammo
Uw diskette bevat zowel een set

Budgetboekingen voor januari tot en met
maart als de namen die toegekend zijn
aan de categorien in GELDSTROOM-
Gebruik deze boekingen om met het
progmmma vertrouwd te raken en om
uzelf bekend te maken met de werking
van BUDGET. Veronderstelt dat u een
overzicht wilt hebben van uw BUDCET.

U kiest voor optie A, OVERZICHT
BUDGET, door op de A te drukken. Het
presentatiemenu verschijnt als volgt:

Aft . 2-5. Prcen to t ienen u.

Met behulp van dit menu kunt u het
overzicht kiezen dat u nodig heeft. (Op
@ drukken vo€rt u terug naar het
hoofdmenu). Om uw gebudgetteerde
uitgaven te bekijken ten opzichte van de
werkelijke gedane uitgaven drukt u op A
(OVEEiCht A - UITGAVEN: BUDGET.
HUIDIG). Hierna verschijnt het
maandmenu:
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ffiiffi
xLA^ oiui Qr@'

Aft). 2 6- Moandntu'nu.

U kunl nu uil 6en of uit nreerdere op
elkaar volgende maanden kiezen, of
tcruggaan naar het presentaticmcnu door
op Eq te drukken. Het programma
vraagt START MAAND. Nadat u deze
vraag hebt beanlwoord volgt de vraag
STOP MAAND. Drukl u per ongeluk op
een lctter die nicl in de lijst voorkomt dan
klinkt een waarschuwingssignaal en wordt
een ongeldige invoer gemeld.

Kicst u januari als sLartmaand en
novcmber als slopmaand, dan vcrschijnl
de volgende label:

xL^^rL Diui o,rElt'

,Ub. 2 7. ()ter.kht eun Jutuun tln noteD ,r,t-

Zuals u ,,i(t zijn de gchurJgettecrt|:
uitgaven voor icdcrc maand in het
voorbeeld gesteld op./ 2792,00. Vanaf de
maand april tot en Drel novembcr ziet u
geen uilgavcn. U zict ook dat de
gcmiddelde uitgaven zijn berekend voor
alle aanwczige maa dcn. Met andcre
woorden ccn ovcrzichl van de maandcn
januari lot en met miiarl zal een retler
beeld van de gemiddclde uitgavcn geven.
C)m dezc maandcn lc verkrijgcn drukt u
op EE dan vcrschi.int hct maandnrenu.
U kiesl weer januari als startmaand en nu
maart als slopmaand. I)c volgcndc tabel
verschijnl op hel scherm:

.ah- 2 8- Op..nht va januari tlnt Dqart.

Het is duidelijk te zicn dat de
maandclijkse gcmiddelde uilgaven boven
de geplaide uitgaven liggen. Om te
iderlifi(ercn uaar dat nu nrecie\ in zir
drukt u op EEE om tcrug te gaan naar
het maandmenu. E!!l wordt nogmaals
ingcdrukt om naar het presentatiemenu te
gaan. Wordl het prcscntaliemenu
weergegeven, dan vraagt u het overzicht
van allccn dc uitgaven op door op de II te
drukken. llet maandmenu vcrschijnt wcer
(alb. 2 6.), mcl WELXU MAAND (A-1.)?
I)ruk op de (l voor de maand.
I)e volgendc label komt op het scherm:
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A"tb. 2-9. M oandp.esen to t ie.

Deze prcsentatie geeft duidelijk weer
dat het meeste is uitgegeven in de
categorie verzekering. Op dit punt kunt u
0f het bedrag vafl het budget veranderen
6f controleren of zich deze trend het hele
verdere jaar doorzet.

Om deze trend nader te bekijken drukt
u EE in om terug te keren naar het
maandmenu en nogmaals om naar het
presentatiemenu te gaan. Kies nu voor F,
ALLEEN UITGAVEN. Het
categoriemenu komt te voo$chijn met de
vraag naar welke overzichten. Kies
overzicht J voor verzekeringen.

Afb. 2 Io. Cateso.ieneau.

Druk op A voor het maandmenu, zodat
u een overzicht kunt opvragen van een
nieuwe reeks maanden. Omdat april nog
niet is verwerkt, kiest u voor januari tot
en met maart. Het volgende overcicht
verschijnt op het scherm;

Afb- 2 11- Ven ke.incsuittown ove. de naanden
jonuon t/n noort.

Uit dit overzicht blijkt dat in de maand
maart de uitgaven voor de verzekering
onvoorzien hoog zijn. Afgaande op dit
gegeven kunt u gaan controleren of deze
trend zich voortzet. Uiteraard zonder
maart erbij te betrekken. U drukt
hiervoor op EE en kiest voor de
maanden januari tot en met februari en
krijgt het volgende te zien.
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AJb- 2J2. L.ta.keinasuitgown yan

hnu i en febn&

Zonder maart is het gemiddelde verschil
positief. De kosten voor de vetz€kering
overschrijden het gebudgettcerde b€drag
niet, u mag dit bedrag nu aanpassen in
deze categorie of zo laten. U kunt
veranderingen aanbrengen per maand
door de votgende opties te gebruiken,

OPTIE B - VERANDER IIWOER van
het hoofdmenu of

OPIIE D - OPZETTEN BUDGET van
het hoofdmenu.

Om naar het hoofdmenu te komen,
drukt u enige malen op E, totdat u het
heeft bereitt.

U heeft nu het voorbeeldprogramnra
doorgewerkt en bent gereed om uw eigen
financi€le Planning op te zetten.
Raadpleeg het voorb€eld als dat
noodzakelijk is zodra u g€sta bent met
BUDGET voor uw eiSpn analyses en
onthoudt de volgende eigenschappen:

. Hoe meer maandcn u in
GELDSTROOM hebt ing€vo€rd, d€s
te meer zegt de informatie die door
BUDGET wordt gcpresenteerd. U
moet minstens twee complete maandel
met informatie in GELDSTROOM
hebben ingevoerd voordat u kunt
b€ginnen met het opzettcn van uw
budget.

. De opties in BUDGET werken op
vrijwel dezelfde wijze als die in
GELDSTROOM. U krijg vragen over
de veranderingen in boekingetr,
maanden of categorien.

Hier volgt een overzicht van de opties
van het hoofdmenu.

Optie A

Overzicht
Budget

Oebruik deze optie om het presentatie-
menu (alb. 2-5.) te vfikrijgen. Onder het
menu verschijnt de waag:

WELK OVERZICHT (A-II)?
KLAAR? DRtJx OP @

Nadat u een oYerzicht hebt gekozen,
verschijnt het maand[enu. U kunt kiezen
welke van de acht overzichten u wilt zien
en voor welke maanden.



Optie B

Verander invoer
Gebruik deze optie om boekingen te

veranderen in een willekeurige maand of
voor een willekeurig budget. Het
selecteren vall deze functie heeft tot
gevolg dat het oveEichtsmeru (afb. 2-5.)
verschijnt met de vraag:

WELT OYERZICHT (A.II)?
XLAAR? DRUT OP @

Zodra u uw beslissing omtrent het
ovenicht hebt genomen, verschijnt het
maandmenu. Kies die maanden die u wilt
zi€n en u ziet de overeenkomstige
budgetten met de vragen die u door het
aanpassingsproces begeleiden.

Optie C

Afdrukken
budget

Om de budgett€n van uw keuze af te
laten drukkcn gebruikt u deze functie.
Het programma controleert of de printer
is aangesloten en ook i[geschakeld. Het
presentatiemenu vers€hijnt met dc waaS:

WELX OVERZICHT (A.II)?
I(LAAR? DRUX OP @l

Nadat u het gewenste overzicht hebt
gekozen, wordt het maandmenu
zichtbaar. Kies de gewenste maand(en)
door op de overeenkomstige letters te
drukken - het aangewezen budget
verschijnt met de vraag:

XLAAR? DRUX OP @
U behoudt de printoptie totdat u de

@-toets in hebt gedrukt en terugkeert
naar het hoofdmenu.

Optie D

Opzetten
budgets

Denkt u dat u voldoende weet over de
werking van hct proglamma BUDGET,
gebruik dan deze optie om uw eigen
budgetten creeren.

Zodra u deze optie hcbt gekozen, wordt
u gevraagd om uw diskette
GELDSTROOM te plaats€n in uw disk-
drive zodat de informatie kan worden
overgezonden naar de diskette met
BUDCET. Beschikt u over twe€ disk-
drives, verwijder dan de diskette met het
programma BUDGET en plaats op
verzoek de dirkette met GELDSTROOM
in drive I en de Datadiskette in drive 2.
Merk op dat zodra u d€ optie
OPZETTEN BUDGET hebt aangegeven
u deze moet afmaken of op @ moet
drukkeD voordat u verdq gaat en u terug
gaat naar het hoofdmenu. Drukt u op
@ tijdens het overdmchtsproces dan
raakt u alle gegevens kwijt die zijn
ingevoerd.

Hebt u de aanwijzingen op het scherm
gevolgd inzake de diskettes
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GELDSTROOM en BUDGET dan
verschijnt de vraag:

AJb. 2-13. Opzetlen wn inko,nsten-budqet.

Druk op de J voor de eeEte
budgctopzet. llet volgende budget wordt
op het scherm weergegeven:

Alb. 2- U- lnkons,entudget inverrobel-

Hier wordt u de mogelijkheid geboden
om veranderingen aan te brengen in de
gebudg€tteerde inkomsten. Merk op dat
het programma de gemiddelde huidige
bedragen weergeeft voor de inkomsten-
categoriEn. Voert u J in op de gestelde
vraag ZUN BEDRAGEN INXOMSTEN
HETZEIXDE VOOR IEDERE MAAND
(J/N)l dan worden alle ingevoerde
gegevens yoor elke categorie in het jaar
bij elkaar opgeteld en gedeeld door het
aantal maanden waarovcr u gegevens hebt
ingevoerd. Bijvoorbeeld de bedragen die
staan onder GEM. HUIDIG in afb. 2-12.
zijn verkregen door alle ingevoerde

b€dragen in elke inkomstencategorie in
het programma Geldstroom op te tellen
en te delen door 3, Drie omdat er slechts
in dric maand€n bo€kingen staan in het
voorb€€ld-programma van Geldstroom.

U zict dat het gebudgetteerde bedrag in
de categorie salaris / 2500,00 bedraaSt.
Drukt u op de J als antwoord op de vraag
rsr rNvoER A Jt rsT (J/N)? dan
verschijnt het volSende gobudg€tteerde
bedrag - in de categorie rente - in de
kolom BUDGET. H€t drukk€n op de N
maakt het mogelijk om het bedrag aan te
passen in de categorie salaris, Hebt u op
deze wijze alle categorien doorgewerkt
van A tot en met M dan waa4 het
programma:

IS ALLES CORRECT (J/N)?

Veronderstel dat u gcen veranderingen
in de gebudgetteerde bedragen hebt
aangebracht, dan ziet het INXOMSIEN
BUDGET VOOR JAN er als volgt uit:
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.1lt) ) !\ ti)llulta? tni. lnrnl)r/l!(t ttttIxu1,(t

I)ruIt u op de N als anl\\oord op de
vraag IS ALl.FlS CORRI.-(IT (l/N)? I)an
bcgi l hct compleie proces \!eer van
vorcn af aan mct catcgoric A. I)lukl rr op
dc.l, dan vocrt het prograrn ra dczcllilc
inli)rnra{ic in in alle ovcrblijvcnclc
rnarrrclcn van het jaar en verschi.ilrt Llr
volgcndc vraag:

ZIJIIIEEDAAGgI{II{I(OMATE HEIZELFDE
vooR tEoEnE MAA'{O I J /l\l I ? I

xLAAn? DiU( OP tEgl

..llb 2 l6 l)ti:.tttn \a" lrtrn\ra l)1d{t

Beantwoordt Lr dcTc vraag mel .l dan
hoclt u slcchls de bedraScD in 6tn maand
aan te passen - cn hcl pr()llramma voer(
de inlormatic dan xulonralisch in in de
rcsterende maanden van hcl iaar, Det
zoals hii dat dccd bij dc inkornsten
calegorien-

Bearrt*or'rrlt rr rl. rr.rrrg rrn her begin
van deze optie nrel N (ZlJ\ RI|DRACEN
INKOMSTEN (o} T;II'(;AVEN)
HETZI-l.t'l)[] \ (X)R I]-I)ERE MAAND
(J/N)?), dan zicl Lr dc huidiSc Lritgaven-
bedragen, die alkorrrslig /iin \an het
prollramma GITI.DSTR(X)M. Alleen als u
naar die maandcn gilat wlarin gecn

boeki gen hebben plaats gevonden lie( u
bij (iI]N{. HUIDIC bcdragen. Op dezc
wiJle hcbl u een compleet reierentie
schcnra onr budgeilen te creeren voor de
opengeblcvcn maandcn.

Nu drukl u echter op de N cn zicl dan
dc volgendc tabel:

c^r€oo!,r c.r xu,o,c

xLAAir oiux oPr@l

Afb 2 17. Uitpvnhud*t iawe al).I

Nu wordl u gevraagd of elk
gcbudSctleerd bedrag in de uilgavcn
catcgorie juist is. Drukt u op de.l, dan
\erplaalst het programma zich naar dc
\olScndc calcSoric. f)rukt u daare lcllcr)
op dc N, da verschij t 4 orn dc
\cranderinei aan te brcngcn. Hebt u alle
r:rt.'1,'ricrr irl!c$crkl din vers.lriirrt r['
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vraag IS ALLES JUIST (J/N)? Drukt u
op de N, dan start het proces weer van
voren af aan en bcgint u met de
categorie A. Beantwoordt u de waag met
J dan geeft het programma het
UITGAVEN BUDGET VOOR FEB weer.
Dit omdat u heba gezegd dat de bedragen
in de uitgavencateSorien niet gelijk zijn in
iedere maand. U moet nu alle maanden
6€n voor €€n doorwerken cn de bedragen
controleren en zooodig aanpassen. Wilt u
op cen willekeurig moment e€n bepaalde
maand verlaten, dan kunt u met het
drukken op @ terug keren naar dat
deel van het programma waaraan u wilt
gaan werken.

Zijn alle gegevens ingevoerd, dan
verschijnt de tabel met het
budgetoverzicht. U kunt nu het verschil
tussen uw inkomsten en uitgaven voor
iedere maand bekijken.

A!b. 2- I E. Rudgetownicht.

Drukt u op de J, dan schrijft het
OPzET-programma alle toegevoegde of
verbeterde informatie op de diskette.
Drukken op de N he€ft tot gevolg dat het
volgende verschijnt:

BEDRAG INXOMSTEN
VERANDEREN (J,/N)?

Het drukk€n op de N heeft als resultaat
dat de kolom met guldentekens onder
UITGAVEN wordt herplaatst. Dan
verschijnt de volgende vraag:
WELXE MAAND (A.L) OF ''M''

V(X)R ALLE
XLAAR? DRUI( OP E

Om alle ingev@de gegevens opnieuw
te doen, drukl u op de M. Voor e€n

enkcle maand, drukt u op de
overeenkomstige letter, dan verschijnt de
tabel met uitgavenbudget (afb. 2-17).
Nadat u alle gegevens hebt aangepast,
verschijnt h€t budgetoverzicht van
afb. 2-18. U kunt ieder budget aanpass€n
in elke maand ond€r inkomsten of
uitgaveo totdat u het heeft zoals u het
wilt. Daarna slaat het prognmma de
veranderingen die u hebt gemaakt op.
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Optie E

Prog. verloten
Gebruik de OPTIE E om het

programma BUDGET te verlaten. Is deze
optie uitgevoerd, dan verschijnt READY
in beeld.

Normoal gebruik
Nadat u een budgettering hebt opgesteld,
wilt u deze iedere maand bekijken of
vcrb€teren afhankelijk van uw boekingcn
in het programma GELDSTROOM. Het
hoofdstuk START gc€ft u hiervoor de
benodigde instructies. Beantwoordt dan
de vraSen die verschijnen. Beantwoordt u

HEBT U XOSTENCATEGORIEN ?
HEBT U NIEUWE GEGEVENS?

met J na iedere vraag dan worden de
gegevem van uw diskette
GELDSTR@M, inclusief de
veranderingen, toevo€gingen en
verwijderinge[ automatisch geladen op de
diskette BUDCET. Onthoudt dat u beide
diskettes, GELDSTROOM en BUDGET,
moet plaatsel om de nodige informatie te
kunnen opnemen. Hct doel van het
OPZET programma is dat u de
informatie in Budget inwlt terwijl u de

nieuwste gegevens als leidraad gebruikt.

Systeembeperkingen
Invo€ren van l€tters. Worden lettcrs als

bedrag ingevo€rd, dan worden dez€ door
het systeem genegeerd. l23A wordt
geintcrpreteerd als / 123.00 evenals A123.
l23Al23A.BA wordt herkend als
I 123123-23. Iedere letter die als bedrag
wordt ingevoerd wordt gezien als een 0.
Een @ ingedrukt voordat een
bedrag is ingevoerd resulteert in het
invoeren van een 0.

Foutmeldingen
Probeert u rneer dan 100 uitgaven-

boekingen of meer dan 20 inkomsten-
boekingen te doen in een maand dan
krijgt u de volgende boodschap te lezen:

TEVEEL GEGEVENS, VERWIJDER
AUB EEN BOEKING OM MEER TOE

TE VOEGEN

U bent verplicht om dan 6en of me€r
boekingen te wissen ergens in uw bestand
alvorens cr boekingen aan kunnen wordea
tocgevoegd.

Ontvangt u de foutmelding

DISI( I/O PROBLEEM

controleer dan of u ook de juiste diskette

hebt geplaatst in iedere disk-drive en dat
de "writ+protect" plakkertjes zijn
verwijderd.

Heeft u disk-drive moeilijkheden bij het
lezen van of schrijven naar de diskette,
ontvangt u de boodschap:

rour BU xxxxxxxxxxx
BESTAND YYY

(de XXXXXXXXXXX staat voor
"uitgaven" of "inkomsten" en YYY voor
de maand die niet kan worden gelezen).

Krijgt uw disk-drive te maken met eeIl
slechte file op de diskette, dan komt dat
onder normale omstandigheden door 6f
een yerkeerde behandeling van de diskette
door de gebruiker 6f als er een probleem
met de disk-d ve zelf is. wordt de fout in
het bestand ontdekt tijdens het gebruik
met het programma GELDSTROOM, dan
keert u terug naar het maandmenu. Bij
BUDGET keert u terug naar de READY-
mededeling op het schcrm. Tracht in
beide geYallen om uw progri nma
opnieuw te laden om te zien of dc disk-
drive moeilijkheden ondervindt bij een
tweede maal lezen van de file. Verschijnt
de foutmelding wederom, maak dan een
extra kopie van uw laatste backup en laad
dat. Voer de nieuwe gegevens opnieuw in.

27



Omdat het nooit geheel is uit te sluiten
dat er problemen ontstaan met diskettcs
of met uw disk-drive, is het essentieel dat
u van al uw diskettes kopien (backups)
maakt nadat u nieuwe gegevens hebt
ingevoerd.

Voor aanvullende informatie of hulp
bij de programma's van het HUISHOUD-
BOEK kunt u contact opnemen met de
Atari klantenservice.

Het is normaal dat iedere ke€r als u de
SYSTEM RESET -toets indrukt het systeem

automatisch het programma opnieuw gaat
laden.

Hebt u voor een bepaalde optie
gekozen en besluit u daarna te werken
aan een andere dan moet u wachten tot
het menu verschijnt voor die betreffende
optie en drukt u op de sYsTEM REsEt -
toets. Het programma wordt anders.niet
automatisch herladen.

l

HUISHOUDBOEK
HANDLEIDING

ATARI he.ft all€ moSelijkc mocire sedaan om d€ nauw-
kcunsheid van de docum.nlatie bij dil produkt tcaaran,
deren. Omdat echrcr onzc computers cn dc biib€horcndc
proSramma's aan €€n constanr€ vcrbetering ond€rhcvig
zijn kan ATARI niet saranderen dat de sedruktc infor-
matie na datum van publicatie in alle gcvallen voll.dig
seldis zal blijven. Schad€claims terscvolg€ van v.rande-
nn8en, foul.o of ecslatinsen in dezc handl€idin8 wor-
detr dan ook niet in behandcling rcnomcn.

Niels uit deze haDdlciding ma8 worden vcrveelvoudigd
en/of op€nbaar gemaakt door middel van druk, foto.
copi€. microlilm ot op wclk. andcre wijz€ dan oor,
zoDder voorafsaande schriftclijle rocstcmmina van dc
uitgever.

No pan of this do.um.nr may be reproduced in any
fo.m, by print, photoprint, microfilm or any oth€r
m.ans wirhoul writt.n pcrmission from lb. publish.r.

UITCEVER/PUBLISHER:

ATARI INTERNATIONAL (BENELUX) B.V.
ATOOMWEG 480
3542 AB UTRECHT
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Er is qeen moerte qespaard om deze produktie documenlatie zo

nauwkeDrig moqel,k le maken ATARI ,s echler voondurend beaq de
compuler hardware en ellware te verbeleren en le nodernFeren en

daarom kan de lirma de lulslhed van hel qedrukte ma(eriaal nle(
qaranderen na de publicariedaium en kan evenmm aansprakeljk qesreld

worden loor evenluele veranclerngen fouren ol weqlatingen

Nrels uit deze uilsave maq worden verveelvuldryd en/olopenbaar
gemaaki door mddelvan dr!k,lotocopre mrcrotlm oI op welke adere
,r,ze ook, ender vooralgaande toesrehmrns van

ATARI (BENELUX) BV

O ATARL AIIe rechten voorbehouden
ATARI and Design, Req VS Pal & Tm Olt
P.inled in Holland by Drukkerjvan der Zanden BV


