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Van tekstverwerking
tot Desktop-Publishing.
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Perfect schrijven r profes
Wilt u meer dan alleen maar zinnen op het

beeldscherm achter elkaar zettenl WiI u pro-
fiteren van alle voordelen van een modern tekst-
verwerkingssysteeml Wilt u maximale betrouw-
baarheid, rildwinsten en vormgeving naar eigen

inzicht? Stelt u bovendien een eenvoudige en

Sebruiksvriendelijke bediening op priis?

Leer dan het ATARI-ST rexsrverwerkings- en

Desktop Publishing systeem kennen:

ATARI heeft een compleet tekstverwerkingssy-

steem ontwikkeld, waarvan u alle mogeliikheden

in zeer kofte tijd volledig benutten kan.

ATARI heeft in ziin Sl-serie de compurertech-

noloSie zo toegepast dat men er snel en een-

voudiS mee kan werken. Voor een professionele

inzet tellen echter nier alleen de uitzonderlijke
compuler prestaties, maar vooral ook de grote
bedrijfszekerheid en de uitbreidingsmogeliikheid

voor toekomstige taken.

Software-ontwikkelaars hebben speciaal voor de

nieuwe topmodellen van de ST-serie op de

praktijk gerichte en zeer gebruiksvriendelijke

proSramma's geschreven. Programma's die op-
timaal gebrurk maken van de supeneure ejgen-

schappen van de hardware.

Het ATARI Desktop Publishing systeem is een

totaalsysteem, waarmee u veel meer kunt doen

dan alleen uw typewerk. U kunt nu ook afbeel-

dingen en grafieken in de tekst integreren

Desktop Publishing met ATARI: een buiten8e-

woon compleet systeem met uilzonderliik hoge

prestaties. Het voordeel van dit systeem bewijs!

zich vooral door de zeer snelle terugverdientijd:

door de eenvoudige bediening en het daardoor

voorkomen van fouten en door een hoge mate

om vervolgens van het geheel een puntgave

afdruk te maken. Of u secretaresse bent, !ekst-

schrijver, journalist, auleur, redacteur of mana-

ger: het ATARI Desktop Publishing systeem

bespaan u tijd, kosten... en zenuwen!

Bijvoorbeeld door het vrijwel Seluidloos printen

met de ATARI SLM804 Laserprinter. U heeft

snel alles afgedrukt wat u op het beeldscherm

geschreven en vormgegeven heeft - punt voor
punt haarscherp.

van flexibiliteit bij het vervaardigen van elk soort
do(umen!atie.

Daarbij komt het professionele eindresultaat,

wat niet te vergeliiken is met een getypt do-

cument met inSeplakte afbeeldingen. Het sy-

steem is dan ook ideaal voor het vervaardigen

van allerlei vormen van documentatie en infor-

],i[;,:ll#fl "'",'Jliijll;"liilf;
plete handleidingen.

Zonder overdrijven het ATARI Desktop Pr-rblis-

hing systeem is een systeem met vrijwel onbe-
grensde mogelijkheden. Het geeft uw creativiteir
alle kans.
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Wie meer wil dan alleen tekstverwerking, en

bovendien zelf de opmaak van de rekst direct
op de werkplek wil verzorgen. kan met dit
systeem probleemloos een stap naar voren ma-
ken.

INFORMATIE-BULLETIN
Nieuw van ATARI.

Compleet Desktop-Publishing Systeem
voor minder dan Fl. 6.000.-
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Uw teksten gebruiken vaak veel computerca-
paciteia... vooral bij omvantrijke documenten.
zeker als daarin ook veel afbeeldingen worden

ifli;"l"i:,ll[lu;;i:1 1,';1ii
gabyte.

Uw Segevens worden verwerkr door rnt(.opro-
cessoren van de nieuwste technologie. Het
ATARI-systeem functioneert daardoor niet
alleen sneller, maar ook betrouwbaarder. Waar-
door u in minder tiid meer presteert.

...door de grafische beeldschermopbouw van het
ATARI ST-s/steem. U bedienr de computer heel
eenvoudig met de muis. Lange, ingewikkelde
commando-reeksen behoren tot het verleden,
Routinematige handelingen zijn zelfs al voorge,
programmeerd. Weer een voordeel van de top_
technologie van ATARI: de eenvoudige bediening
is makkelijk te begrijpen en dus snelaan te leren.
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Bij de lilEGA ST-modellen is het toetsenbord
via een krulsnoer met de computer verbonden.
Dir geeft u meerbewegingsvrijheid bij uw werk-
zaamheden.

Aan de achterzijde van de computer bevinden
zich alle noodzakelijke aansluiringen voor rand-
apparaten zoals disk drive, prinrer, harddisk en
mon itor

-Ti rYF

Technisch perfect voor intensief en langdurig
gebruik. De ergonomisch gevormde toetsen ver-

Semakkelijken de aanslag. Separate numerieken_
toetsen vereenvoudigen het invoeren van lange
cijfer,reeksen. Ih
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ptech nologie van ATARI.
Voor uw specfe<e werse. aen aanzen !ar
tekstverwerkinE. heeft r op c t momen! een

grote Leuze J t /e e L tste'e-ce proBrar-1a s

passend bij de moderne rechnolo8e !an de

ATARI ST-serie.
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Tekstverwerkingsprogramma s kunnen vandaag

de dag vee meer dan a een maar enke e regels

op het bee dscherm afbee den ol op pap er

afdrukken. A s voorbee d voor de enorm toe-

genomen mogeljkheden van de n e,rwste teks!-
verwerkingspakketten noernen w1 de mogeliJK

heid van het samenvoeSen van grafieken,

tekenlngen en plaatje brl de reksc Of net pro

bleemloos opsrel en van gepersona seerde brie-

ven. Tekstblokken worden gedefiniderd, opge-

s ager en, L-nrer aa_ e ,aa. teroppe o ^oroel.
Bllksemsnel opzoeken van woorden of woord

de en en het evenrueei vervangen daarvan. Ze fs

Ler alrorarrsclT gene erer .a. .eg ste'\ er ^.

houdsopgaven behoort ror de mogetj<heden

Met name door de ultgekiende comb na! e van

computertechno ogie en gebruiksvr ende iike

software stelt ATARI ook voor het vorrngeven

van teksten een nle!we norm. Voora door de

optimale samenwerk ng tussen computertech-

no oSie en gebru ksvrende j(e software. He!

resultaar ATARI Desktop Pub shlng, een totaa

systeern voor een z66r beraa bare pr js.

Kern van dit systeem ls de ATARI MEGA ST-

Computer met zijn werkgeheugen van 2 of 4

l"lbyte. De moSeljkheden van deze krachtige

computer komen vo ledig tor hun recht met de

geavanceerde programma's dle bovendlen voon_

durend worden vernlelwd en aangevu d.

En zo functoneen Deskrop Publ shing met

ATARI: alles. wat u eenmaal in de conrpLrter heeft

ogetypt, staat u daarna vo led I ter beschlkking

om naar e gen inzicht verder vorm te geven, Of
het nu gaat orn veelvu d I tertlgkerende teksten

d e u als tekstbouwsteen opslaat en ater ergens

n een bestaande teks! wit nvoeSen, of om

versch lende teksten die u in 66n keer wilt
verwerken en samenvoeten,

J L-nr her errerr/pe /a_ de rel,st aa" -* e 8er
wensen aanpassen, bepaa de tekstpassages be-

nadrukken en t tels in verschl lende groot_

ten weergeven. Spelenderwijs neemt u Srafieken

en afbeeldingen u t andere documenten over om

ze .e',ol8e'rs Le ,e'Sroter of te ,erl'le'ren en

van bilschrlften te voorzlen.

Deze bilschriften kunt u onder de afbeelding

paatsen, maar ook ernaast of zefs door de

afbeeiding heen.

U kun! pagina's in meerdere kolommen indelen

zoals bij deze brochure, of in 66n kolom zoas

bij een normale brief. Tot de vele subtlele details

behoren verder: tekstcentreren, rechts danwel

inks aans u ten, evenals teksten weergeven met

of zonder vrije regelafstand. Wenst u vet schrift

o' <r.:'sie'. al oan niet onoe'streepr? Dar (4
t_ ales versc_r,nt r'otgens.et *rr,*r.',-p(D
c pe (Whar-You-See-ls-Whar-You-Get) op het

tc_errr: zo , rilS( u let ater ook oP Paoier

U z et dus al bij he( opste len van de tekst hoe

deze ulteindelijk uit de printer te voorschijn zal

komen. Uiteraard is het ook mogelijk de Pa-

pierlengte te bepa en, de boyen_ en ondermarge

in te s!ellen, en het aanta !ekstreSels en de

paginanummerinS op te 8even.

Tot de hulpmiddelen voor tekstopmaak behoren

ook een afbreekroutine en een ProSramma voor

spe llnSscontrole aan de hand van een omvangrijk

Nederlandstalig woordenboek.
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ATAR! Laserprinter SLM804

rle'. ,.r le afdrr kwon der

ATARI ST-toptechnoloSie: de Laserprinter

sLM804.

Deze prinrer biedr u perfecte afdruktechnologie

via laserlicht. Het grote voordeel van de laser-

techniek: gestoken scherpe afdrukken. l'4et 300

punten per inch wordt een vierkantie met zijden

van I mm uit biina 140 minuscule puntjes

opgebouwd. Technologie van vandaag Saran-

deert een duideliike en haarscherpe afdruk van

J en afbeeldingen.

Een ander voordeel: de ATARI SLM804 Laser-

printer drukt I pagina's per minuut af en is

daarmee aanzienlijk sneller dan een letterwiel-

printer. De SLM804 beschikt over een vriiwel

onbeperkt aantal lettertypen. Hoe verschillend

die ook mogen ziin, de afdrukkwaliteir bliift in

alle gevallen gelijk: perfect.

En nog een voordeel, dat meestal niet eens

opvalt: de ATARI Laserprinter werkt praktisch

geluidloos.

Geen wachttiiden voor het opslaan van karak-

tersets of tekst in het printergeheugen. De

ATARI SLM804 Laserprinter wordt nameliik

volledig aangesruurd vanuit de MEGA ST en

beschikt daarom nie! overeen eigen geheugen.

De ATARI SLI'4804 begint vrijwel direct af te

drukken, onteacht de omvang van de tekst of

het aantal afbeeldingen.

De ATARI SLM804 Laserprinter is Seschikt voor

papier met afmetingen tot 216 x 356 mm en

u ite raard oo k voor transparante n voor Proiectie-
systemen.

., , . ! l::! 't:

De toepassing van ATARI-toptechnologie bete-

kent ook een eenvoudige bediening, door het

overzichteliike bedieningspaneel. Duidelilke in-

dicatielampies houden u op de hoogte van de

status van de printer. De papierdoorvoer is al

even eenvoudit: u legt maximaal 150 vel in het

papiermagaziin en de automatische papierdoor-

voer doet de rest- Of u voert het papier zelf

handmatig in. De keuze is aan u. De ATARI

SLM804 Laserprinter: opnieuw een bewijs voor

de gebruiksvriendeliikheid van ATARI-produk-

ten.

Papierafmetingen:

DIN A4 (ook 216 x 279 mm,

216 x 356 mm en transparanten)

Papierdoorvoer:

automatisch of handmatig

Papiercapaciteit:

150 vel

.iTA:ni i. .r'.:. 'it, t,.t,,r s ""JIl.f I.r'r,t erhnologie in 66n oogoPslaS:

Afdrukmethode:

elektrofolo8rafr sch met halfgeleider-

laseraftastinS

Afdruksnelheid:

I paSina's per minuut

Resolutie:

300 punten per inch



De ATAR ST-Computer

De ATARI l"1EGA ST com puter brengt ten minste

2 Megabyte RAI''1 werkgeheugen mee. De 8e-
bruiker die computerprestaties naar waarde

weet te schatten, ziet onmiddellijk welke moge-

lijkheden er in deze computer schuilen. Want
66n van de belangrijkste problemen biide meer

serieuze proSramma's, is de vertraging die op-
treedt ten gevolge van het grote aantal disk l/O
bewerkingen.

De ATARI MEGA ST2 heeft een werkgeheugen

van 2 Mb RAM - dat ziin ongeveer I 100 pagina's

briefpapier. De ATARI MEGA ST4 is met een

dubbele capaciteit uitgevoerd. Ruim 2200 pa-

gina's briefpapier kunnen rn her Seheusen inSe-

Professioneel, doordacht en technisch perfect.

Een toetsenbord voor lanSdurig en intensief

gebruik! Het toetsenbord is nu een afzonderliike

eenheid, die u net zoSoed op tafel als op schoot

kunt gebruiken. Het is licht van gewicht maar

toch robuust en heeft een exacte aanslag die

vooral door "veelschriivers" biizonder wordt
gewaardeerd. Het elastische krulsnoer tussen

toetsenbord en centrale eenheid (CPU) biedt

maximale beweginSsvrilheid. Daarmee komen

we bii her volSende onderdeel van de nieuwe

l'4EGA ST.

Ir McI r1
Bij het kiezen van een monitor heeft u in principe

twee mogelijkheden en u dient een wel over-

wogen keuze te maken. Het is namelijk meer

dan een kwestie van smaak of u een mono-

chrome- of een kleurenmonitor kiest.

De eerste mogeliikheid is de l'lonochrome Mo-

nitor Sl4 124. Deze heeft een beeldscherm met

een diaSonale afmetinS van ongeveer 30 cm en

levert een rustiS en haarscherpbeeld. De hoge

herhalingsfrequentie van 7l Hz onderdrukt elke

flikkering. De SM 124 geeft zwarte tekens op een

witte achtergrond, zoals u van papier gewend

bent. De resolutie van 640 x 400 beeldpunten

levert gestoken scherpe tekens, zodat u ook na

lange werktiiden geen last ondervindt van oo8-

vermoeidheid. Vergeliik maar eens hoeveel (of

liever hoe weinid fabrikanten beeldschermen van

deze kwaliteit aanbieden (en voor welke prijs!).

Wij zijn van mening dat uw ogen een dergeliike

monitor verdienen.

Voor grafische toepassingen is de RGB-Monitor
SC 1224 de beste keuze. Een monitor met veel-

ziidige mogeliikheden voor kleuren weergave. De

SCl224 heeft dezelfde afmetingen als de Mo-

nochrome Monitor. De schermresolutie be-

draa$ bij kleur en weerSave 320 x 200 beeld-

punten. Uiteraard kan deze monitorook worden

ingesteld op de medium resolutie van 640 x 200

PUnten.

l.: r:"1,' i,.
Afgebeeld is de optioneel verkriiSbare harddl!k,

compleet met voeding, controller en int",f
Gegevensoverdracht verloopt via het snelle

DMA-protocol (Direct Memory Access), waarbii

de gegevens zonder omweSen tussen het werk-
geheugen en de disk worden uirgewisseld. Daar-

door ziin beduidend kortere toe8angstiiden ge-

realiseerd. Bij Seheusenintensieve toepassingen

merkt u keer op keer hoezeer het de moeite

loont. om op de geavanceerde technologie van

ATARI te vertrouwen.

/I\ATARI
... maakt computers betaalbaar


