
n

s
.

,
D

k2
,

r
6

0....
Nr.DIN

J
v



NOTIS-DS
Introdukfion
ND-63.017.2 sw



Informationen i denna handbok kan andras utan forvarning. Norsk Data
forutsatter inget ansvar for fel som uppstétt i handboken. Norsk Data
forutsatter inget ansvar for anvandandet och stabiliteten pa
programvaran pa utrustning som inte 8r underhéllen av Norsk Data.
Copyright © 1986 av Norsk Data AB

UPPDATERING

Handboken kan upppdateras pa tva
satt, en ny version och revison. En
my version innehéller en komplett ny
handbok som ersatter den gamla och
innehéller alla revisioner sedan se-
naste version. Revisioner innehéller
en eller fler sidor som anvandare,

““1kall samsortera med handboken. Varje
indrad sida finns i forteckning pa
den nya utskriften som sants ut med
revisionen. Den gamla utskriften
skall erséttas med den nya.

Nya versioner och revisioner annonse-
ras i ND Customer Support Information
och kan bestallas frén adressen ne-
dan.

Lasarens kommentarer i slutet av
handboken kan anvandas bade for att
rapportera fel och for att ge in-
formation om négot i handboken. Béde
detaljerad och generell information
3r valkommet.

Iorsk Data A.S
Graphics Center
P.O Box 25 Bogerud
N—O621 Oslo 6
Norge

UTSKRIFT

Utskrift ANMARKNING

07.85 VERSION 1

09.86 VERSION 2

Namn: NOTIS-DS Introduktion
Nr : ND-63.017.2 sw
Datum: 03.86



FGRORD

PRODUKTENV

HANDBOKEN

LASAREN

FCRKUNSKAP

AKTUELLA
HANDBCCKER

NOTIS-DS 8r ett program for arkivering av
dokument.

Varje dokument lagras i en MAPP som lagras 1 en
LADA som i sin tur tillhor en anvandare.

Handboken beskriver B-versionen av:

NOTIS—DS ND 210691

Handboken gr skriven for nya anvéndare av
NOTIS—DS.

For att fé full farstéelse bor Du kénna till ND's
User Environment och ordbehandlingsprogrammet
NOTIS-WP.

Handboken har som mél att ge en kort introduktion
for anvandning av NOTIS-DS.

User Environment Referens-
handbok ND-60.179.2 SW

NOTIS-WP—M Andvandarhandbok ND-63.018.2 SW

NOTIS—DS Supervisor Guide ND-30.0S9.2 EN
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KAPITEL 1 SA HAR BGRJAR DU

Vad kan Du gore med NOTIS-DS?

Varfdr skaZZ man ha

DU KAN:

Med NOTIS-DS kan Du pé ett enkelt satt arkivera,
hémta och hélla ordning pé en stor mangd dokument.
DS stér for "Document Storage" vilket betyder
dokumentlagring.

Med NOTIS—DS fér Du tillgéng till ett arkiv dar Du
kan skapa lédor (sé ménga Du vill). I varje léda
lagger Du in mapper som Du sedan arkiverar Dina
dokument i. Systemet kan ha ménga anvéndare som
var och en skapar sina egna lédor, mappar och
dokument.

Dokument ——_.

Mapp .—

Léda ' Anvéndare C

{2/5mm B
Anvéndare A

det 3d? Ndr Du kan ha Ditt eget arkiv!

o Skapa lédor, mappar och dokument i arkivet.

0 Fa en forteckning over lédor, mappar och
dokument pé skérmen.

o Stryka gamla lédor, mappar och dokument.

o Flytta lédor, mapper och dokument till en
annan plats i arkivet.

o Kopiera dokument frén arkivet till filer i
SINTRAN och omvént.

o Fé en forteckning over andra anvéndare i
systemet.

0 Ge eller begrénsa andra anvéndares tillgéng
till Ditt arkiv.
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ESC

LDSENORD

'DET'NAMN/LDSENORD
DU SKREV ER.0KANT‘
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1. Kontakta systemansvarig och kontrollera att Du
ér registrerad som anvéndare av NOTIS4DS.

2. Tryck pa ESC-tangenten och bilden nedan visas
pé skérmen.

Fyll i varje félt och tryck sedan pé «J-
tangenten (vagnretur) efter varje inskrift.

Om Du inte kanner till ditt eget anvéndarnamn
och losenord (de som anvénds for att logga in)
sé be systemansvarige om hjalp.

{fggugamnVnnutxifif

HVVQSkrivfahvéhdafhéhn : Pecan hi1 i~J;I

‘*':,$k§ivzlosehoraet~.§fih(ioééhord -osynligfi)¥li5

careruu{.77Projektioscnordvii : FJ;.@-.;,,;,.;7;

OBS! I handboken 8r texten Du skriver in
understruken.

Anvénder Du inte projektlosenord trycker du bara
«J-tangenten. Losenorden syns inte nar Du skriver
in dem.

Du har gjort fel under inskrivning av namn eller
losenord. Prova igen och stava ratt. Om det
fortfarande gér galet har Du anvént fel namn eller
losenord. Kontakta systemansvarig.
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VALJA I MENYN

FEL

4. Du ser en av fbljande bilder pé skarmen:

, j ' _ H H v U u MLE ~—g¥;4;;———;4+.a7
flAnvandare: PETER HILL ‘ ’ """1'1: 5
;}Anvéndaromréde: PETER-HILL

3,?SiBfolrédigerihgd}

Om Du fér en bild som ser ut ungefér sé hér skall
Du vélja Dokumenthantering (NOTIS--DS) genom att
skriva in siffran som stér framfér. I vért exempel
5r det 4.

Istéllet fdr att skriva siffran sé ken Du VAIja
NOTIS--DS genom att flytta markbren till finskad
plats med 1- tangenten och sedan trycka pé «J-
tangenten.

VQIjer Du fel kan Du komma tillbaka till
huvudmenyn genom att trycka pé SLUT-tangenten.

Om skérmen ser ut SA hér,

SINTRAN III Anvéndaromréde: PETER-HILL

skriv

NOTIS-DS

fbljt av «J.
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5. Nu bar Du fétt upp NOTIS—DS huvudmeny. Har
valjer Du pé foljande satt:

- Skriv forsta bokstaven i funktionen (V for
visa, S for Skapa och sé vidare). Eller

— Flytta markoren till funktionen genom att
anvanda —~ tangenten och tryck pa «J.
Informationsraden beskriver den funktion som
markoren stér pé.

get-a. .1. None;- ~ évrigt{kidneys} __ . , .. , ,' - ~ fmfiPparieller_d°k1m¢¥1t2~ ~'

' DTTfHenryij" 'Anvandaregidia;Perscn':9 " ,- : ,
,:“Harryv:

ADRESS= ADRESS fir namnet pé datorn Du anvénder
(hér Henry). Adressen kan alltsé vara ett vanligt
namn men Even ett mer tekniskt namn som till
exempel ND570‘412.

SKAP-PK Detta fir namnet pé datorn som innehéller arkivet
Du anvénder (hér Harry).

Du kan avbryta funktioner med SLUT-tangenten och
SLUT komma tillbaka till foregéende funktion eller

meny. Tryck pé SLUT-tangenten i NOTIS-DS sé fér Du
User Environment menyn (eller SINTRAN'S
kénnetecken Q).

SKIFT + SLUT-tangenten ger dig NOTIS-DS menyn
oavsett vilken funktion Du arbetar med 1 NOTIS—DS.
Om Du redan befinner dig i NOTIS-DS huvudmeny sé
fér Du User Environment menyn.
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Hjalpinformation

HJALP

Om négot 3r fel

I NOTIS-DS fer Du hjélpinformation genom att
trycka pé HJALP-tangenten.

Du gér ut ur hjalp-laget genom att trycka pé SLUT-
tangenten.

Om négot skulle vara fel fér Du vanligtvis ett
felmeddelande pé skérmen. Pa sidan 41 finns de
vanligaste felmeddelandena och en instruktion pé
vad Du skall gore.

NOTIS-DS och andra program

User Environment

NOTIS—WP

NOTIS-ID

Du ken anvénda NOTIS-DS med foljande tre program:

NOTIS-DS fir en funktion 1 User Environment.

Du kan anvénda NOTIS-WP (version M eller senare)
for att skriva och redigera dokument. Du kan fé en
forteckning pé dokument frén NOTIS-WP samt skapa
nya.

Nér Du registrerats i dokumentsystemet NOTIS-DS,
blir Du ocksé registrerad i postsystemet NOTIS-ID.

NOTIS-ID skapar automatiskt en léda (MAILBOX) i
NOTIS—DS som innehéller tvé mapper, INKORG for
mottagen post och UTKORG for sénd/skriven post.
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KAPITEL 2

Skapa en ny léda

EXEMPEL:

SKAPA DITT EGET ARKIV, LABOR, MAPPAR OCH DOKUMENT

I vért exempel har Du fétt ansvaret for offert-
skrivningen pé din arbetsplats. Systemansvarig har
gett dig plats i arkivet dér Du kan skapa lédor,
mapper och dokument.

I NOTIS—WP (som Du kanske kanner igen sedan
tidigare) kan Du skapa nya lédor och mappar mar Du
skriver och lagrar dokument. I NOTIS-DS ken Du
gora det INNAN Du skriver dokumentet.

Du vill skapa en léda kallad "Offerterfi.

1. Gé in i NOTIS-DS menyn och skriv § for
skapa. Skérmen ser ut enligt nedan:

,NOTIs-Ds: j .1, Skapamv~, -' g, * _, ~
“- Anyéndarez ,Léda“ Mappi,-DOkument*

2. Skriv E for Léda och fyll i falten Du fér
pé skérmen - som visas i exemplet nedan. Tryck
pé ~J-tangenten for att lémna falten.

Om Du gor négra fel sé kan Du gé till ett
tidigare falt med T-tangenten.



ANVANDARE

LADA

KRENDE

NYCKELORD

CED
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‘iNy léda ,i":0fferter‘«J
Arende JOfferter till 1ndustr1o-J
Nyckelord Industri «J J ’_«J{”__ :i‘f‘

3. Den sista wJ ger Dig huvudmenyn tillbaka.

Tryck pé «J-tangenten i anvéndarféltet nér Du
skapar egna lédor.

Du kan skapa lédor, mapper och dokument fbr andra
anvéndre om Du har réttighet att gbra detta.

Ge lédan ett passande namn och skriv in det hér.
Du kan anvénda siffror. bokstéver, bindestreck och
blanka. Du kan inte anvanda punkt. komma eller
andra interpunktionstecken.

Beskriv innehéllet. Du kan anvénda upp till 60
tecken (bara de farsta 20 visas i farteckningen
ever lédor.

Du kan ge tre nyckelord. Om Du inte vill anvénda
nyckelord tryck dé tre génger pé «J-tangenten.

Om Du inte vill fylla i félt sé som t ex arende
och nyckelord, sé kan Du trycka pé NYTT STYCKE-
tangenten. Denna tangent kommer att avsluta
éterstéende falt sé att Du inte behdver trycka pé
~J-tangenten varje gang.

OBS! Anvénd inte SLUT—tangenten nar Du har
fyllt i alla falten. Overallt i NOTIS—DS,
fbrutom mar du redigerar informationen eller
véljer vénner, sé annullerar SLUT.
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Skapa en ny mapp

EXEMPEL:

ANVANDARA':

MAPP

ARENDE

NYCKELORD

4“

Nér Du skapat en léda, ken Du skapa en mapp. Du
lagrar dokument i mapper.

Du vill ha en mapp kallad "Norra distriktet" i
lédan Offerter.

1. GA in i NOTIS-DS och skriv § och sedan E for
att skapa en mapp.

2. Fyll 1 de nya falten sé som det visas i
exemplet nedan. Igen, anvand inte SLUT~
tangenten.

OBS! Cverallt i NOTIS-DS sé kan Du forkorta
navn pé befintliga anvéndare, lédor, mapper
och dokument. Forkortningen méste vara unik.

“Anvtindare :«J
TLéda y_*0fferter ~L

;fNy mapp Norra distriktet «J ‘
;“Arende  :A1la offerter till det norra dist ~JLa,fN:>"¢k910¥‘d=i , ~—' - J

Tryck pé ~J-tangenten i anvéndarféltet om du
skapar egna mappar.

Skriv namnet pa lédan dér Du vill lagra mappen.
Du kan forkorta.

Hitta pé ett beskrivande namn pé mappen och skriv
in det hér. Du kan anvanda siffror, bokstéver,
bindestreck och blanka men inte punkt och komma
eller andra interpuktionstecken.

Beskriv innehéllet. Du kan anvénda upp till 60
tecken (bara de forsta 20 tecknen visas i
forteckningen pé mappar).

Du kan ge tre nyckelord. Om Du inte vill anvénda
nyckelord sé tryck pé «J-tangenten tre génger.
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Skapa ett nytt dokument

EXEMPEL

ANvANDARE

LADA/MAPP

DOKUMENT

ARENDE

NYCKELORD

Du skriver dokument i NOTIS-WP. Det vanliga ér att
Du skapar dem samtidigt som Du skriver dem. Om Du
har behov av att systematisera fir det nog en
fordel att skapa dem pé forhand i NOTIS-DS. Dé kan
Du ocksé skriva in nyckelord och arende.

Dokument som Du skapar i NOTIS-DS Hr "tomma"
dokument (utan text), till dess Du skriver in
texten med ett ordbehandlingsprogram.

Du vill skapa ett dokument "Anderssons AB", som
innehéller olika datum fOr sammankomster.

1. Gé in i NOTIS-DS och skriv § och Q for att
skapa dokument.

2. Fyll 1 de nya falten sé som det visas nedan.
Anvand inte SLUT-tangenten.

fNornafidistriktett¢JuivS"

 jNyttigokumenfiféAnderssons AB ~J ik_‘
’ TArendefi :Sammantrfiden'~J

Nyckelord:Datum;«lcu:_j ~Ji_.

Tryck pé ~J~tangenten for ditt eget namn.

Skriv namnet pé lédan och mappen dér Du vill
lagra dokumentet.

Ge ett namn och skriv in det hér. Du kan anvénda
siffror, bokstaver, bindestreck och blanka men
inte punkt, komma eller andra interpunktions-
tecken.

Beskriv innehéllet. Du kan ha upp till 60 tecken
(bara de forsta 20 tecknen visas i forteckningen
over dokumenten).

Du kan ge tre nyckelord. Om Du inte vill anvénda
nyckelord sé tryck tre génger pé «J-tangenten.
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Begrepp som anvénds

NAMN Nér Du skapar nya lédor, mappar eller dokument
méste de fé ett namn.

Anvénd:

Namn som 8r latta att komma ihég
Namn som beskriver innehéllet
Siffror och bokstéver
Bindestreck och blanka
Maximalt 3O tecken
INTE punkt eller komma

Kom ihég: Ffir att hémta ett dokument méste Du
alltid ange namnet pé lédan och mappen dar
dokumentet 5r lagrat.

ARENDE Du kan ocksé ge en kort beskrivning av dokumentet.
En sédan beskrivning gbr det léttare att komma
ihég innehéllet i lédan, mappen eller dokumentet.

Anvénd:

o Vilka tecken som helst
o Maximalt 6O tecken

OBS! I denna version av NOTIS-DS kan Du inte
sbka pé nyckelord. Det fir andé bra att skapa
nyckelord nu eftersom sbkning pé dessa kommer
att vara méjligt i senare versioner.
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Vem har tillgéng till Ditt arkiv

ANVANDARKATEGORIER

RATTIGHETER

Andra anvéndare har inte tillgéng till Ditt arkiv
om Du inte sjalv ger dem rattigheten. Du kan ge
alla anvéndare rattighet till Ditt arkiv eller Du
kan vélja ut speciella vénner och ge dem
individuella réttigheter. -

Det finns tre kategorier anvéndare:

o Egen : Du sjélv. ‘
0 van : Anvéndare Du valt som vénner och gett

rattigheter.
o Allmén: Alla andra (har vanligtvis inga

rattigheter).

Du kan ge varje kategori anvéndare foljande
réttigheter:

o R: RECta att hémta, visa och kopiera.
o W: RAtt att lagra (andra), valja vénner och

kopiera befintligt material.
0 N: Ratt att skapa nya lédor, mapper och

dokument (my)
0 D: Ratt att stryka

Om Du ger négon rattighet pé en nivé (t ex
lédnivén) sé kommer ban/hon att fé samma
rattigheter pé nivéerna under (t ex mapp och
dokument) - om inte Du begrénsar eller utvidgar
rattigheterna for varje mapp eller léda.
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KAPITEL 3 SKRIVA, LAGRA OCH POSTA ETT DOKUMENT

Sé bar lagrar Du ett dokument med NOTIS-WP

EXEMPEL:

Alla dokument som Du skriver och redigerar med
NOTIS-WP kan Du lagra i mappar och lédor i Ditt
arkiv.

Du kan skapa nya mappar och lédor medan Du 3r 1 WP
genom att skriva det nya namnet inom citations-
tecken vid lagring av dokumentet.

Skriv ett nytt dokument kallat "Svenssons El" och
lagra det i mappen som heter "Norra distriktet"
och i lédan som heter "Offerter".

1. Gé in i NOTIS-WP. Om Du gér frén NOTIS-DS
huvudmeny skriv fl och y (for NOTIS och WP).

Skriv g for Menyer och E for WP-miljo for
att fé menyn for WP-miljon. Skriv J i faltet
"NOTIS-DS" innan Du trycker pé \rtagenten
(hemma).

Skriv dokumentet och tryck pé SLUT-tangenten
(eller valj Q och sedan L om Du vill fortsétta
redigera). Kommandoraden andras.

Bekréfta och fyll i falten som visas nedan.
Anvand l—tangenten for att flytta till nésta
falt. Avsluta bara det sista faltet med «J-
tangenten.

Kom ihég: I NOTIS—WP méste nya namn alltid
skrivas inom citationstecken.

WPzLagra dokument:"Svenssons EL"| .
Mapp:Norra distriktet ]
LédazOffertee
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Sénda ett dokument med postsystemet

Du kan gé direkt till NOTIS-ID och sanda ett
dokument frén Ditt arkiv till valfri anvandare i
NOTIS-ID och NOTIS-DS.

EXEMPEL: Du vill sénda dokumentet Svensons El till Johan
Berg pé Humphrey.

l. Gé in i NOTIS—DS huvudmeny. Skriv N och I
(for NOTIS-ID) for att hamta NOTIS-ID mefiyn.

NUTISJDr: More? f *Ut'fkéfiisiLSkrivi-échciéafide' NOTIS (wrist

2. Vélj sand genom att skriv Q for fivrigt och
§ for sand.

3. Fyll i falten enligen nedan. Avsluta varje
félt med «J-tangenten.

Du kan forkorta namnen for léda. mapp,
dokument och mottagare ~ men inte for
adressen.

9HAMTA:JADRESSERA QCHiPOSTAVDOKUMBNI“

 'Ftéfifahv£hdare::fl ' ‘ ‘
Léda:0fferter *J. ,
Mapp:Norra distr'~Jo

' Dokument.: Svenssons el +4
Mottagare: Johan Berg :3
Adress : Humphrey «J

Bilagt : :1
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ANVENDABEI Ge namnen pa laden och mappen dar dokumentet
LADA/M‘APPi ligger lagrat. Tryck pa hJ—tangenten fbr

ditt eget anvéndarnamn.

ADRESS Om mottagaren ér registrerad pé samma dator som
fir sé behbver Du inte skriva adressen.

BILAGE Fyll i faltet bara om Du vill lagga till ett
dokument. Tryck pé HJALP.

4. Fbljande visas pé skarmen

5. VEnta till dess Du fér tillbaka NOTIS-ID
menyn. Tryck sedan pé SLUT-tangenten fbr att
étervanda till NOTIS-DS.
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KAPITEL 4 FESRTECKNING GVER DOKUMENT

Fbrteckningen innehéller menyfunktioner som gbr
det lattare att lasa, stryka, flytta dokument och
gbra andra operationer. Det fir ofta battre att
handha ett dokument i en ffirteckning an i sjélva
NOTIS-DS menyn.

Farteckning fiver dokument

ANVANDARE/
LADA/MAPP

SELEKTERA

I NOTIS-DS kan Du fé en fbrteckning éver
dokumenten 1 en mapp. Férteckningen innehéller en
meny med olika funktioner som kallats Visa, WP och
sé vidare.

1. valj Visa i NOTIS--DS meny genom att skriva V.
Fbljande bild visas:

§T'_NdT:sinS'$-‘Visa' , , ¥ :
jAnvandare_ié a juMapp;f Dokument

2. Skriv 2 far Dokument. Fyll i falten enligt
nedan:

Anvandare‘w—l“
Léda , :Offerter «J

Mapp : orra distri «JNo

Selektera: 3J1,

Du méste skriva namnet pé lédan och mappen dér
dokumentet har lagrats.

Tryck pé «J—tangenten fér ditt eget anvéndarnamn.

Tryck pé ~J-tangenten fér att fé en lista pé alla
dokument i en specifik mapp. Du kan ocksé skriva
in en fbrkortning pé namn pé dokument Du vill se.
Till exempel, skriver Du A sé fér Du en
fbrteckning pé alla de dokument som bérjar pé 5.
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Sé hér anvénder Du fbrteckningen

Dokumentférteckningen innehéller aven en meny med
funktioner som Du enkelt kan anvénda pé
dokumenten. Du kan IQSa, stryka, flytta dokument
OSV .

35m Brg
' Norm distmktet ,

Informationsraden ger en kart beskrivning av Under ffirteck—
den funktion som markdren dr placerad pd. ningen fdr Du
Du flyttar markdren med h och d -tangenterna. veta var doku—

mentet Zagrats.

1. Flytta pilen till vénster pé skérmen till
1 I dokumentet Du Vill behandla. Anvénd I och l-

tangenterna (eller GA—TILL—tangenten som
flyttar markéren 5 dokumentnamn nedét). ltta

(EED pilen innan Du véljer funktion.

2. Vélj funktion med markbren och tryck pé *4“
tangenten eller skriv férsta bokstaven pé
funktionen.

3. Nér Du ér klar med bilden pé skérmen, tryck pé
SLUT-tangenten far att gé tillbaka till
féregéende bild.
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Visa farsta delen av ett dokument i farteckningen

I dokumentfbrteckningen kan Du se den fbrsta delen
av ett dokument utan att anvénda NOTIS-WP.

l. Placera pilen framfbr dokumentet Du vill
titta pé. '

2. Vélj funktionen Visa genom att skriva y. Du
fér dé se den férsta delen av dokumentet.

Ta med Dig ett dokument till NOTIS-WP

Om Du vill lésa eller redigera ett dokument pé
flera sidor méste Du aktivera NOTIS-WP.

l. Placera pilen framfér dokumentet Du vill lasa.

2. Skriv E fér WP. vante lite, och Du kommer in i
NOTIS-WP.

Stryk dokument i farteckningen

1. Placera pilen framffir dokumentet Du vill
stryka.

2. Skriv § fdr stryk och Du fér ffiljande fréga
nederst pé skérmen:

‘Var*god.bekréfta‘(Ja/Nejfi”33#lfifl=“*f7,

3. Skriv gg och tryck pé ~J-tangenten. Hela
dokumentet stryks.
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Flytta dokument frén en mapp till en annan mapp

EXEMPEL:

ANVANDARE/
LADA/MAPP

NYTT’DOKUMENTNAMN

Du kan flytta ett dokument frén fbrteckningen till
en annan mapp oberoende av vilken léda (eller
anvéndare) mappen tillhdr.

Du vill flytta ett dokument i farteckningen till
Ole Mbrk som tar hand om din budget.

1° Placera pilen framfbr dokumentet Du vill
flytta.

2. Skriv E fdr flytta och fyll i de nya falten
som visas nedan. Avsluta varje félt med «J-
tangenten. Den sista «J fbr dig tillbaka till
fdrteckningen.

JT‘Ffiiianéanaar‘e-v~i:- :WEB’Z'*“Lédatj' _5:Budget_~n.jf- _. - Mann" ' gw~=>86 *4“ If
: nytaaamen‘mamn: gr :

Du méste ge namnet pé anvéndaren, lédan och mappen
till den Du vill flytta dokumentet. Det ar inte
nédvéndigt att ange anvéndarnamn mar Du flyttar
inom Ditt eget anvandaromréde.

Du kan ge ett nytt dokumentnamn utan att anvénda
citationstecken. Tryck pé ~J-tangenten om Du vill
behélla det gamla namnet.

OBS! Nér Du flyttar ett dokument till en annan
anvéndare sé méste den anvéndaren ha givit Dig
N (ny) réttigheten till aktuell mapp.
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Sé bar fér Du redigerbar information

Tillsammans med dokumentet lagras en del
information sé som namn. érende typ osv. Det mesta
av denna information ken Du andra. Du kan ocksé
utvidga eller begrénsa réttigheter till dina
dokument.

EXEMPEL: Du vill ha mer information om dokumentet Svenssons
El. Du vill ocksé ge allmén réttighet att lésa (R)
dokumentet medan vénner skall kunna l§sa (R) och
skriva (W).

1. Hémta fram forteckningen over dokument pé
skérmen och placera pilen framfbr dokumentet
Du vill arbeta med.

2. Skriv Q for 0vrigt. Du ser dé foljande meny:

nkumt Ifrmti KP: '. '* mm
‘ ‘, Hamta’redigerbar informationf 1dORumentetg_-

3. Skriv ; for information sé Fér Du foljande
bild p5 skérmen med felt som Du kan redigera.
Du kan inte andra informationen under den
heldragna linjen.

DOKUMENT:
.Namn: SVenssons'Eli ; v? 2 { Typ: TEXT =§ ”05‘
Rattigheter: Alimzmz van: ‘RWND Egen: RWACD"

Nyckelord: DATUM

Krende: Sammantrédesdatum

Skapad
Last senast
Uppdaterad sist:

Antal tecken i dokumentet: 213

: 1986-02—10 22:38 AV: MAIL SERVER
: 1986-02-11 20:30 Av: JOHAN BERG

1986-02-10 12:08 Av: SANNA PERSON
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Genom att trycka pé HJKLP—tangenten fér Du
information om faltet dAr markbren star.

4. Anvénd ~J- eller l—tangenten far att flytta
markbren till faltet fér Allmén. Skriv sedan
3. (I-tangenten flyttar markbren uppét).

Om Du har inte gett rattighet pé négon hbgre
nivé, sétter NOTIS-DS automatiskt (standard)
rattigheterna till:

— Allmén: (ingen)
- Vén :RWND (alla)
— Egan :RWND (alla)

Om Du har givit réttigheter pé en hégre nivé
sé ger Du ocksé gamma rattigheter fbr nya
dokument (och andra objekt ) till dess Du
utvidgar eller begrénsar dem fbr ett speciellt
dokument (eller andra objekt).

Flytta markbren till faltet van. Stryk
bokstaverna N och D.

Nu har Du begrénsat alla vénners réttigheter
till att vara R och W fbr detta dokument. Inga
vénner har fler réttigheter. Du kan om Du vill
begrénsa ytterligare en speciell vans
rattigheter till detta dokument.
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Avsluta med att trycka pé SLUT-tangenten. I
nedre delen av skarmen fér Du en meny med tre
funktioner:

: Lasra I ,- Igndeiéé‘zé '

Skriv L for att
Zagra Dina find-
ringar tillsam—
mans med doku-
mentet.

Skriv ; for att Skriv E for att
Dina dndringar fortsdtta och
skall ignoreras. Du dndra i infor-
gdr tillbaka till ~ mationen
Zistan Du kom ifrdn.

Skriv L for att lagra. Foljande bild visas pé
skarmen.

1 [ *Vaz: godjbekraffia- :(‘Ja/N'ej)? 3a «J7 ,

Svara gg och tryck pé ~J. Rattigheterna fir
andrade och Du étervénder till forteckningen.

Om Du trycker pé «J-tangenten i denna position
kommer NOTID-DS automatiskt att skriva ja, sé
om Du trycker pé wJ-tangenten tvé génger
kommer andringarna att utforas.
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Kopiera ett dokument

EXEMPEL:

Furteckning dver dokument
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De dokument som finns i fbrteckningen kan Du
kopiera till en fil i SINTRAN eller till ett nytt
dokument.

Du vill kopiera ett dokument i mappen Norra
distriktet till ett dokument med samma namn i
mappen Sédra distriktet.

1. Ta fram furteckningen aver dokument och
placera markbren framfbr dokumentet Du vill
kopiera.

2. Skriv Q far Cvrigt och E fur kopiera. Du fér
nya félt pé skérmen.

3. Fyll i enligt nedan. Avsluta varje félt med
~J~tangentem Den sista o-J—en tar dig tillbaka
till NOTIS—DS huvudmeny.

{Léda ~V; :Offert ~J ‘ (SINTRAN 6m fil) _
; Mapp . *?.'Sfidra distriktét «J ;
‘gDokument :Svensons El «J (Filnamn 6m fil)_

Du méste ange namn pé lédan dit Du skall kopiera
dokumentet. Det fir inte nddvéndigt att ge
anvéndarnamn nér Du kopierar till dina egna
mappar.

Du kan skapa ett nytt dokument genom att ge ett
nytt dokumentnamn inom citationstecken.

OBS! Om Du kopierar till en annan anvandaré
méste anvéndaren ha givit Dig réttighet
N (my) fbr aktuell mapp.
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KOPIERA TILL FIL I

25

Tryck pé «J—tangenten i faltet fdr Anvandare och
Mapp. ’

Skriv SINTRAN i faltet fbr léda, skriv namnet pé
filen och anvéndaromrédet i ”that ffir dokument.
Ett nytt filnamn méste skrivas inom
citationstecken (och kan inte innehélla blanka).
Exempel: "gMINQMIN-FIL" «J
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Vélj vénner
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Nér Du valjer en van sé kan Du ge honom/henne
réttighet till ett specifikt dokument, till
innehéllet 1 en viss mapp, léda eller till all
information (anvéndare). Pé samma géng sé kan Du
ocksé begrénsa hans/hennes rattigheter.

EXEMPEL: Du véljer tvé vénner till ett DOKUMENT och
begrénsar deras rattighet.

1. Ta fram dokumentforteckningen pé skfirmen och
placera pilen framfor dokumentet Svenssons El.

Skriv in Q for Dvrigt och y for vénner och Du
fér foljande pé skarmen.

OIaV'Ofgsony¥J>'Dv
Peter Berg ~J; 3'

Tulsvenssons 2i;

SLUT

Skriv namnet pé personen Du vill valja till
van och tryck pé *J-tangenten.

Skriv in bokstéverna som hor till réttigheten
Du Vill ge honom/henne och tryck pé ~J.

Upprepa proceduren (punkt 3 och 4) men tryck
pé SLUT-tangenten nér Du bar skrivit in
réttigheten for den sista personen.
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VAL AV RATTIGHET Tvé faktorer begrénsar vénners rattigheter:

- Rattigheten Du specificerar fbr en speciell van
fbr ett speciellt dokument (funktionen ovan).

- Rattighet till ett speciellt dokument som Du
specificerat fér alla vénner nar Du redigerat
informationen.

Bokstéverna péverkar den slutliga rattigheten ffir
vénner till ett dokument. Om Olav Olsson skall ha
réttighet att hémta (R) dokumentet Svenssons El
och lagra (W) det, dé méste dokumentet ha minst RW
fbr alla vénner i Informationen.

Skriva ut farteckningen

EXEMPEL:

Du kan ha en fbrteckning och informationen kan
skrivas ut pé en skrivare.

Du vill att fbrteckningen skrivs ut pé en skrivare
som kallas Philips (kopplad till samma dator som
din terminal).

1. Skriv Q fbr Ovrigt och g fbr utskrift och fyll
i enligt nedan:

iSkriuvdpkumentet pé: PHILIPS #J i f;'

2. Tryck pé «J och Du kommer tillbaka till
fdrteckningen.

Om Du vill ha fartecknigen utskriven pé en
skrivare som fir kopplad till en annan dator i
ditt nétverk méste Du fréga systemansvarig om
proceduren.
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KAPITEL 5 FORTECKNING OVER ANVKNDARE, LABOR OCH MAPPAR

SA hér far Du en forteckning

I foregéende kapitel beskrev vi en forteckning
over dokument 1 en mapp. Du kan fé motsvarande
forteckning over anvéndare, lédor och mappar.

1. Vélj Visa i NOTIS-DS menyn genom att skriva V.
Du fér foljande pé skarmen:

NOTIS~DS Visa
,1 Anvandare  ,Léds/ gnaw; 150mm ;

2.

Skriv g for Anvéndare
och foljande falt
visas:

Skriv bokstaven som motsvarar forteckningen Du
vill se.

Skriv g for léda,
och foljande
félt visas:

Skriv M for mapp och
foljande félt
visas:

Sélekters: :1 . ’+1  :Anvéndaré;j:i _

‘Seiektéré ti

{VAnvéndarez-hJ
,,Léda.1_>':

Selektera: «J

6§ferter'FJ

.—
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SELEKTERA

ANVziNDARE

LX952

Farteckning fiver anvandare, lédor och mapper
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Tryck pé «J i faltet selektera fbr att fé en
fbrteckning fiver alla anvéndare. lédor eller
mappar. Ge en férkortning fbr act fa en
fbrteckning pé bara vissa av dem, t ex skriv A far
att fé en fbrteckning aver alla som bbrjar med A.

Skriv anvandarnamnet bara nar Du vill ha en
fbrteckning pé lédor som tillhbr andra anvéndare.
Fér Ditt eget anvandarnamn sé trycker Du bara pé
~J.

Skriv namnet pé lédan i vilken mapparna har
har lagrats.
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Sé hfir anvfinder Du fflrteckningen

Fbrteckningen bar en meny med funktioner som Du
kan anvanda pé varje enskild anvéndare. léda eller
mapp. Du kan fé en fbrteckning, stryka, flytta
osv.

Exemplet nedan visar en fbrteckning fiver mappar.

‘ Sum Flyttaamgwan
, NORRA7DISTRIKTET

s,gu86DRAPDISTRIKTETL'
>;:_vAsTRA2DISTR1KTETr.;g

V7GSTRA7DISTRIKTET‘IL"V

fiflijmaépen

,.198 124_7i f.,.3
3:985:12404_ '_‘
fi198559859372i7V

,Anyayaére: Pet¢:}Hi11i§jffiijfij°""*"" ~Léda:_Din léda

tangenterna.

Informationsraden ger en kort beskrivning Under férteck—
pd den funktion som markdren dr placerad . ningen ser Du
pd. Du flyttar markéren med w och ~ var detta

Zagrats.

I l

@

1. Flytta pilen pé vanster sidan till mappen
(eller léda eller anvéndare) som Du vill
arbeta med. Anvénd I och 1 tangenterna (eller
GA-TILL-tangenten som flyttar markbren 5 rader
nedét). Flytta pilen innan Du véljer funktion.

2. Vfilj funktion och tryck pé ~J eller skriv
férsta bokstaven i funktionen.

~3. Nér Du ér klar med bilden tryck pé SLUT-
tangenten fér att komma tillbaka till
féregéende bild.
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Visa innehéllet

Stryk

Forteckning over anvéndare. lAdor och mappar
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Du kan fé en forteckning over de olika nivéerna -
av dokument i mapp, mapper i lédor, lédor till
anvéndare.

1. Placera pilen framfor mappen (lédan,
anvéndaren) Du vill se innnehéllet i.

2. valj funktionen visa genom att skriva y. Du
fér dé forteckningen med innehéllet.

I ditt arkiv kan Du stryka lédor och mappar. Du
kan ocksé stryka.din egen anvéndare om Du inte
vill anvénda NOTIS~DS.

1. Placera pilen framfor objektet Du vill stryka.

2. Skriv § for stryk och Du fér foljande fréga:

rho:Va2fgod5hckr§fta,(Ja/Néj):

3. Skriv lg och tryck pé ~J. Om det finns
innehéll pé lagre nivéer sé fér Du foljande
fréga;

Det finns innehéll. pé lagxée riivéer; Vili Du, fortfarande stryka (Jet/Ned?) :Jao—I,

4. Skriv gg och tryck pé ~J. Objektet och
innehéllet kommer att strykas.

Om Du trycker pé «J utan att skriva négonting
fér Du upp nej automatiskt pé skérmen.
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Flytta

EXEMPEL:

ANVKNDARE

RATIIGHET

ViiNytfi’mappnamnui

Du kan flytta en mapp till en annan léda eller
bverffira en léda till en annan anvéndare.

Du vill flytta en mapp i ffirteckningen till en
léda "Redovisning".

1. Placera pilen framfér det Du vill flytta.

2. Skriv E fér flytta i menyn och fyll 1 de nya
falten som Visas nedan:

5u"7ZDEEQViénihgi§J:;f 2D.TYCFQII{5¥,

Oo

Du behéver inte skriva ditt eget anvéndarnamn.
Tryck bara pé «J.

Om Du vill flytta en mapp till en annan anvéndare
méste du ha N (ny) rattighet till lédan dit Du
vill flytta mappen.

Om Du flyttar en léda méste Du ha N réttighet till
vanvéndaren.
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Sé har far Du redigerbar information

V§lj vanner

Tillsammans med mapp, lada och anvandare lagras
det en del information som namn. arende, typ osv.
Det mesta av denna information kan Du andra.

Du kan begransa eller utvidga rattigheten till din
anvandare, lédor och mappar pa samma satt som for
dokument.

Hamta forst aktuell forteckning pa skarmen. Sedan
skall du folja samma procedur som for dokument.

OBS! Om Du andrar rattigheten for egen
anvandare sé far alla Egg lador, mappar och
dokument samma rattighet. Du kan utvidga
eller begransa rattigheten for varje enskild
léda, mapp eller dokument.

Om Du andrar rattigheten for lador och mappar
kommer deras nya innehall att ha den nya
rattigheten till dess Du utvidgar eller
begransar den for ett speciellt dokument.

Nar Du valjer vanner sa ger Du vannerna rattighet
till ett specifikt dokument. till innehallet i en
specifik mapp eller léda eller till hela ditt
arkiv.

Hémta forst fram den aktuella forteckningen pa
skarmen. Folj sedan samma procedur som for
dokument.
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KAPITEL 6 kANDRA FUNKTIONER I NOTIS—DS MENYN

Stryk

Du kan stryka dokument, mappar och lédor som Du
inte langre behbver.

EXEMPEL: Du har beslutat att Du inte behéver "Offerter"
langre. Du skall dérfér stryka lédan "Budget" frén
arkivet.

1. Tryck pé § fér stryk i NOTIS—DS menyn. Du fér
féljande bild pé skérmen:

~suggr';;fLadgf'; Mapp,ag;nbkumén£¥
Nonsns

2. Skriv in bokstaven som motsvarar det Du vill
stryka.

Skriv L fér Léda, och
féljande félt visas:

Skriv M fbr Mapp,
och féljande falt

Skriv D fbr dokument,
och fbljande falt

Stryk mapp:

visas: visas:

Anvéndare 1:1 is Anvéndare : ~ Anvéndare :
‘ Léda : Léda :

Stryk Léda: Budget «J; Mapp :

Stryk dokument:
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3. Fyll 1 son visas i exemplet och avsluta varje
falt med att trycka pé «J-tangenten. Du fér
ffiljande pé skarmen:

4. Skriv gg och tryck pé «J. Om det finns
innehéll pé lagre nivé fér Du ytterligare en
fréga pé skarmen:

Deb: firms? mew-ipansy;muggy. V111 fig; fortfarandesprykakmafigrej?) :JaeJ-_ ‘

5. Skriv lg och tryck pé «J. Objektet och
innehéllet stryks.

Om Du bara trycker pé ~J utan att svara sé fér
Du automatiskt ett Nej pé skérmen.
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Flytta

EXEMPEL:

I NOTIS-DS kan Du flytta dokument frén en mapp
till en annan, en mapp frén en léda till en annan
och en léda frén en anvéndare till en annan (om Du
har de nodvandiga réttigheterna).

Du vill flytta en mapp frén en annan anvandare
till dig sjalv. Namnet pé mappen 5r Redovisning
men Du vill ge den ett nytt namn som ér Bokslut.
Du méste ha D rattighet for denna mapp.

1. Skriv F for flytta i NOTIS—DS menyn. Du fér
foljande pé bildskarmen.

NOTIS-DS ‘_ , _ I,
* I’UW_fEéd§{: _Mapp“-'TDOkuqenti

2. Skriv forsta bokstaven pé det Du vill flytta
och fyll i falten som visas nedan. Avsluta
varje falt med «J-tangenten.

Skriv L for léda, Skriv M for mapp. Skriv D for dokument
och fbljande fSflt och foljande falt och foljande félt
visas: visas: visas:

,Frén anvéndaregysi, Fnén anvandare: Kar1~J 7f”{Frén anvéndare:
uh M:“1.“ Léda _ ,,§ Budggt £3 IH'MELéda j:L_.fl‘ _“ F‘ -f Mapp : : Redovisningtfi Mapp ':W'Till[anvéndare:‘ , , . _: ;. - Dokument :

Nytt lédnamn _:-_ , Till anvéndare: :i_ 1 A
ik' ' " Lédaw.'- : Redovisningtf 4 Till anvéndare:

Léda _:
Nytt mappnamn : BoksluthJ , rMapp :

Nytt dokument :

ANVANDRE.

LADA/MAPP

NYTT NAMN

Du behover inte skriva ditt anvéndarnamn.
Tryck pé ~J-tangenten.

Skriv hér namnet pé det Du flyttar frén
respektive till.

Ge ett nytt namn eller behéll det gamla genom
att trycka pé «J-tangenten.
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Kopiera dokument eller £11 1 SINTRAN

Du kan kopiera ett dokument till ett annat
dokument eller till en SINTRAN~fil antingen frén
en dokumentfbrteckning eller direkt frén NOTIS—DS
huvudmeny.

Du kan ocksé kopiera en £11 1 SINTRAN till ett
dokument i NOTIS-DS frén NOTIS-DS huvudmenyn.

EXEMPEL: Du vill kopiera en SINTRAN-fil som heter BUDGET—
1:TEXT frén ett anvéndaromréde EKONOMI-JB till ett
dokument i din mapp som heter BUDGET-86.

1. Skriv Q fur bvrigt och 3 far kopiera.

2. Fyll i sé som det visas nedan. Avsluta varje
falt med «J.

Dokument (EKONOMI JB)BUDGET 1: TEXT #1 (Filnamn om fil)

Till anvandare ~J ' ” L *“
‘ ' (SINTRAN om fil)Léda‘ :Budget “J

imappp.“ :Budget-~86 #3. - '» _
DQkeF?” :<"Budggt-1"“-J._7j (Filnamn on! 1‘11)

ANVKNDABE/' Nar Du kopierar till eller frén ett dokument
LADA/MAPP méste Du ge namnet pé lédan och mappen.

Tryck ~J fbr eget anvandarnamn.

Far SINTRAN-fil: Om Du kopierar till eller frén en
fil méste du skriva SINTRAN i faltet far léda som
i exemplet ovan.

DOKUMENT Du kan skapa ett nytt dokument eller en ny fil
genom att skriva namnet inom citationstecken. Kom
ihég att ett filnamn kan inte innehélla blanka.

Far SINTRAN-fil: Kom ihég att alltid ge
anvéndaromrédet fbre filnamnet som ovan.
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satt standard

EXEMPEL:

Du kan satta standardvarden for menu som Du ofta
anvander. Da kan du trycka pa «J istéllet for att
skriva namnen. Dessa standardvarden Ar till-
gangliga i NOTIS-WP och NOTIS—ID samt i NOTIS-DS.

Din egen adress (namnet pé den lokala datorn) och
anvandarnamnet ar automatiskt satt som standard.
Om Du vill arbeta med data pa en annan adress
eller anvandare kan_Du temporart satta dessa som
standard.

Du kan ocksé satta standardnamn for lada, mapp
eller dokument.

Din information ér pa HUMPHREY dar Du normalt
arbetar. For négra dagar skall Du dock arbeta pa
HENRY, dar Du ocksa finns registrerad som
anvandare (med samma namn). Darfor vill Du sétta
standard pé HENRY for adress. lada och mapp. Du
vill inte satta standard fbr dokument eftersom Du
vill arbeta med alla dokumenten i denna mapp.

1. Skriv Q for ovrigt och § for standard.

2. Fyll i falten enligt nedan. Avsluta varje falt
genom att trycka pa «J-tangenten. Den sista ~J
for dig tillbaka till NOTIS—DS menyn, med de
nya standardvardena.

sattkstandardadressz- Y «Jo
Anvandare‘»«J
Léda. EUDGET «J
Mapp _ : BUDGET-86 «J
Dokument : ‘4 -

OBS! On kopplingen till ett fjérrsystem
(adress) felar blir Du automatiskt kopp~
lad till arkivet pa den lokala datorn.
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ATT STRYKA' Det finns tvé sétt att stryka standardvfirden pé:
STANDARDVARDEN

o Om Du vill se standardvarden innan Du stryker
dem tryck pé ~J. Tryck sedan pé Fl-tangenten och
l-tangenten. l—tangenten stryker standardvérdet
och flyttar markéren till nasta falt.

a 0m Du vill stryka standardvérden utan att se dem
tryck pé l-tangenten i varje falt.
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41

FELMEDDELANDEN PA SKARMEN

Om Du fér ett meddelande inom en ruta 8r
systemansvarige troligen intresserad av det som
stér nederst pé bildskarmen.

Det fir en god vana att skriva ner meddelandet
tillsammans med vad Du gjorde innan Du fick det,
innan Du kontaktar systemansvarige.

FELMEDDELANDEN

Du méste svara Ja eller Nej!

Du har inte fyllt i faltet
riktigt!

Fel har uppstétt.
Vill Du fortsatta?

Anvéndaromrédet NOTIS-DS snart
slut - Ge fler sidor!

Fel pé kommunikationen

Dokumentet finns redan

TROLIG ORSAKZATGARD

Skriv g for JA eller E for NEJ
foljt av hJ.

Du har glomt att fylla i falten.
Skriv en passande text (kontrollera
med hjalpinformationen).

Notera vad Du gjorde innan Du fick
felet. samt vad som stér i boxen och
ge systemansvarige besked.
Han/hon ken ge det vidare till Norsk
Data. Felet Er ett programfel som
inte skulle ha uppstétt. Sjalv
svarar Du fig; 1 faltet och gér dar-
med tillbaka till programmet Du kom
frén.

Det finns smart inte mera plats.
Stryk alla onodiga dokument
och kontakta systemansvarig som kan
be andra gora det samma. ev. ge mer
anvéndarplats med SINTRAN-kommandot:

@GIVE-USER-SPACE.

Kontakta systemansvarig. Felmeddel—
andet nederst pé skérmen beréttar vad
som fir det verkliga felet.

Du méste ge dokumentet ett annat
namn. Du har redan ett dokument i
mappen med detta namn.
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Lédan finns redan

Mappen finns redan

Ingen tillgéng till systemet

Du kan inte anvfinda fler block
1 denna databas

Denna anvéndare tilléts inte
lagra flera objekt 1 data-
basen

Det finns ingenting
att visa!

Inget sédant dokument

Lédan finns inte

Mappen finns inte

Ingen sédan anvandare

Felmeddelanden pA sk§rman
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Du méste ge lédan ett annat namn.
Du har redan en léda med detta
namn.

Du méste ge-mappen ett annat namn. Du
har redan en mapp i lédan med detta
namn.

Forbindelsen Er inte uppe. Prova igen
senare, eller kontakta system-
ansvarig.

Du har inte mer lagringsplats i
arkivet och kan inte lagra flera
dokument. Stryk onodiga doku-
ment eller kontakta system»
ansvarig.

Du har inte rfltt att skapa flera
lédor, mappar eller dokument.
Stryk onbdiga dokument eller kontakta
systemansvarig som kan ge Dig mer
plats med funktionen Information.

Omrédet Du bett att fé se 8r homt!

Har Du skrivit dokumentnamnet
riktigt? Forsok igen. Dokumentet
kan ocksé ligga 1 en annan mapp.

Du kan ha skrivit fel namn pé
lédan. Farsok igen.

Her Du skrivit ratt namn pé mappen?
Forsok igen. Mappen kan ocksé finnas
1 en annan léda.

Du hat forsokt att sénda ett
meddelande och har antingen
- skrivit namnet pé mottagaren/

anvéndaren Felaktigt ,
— skrivit fel adress.

eller V
- skrivit namnet pé en anvéndare

som inte finns i ID/DS.

Forsok igen. Kontrollera att
anvéndarnamnet finns i ID/DS.
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Ingen rattighet att stryk/skapa

Inga katalogréttigheter

Inga lasrattigheter

Inga skrivrattigheter

Tryck pa valfri tangent fbr
att fortsatta

Den andra anden har terminerats

Dokumentet innehaller ingen
text!

Tillgéng till databasen inte
tilléten Eran systemet/datorn

Tvetydigt dokumentnamn

Tvetydigt ladnamn

Tvetydigt mappnamn

Postkontoret ér sténgt

Specificerat attributvérde
ér otillétet

Tidsfristen gick ut medan man
vantade pa svar frén servern

Okénd felkod: XXXXXXX

A3

Du har inte ratt
dokument.

att andra detta

Du har inte ratt att gbra detta!

Du har inte ratt
dokument.

att lésa detta

Du har inte ratt
datera) dokument

att skriva (upp-
i detta arkiv.

Det spelar ingen
Mlmwwmau

roll vilken tangent

Arkiv eller postprogram i andra Auden
har stoppats. Fbrsbk igen senare.

Du méste skriva in text 1 dokumentet
innan Du kan lasa det eller gbra
négonting med det.

Du méste fa rattigheter av
systemansvarig.

Fbrkortningen du anvant tacker flera
dokumentnamn. Fbrsék igen, utan att
fbrkorta sa mycket.

Fbrkortningen Du anvént tacker flera
lédnamn. Férsék igen, utan att
férkorta sa mycket.

Fbrkortningen Du anvant técker flera
mappnamn. Fbrsbk igen, utan att
fbrkorta sa mycket.

Kontakta systemansvarig.

Du kan inte fylla i falt pa detta
sétt. Anvand HJKLP—tangenten far in-
formation om hur Du skall fylla i
falten.

'Arkiv~ eller postprogrammen ér
upptagna, inget svar inom rimlig tid.
Eller négot 3r fel sé att svaret inte
kommer fram. Prova igen.

Kontakta systemansvarig.
Filen UE-ERMSG-XX—B:ERR kan vara
fer gammal.
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Okénd server (Inte startad?
Inte installerad?)

Okant system

Du har inte rétt att skriva
detta attribut

Du ar inte registrerad som
anvéndare I NOTIS-ID/DS

Du kan bara anvénda NOTIS-DS
tillsammans med User Environ-
ment

Felmaddelanden pA skarmen
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Du har méjligen farsbkt att Sande
post till en dator utan NOTIS-DS.
Kontakta systemansvarig som kan prova
fbljande SINTRAN-kommando (om
NOTIS-DS finns) @RT DSDS.

Har Du skrivit rétt adress? I
sé fall: Prova igen eller kontakta
systemansvarig.

Du har inte rétt att fylla i detta
falt. Anvéndaren av arkivet kan
ge dig de nbdvéndiga réttigheterna.

Kontakta systemansvarig. Du méste
vara anvéndare i NOTIS-DS.

Du méste logga in 1 User Environment
fbr att kunna anvénda NOTIS-DS.
Kontakta systemansvarig om Du inte
vet hur Du skall gbra.
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NOTIS—DS BACKUP-SYSTEM: GENERELL INFORMATION

Introduktion

Hialpbilder

NOTIS-DS backup-system DSBS 5r till for att
forenkla handhavandet av backup (sékerhetskopia).
Du kan anvénda det till att kopiera lédor. mappar
eller dokument - eller Du kan kopiera hela ditt
anvéndaromréde (allting som finns i ditt arkiv).

For att kopiera hela arkivet (alla anvéndare och
deras information) bor Du anvénda programmet DS-
DBCOPY. Denna funktion fir for den systemansvarige
och forklaras i NOTIS-DS Supervisor Guide.

For varje valmojlighet i backup-systemet finns det
en hjélpbild pé en rad. Hjalpbilden gor det
lattare for Dig att forsté backup-system.

For att hémta hjalpbilden sé placera markoren pé
valmojligheten Du behover hjalp med. Tryck pé
HJALP-tangenten. Hjélpbilden talar forst om for
dig hur Du valjer och ger sedan en kort
beskrivning. Det finns ibland bifogat anmérkningar
for speciell information och varningar.
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Att fé kontakt med NOTIS-DS backup-system (DSBA)

Fbr att anvénda backup-systemet méste Du logga in
som en User Environment-anvéndare. Dé véljer du
funktionen DS-backup antingen frén huvudmenyn
eller skriver DS-BACKUP «J efter SINTRAN—tecknet
(Q). Du fér fbljande pé skérmen:

ylsk/Diskett Standardarklv ,
' Keplering frén ark" "" ’

lvAnvandare. BODIL
Datum.1fl86 02 12; 111511

1‘ AdreSs:AWARf§ly
‘ é' , IArkiv- :AWAR-a , ;

(1y

(2)

(3)

Visar information om varifrén och vart Du
kopierar.

Ger Dig de olika alternativen far kopiering.
HQr véljer Du ett av dessa.

Anvandare- ditt eget namn
Datum - ér, ménad, dag och tid
Adress - din dators namn
Arkiv - namnet pé datorn som innehéller arkivet
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V311 funktion och navigera

Det finns tvé sétt att valja funktion pé mar Du
befinner dig i NOTIS-DS backup-system (DSBA):

1. Anvénd -och 4 tangenterna for att placera
markoren pé en funktion och tryck pé ~J-
tangenten.

2. Skriv in forsta bokstaven pé vald funktion.
Skriv t ex S for standardarkiv.

Navigering:

o Nér det finns indatafélt 1 en bild sé kan Du
flytta dig mellan falten med I och 1"
tangenterna.

o NYTT STYCKE—tangenten flyttar markoren till
forsta faltet Du méste fylla i.

Flyttning mellan bildskarmsbilder

For att flytta tillbaka till forsta bilden anvénd
SKIFT + SLUT—tangenterna.

".Vem kan anvénda NOTIS-DS backup-system? (DSBA)

Alla som anvénder NOTIS-DS for dokumenthantering
kan anvanda DSBA. Men det finns begrénsning i
anvéndningen av DSBA.

l. Bara de som har systemansvariges rattigheter
kan kopiera andras arkiv.

2. Bara en person kan anvénda DSBA vid samma
tidpunkt.
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KOPIERING TILL OCH FRAN

Detta kapitel fbrklarar de tre olika méjligheterna
fbr kopiering. Disk/diskett. Standardarkiv och
annat arkiv. Kopiering tillkommer att farklaras.
kopiering frén fbljer samma regler.

Kopiering till disk eller diskett

Nar Du véljer funktionen DISK/DISKETT andras
bilden pé skarmen och visar fbljande fyra falt. Du
méste fylla i dessa falt.

KUPFG
:;$i11¢fiinigkxdiskéttju,,i"”' ~§ranf;_

‘jnm£g~_DD_
I »K3t81032{v D1” rrfit-L‘
“>iAnvéndaromréde‘”

,Backup:-.I*.1D;i t.
,,

9W
‘a

9_

Till: LDi’sk/Diskett. ._ , yfif Standardarkiv ; ’_ _ Amati arm ‘
; :309131‘11182 tillzéjarki-xx-Ipéjdiskfelile‘r diskett ‘ ‘

DATOR Skriv namnet pé datorn Du vill kopiera till.
Om Du vill kopiera till disk eller diskett kopplad
till en annan dator skriv namnet pé den datorn.
Standard (~J) ér namnet pé datorn Du ér kopplad
till.
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KATALOG Katalog fir namnet pé lagringsenheten.

Fér lagring pé disk, tryck pé «J. Inget
standardvérde visas och systemet hittar
standardkatalogen.

Fbr lagring pé en diskett sé méste du skriva
katalognamnet. (Om Du inte vet hur Du ger ett
katalognamn till en diskett var god fréga
systemansvarig om réd).

ANVKNDAROMRADE Skriv namnet pé anvéndaromrédet Du vill
kopiera till. Tryck pé «J ffir att kopiera till
anvandaromrédet Du 5r inloggad under.

BACKUB“I;D: Skriv in din identifikation fbr backup. Detta
gbr det léttare fflr dig att hélla ordning pé dina
backuper (sékerhetskopior). Faltet kan innehélla
upp till sex tecken. Du kan t ex anvénda datum fbr
backup. Standardvérde («J) ér DS-BA.

Exempel pé bildskérmen efter att falten ifyllts:

‘u}flflfl3$kOKUyJFdR,M0¥rD
'fT111:”-DiskzaiSkett*v

. yDator+ ~“g~3m.fi AWAR :
, _2KataIOgr'_t.7ftsLAGERV' _

~3Anvénda;0mréde:rFLQPPYiUSER7
,Backupiiidii‘; 32:" 86402503 , '

Fréh: Standardarkiv ‘Ahnat arkiv5iJ
' 'jKOPiexing-frén‘standardarkiv >. -
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Kopiering till standararkiv

Nér Du véljer Standardarkiv sé ér namnet pé datorn
det namn dar standardarkivet finns. Detta visas av
systemet.

Kopiering till annat arkiv

Nér Du véljer funktionen Annat arkiv, sé andras
bilden. Skriv namnet pé datorn Du vill kopiera
till och tryck pé ~J. Din bildskarm kommer att se
ut sé bar:

j Fran nisjk/ajggikéga J: ~ whamm- , ,Annat arkiv
I ‘ Kopieringfrénarkivpé ‘fisk-i_*_e11epi:- diskgttgj a :

Som Du kan se sé kan datorns namn vara ett annat
an namnet pé datorn dar arkivet finns. Detta pé
grund av att datorer kan vara kopplade tillsammans
i ett nétverk och en av dem kan innehélla ett
arkiv som anvands av flera andra datorer.

Aven om Du valjer OPAL som dator Du vill kopiera
till, tillkommer kopian till TIVIR eftersom det ér
dér arkivet finns.
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Sammanfattning

De tre funktionerna Du har fbr kopiering bar
tackts av detta kapitel. Nasta kapitel visar dig
var Du kan kopiera frén enligt den funktion Du har
valt far kopiering.
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MGJLIGA vAGAR F63 KOPIERA

KOPIERING TILL: KOPIERING FRAN:

h/$3 *

Standardarkiv

Annat arkiv
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KOPIERING TILL KOPIERING FRAN

«W h

Disk/diskett

GE
M

Annat arkiv
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VAD VILL DU KOPIERA?

Kopieringsnivéer forklaras genom tvé exempel: (l)
hur du kopierar pé anvéndarnivé och (2) hur Du
kopierar pé dokumentnivé. Kopiering pé léd- och
mappnivé fbljer samma procedur. Nér du kopierar pé
en nivé kommer din kopia att innehélla allt pé den
nivén och pé nivéerna under (inklusive innehéllet
under funktionen Information och VEnner).

valj kopieringsnivé

Nar Du skrivit in hur Du vill kopiera och varifrén
Du vill kopiera sé andras bildskarmen igen.
Placera nu markoren pé nivén som skall kopieras.

' .flszj Detox? , ,r.*;-.;AWA31;'i_:‘-:j'g"'
I C‘w“ g'; }Katalog , :: L .

pffl,,Anvandaromréde: ACCOUNT,
“V‘ysaackup I D .j_ DSrBA_,;

{Kbfiierafi Anvéndare Léda Mappr Dokument
- VIP“, ” Kopiering pa anvandarnivé: "*¥



Bilaga — Backup—system ‘ A—ll
Norsk Data ND-63.017.2 SW

Kopiering pé anvfindarnivé

En kopia pé anvandarnivé innehéller allting
placerat under anvéndaren: alla anvandarens lédor,
mapper och dokument inklusive Information och
Vénner pa varje nivé.

Nér du valjer anvéndarnivé éndras bildskarmen och
Du fér frégor dar Du skall specificera vilken
anvéndare Du vill kopiera.

Du kan specificera anvéndarnamn genom forkort-
ningar eller genom att trycka pé «J. Om Du svarar
ja pé’frégan om Manuell kontroll dé méste Du
bestémma dig for varje anvéndare som visas pé
listen om de skall kopieras eller inte. Du kan
ocksé ha mojlighet att specifisera Visa; relevanta
anvéndare visas men kopieras inte.

-Zy'Manuell kontroll?’ J-ja, N-Nej, v=v;éa)5: fUtdata'pa:
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Kopiering pa dokumentnivé

Delen som visar falten pé skarmen ser ut sa har:

,UfidataDpa;

ANVfiHDARE Du kan specificera anvandare, léda, mapp och
DADA dokument genom fbrkortningar eller genom att
MAPB_ >fl trycka pa ~J.
DOKUMENT

ENDRADE Vid kopiering pé dokumentnivé. har Du ocksé
andra satt att kontrollera vad Du kopierar.
Faltet Andrad ger Dig tre mfijligheter till
kopiering:

I (=Intervall): Kopiera eller visa alla
relevanta dokument som andrats
inom specificerat intervall
(inkl. de datum Du specificerat).

F (=F6re) : Kopiera eller visa alla
relevanta dokument som andrats
innan specificerad tid (inkl.
de datum Du specificerat).

E (=Efter) : Kopiera eller visa alla rele-
vanta dokument efter specificerat
datum (inkl. specificerat datum).

0m Du inte vill kontrollera ditt backup-datum
tryck pa «4.

Om Du vill kontrollera backup-datum tryck pé I, F
eller E. Faltet andras och Du skall specificera
datum. Formatet an AR-MANAD—DAG (1986-01-01).
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MANUELKQKONTROELff Om Du svarar J i faltet sé fér Du en lista fiver
objekten Du specificerat. Du méste svara ja efter
varje objekt om Du vill kopiera det.

Om du svarar N i faltet, sé kopieras alla objekten
som visas pé skérmen.

Om Du svarar V i faltet kopieras ingenting. Du fér
bara en lista pé objekten Du specificerat.

UiDAXAEP§ Tryck pé #4 och standardvardet TERMINAL visas.
Detta betyder att alla relevanta objekt bara visas
pé din terminal.

Du kan lagra denna lista pé en fil genom att
specificera ett filnamn i faltet. Kom ihég att om
filen fir ny att skriva namnet inom citations-
tecken. Du behbver inte specificera en
filtyp eftersom standardfiltyp 8r :LIST.

Exempel pé bildskérmsbilden efter att falten har fyllts i.

'Anvandare. BQDIL:
Léda
Mapp , ,
Dokument : ,_ ‘ ‘ 7'*‘
Andrad (I=Intervall, F:Fare, E=Efter) ‘
Manuell kontroll?(J=ja. N=Nej, V=Visa) J Utdata pé: "BACKUP"

Léda: Mapp: Dokument: Andrad: ‘ Kbpiera?(Ja/Nej)

FILM ACTION ROCKY' 1985-12-02 JA - OK -
FILM‘ ACTION OCTOPUSSY 1985~12-02 JA - OK -
FILM ACTION YOU ONLY LIVE TWICE 1985-12-02 NEJ



Bilaga - Backup-system
Norsk Data ND~63.017.2 SW

Andra Ditt beslut for kopiering m

GENERELLT

ANDRAT

For att andra dina specificeringar sa kan Du
flytta fram och tillbaka med I och l-tangenterna.
Du kan éndra varden inom en del av bildskarmen nér
Du arbetar med den.

For att andra lége skriv I, F, eller E och folj
den vanliga proceduren.

Om bade lége och datum ar korrekta. tryck pa [w
tangenten for att visa datum och fortsatt till
nasta falt.

9m Du vill andra datum. tryck pa ~J i faltet for
Andrad. Dé kan Du gora andringar.

0m Du vill atervanda till foregéende falt innan Du
avslutat ifyllandet av datum sé tryck pa SLUT-
tangenten.

(Om Du inte anvander Andrat-faltet till att borja
med sé kommer bade ~J och l-tangenterna att hoppa
over faltet utan att négot visas).
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VIKTIGA PUNKTER VID KOPIERING

Skapa anvéndare

Innehéll pé backup

Nér du kopierar till disk eller diskett, skapas
anvéndaren automatiskt om den inte redan finns.
Nér du kopierar till ett arkiv, sé méste
anvéndaren Du ar inloggad som skapas innan Du
starter kopieringen. Om anvéndaren inte finns sé
fér Du ett felmeddelande. For att rétta detta sé
méste Du avsluta Backup-system och be
systemansvarig att skapa en anvandare i NOTIS-DS.
Sedan kan Du gé tillbaka till backup-systemet och
kopiera.

Innehéllet i din backup beror pé vilken nivé Du
kopierar. En kopia pé dokumentnivé kommer inte att
innehélla data om Information och Vénner pé nivéer
ovanfor (anvéndare, léda och mappnivé).

Om Du kopierat pé dokumentnivé och vill kopiera
det tillbaka till arkivet Du arbetar med, kopiera
det tillbaka pé samma nivé. Om Du kopierar
tillbaka pé en hogre nivé an den Du anvént vid
kopiering kommer data om Information och Vénner pé
alla nivéer under dokumentnivén att forsvinna.
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FELMEDDELANDEN

Otillétet datumintervall

Otillétet datum (fel format eller
ogiltigt datum)

Nyare data i destinationsdokumentet.
Sker kopiering i ratt riktning
(Ja/Nej)

Inget att kopiera

Backup—systemet anvands redan
(farsék senare)

Arkivet finns inte

Anvandaren finns inte i arkivet.
Méste skapas i NOTIS-DS

Okand dator

Okand server (Inte started?
Inte installerad?)

Du maste specificera ett
tidigare datum farst.

Datumet ar inte i formatet AR-
MANAD-DAG, eller datumet
existerar inte.

Dokumentet Du kopierar till har
andrats senare an det dokument
Du kopierar frén.

Du har specificerat en
anvéndare. léda, mapp eller ett
dokument som inte finns.

Bara en person i taget kan
anvénda backup system.

Antingen existerar inte backup-
identifikationen Du givit,
eller sé har Du fel diskett°

Anvandaren bar inte skapats i
detta arkiv.

Datornamnet Du har givit
existerar inte.

Du ffirsdker kopiera till en
dator som inte har backup
server installerad (eller
servern ar inte startad).
Kontakta systemansvarig.
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Du har inte tillételse att kopiera
andra anvéndare

Du kan inte kopiera till
samma arkiv

Ingen profil for denna anvéndare/
terminalnummer hittas

Du méste anvénda programmet
tillsammans med User Environment.
Var god kontakta systemansvarig

Du har inte systemansvariges
rattigheter sé Du kan bare
kopiera dina egna anvéndare.

Du forsaker kopiera till och
frén samma arkiv och detta
skulle gora att backupen blir
utan betydelse.

Anvandaren du forsoker kopiera
har inte skapats 1 User
Environment pé datorn Du
kopierar till.

Du forsaker kalla upp DSBA utan
att vara inloggad via User
Environment.

9‘3



ORDLISTA

Annat arkiv

Arkiv

Anvéndare

Anvéndaromréde

Backup

Diskett

Disk

Dokument

Léda

Mapp

Nivé

Ett arkiv annat én det Du vanligtvis ér
kopplad till.

Namnet pé ett hierarkiskt filsystem dér
dokumentén lagras. Detta hierarkiska
system innehéller fyra nivéer: anvéndare,
léda. mapp och dokument.

Hbgsta nivén i arkivet. En anvéndre kan
ha flera lédor.

Namnet som givits till ett anvandaromréde
i datorns minne.

En kopia av arkivet Vid en given
tidpunkt. En sékerhetskopia som fir bra
att ha.

Lagringsenhet Du kan koppla till en
dator.

Lagringsenhet kopplad till datorn.

Nivén under mappnivén i arkivet. Ett
dokument tillhér en mapp.

Nivén under anvandarnivén i arkivet. En
léda tillhbr en anvéndare och kan
innehélla flera mappar.

Nivén under lédnivén i arkivet. En mapp
tillhér en léda och kan innehélla flera
dokument.

Du kan vélja mellan fyra nivéer i
arkivet: anvandare. léda . mapp och
dokument.



Server

Standardvérden

Standardarkiv

Systemansvarig

ii

Ett program som gdr det méjligt att
utfbra funktioner i arkivet.

Vérden som ges av systemet nér Du trycker
pé ~J (utan att ge ett eget varde) i
indatafélt.

Arkivet Du kommer i kontakt med nar Du
loggar in.

Om du ar skapad som systemansvarig dé bar
Du systemansvarigs réttigheter i User
Environment.
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Please let us know if you
' find errors
' cannot understand information
' cannot find information
' find needless information

Do you think we could improve the manual by
rearranging the contents? You could also tell
us if you like the manual!

Are you frustrated because of unclear information in
this manual? Do you have trouble finding things?

............ HELP YOURSELF BY HELPING USN ............

Manual name:

What problems do you have? (use extra pages if needed)

Manual number:

Do you have suggestions for improving this manual .7

Your name: Date:
Company: Position:
Address.

What are you using this manual for .7

NOTE! Send to:
This form is primarily for Norsk Data A.S , ’documentation errors. Software and Documentation Departmentsystem errors should be reported on PO. Box 25, Bogerud Norsk Data's answer will be foundCustomer System Reports. 0621 Oslo 6, Norway on reverse side



Answer from Norsk Data

Answered by Date

Norsk Data A.S

Documentation Department
PO, Box 25, Bogerud
0621 05106, Norway




