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Nya funktioner i NOTIS~IR-F

Forord

PRODUKTEN

Denna handbok beskriver forbattringarna och de nya funktioner som
finns i NDTIS—IR version F, ND-210152F, for ND—SOO.

En ny version av NOTIS~IR for ND—lOD skapas senare.

NOTIS—IR ar ett iagrings— och informationsatervinningsprogram.

LKSAREN

Handboken ar riktad til] operatorer eiier systemansvariga. Den kan
ocksa anvandas i samband med installation, korning och underhaii av
NOTIS—IR.

FGRKUNSKAPER

Du bor kanna tiii version D av NDTIS-IR. Har Du ingen erfarehhet av
NOTIS—IR, skaii Du forst 1asa NOTES—IR Brukerhandbok. Se ocksé stycket”Aktueiia handbdcker” nedan.

HANDBOKEN

Handboken beskriver aiia andringar i NOTIS—IR som gjorts sedan
version D. Den ar ett kompiement til] Brukerhandbok for version D
(ND-63.006.2 NO) som anvands tiiis dess en ny handbok kommer ut.

Kapitei 1 ger en oversikt Over nya funktioner. Resten av handboken
beskriver dem mer detaijerat.

Texten beror bade NOTIS— och NORTEXT—versionerna av programmet om
inget annat sags.

AKTUELLA HANDBOCKER

ND—63.006 2 NO NOTIS—IR Brukerhandbok
ND—60.125.4 EN SINTRAN 111 Introduction
ND‘60.132.3 EN SINTRAN III Timesharing/Batch Guide
ND—63.008.1 N0 NOTISvTF Héndbok
ND—63—042 1 SW NOTIS—WP M: Reiease—Information for nya Anvandare
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Nya funktioner i NOTIS—IR~F 3
INTRODUKTION TILL VERSION F AV NOTIS-IR

1 INTRODUKTION TILL VERSION F AV NOTIS—IR

1.1 Nya funktioner

F—versionen av NOTIS-IR kan fés p5 norska, enge1ska, danska, fihska,
svenska och tyska for ND—lOO och ND~SOO. Det finns en NOTIS— och en
NORTEXT—version av programmet.

I version F finns ménga nya funktioner sé som:

1.2 Utvidgad teckenuppséttning

1. NOTIS—versionen:

o har NOTIS—Ws teckenuppséttningar, ink1usive
— SUPERSKIFT
~ grekiska teckenuppsétthingen
— grafiska teckenuppséttningen
— matematiska teckenuppséttningen

o Wéser a11a NOTIS— och NORTEXT—dokumentformat

o har inte NOTIS—Ws understrykningsmdj]igheter.

2. NORTEXT versionen:

o har NORTEXT s teckenuppsétthingar:
— NORTEXT SUPERSKIFT—funktion
— NORTEXT tangentbordsdefinitioner frén NORTEXT tabe11f11
— NORTEXT accenterna.

OBS! I sorterings— och sokfunktionerha kan Du:
o omdefiniera e11er utes1uta viWket tecken som he1st
o andra accent + tecken—kombinationer t1]? ett tecken

fore sortering eller sokning
o ignorera kodsekvehser i sokhing e11er sorterihg
o specificera systemet att handha stora och smé bokstéver béde 1

sokning och sortering.

1.3 Ukad dokumentstor1ek

Du kah nu 1agra och behandla dokument med upp tiW1 32 767 rader.
Maxima1t anta] kolumner ér fortfarande 80.
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INTRODUKTION TILL VERSION F AV NOTIS-IR

1.4 Forbéttrad redigering som 1iknar ordbehand1ingen (HP)

NOTIS—IR version F har redigeringsmoj1igheter som ger néstan samma
funktioner som i ordbehandlingen NOTIS—WP. Du kan:

0
0

.
0

.
0

0

mérka tecken, ord, féWt, stycken, meningar, rader,
text eller block, e1ler vilken kombination som he1st
stryka, rensa, kopiera eller flytta ett mérkt omréde
éndra stora t111 smé bokstéver och vice versa
dela och sammanfoga rader
gora enk1a justeringar
skapa grafiska rutor
navigera med hjélp av FLYTTA—TILL—RAD kommandot
anvénda :OUT formatet bdttre

1.5 Nya sokfunktioner

Det nya kommandot FORTSATT~SUKNING gdr det moj1igt att Wagga ti11
nya sokv111kor ti11 de som givits tidigare
En ny operator MELLAN har definierats
Du kan anvénda SUK—DOKUMENT for att soka ord som innehé11er
specie11a tecken (sé som é)

1.6 Forbéttrat handhavande av stora databaser

Den nya versioner ger:

O snabbare sokning genom operatorn MELLAN isté11et for STURRE AN
och MINDRE AN operatorerna
snabbare sokning p5 forsta delen av ett ord (med anvéndning av *)
snabbare uppdatering nér anta1et éndrade dokument me11an varje
uppdatering ér stort
sokning p5 obegrénsat anta] dokument
fOrbéttrad fe1hantering.

1.7 Nya f51tfunktioner

Programmet kan skapa foljande vérden i nyckelfélt:

0
.
.
.

datum och tid p5 inskrift e11er uppdatering
standardvérden for inskrift e11er uppdatering
serienummer for dokument
User Environment namn p3 anvéndaren som skrivit in e11er
~uppdaterat dokumentet
en réknare som visar hur ménga génger dokumentet har uppdaterats
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INTRODUKTION TILL VERSION F AV NOTIS—IR

1.8 Béttre skydd mot oonskade éndringar

Du kan nu anvénda kommandot DPPNA—DATABAS for att komma ét en databas
lagrad under ett annat anvéndarnamn.

For att skydda mot oonskade éndringar, sé kan Du ge anvéndarna rétt
att bara 135a filerna i databasen.

1.9 Sfikning av teckenstréng

SUK—kommandot fortsétter nu sokningen 1 nésta dokument om
teckenstréngen inte finns i aktuellt dokument.

1.10 Synonymsokning

Du kan nu soka efter synonymer p5 ord genom anvéndandet av en synonym—
operator.

1-11 flTER—tangenten

Du kan stoppa en sokning, e11er skapandet av en rapport, genom att
trycka pé fiTER—tangenten.
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Nya funktioner i NOTIS—IR-F 9
FALTDEFINITIONEH

2 FALTDEFINITIONER

2.1 Begransningar i fermu1ardefinitioner

Formulareh och rapportformularen har samma begransningar som forr. Ett
formular kan ha:

maximalt 200 rader
maximaTt 8O kolumner
upp t111 6O — 7O falt
upp till 2048 bytes av bakgrundstext.3

6
5

5

2.2 Definition av textfa1tets stor1ek

Maxima] expanderbar langd pa textfalt och rapportfalt ges i rader.

I denna version av NOTIS—IR, betyder n01} som faltlangd att fa1tet ar
obegransat i stor1ek. En siffra fran 1 til] 32 767 betyder att detta
ar maxima1t anta] rader 1 fa1tet.

Gam1a IR—formu1ar har en maximal fa1t1angd pa 200 rader. For att andra
detta, skriv in kommandot AUTO—FALT, tryck pa vagnretur «J—tangenten,
skriv i subkommahdot RADER, och sedan pa «J igen, enligt nedan:

IRzAUTO-FALT4J FunktioaADER+J

IR staller darefter fem fragor. Du kan svara pa de forsta fyra genom
att trycka pa «J—tahgenten.

P5 den femte fragah, "varde", kan Du andra maxima1t antal rader ti11
ett varde storre an det gamla. ETIer kan Du skriva in siffrah O, som
ger faltet en obegransad stor1ek, en1igt hedan:

Vid REGISTRERA—DOKUMENT (JA/NEJ):<J
Vid ANDRA—DOKUMENT (JA/NEJ):‘J
Vid ANDRA—KOPIA—AV—DOKUMENT (JA/NEJ):.J
Utforas vid (HAMTA/LAGRA):«J
varde20+J
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REDIGERING

3 REDIGERING

3.1 Andringar i utseendet

c Alia meddeianden och 1edtexter har andrats tii] sma bokstaver.

a P5 sista raden p5 biidskarmen finns en statusrad, iiknande den i
NOTIS—WP.
Pa denna rad visas foijande information (frén vanster tiii hoger):

Aktueiit utdatafiiformat 16 eiier 7.
Namnet p5 formuiaret Du har p5 skarmen.
Radnumret pa forsta och sista raden pa skarmen.
+, y , ¢ om grafiskt, grekiskt eiier matematiskt Wage an p5.
”Skyddat" om markoren ah i ett skyddat omrédet.
Om EXPANDERA—iaget ar pa.
Om SKJUT IN—iaget an p5.\J

C
D

U
'l
-D

L
Q

N
H

o Statusraden visas i omvand haiv intensitet (morkare tecken pa en
ijus bakgrund). A11 text p5 statusraden skrivs i samma sprak som
IR—programmetv

o I tidigare versioner an E berordes bara det fait som markoren
befinner sig i nar EXPANDERA— och SKJUT IN—iaget var p5. I version
E och F har dessa funktioner skapats giobait, med andra ord,
EXPANDERA och SKJUT IN beror aiia fait i dokumentet.

c Forsta raden pa skarmen visar resutatet av verifieringskommandot
CTRL + V.

o Rad tvé anvands for meddeianden.

o Aiia fria rader p5 terminaien anvands vid redigering.
(I tidigare version, anvandes bara 4 till 23 , aven p5 terminaier
sa som Facit Twist med skarm pa mer an 24 rader.)
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14 Nya funktioner i NOTIS—IR~F
REDIGERING

3.2 Andrade e11er nya hemmakommandon

Detta kapite] técker de o1ika kommandon som Du kan ge nér markoren ér
i hemmalége, overst p3 skérmen. Om markoren ér 1 textomrédet kan Du gé
t111baka til] hemmaléget genom att trycka p5 HEMMA~tangenten (\),

HJALP—tangenten
e11er

HJALP—kommandot

ger en Tista pé alla t111§tna
kommandon. Listen varierar bero~
ende p5 var Du befinner Dig.

SLUT—tangenten
e11er

SLUT—kommandot

sténger databasen och tar Dig ut
ur NDTIS— IR.

SKRIV—tangenten
e11er

SKRIV—kommandot

kopierar aktuellt dokument e11er
formu1ér ti11 skrivare e11er ti11
f1].

==> tangenten (fet—hoger—pil)
+ tangenten, e11er
NASTA—DDKUMENT—kommandot

visar nésta dokument.

<2: tangenten (fet—vénster—piW),
— tangenten, eller
FDREGRENDE—DOKUMENT—kommandot

visar foregéende dokument.

F7~tangenten e11er
CTRL + G—tangenten

fortsétter sokningen for nésta
forekomst av teckenstréngen som
specificerats 1 SDK—kommandot.
Kommandot kan ocksé anvéndas nér
markoren ér i textomrédet.

CTRL + W—tangenten e11er
UTFDR—kommandot, e11er
NYTT—STYCKE ([:: tangenten

Tagrar dokumentet e11er formuléret
som finns p5 skérmen, eller startar
sokning.

RTER—tangenten e11er
HEMMA (\)—tangenten

kan anvéndas for att annullera
ett kommando e11er en parameter
som har skrivits.

Du kan ocksé anvénda fiTER—tangenten
for att stoppa en tidskrévande
operation.

Norsk Data ND-63.043.1 SW
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FLYTTA—TILL—RAD kommandot visar 1edtexten:

Rad:

Skriv radnumret Du v11] se och
tryck p5 «J—tangehten.
T111 exempe]:

Rad: 23‘J

Fonstret som borjar med rad 23
visas nu i borjan p5 skérmeh.

"—tangenten
(c1tationstecken—tangenten)

f1yttar dig t111 en specie11 rad
och kolumhposition som Du har va1t.
Nér Du trycker pé tangenten fér Du
1edtexten:

Rad: Ko1umn:

Skriv in foljande:
1. Radhumret Du v11] se.
2, Ett kolon (2) eller punkt (.)
3. Kolumnnumret Du v11] se.
Slut1igen tryck pé «J tangenten.
T111 exempe]:

Rad: Kolummz23z60+J

visar rad 23 som 6:9 rad p5
skérmen, och p1acerar markoren p5
kolumn 60 pé denna rad.

SKIFT + RTER—tangehten fungerar som CTRL + Q~tangenterna
nér markoreh ér i hemmalége.
Programmet éterWagrar sista
kommandot och 1§ter Dig Pedigera
det och dess parametrar.

BLADDRA~NEDRT~tahgenten visar nésta textfonster.

Norsk Data ND-63.043.1 SW
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BEDIGERING

BLADDRA—UPPRT—tangenten visar fdregéende textfénster.

FUNK—tangenten fdljd av
bokstaven O

éndrar formatet p5 aktue11
utdatafil (Se kapit1et om
utskrift ) Tangenten kan ocksé
anvéndas nér markdren ér i texten.

!—tangenten t111§ter dig att éndra terminaWtyp.

MELLANSLAGS—tangenten e11er
FUNK—tangenten fbljd av
@—tangenten

Pensar skérmen. Detta ér anvéndbart
nér Du t ex har fétt post, och vi11
éterfé bildskérmen Du hade fdre
medde1andet kom.

Kommandot fungerar ocksé nér
markbren ér i textomrédet.

SKIFT + Fl—tangenten slér grafiskt 1ége pé/av, e11er
t1115ter dig att vita ramar och
linjer. Kombinationen fungerar
ocksé nér markéren ér i
textomrédet.

SKIFT + FZ—tangenten sWér grekiskt lége pé/av.
Kombinationen fungerar Sven nér
markdren ér i textomrédet.

SKIFT + F3—tangenten slér matematiskt lége pé/av.
Kombinationen fungerar ocksé nér
markbren ér i textomrédet‘

Norsk Data ND—63.043.1 SW
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REDIGERING

3.3 Nya redigeringskommandon

NDTIS—versionen:

NOTIS-versionen av IR—F innehéller de flesta av NDTIS—Ws tecken.

For att skriva in tecken som inte finns p5 tangentbordet, sa kan Du
515 pa GREKISKT, GRAFISKT eller MATEMATISKT 1age. Du kan ocksé anvanda
SUPERSKIFT for att skriva accenter.

SUPERSKIFT accenter an:

‘a —+ a A —» A ‘e —+ e ‘E —+ E ‘1 —» i
‘I —+ I o —» o ‘O —+ 0 ‘u —» u ‘U —» U
‘a —» a A —» A 'e - é 'E —» E ‘1 —+ 1
'I —+ I O —» o '0 —» o 'u —+ u 'U —» U
”a —+ a "A —» A ”e —» e “E —+ E ”1 —+ i
“I —» I o —» o ‘0 —» O “u —» a ”U —» D
”a —+ a "A —» A ”e —+ é ”E —+ E "1 ~» T
”I —» I '0 —+ o "O —+ D "u —» U "U ~» 0
”y ——+ y ”Y ——. Y ~a -—+ a ~A -—+ A ~n u_, a
~N —» N ,c —» c ,C u» C 0a —» a 0A —+ A
oe —» m o/ —+ 0 DE —» G 0/ ~» D ae —» a
AE —+ A $5 —+ B SS - B

For att skriva in négot av tecknen, tryck p5 SKIFT +
avstavningstangenten (markt med ett ”zigzagtecken“). Kombinationen
kaTWas SUPERSKIFT. Du ser #—tecknet i inversed video vid markorens
position. Tryck sedan pa accent—tecknet Du vi11 ha. S]ut1ingen, tryck
pa bokstaven.

ExempeW: SUPERSKIFT ”a ger a.

Nar Du tryckt SUPERSKIFT, $5 kan Du trycka pa HJALP for att fa
tabe11en ovan. Du kan skriva accent—tecken och bokstaven medan
tabe11en an kvar pa skarmen.

Om Du tryckt SUPERSKIFT accent HJALP, visas en tabe11 p5 moj1iga
kombinationer. Du kan nu skriva in onskat tecken.

Grafiskt lage

Tryck SKIFT + F1 for att 515 p5 grafiskt 1age 1 NOTIS—IR. Tecknet +~p§
statusraden visar att Du har grafiskt 1age paslaget. For att 515 av
grafiskt lage och for att fa norma1 teckenuppsattning tryck p5 SKIFT +
F1 igen. (Se kapitlet om grafik for annan anvandning av SKIFT + F1—
tangenterna.)
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Grafiska tecken;

OBS! NOTIS—WP gbr ett antagande var markdren skaTW p1aceras efter att
ett grafiskt tecken haw skrivits, det gdr det lattare att Pita rutor
och andra figurer med de numeriska tangenterna. Detta 3r inte infdrt i
NOTIS—IR.

Den grekiska teckeuppséttningen fungerar 11kt den grafiska. Fer att
anvénda teckenuppséttningen, tryck pé SKIFT + F2. Tecknet y visas p5
statusraden.

Grekiska tecken:

Du kan anvénda den matematiska teckenuppséttningen genom att trycka pé
SKIFT + F3. Nu visas ¢—tecknet p5 statusraden.
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Matematiska tecken:

I _» 1 . _$ 2 # _+ 3 $ _* 4 7 _» 5

&_>6.__’7(_’8)‘_’9 -———>0

O —» l —» 2 —» 3 —» 4 —+
O 1 2 3 1

5 —+ 6 —» 7 —+ 8 —» 9 —+
5 6 7 8 9

7—»S@—.2A—»"B—. c.——.(

A—>[O~—>ffi—>] «fa—bA

b ~+ C *+ d —»— a e —+ E f —» ¢
B C

g —». x h ~+ # 1 —» J —» E z -—+ H

a—~>{O—-—->ooé_..}

Om Du har slagit p5 grafiskt, grekiskt e11er matematiskt lége, kan Du
f5 en bild p5 skérmen med tecknen genom att trycka p5 HJALP—tangenten.

NORTEXT—versionen:

NORTEXT s 8—bits teckenuppséttning har Wagts in. For att skriva
tecknen som inte finns i normaWa teckenuppséttningen, tryck SUPERSKIFT
e11er SKIFT + SUPERSKIFT. For att f5 en tabe11 over tecknen, tryck
SUPERSKIFT + HJALP eller SKIFT SUPERSKIFT + HJALP.

NORTEXT s Overséttningstabe11 ér nu tillgéng1ig 1 NOTIS—IR. Med den
norma1a overséttningstabellen installerad betyder detta:

Mindre an, <, har éndrats till kodstart
Storre an, >, har éndrats t111 kodslut
For att fé > och <, tryck SUPERSKIFT + 5 och SUPERSHIFT + ’
NYTT~STYCKE—tangenten ér omdefinierad som <EP> (de1a rad)
NYTT—STYCKE—tangenten kan anvéndas for anvéndning av CTRL + w
TAB—tangenten har omdefinierats som <TAB>
Du kan definiera och skriva accenter i NORTEXT0

0
0

.
0

0
.

Kontrollera 1 NORTEXT—tabe11en for att f5 en fu11sténdig 1ista p5
omdefinierade tangenter.
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Med bade NORTEXT och NOTIS versioner:

kan Du anvanda fdljande kommandon nar markdren ar i textposition.

TANGENT/KOMMANDO BESKRIVNING

BLADDRA—UPPflT—tangenten visar fbregéende fbnster av text,

BLADDRA—NEDRT—tangenten visar nasta fbnster av text.

2:) tangenten flyttar markdren til] nasta faWt 1
formularet.

<== tangenten f1yttar markdren t111 fdregéende
falt i formu1aret.

SKIFT + =:>—tangenten
(fet hdger p11)

nttar markdren til] slutet av
aktuel] rad.

SKIFT + <==—tangenten
(fet vanster p11)

f1yttar markbren til] bbrjan av
aktue11 rad.

F2~tangenten (1agg til] en rad) lagger ti11 en blank rad dar
markéren ar p1acerad. Du kan
anvanda kommandot pa fdrsta raden 1
ett textfa1t, aven nar raden ar
indragen.
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F5—tangenten
(de1a rad)

de1ar raden och flyttar den deT av
raden som startar i markdrposi—
tionen ti11 ny rad, 5a som i
NOTIS—WP. B1anka 1 bdrjan av
flyttad rad stryks‘ (Detta kommando
var CTRL + S i fdregéende version
av NOTIS—IR.)

SKIFT + FS—tangenten
(sammanfogar tva rader)

sammanfogar raden dar markdren an
p1acerad med raden ovanfdr, 55 som
i NOTISwWP. Om en ny rad av fdr
1éng, 55 flyttas orden som inte
ryms i s1utet av raden til] nasta
rad.

F6—tangenten andrar markt omréde t111 smé bok—
staver.0m inget omréde ar markt,
andras resten av raden t111
smé bokstaver. Se kapite] 4.

SKIFT + F6—tangenten andrar markt omréde til] stora
bokstaver. Om inget omréde ar
markt, andras resten av raden til}
stora bokstaver. Se kapite] 4.

Fl—tangenten
e11er
CTRL D + CTRL D—tangenten
(stryker rad)

1amnar nu den horisonte11a markdr—
positionen ofdrandrad om en rad
stryks. Om en rad inte stryks (i
nyckva1t ocn after textfaltsled—
text) placeras markdren i bdrjan av
fa1tet.

SLUT—tangenten tar Dig ut ur NOTIS—IR.

FUNK + @~tangenten visar heTa skarmen igenv

FUNK + HEMMA—tangenten placerar markdren 1 hemma1agetv
Detta an anvandbart nar push—key—
tangenterna innehéller
hemmakommandon.

FUNK + CTRL + P + X—tangenten fungerar som CTRL + P + X, men
kopierar frén nasta rad 1 texten.
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4J—tangenten NOTIS—vers1onen:
Denna tangent an synonym med
CTRL + w. Funkt1onen an att
lagra dokument e11er formular,
e11er att borja sokn1ng.

NORTEXT—vers1onen:
Denna tangent anvands for
betydelsen <EP>, p1us for att de1a
rad, genom omdef1n1er1ng av den 1
NORTEXT~tabe11en.

3.4 Att 1amna ett redigerat dokument

Om Du red1gerat ett dokument och sedan ger ett kommando som sku11e
betyda att andr1ngarna forsv1nner, ger NDTIS—IR D1g ett meddelande:

Dokumentet har 1nte lagrats — Dnskar Du Wagra det (J/N) ?

Du har the m6j11gheter:

1. Om Du svarar Ja, lagrar programmet det andrade dokumentet och
utfor D1tt kommando.

2. Om Du svarar Nej, utfors D1tt kommando. Andr1ngarna 1 dokumentet
kommer att forsv1nna.

3. Om Du trycker p5 HEMMA— (K) e11er fiTER~tangenten, 1gnorerar
programmet D1tt kommando, och Du kan fortsatta red1gera texten.

3.5 Rter—funktionerna

0m Du trycker p5 fiTER—tangenten nar markdren ar 1 texten, kommer négot
av fo1jande att handa:

o Om ett omréde ar markt forsv1nner markn1ngen.

0 0m 1nget omréde an markt och Du har andrat aktue11 rad efter att Du
skr1v1t p5 den, kommer programmet att annu11era andr1ngarna p5
raden och atersta11a raden sa som den var 1nnan Du andrade.

o Om Du 1nte har andrat en rad, kommer den rad Du s1st struk1t att
skr1vas 1n v1d markopos1t1onen. (Du kan anvanda detta satt fdr att
flytta rader.)

OBS! T111 sk111nad frén NDTIS—WP, kan 1nte flTER—tangenten 1 NDTIS—IR
ta t111baka det s1st strukna omrédet om detta 1nte an en rad.
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3. 6 Vagnretur («J)-tangenten

Denna tangent har flera olika funktioner i NDTIS—IR:

O I ett nycke1fa1t flyttas markoren alltid t111 nasta felt.

I ett textfalt med men an 1 rad flyttas markoren till nasta rad

Om markoren ar pa sista raden p5 ett fa1t kommer tangenten att
f1ytta markoren til} nasta fé1t.

Om Du har s1agit pa SKJUT—IN~1éget (se statusraden) och Du trycker
pa ¢J—tangenten kommer IR att f6rsbka lagga ti11 en ny rad ovanfor
markorpositionen och flytta markoren dit.

Om fa1tet redan inneh§11er $5 ménga rader som det kan ha, men sista
raden ar blank, kommer IR att stryka den raden innan den nya raden
laggs til].

Om faltet an fu11t och inte har négha blanka rader, far Du foljande
meddelande:

Faltet ar fullt, det finns inte utrymme for f1era rader

och markoren flyttas ti1] nasta rad‘

Om Du trycker p5 vagnretur medan markbren av p5 sista raden p5 ett
fu11t fa1t, kommer markoren att f1yttas t111 nasta fa1t aven om Du
har SKJUT—IN—laget péslaget.
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4 MARKNING AV TEXT

NOTIS—IR innehéiier en funktion dér man arbetar med mérkt text p5
samma sétt som i NOTIS—WP. Detta gov redigeringen mere omfattande.

Version F av NOTIS—IR ger samma mojiigheter som NOTIS~WP version M. Om
Du kénner til] M—versionen av WP behéver Du bara iésa detta stycke och
stycke 4.7 som handiar om mérkta féit.

IR har en struktur baserad p5 formuiér, detta an annoriunda mot WP p3
fiera sétt:

o Ett mérkt omrédet i NOTIS—IR méste vara inom ett féit. Det ér
omojiigt att mérka iedtexter och text frén men an ett fait.

a Mark + stryk/kopiera/fiytta—funktionerna fungeran bara i normait
redigeringsiége, 1339 i formuiérdefinitioner.

4.1 Markning av ett tecken

For att mérka ett tecken, fiytta markoren tiii tecknet och tryck pé
MARK—tangenten.

4.2 Mérkning gy 0rd

For att mérka ett 0rd, fiytta markoren tiii viiket tecken som heist i
ordet och tryck pé ORD—tangenten. Om markoren inte stér pé ett 0rd sé
marks det forsta ordet tiii vénster om markoren.

Pé samma sétt som i NOTIS—WP, definierar NOTIS-IR ett 0rd 53 som aiia
tecken meiian tvé bianka. Ett komma eiier en punkt i siutet p3 ett 0rd
kommer att bii en dei av ordet.

4.3 Markning av rad

For att mérka en rad, piacera markoren inom raden och tryck pé SKIFT +
FALT—tangenten. Dé marks raden inom féitet.

4-4 Mirkning av f1era rader

For att mérka fiera heia rader, piacera markoren i vénster position pé
forsta raden och tryck p5 MARK—tangenten. Fiytta markdren til] sista
raden, piacera den i vénster position och tryck p3 SKIFT + MARK—
tangenten.
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4.5 Narkning av en mening

FOP att marka en mening, flytta markoren till vilken position som
helst i meningen och tryck pa MEN—tangenten.

En mening i NOTES—IR har definierats som alla tecken samt blanka
mellan tvé meningsseparatorer. En separator an en punkt (_),
utropstecknet (l)? kolon (2) eller fragetecken (7), foljt av en blank
eller slutet p5 en rad.

En blank had eller en rad som startar med en blank an ocksé en
meningsseparator.

En mening an alltid inom ett avsnitt.

4.6 Markning av avsnibfi

For att marka ett avsnitt, flytta markoren till vilken position som
helst inom avsnittet och tryck pa AVSN~tangenten.

Avsnitt i NOTIS—IR begransas med blanka Vader eller med rader som
startar med en blank.

4.7 Markning av falt

NOTIS~IR deflnlerar ett félt p5 ett helt annat Satt an i NDTIS~WP.
Detta pa grund av att IR har en struktur baserad pa formular. Det
finns tvé falttyper i IR: nyckelfalt och textfalt.

For att marka ett helt falt, placera markoren inom faltet och tryck p5
FALT—tangenten.

4.8 Narkning av kontinuerlig text

0m Du vill marka kontinuerlig text som inte kan markas genom
anvandandet av nagon av metoderna ovan — t ex del av mening eller
avsnitt:

a placera markdren pa det forsta tecknet Du vill marka och tryck pa
MARK—tangenten.

a flytta markoren till det sista tecknet Du vill marka, och tryck p5
MARK—tangenten en gang till.
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4.9 Mérkning av b1ock e11er kolumner

For att méhka ett rektangulért block, placera mahkoren i ovre vénstra
hornet och tryck p5 SKIFT + MARK. Flytta markdren til] nedre hogra
hornet och tryck p5 SKIFT + MARK.

For att mérka en ko1umn efter den forsta, tryck p5 SKIFT och MARK
medan markoren er 1 kolumnen. (Om markoren ér i ko1umn 1 nér Du
trycker p5 SKIFT + MARK, kommer IR att mérka he1a raden.)

4.10 Markningskombinationer

Du kan anvénda kommandona SKIFT + FALT, AVSN, MEN och 0RD f1er génger
1 en sekvens for att mérka f1era de1ar av texten. Du Ran ocksé
kombinera dem med varandra.

T111 exempe]: om Du vi11 mérka tvé meningar och de forsta tre orden
den fo1jande meningen, tryck p3 MEN, MEN, 0RD, 0RD, 0RD.

4.11 01ikheter me11an MARK och SKIFT + MARK

Text som Du flyttar e11er kopierar efter markning med SKIFT + MARK
f1yttar foregéende text til] hOger. Symbolen D visas pé statusraden.

Text som Du mérkt p5 annat sétt och som Du sedan flyttar e11er
kopierar, skjuter foregéende text til] hoger och nedét enligt
skrivzonstekniken.
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4.12 Andring av mérkningstyp

Om Du har mérkt ett omrédet med SKIFT + MARK, och vi11 dndra det sé
att mérkningen b11r kontinuerWig, tryck p5 MARK.

Om Du V111 gora omvént, och éndra mérkning av kontinuer11g text ti11
blockmérkning, tryck p5 SKIFT + MARK.

4.13 Andring av stor1eken pé ett mérkt omrfide

Ett kontinuerligt markt omréde har en start« och en s1utwpunkt. For
att utvidga/krympa detta omréde:

@ Placera markoren vid positionen dar Du V111 ha den nya start“ e11er
slutpunkten.

a Tryck p5 MARK.

@ Start— e11er sTutpunkten — den som ér nérmast markoren — flyttas nu
till markorpositionen. (Om markoren ér precis ha1vvégs meW1an start
och sWutpunkten, f1yttas slutpunkten.)

Omréde markt som b10ck har fyra horn. For att utvidga eller minska ett
b1ock:

o PWacera markoren dér Du vii] ha det nya hornet.

@ Tryck p5 SKIFT + MARKV

a Ndrmaste horn flyttas til] markdrpositionen. For att behéWla
b10ckmdrkn1ng kommer en e11er tvé andra horn att flyttas
automatiskt. (Om markoren an exakt halvvégs mellan tvé hdrn, kommer
ovre vénstra eller nedre hogra hornet att f1yttas. Om markdren an i
mitten p5 blocket, flyttas nedre hogra hornet.)

Norsk Data ND—63.043.1 SW



31Nya funktibner i NOTIS-IR-F

/'—\

KAPITEL 5

ATT ARBETA MED MARKTA TEXTER

,/’\

‘ qgk Data ND-63.043 1 §W h



\./

7“”‘\

\J’

Norsk Data ND-63.043.1 sw



Nya funktioner i NOTIS-IR—F
ATT AHBETA MED MAHKTA TEXTER

LL
‘ 0.)

5 ATT ARBETA MED MARKTA TEXTER

5.1 Strykning av en markt text

For att stryka en markt text, tryck p5 STRYK~tangenten. Omarkt text
fyiier ut utrymmet dar den strukna texten fanns.

T ex Strykning av odnskad text

resultat

Strykning av text

5.2 Kopiering av markt text

Nar Du kopierar text 55 far Du tva versioner av det markta textomrédet
— en i ursprungspositionen och en annan i destinationspositionen.

KOPI—tangenten

For att kopiera markt omréde than en piats tiii en annan, piacera
markoren dar Du vii] att texten skaii placeras och tryck p5 KOPI~
tangenten.

SKIFT + KOPI

Om Du anvander SKIFT + KOPI istaiiet for KOPI—tangenten, tiiisammans
med text markt som biock eiier ord, kommer texten vid destinationen
att skrivas over, den kommer inte att fiyttas tiii hoger och ned.

5.3 Fiyttning av markt text

Nan Du fiyttar text, tar IR det markta omradet than
ursprungspositionen och 1agger tiii den i destinationspositionen. Nu
har Du bara en version av den markta texten.

FLYTT—tangenten

For att fiytta ett markt omrade fran en piats tiii en annan piacera
markoren dar Du viii att texten skaii laggas tiii (destination) och
tryck darefter pa FLYTT—tangenten.
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Den omérkta texten i ursprungspositionen kommer att fy11a ut gapet
efter den mérkta texteh. Den gamla texteh vid destinationeh flyttas ut
ti11 hoger och hedét for att skapa utrymme for texteh som f1yttas ti11
omrédet.

SKIFT + FLYTT

Om Du anvénder SKIFT + FLYTT 1 sté11et for FLYTT—tangenten ti115ammans
med blockmérkt text, kommer texten vid destinationen att skrivas over,
a111ts§ inte flyttas ti11 hoger.

SKIFT + FLYTT kommer att fy11a urspruhgsomrédet med blanka i sté11et
for att stryka det.

5.4 Specie11a reg]er for IR:s KDPI och FLYTT

l. A11a kopiera— och flytt—kommahdon kan ge medde1andet:

Det finhs inte utrymme for angiven text 1 positioneh

om storiekeh p5 destinationsféItet ér begrénsat e11er om texten
skulle ha hamnat utanfor dokumentet.

2. Om texten ér mérkt med MARK, FALT, AVSN, MEN e11er ORD—
tangenterna kommer texten att behandlas som kontihuerlig.

3. 0m Du marker inneh511et 1 ett hyckelfé1t som eh rad och kopierar
e11er f1yttar det t111 ett textfélt, Waggs en ny-Fad t111 vid
destinationen, och det mérkta omrédet kopiehas tiW] dehna hya
rad. Det ér inte moj1igt att kopiera text mérkt som en had ti11
ett nyckvé1t eller ti11 forsta raden p5 ett ihdraget textfé1t.

4. 0m Du mérkt text som ett b1ock, och forsoker kopiera detta til]
slutet av ett textfd1t, laggs hya rader ti11 i s1utet p5
textféltet for att skapa utrymme for blocket.

5. I NOTIS—IR kan Du redigera text under ooh over méhkt omréde. Om
rader 13995 t111 over ett mérkt omréde, nttas omrédet nedét.

Det ér ocksé moj11gt att manipulera he1a rader ihom ett mérkt
omhéde. 0m Du iégger t111 rader, expanderas omrédet och om Du
stryker rader, mihskas omrédet. Det ér inte mojligt att redigera
rader som innehé11er mérkt text. ‘~’_

Dm inget omréde ér mérkt for ti11fé11et kommer omrédet Du sist
mérkt, att flyttas her Du lagger t111 e11er stryker rader. Du kan
éterta markhingen genom att trycka p5 SKIFT + MARK,
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5.5 Justering

Fdr att justera en de1 av texten, mark texten som kontinuer1ig text,
rader, avsnitt e11er meningar och tryck p5 JUST‘tangenten. Dé kommer
sé ménga 0rd som mdjligt att 1éggas p3 varje rad. Ingen avstavning
eller typografisk justering har gjorts.

Om inget omréde ér mérkt, justeras aktuellt avsnitt‘

5.6 Andring av bokstéver

Du kan éndra mérkt text t111 STORA e11er smé bokstaver.

Fdr att éndra den ti11 smé bokstéver, tryck pé F6—tangenten. Fdr att
éndra tiTW stora bokstéver tryck p5 SKIFT + F6—tangenten.

Om inget omréde an mérkt nér Du trycker p5 F6 e11er SKIFT + F6 éndras
resten av den rad markdren stér p5.

5.7 Grafik

Du kan rita ramar inom ett b1ockmérkt omréde e11er inom mérkta rader
genom att trycka p5 SKIFT + Fl—tangenterna.

Om det mérkta omrédet ér inom en rad, ritar SKIFT + F1 en horisonte11
linje‘

5.8 Nya meddeIanden vid redigering

o Om Du fdrsbker redigera en rad med kontinuerligt mérkt text, kan Du
f5 f61jande medde1ande:

Tryck pé RTER om Du dnskar skriva/redigera text (98)

o Om Du fdrsdker kopiera e11er f1ytta text ti11 en plats dér den inte
passer fér Du meddelandet:

Det finns inte utrymme fbr angiven text 1 positionen (61)
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o Om Du fbrséker légga til] fWera rader i ett félt an vad som fér
p1ats i fé1tets maxima7t expanderbara utrymme far Du fd1jande
meddelande:

Faltet ér fu11t, det finns inte utrymme fdr f1era rader
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6 LASA DOKUMENT

NOTIS—IR version F har fiera nya funktioner pa detta omréde.

LAS—DOKUMENT och LAB—TEXT ar snabbare an i foregéende versioner.
Handhavandet av :OUT format har ocksé forbattrats.

Du kan nu iasa dokument frén andra datorer koppiade tii] din egen.

I den nya versionen har kommandona LASA—TEXT och SPADOK utokats tiii
att handha foijande format:

a S formatet av NOTIS—WP version M

o NOTIS 8—bit

o NOTIS 16~bit

e NORTEXT 8—bit

a NORTEXT l6~bit

IR version F laser filer som startah med <ID,> som NORTEXT 8—bits
format och iémnah paritetsbiten intakt 55 att aiia NORTEXT~tecken
kommer att inkiuderas i dokumentet.

LAB—TEXT lagger nu den nya texten i aktueii markorpositon i aktueiit
fait, utan att stryka foregéende innehéii i faitet. Om Du viii stryka
foregéende innehéii, tryck p5 FALT—tangenten och sedan p5 STRYK»
tangenten fore iasningen.
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7 SUKNING AV TEXTSTRANG

Du kan anvanda kommandot SDK fer att sdka textstrangar i texten.
Beroende pa innehéi], kommer den att sbka i formuiar, i ett dokument
eiier ett antai dokument.

Sdkningen startar vid bdrjan av aktueiit dokument eiier formuiar. Om
strangen hittas, visas sidan som innehéiier strangen pa biidskarmen.
Markdren fiyttas til] fdrsta tecknet i strangenv

7.1 Genere11a reg1er fér sfikning av textstrang

1. Om Du redigerar formuiar, sker sdkningen endast inom detta
formuiar.

2. 0m Du redigerar dokument, sker sdkningen inom detta dokument.
Detta hander efter att Du givit ett av dessa kommandon:

o REGISTRERA—DOKUMENT
o ANDRA—DOKUMENT
o ANDRA—KOPIA—AV—DOKUMENT
e LAS—DOKUMENT

3. Om Du bladdar genom ett antai dokument, kommer aiia dokument att
sdkas igenom. SDK fungerar s5 efter fdijande kommandon:

VISA—DOKUMENT
VISA—DAGENS—DOKUMENT
VISA—FUNNA-DOKUMENT
aila sdk—kommandon (se kapitei 8).0

.
0

0

0m Du an i sista dokumentet i en iista nan Du skriver SDK, kommer
sdkningen att starta i sista dokumentet, sedan gé tiiibaka genom
aiia dokument tiii dess att det fdrsta nas.

Annars startar den frén aktueiit dokument och gar till slutet av
iistan.

4. Nan sdkningen fortsatter i ett nytt dokument, visas meddeiandet
nedan:

— VANTA - dokumentet hamtas (51)

5. Du kan avbryta sdkningen genom att trycka pa RTER—tangenten. Du far
fdijande meddelande:

Funktionen avbruten frén terminal (96)

och dokumentet dar sdkningen avbrdts visas.
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Om textstrangen inte hittas, visas meddeiandet

Textstrangen finns inte (56)

och dokumentet som senast soktes igenom visas p5 skarmen.

Nar Du hittat textstrangen Du sokt, kan Du trycka p5 F7—tangenten
for att hitta nasta fOPekomst av strangen. Sbkningen startar fran
aktueii position i dokumentet. Du kan anvanda kommandot repeterat
til] dess Du nér siutet av sokomrédet.

Du kan nu soka en textstrang som innehéiier specieiia tecken.

Foijande tecken i forsta koiumnen pa faitet toikas som en
sokoperator:

I IR, betyder en asterisk (*) efter en grupp bokstaver: 86k 0rd som
borjar med bokstaverna fore asterisken. (Se kapitei 8.3.)

Alia andra specieiia tecken behandias som de] av textstrangen som
eftersoks.

OBS! Om Du soker genom anvandandet av soksprék
$5 maste Du fortfarande innesiuta vissa specieiia tecken inom
apostrofer, om de skaii innesiutas i sokstrangen och inte anvandas
som separatorer. Dessa tecken ar foijande:

% # . , 7 i / * $
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7.2 Sfikning i dagens dokument

NDTIS—IR version F ti11ater Dig att sbka genom dagens dokument (de som
har skrivits eller redigerats sedan senaste uppdateringen) innan
uppdatering sker. Denna funktion har lagts til] efter SDK sedan den
har utdkts til] att sdka genom flera dokument.

o Anvand kommandot VISA—DAGENS—DOKUMENT fer att fa fdrsta dokumentet
av dagens dokument p5 skarmen. Dm Du vi11 starta med sista
dokumentet tryck p5 snedstrek (/) eller anvand kommandot SISTA-
DDKUMENT.

a Skriv in SUK och textstrangen Du v11] sbka pa. Om textstrangen inte
finns i férsta dokumentet, fortsatter sékningen enligt tidigare
beskriving.

Norsk Data ND—63.043.1 SW



46 Nya funktioner i

Norsk Data ND—63.043.1 SW

NOTIS—IR~F



Nya funktioner i NOTIS-IR-F ' , ‘ 47'

/"\

KAPITEL 8

' SUKNING MED ANVANDNING‘ "AV SUKKWEMW'V~ "



48 V _ i V, ,_ _ Nya funktioner i NOTIS-IR-F

*\./

Norsk Data ND-63.043.1 SW



Nya funktioner i NOTIS-IR-F 49

SCKNING MED ANVANDNING AV SOKKOMMANDON

8 SUKNING MED ANVANDNING AV SUKKOMMANDON

8.1 Lénga resuitatiéngder

Av praktiska orsaker har nu begransningen for resultatiangd tagits
bort. Gransen an nu endera tvé génger hogst dokumentnummer i databasen
eiier 260 000, aiitsa den som an storst.

8.2 Fortsatt sokning

IR version F ger en ny funktion kaiiad FORTSATT—SUKNING. Denna iéter
dig iagga tiii nya sokviiikor tiii de som givits i senaste sdkningen.

Hur FORSATT—SDKNING fungerar beror p5 kommandot Du anvant i foregéende
sokning.

l. SUK-DOKUMENT

Om Du anvant kommandot SUK—DOKUMENT, visas formen for Ditt
senaste sokviiikor. Du kan nu fyiia i nya sokviiikor.

Om Du inte specificerat annoriunda, kommer programmet nu att soka
med Dada viiikoren. Med andra 0rd, sokningen fortsatter som om Du
hade anvant iogiska .OCH. funktionen for att sammanbinda tvé
uppsattningar sokviiikor.

Det nya sokviiikoret biir ett aiternativ tiii det gamia nan du
anvander .ELLER.. Du kan ocksé sammanbinda det gamia och det nya
sokviiikoret med .INTE..

Som med SUK—DOKUMENT, visas .ELLER. med ett komma (,) i borjan av
faitet och .INTE. med ett minustecken (—).

OBS! Du kan inte stryka eiier andra ett gammait viiikor.

2. SDK—MED—SDKSPRRK

Om Du anvant kommandot SUK—MED—SDKSPRRK for att soka tidigare
kommer bara sokviiikoret att visas p5 terminaien. Du kan lagga
til] nya viiikor. Du maste specificera nur viiikoret skaii
koppias tiii fOregéende, 55 det nya viiikoret maste starta med
.OCH. eiier .ELLER‘ funktion.
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Tiii exempei: Om sista sokningen gjordes med sdksprak och det sokta
ordet var ”Norsk Data”, visas foijande nan FDRSATT—SDKNING skrivs:

(Norsk Data)

Dm Du viii utoka sokningen tiii att innehéiia dokument innehaiiande
forkortningen ”ND” skriv d5

.ELLER.ND

pa kommandoraden.

Nu soker programmet efter aiia dokument som innehaiier endera ”Norsk
DATA“ eiier ”ND”.

8.3 Snabbare sokning

Nya versionen av NDTIS—IR forbrukar mindre tid vid sokning av ett
trunkerat ord, sasom ”Nor" i foijande exempei:

IR:§DK—DDKU«1
(...:....1....:....2....:.i..3....:....4....:...AS....:....6..

En andring fran 15 minuter tiii 8 sekunder an typisk for en tung
sokning (1 500 dokument) pé en ND—54D dator som inte an specieiit
anstrangd. Tiden kommer att vara langre pa ett system med manga
anvandare eiier med iangsammare centraienhet, men den reiativa
forbattringen an den samma.

Du far denna forbattring nar Du gor en sokning som inte invoiverar
ordens position i faiten. Men en sokning sé som visas i foijande
exempei tar samma tid som tidigare.

IR:SUK—DOKU.J
(...:....1....:....2....:....3....:....4....:....5....:....6..
A: No* Da*+J

Sbkning av "No... fOIjt av ”Da...” invoiverar ordsekvensen. Detta gbr
att sokningen gar iangsammare.

Det ar battre att gora en sokning med .DCH. om Du kan.
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8.4 Sbkning inom grénser

Detta ar en helt ny funktion 1 NOTIS—IR version F. Den 1ater Dig soka
pa alla dokument som innehaller 0rd eller faltvarden som fa11er inom
ett specie11t omréde e11er interva11, sa som en serie data, anta1
eller namn. Omrédessokningen gar igenom a11a dokument med ett sokvarde
storre e11er 1ika med den nedre gransen och mindre an eller lika med
den 6vre gransen.

T111 exempe], f6r att hitta a11a dokument i databasen med ett
4—siffrigt datum under en period frén juli 1984 t111 mars 1985,
skriv in svaren som finns i rutan nedan

IRISUK'DOKU+J
..:....l....:....2....:....3....:....4....:....5....:....6....:.
Datum: 8407+J

Skriv nu ko1on—tecknet (:). ”8407” forsvinner:

IRzSUK—DOKU
(...:....1....:....2....:..,.3....:....4..‘.:....5....:....6....:
A: ‘

Skriv in den ovre gransen som "8503”. Ko1onet forsvinner:

IRZSUK-DOKU
(...:....l....:
A: 8503+J

Tryck p5 CTRL + W—tangenten eller UTFDR—tangenten.

Om Du anvander soksprék kan du skriva

"DATUM”8407:"DATUM"8SO3

e11er

"DATUM"8407.MELLAN."DATUM"8SD3
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OBS! Om datumet 5r ett 6—siffrigt féIt, finns det tvé sétt att soka
inom grénsen som givits i tidigare exempeI.

1. Du kan specificera en nedre gréns 840701 och en ovre gréns 850331.

2. Du kan specificera en nedre gréns 8407 och en ovre gréns 8504.
Programmet toIkar 850331 som storre an 8503, men mindre én 8504.

0m Du skaII soka ett dokument med datum under perioden 15 qi 1984,
tiII 18 mars 1985 ger Du den Iégre grénsen som 840715 och den ovre som
850318.

IntervaIIsokningen ér Iika snabb som att soka deI av ord. Sdkning med
operatorerna "mindhe an“ eIIer ”storre én” er Iéngsammare.

8.5 Sfikning av ifyIIt féIt

Du kan anvénda kommandot * for att soka aIIa dokument som har
négonting i ett givet nyckeIféIt. T111 exempeI:

”TiteI":

ger Dig aIIa dokument som har féItet tite] IfyIIt.

8.6 Anvéndning av synonymsékning

Det 5r nu moigt att soka p5 synonymer tiII 0rd. 0m Du VIII anvénda
funktionen sé maste Du skapa en f1] som InnehéIIer en synonymIista.
FiIen méste heta IR—SYNONYM DATA, och méste finns under samma
anvéndare som databasen, eIIer under anvéndare SYSTEM.

Du startar synonymsokningen genom att pIacera ett procenttecken (Z,
eIIer ASCII 45B) 1 borjan av varje 0rd dér funktionen skaII anvéndas.
Sbktiden for synonymsokningen okar med storIeken p5 fiIen. (Men
storIeken p5 fiIen paverkar inte hastigheten p5 vanIig sokning.)

Listan fungerar 1 en riktning: BIL kan definiehas sé som synonym tiII
FORDDN, utan att definiera FORDON som synonym tiII BIL.
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8.7 Att skapa en synonymfiI

Det finns regIer nah man skapar en synonymfiI:

o Du kan ha en eIIer er rader av synonymer for varje 0rd.

0 Varje rad maste starta med ordet Du VII) skapa synonymer tiII, fot
av koIon (2, eIIer ASCII 728), och sedan synonymerha separerade av
komma.

a Varje rad maste sIuta med +—tecknet (ASCII 538) om det finns er
synonymer for samma 0rd pa nasta rad, och med ;—tecknet (ASCII 738)
om det ah sista haden for ordet.

9 Inom varje synonym, ah aIIa tecken unika, inkIusive meIIansIag och
bindestreck. TiII exempeI, programmet ser "vatten—farg“ och ”vatten
farg” som oIika.

o Sista raden i fiIen maste innehéIIa semikoIontecknet (;).

a Raderna maste vara i aIfabetiskt ordning enIigt forsta ordet i varje
had (Du kan anvanda NOTIS—WP fer att gdra detta.)

a AIIa 0rd maste vara 1 STORA BOKSTAVER.

ExempeI:

BIL:LASTBILAR,MOTORFORDON;
BANKlVESTERINGSBANK;
DATOR DATA BANK, DATABANK, DATA—BANK, HRRDVARA,PROGRAMARA;
HISS:ELEVATOR,ELEVATORS;
HANDEL2HANDLA,IMPORT,EXPORT;
MASKINER2UTRUSTNING,MASKINER,VERKTYG;
TRAD:ASP,GRAN,TALL,BJURK;
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Regler for synonymsokning

l. Du kan gora en synonymsokning genom att anvénda formUWér eller
sokning med soksprék.

For att gora en synonymsokning och anvénda ett formulér, skriv in
%—tecknet och ordet. Det ska11 inte vara négot me11ans1ag
me11an % och ordet. Béde %—tecknet och ordet Visas 1 fé1tet.

Exempe]:

Amne : ZBANK

Fer att gora en synonymsokning nér Du anvénder sdksprék, skriv %—
tecknet omedelbart fore sokorder i stréngen. Om sdkningen ér i
nyckeTfEWt, p1acera %—tecknet me11an nycke1namn och sokordet.

Exempe]:

”émne”%BANK

Synonymsbkning arbetar p5 basen av en .ELLER.—operator. Nér
sokhingeh startar, éndras synonym1istan t111 en Wista p5 sokord
och dess synonymer a11a sammahkopp1ade med .ELLER. Detta betyder
att rege1n for synonymsokning ér like som sokning med operatorn
.ELLER.

Det 5r ti11 exempe] omoj11gt att anvénda re1ationsoperatorn
“storre an ” (>) i synonymsbkningen. I foljahde fall, om synonymer
t11] bank har definierats, kommer IR att ignorera ett sokvi11kor
som det nedan:

"émne”>%BANK

Men om inga synonymer har skapats for ”BANK", kommer sokningen att
fortsétta som vanligt.

Det ér inte mojligt att gora en synonymsokning p3 trunkerade 0rd.
Til] exempe1:

ZBANK*

Inget fe1medde1ande visas dock. Isté11et ignorerar IR
%—tecknet och gor en normal sokning p5 ord som borjar med ”BANK”.

Det ér inte moj1igt att gora en synonymsokning p3 0rd med mer an
40 tecken. Rterigen kommer %—tecknet bara att ignoreras.
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8.8 Visa synonymer

Dm Du viii se synonymer som definierats for ett 0rd, fiytta markoren
tiii hemma—iéget och tryck p5 %~tecknet. Skriv in ordet. NDTIS—IR
visar d5 synonymiistan.

8.9 Annu11ering av sokning och rapportgenerering

Du kan trycka pé RTER—tangenten pé terminaien for att avbryta négot av
foijande kommandon:

SDK
SDK—DOKUMENT
SDK—MED~SDKSPRflK
SKRIV—DAGENS—DOKUMENT
SKRIV—ALLA—DOKUMENT
SKRIV—FUNNA—DOKUMENT
STRYK—DAGENS—DDKUMENT
STRYK—ALLA~DOKUMENT
STRYK—FUNNA—DDKUMENT
VISA—DOKUMENT0

0
0

0
0

0
0

0
3

.

8.10 Sfikning och uppdatering med utokad teckenuppséttning

Accenter och nationeiia varianter p5 bokstdver finns i en tabeii. Nér
Du gdr en sokning, éndras de tiii normaia tecken. Tiii exempei, é biir
E och é biir A, 3% Du behover inte komma ihég viiken accent hor tiii
viiken bokstav i ett frémmande ord som til] exempei ”téte~a~téte“.

Om fiera oiika sprékversioner av NDTIS—IR har instaiierats pé Din
dator, méste Du véija sprék som tecknen i kataiogen skaii oveséttas
tiii.

Du gor detta genom att kopiera fiien IR—SEARCH—XX~F:DATA, dér XX stér
for sprék. Til] exempei, den svenska fiien heter IR—SEARCH—SW~F:DATA.
Denna fii finns p5 instaiiationsdisketterna, och innehéiier
overséttningstabeiierna. Den bow ligga pé anvéndare SYSTEM. Den er i
binért format.

Om Du viii anvénda béde engeisk och svensk version av NDTIS—IR $3
rekommenderar vi den svenska tabeiien.

Du kan ocksé ha oveséttningstabeiier for oiika sprék i oiika
databaser. For att gdra detta, méste du ha en tabeiifii for respektive
sprék under den SINTRAN—anvéndare dér textdatabasen finns. Det bor
fortfarande finnas en tabeiifii for anvéndare SYSTEM, 5% att inga
probiem uppstér om négon skapar en ny databas och giommer att
inkiudera tabeiifiien for den.
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Det 5r viktigt att bestémma sprék fbr bverséttningstabellen medan
databasen ér tom. Om ett annat sprék véljs senare, méste katalogen
strykas och byg§§§ Upp igen frén bdrjan — annars kan fe] uppsté vid
sdkrutinen.
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9 UPPNA~DATABAS

9.1 Béttre skydd mot oénskade andringar

Kommandot UPPNA—DATABAS ger Dig mbjlighet att komma 5t en annan
databas. Du kan anvénda kommandot fdr att gé til] en databas som
1agrats under en annan anvéndare. Systemet byter ti11 nya formulér—och
textdatabaser och initierar sbknings, sorterings och
synonymtabe11erna.

Du kan nu skydda formu1érsdatabasen, text—databasen e11er béda mot
oénskade éndringar genom att ge anvéndare enbart lésréttigheter til]
fiTerna 1 databasen.
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10 SORTERING

Tidigare system f‘dr att definiera sorterings—vérden 1' IR—SORTSEO:DATA
har tagits bort. Sortering specificeras nu 1‘ IR—SORT—XX—FzDATA, som Lair
en tabeH baserad p5 samma format som sb‘ksystemet. Du kan v'eflja att ha
sorteringsvérden frén ett annat sprék om Du bnskar.
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11 AUTOMATISKA VARDEN I NYCKELFALT

I F—vers11onen av NDTIS—IR ar det m6j11gt att f5 varden 1n1agda
automat1skt 1 nyckelfa1t. Far narvarande kan fdljande varden 1aggas
1n:

pnummer
Datum
T1d
Konstanter e11er textstrangar
Anvandarnamn0

0
.
0

.

vardena kan 1aggas t111 under en e11er f1era av dessa kommandon:

o REGISTRERA—DOKUMENT
o ANDRA~DOKUMENT
o ANDRA-KOPIA—AV—DOKUMENT

Du kan fr1tt valja nar vardet skall 1aggas t111, endera nar dokumentet
v1sas p5 termina1en e11er nar det Tagras 1 databasen.

Det ar m6j11gt att def1n1era automat1ska varden fdr databaser som
redan f1nns. Om Du 1nte V111 anvanda funkt1onen, behéver Du 1nte andra
négot 1 databasen fbr att anvanda F—vers1onen.

11.1 Andringar 1 formu1ardatabasen

Informat1onen om automat1ska varden 1agras 1 en ny f1], ka11ad IR—
FIELD DATA. F11en skapas automat1skt nar en ny formu1ardatabas skapas.

Om Du redan har en formuWardatabas och V111 anvanda automat1ska varden
1 den, kan Du skapa f1len IR—FIELD DATA en11gt fb1jande:

o Kontr011era fbrst att det f1nns t111rack11gt med kont1nuer11gt
fr1tt omrade. Du kan berakna utrymmet Du behbver med fb1jande
forme1:

Anta] s1dor = 0,5 * max1mala antalet formular

o Starta programmet IR—SERVICE frén samma anvandare dar
formu1ardatabasen f1nns 1agrad. Skr1v 1n kommandot FORM, och va1j
funkt1on E. Du kan svara p5 fragorna angéende anvandare genom att
trycka pa vagnretur (+1)

0 Du skall nu svara pa fragan om antalet formular. Om Du svarar D,
skapar systemet f11en IR—FIELD DATA. F11en b11r t111rack11gt stor
fbr databasen.
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0 0m formuiardatabasen redan har en IR—FIELD:DATA—fii eiier om Du har
anvant en gammai version av serviceprogrammet, far Du foijande
meddeiande:

Dti11§tet hummer

och fragan om antaiet formuiar upprepas. For att komma ur denna
loop, svara 1. Systemet skapan nu en ”dummy" formuiarsdatabas.

Nah detta an gjort, kommer systemet tiiibaka och taiar om for Dig
att antaiet formuiar som givits an mindre an antaiet formuiar som
redan finns.

Nu kan Du svara N nah systemet frégar Dig om Du viii fortsatta.
Detta tar Dig ut ur sekvensen utan att skada befintiig databas.

11.2 Definiera automatiska vfirden for fait i ett formuiér

Du kan skapa automatiska vérden for fait i ett formu1ar efter att Du
givit ett av foijande kommandon DEFINIERA—FORMULAR eiier ANDRA—
FDRMULAR, p5 foijande satt:

Starta NOTIS—IR.

Piacera markoren i faitet, g5 tii) hemmaiaget och ge kommandot

AUTO—FALT‘J

Foijande information méste ges:

1. Funktion : Specificera viiket innehéii faitet skaii ha. Mojiiga
svar:

LDPNUMMER: Numret hojs med ett varje gang den
iéggs tiii ett dokument. Iniedande
noiior iaggs tiii $5 att heia faitet
fyiis.

DATUM: Om faltet har piats for 6 eWier 7
siffror 55 iaggs datum tiii i
formuiaret eniigt éémmdd (t ex
851225). Om faitet har 8 eiier fier
positioner, ar formen éééémmdd (t ex
19851225). Om faitet 5r mindre an 6
positioner 55 avkortas datumet.

fiR: Har faitet farre an 4 positioner,
iaggs aret in som 55 (t ex 85). Annars
sé ges det som 5555 (t ex 1985).
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MRNAD:

DAG:

TID:

KONSTANT:

RAKNARE:

ANVANDARNAMN:

RADER:

STRYK:

2. Med REGISTRERA—DOKUMENT
(JA/NEJ)

3. Med ANDRA—DOKUMENT
(JA/NEJ)

4. Med ANDRA—KOPIA—AV—DOKUMENT
(JA/NEJ)

5. Utfdrs Vid (HAMTA/LAGRA)

Norsk Data

69

Ménad i formatet mm, t ex 12.

Dag i formatet dd, t ex 25.

Tid har formatet hhmmss. Om fé1tet har
plats fbr bara 2 siffror, visas bara
timmar. Med 4 siffror kan Du se timmar
och minuter. Med 6 siffror fér du
timmar, minuter och sekunder.

Du anvénder detta fer att 1égga t111
konstant vérde e11er textstréngar.

Om feltet 1nneh§11er ett ta], réknas
detta upp med ett. Ett tomt felt ér
n01].

Namnet pé den USER ENVIRONMENT—
anvéndare som arbetar med dokumentet
kommer att 1éggas in. Maxima] stor1ek
p5 fé1tet ér 3O positioner.

Detta 5r en specie1] funktion som bara
kan anvéndas p5 textfé1t, fer att hdja
maximalt anta] rader fé1tet kan
inneh§11a.

Du anvénder detta fer att stryka
automatiska vérden frén ett fé1t.

Om Du v11] att vérdet skal] 1éggas
til] med detta kommando svarar Du DA
eller g, annars Egg e11er flu

Om Du v11] att vérdet ska11 1éggas
t111 med detta kommando svarar Du DA
e11er O annars NED e11er fl;

Om Du v11] att vérdet ska11 1aggas
t1}? med detta kommando svarar Du g5
eller g annars MED e11er fl.

Om vérdet ska11 1éggas t111 nér
dokumentet visas p5 terminalen svara
HAMTA. Om Du V111 att vérdet skall
Taggas ti11 nér dokumentet 1agras
svara LAGRA.
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6. VARDE Denna fréga visas bara fbr 1bpnummer,
konstant och rader—funktionen. Den har
fb1jande betyde1se:

LDPNUMMER:
Numret p5 fbrsta dokument som ska11 ha
vardet tillagt.

KONSTANT:
Konstant varde e11er textstrang som
ska11 laggas ti11.

RADER:
Maxima1a anta1et rader fbr detta
textfa1t.

Om Du trycker p5 vagnretur (+J) som svar p5 négon av dessa frégor,
visar IR befintligt varde om fa1tet redan har definierats som
automatiskt falt.

11.3 Notering ffir anvandning av automatiska falt

Det an battre att inte definiera systemet $5 att pnummer laggs t111
nar dokument visas p5 termina1en, fbr numret fbrsvinner om dokumentet
inte 1agras. Detta hander nar Du s1utar 1agga ti11 dokument, eftersom
REGISTRERA—DOKUMENT— kommandot automatiskt visar ett nytt formUWar nar
ett dokumentet har 1agrats.

11.4 Fe1medde1anden under definition av automatiska vérden

Det finns inget fa1t har (25)

o Markdren maste vara inom ett fa1t nar kommandot AUTO—FALT
anvands.
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Oti11§tet kommando (6)

o Du har fdrsdkt definiera annat an ”rader" fdr ett
textféWt.

o Du har fdrsdkt definiera "rader” fdr ett nyckelfaWt.

o Du haw fbrsbkt definiera "rader" fdr ett textfa1t som redan
har en obegransad storlek.

o Du har fdrsbkt anvanda "stryk”~funktion p5 ett falt utan
négot befintligt automatiskt varde.

Okant kommando (—2)

L...

0 IR kanner inte t111 kommandot Du har givit.

Tvetydigt kommando (—3)

a Du har fdrkortat kommandot fér mycket, det ar inte unikt.

OtiYWétet parametervarde (31)

Du har givit ett oti11§tet varde.O

o Startvardet som givits fbr 1dpnumret ar inte ett ta}.

0 Maximalt anta] rader som givits fdr textfaltet ar inte ett
ta1.

o Du kan inte reducera maximalt anta] rader fbr ett textfalt.

Inget mer utrymme fdr fa1t (24)

o Det finns inte mer utrymme fdr automatiska varden pa
ytterligare fa1t i formuiaret.

Oti11§ten utbkning av faWt (27)

a Data fdr auto—faWt som ska11 strykas ar inte riktigt.
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12 LOGGNING

Loggsystemet registrerar alla éndringar i databasen, och behé11er en
kopia av varje ti11agt e1ler éndrat dokument. Det gov det mojligt att
éterskapa databasen om den forstors.

I tidigare versioner visste 1oggsystemet att ett dokument inte kunde
overskrida 200 rader. Du kunde inte skapa nya dokument om det inte
fanns utrymme kvar i logg—filen for att registrera 200 rader.

Nu finns det inte négon gréns p5 dokumentstorlek. Det an dérfor
mojligt att skapa dokument som inte ryms i logg—fiWen. Om Du gov
detta, kan Du lagra dokumentet. Men Du fér medde1andet:

Logg—filen ér fu11 — dokumenten 1agras men inte i 10gg—fi1en

f61jt av

Omojligt att registrera eller stryka innan backup/
checkpunkt (124)

Fran och med nu, ér det inte ti11§tet att éndra négonting 1 databasen.
Om Du forsoker, fér Du meddelandet:

Logg—fiWen an ful] — sista dokumentet saknas i logg~fi1en

och igen

Omojligt att registrera e11er stryka innan backup/
checkpunkt (124)

Systemet kontroTIerar fortfarande om det finns utnymme for 200 radar
1 logg~fi1en nan Du forsoker registrera, stryka eller éndra.
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13 UTSKRIFT AV DOKUMENT

Du kan anvanda foande kommandon for att skriva ut en kopia av ett
eIIer era dokument:

SKRIV—DOKUMENT:
SKRIV—ALLA—DOKUMENT:
SKRIV—DAGENS—DOKUMENT:
SKRIV—FUNNA—DDKUMENT:
KOPIA kommandot och SKRIV—tangenten:
RAPPORT—KOPIA:

NOTIS VERSION:

Utskrift tiII skrivare:

NOTIS—IR kan nu skriva pa oIika skrivare. Skrivarens namn kontroIIeras
mot NOTIS—WP:s definitionsfiI for skrivare (WP—PRINTER828YMB) pa samma
gang som initiaIvarden hamtas fran fiIen.

Om Du VIII anvanda Ws utskriftsdirektiv 1 en IR—rapport, maste Du
forst skriver rapporten tiII en fiI och sedan skriva ut den med
anvandning av WP.

Utskrift tiII III:

Du kan anvanda bade standard 7—b1ts ASCII och l6—bits NOTIS~WP format
nar Du skriver tiII en fiI.

Om Du VIII anvanda tecken frén specieIIa teckenuppsattningar, sé som
grekiska, grafiska eIIer matematiska tecken, maste Du anvanda 16—bits
formatet. IR har detta format InitiaIt, nar Du startar. For att andra
formatet, tryck pa FUNK och sedan bokstaven O.

AktueIIt format visas som den forsta symboIen pa statusraden. Foande
symboIer anvands:

7: Standard 7—bit ASCII fiI kommer att skapas.
16: NOTIS—WP 16—bit fiI kommer att skapas.

OBS! Om Du skapar eh ny fiI, méste Du ge namnet Inom citationstecken
tiII exempeI ”MIN—NYA—FILzTEXT”.

Nar utskrift sker tiII en fysisk enhet eIIer tiII ett "spooIIng
device” anvands ”Printer manager”.

NORTEXT VERSION:

Nar Du skriver tIII en fiI, skapas en NORTEXT 8—bits fiI som borjar
med <ID,>. Denna fiI innehaIIer aIIa tecken. Det kan sIosas med papper
om den skrivs tiII en skrivare.

NORTEXT—versionen av IR kan nu handha en deI av NORTEXT s
teckenuppsattning nar Du skriver tIII PhiIips GP 300.
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14 ANDRINGAR I SERVICEMODULEN

14.1 Visa kataioginneh511

LIST kommandon i IR—SERVICE fragar efter

- Database name (databasnamn)
0 Output fiie (utfii)
0 Lower 1imit to number of references
0 Do you want common words 1isted ? (Y/N)

Standardvardet for databasens namn ar SDB, och for ”output file”
(utfii), ”egen termina1“.

Programmet registrerar varje ord i databasen som forekommer oftare an
antaiet ganger Du har specificerat som lagre grans. Dessa ord, med
antaiet forekomster, kommer att skrivas tiii en “output file“ (utfii).

Om du svarar med négonting annat an med N eller n 05 fragan kommer
a11a ”common” (vaniiga) ord att visas med 0 forekomster och ett C fore
ordet.

Vid siutet av iistfilen skriver programmet ut information om kataiog
fiien.

Exempe]:

Occ: Word:

0 c 0——0
112 OlOOSVERIGE
102 0102FH
0 0 EN
177 v10
111 FOR
108 FRRN
226 I
184 ETT g125 DENNA !
109 TILL

Number of words with more than 100 occurrences: 11
Number of words: 2898
Number of common words: 2
Number of word occurrences: 13387
Number of pages in dictionary fi1e: 6O

Forsta ordet, O——O, ar NOTIS—Is dokumentétskiijare och skali aiitid
presenteras i ordiistan.
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De tvé fdijande orden har ett fyrsiffrigt prefix som visar att de hbr
til] ett nyckeiord.

Ordet EN ér ett "common" 0rd, och de sista orden ér vaniiga 0rd som
fbrekommer i textféiten.

14.2 Automatiska varden i SPADOK

Om Du en géng specificerat ett namn pé ett formuiér som skaii anvéndas
kommer SPADDK kommandot i IR—SERVICE att fréga:

Do you want autovaiues on ? (Defauit = Yes)

Um Du svarar Y eiier bara trycker p5 ‘Jvtangenten kommer automatiska
vérden att piaceras i faiten p5 samma sétt som nér Du registrerar ett
nytt dokument med IR—kommandot REGISTRERA—DOKUMENT.

Om Du svarar ”no“, ignoreras aiia automatiska vérden.

14.3 Utfikad information vid uppdatering

Nér IR frégar: DO YOU WANT PROGRESS DISPLAYS /Y/N) ?, kan Du svara med
3 fdr att f5 programmet att visa de oiika informationsintervaiien.
Detta ér anvéndbart vid uppdatering eiier reorganisering av stora
databaser.

Meddeiandena:

0 End of sentence inserted at xxx
0 Extended page required for word YYYYYY

har strukits frén uppdateringsfunktionen.
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15 NYA SYSTEMKRAV

a ND—SDO monitor ND—210333, version F02 e11er senare, krévs for
att kommandot LAS—DOKUMENT ska11 fungera.

o UE—ERMSG—XX-BzERR, dér XX ér sprékkoden, méste finnas p5 anvéndare
SYSTEM.

0 UE—B méste finnas for att funktionen UE—User ska11 fungera.
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16 LISTA UVER MEDDELANDEN

Tvetydigt kommando, sidan 71
Fé1tet 5r fu77t, det finns inte utrymme fdr f1era rader,

sidorna 23 och 36
Funktionen avbruten frén termina] sidan 43
Otillétet kommando sidan 71
Oti11éten utékning av fé1t sidan 71
Oti17étet hummer, sidan 68
Ot111étet parametervérde, sidan 71
Om6j119t att registrera e11er stryka innan backup/checkpunkt
sidan 75
Logg—fi1en ér fu11 — dokumenten Iagras men inte 1 1ogg—fi1en

sidan 75
Logg—filen ér fu11 — sista dokumentet saknas 1 1ogg—fi1en

sidan 75
Inget mer utrymme fdr fé1t, sidan 71
Tryck p5 éter om du bnskar skriva/redigera text, sidan 35
Textstréngen finns inte, sidan 44
Dokumentet har inte 7agrats — Unskar Du 1agra det (J/N)?

sidan 22
Det finns inget félt hér, sidan 7O
Det finns inte utrymme fdr angiven text i positionen,

sidorna 34 och 35
Oként kommando, sidan 71
— VANTA — dokumentet hémtas, sidan 43
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N Y C K E L 0 R D

Nyckelord Sida

Anu11era
sdkn1ng . 43

ASCII format . . . 79
AUTO— FALT kommando . 9, 68
auto— faTt . . . 69
Automat1ska fa1t 1 formu1ar . . 68
AVSN— tangenten . 28

B1t format
for utdatat . . 79

CTRL + G—tangenten 14
CTRL + Q—tangenten . 15
CTRL + V kommando . 13
CTRL + W~tangenten . . . 14
CTRL D + CTRL D—tangenten ‘ . 21

datum . . 68

F1—tangenten . 21
F2—tangenten . 20
FS—tangenten . 21
F6— tangenten . 21, 35
F7— tangenten 14, 44
Fe1medde1anden

automat1ska varden . 70
1oggn1ng . 75
v1d red1ger1ng . 35

F11
format for utdata . . . 79
IR—SEARCH—XX—F DATA . . 55
IR—SDRTSEQ DATA 1 . . 63
IR SDRT— XX— F: DATA . . 63
namnge ny f11 . . 79
NOTIS— WP def1n1t1on for skr1vare . 79
tabe11f11 . 55

F11e
1og . . . . . 75

FLYTTA TILL— RAD . . 15
FLYTT tangenten . . 33
FORTSATT~SUKNING

med SDK—DOKUMENT . . 49
med SDK MED— SUKSPRAK . 49

FUNK + @ tangenten . . . 16
FUNK + CTRL + P + X tangenten . . 21
FUNK + O . . . . 16
FUREGRENDE— DOKUMENT . . 14
Fa1t

markn1ng . 28

Graf1ska tecken . 18
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Nyckelord Sida

Grafiskt—lége . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 17
Grekiska tecken . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 18

HEMMA—tangenten . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 14

IR—FIELD DATA . . . . . . . . . . . .. . 1 . . . . . 67
IR—SYNONYM:DATA . . . . . . . . . 4 . . .. . . . . . 52

JUST—tangenten . . . . . . . 1 . . . .. . . . A . . 35

KOPI~tangenten . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 33

LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 83
Logg—fi1 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 75
Loggsystem . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 75
LAS—DOKUMENT

ny snabbare . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 39
LAS—TEXT . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 39 ‘‘‘‘‘‘‘
pnummer . . . . . . . . 1 . . . . . . . .. . . . . 68

Matematiska tecken . . . . . . . . . . . .. . . . . 18, 19
Maxima]

ord1éngd fbr synonymsdkning . . . . . . . . . . . 54
Maxima] stor1ek

dokument . . . . . . . . . . . . . .. V . . . . 3
formulér . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 9

MELLANSLAGS—tangenten . , . . . . . . . .. . . . . . 16
MEN~tangenten . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 28
MARK—tangenten . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 28
Mérkning

av 0rd . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 27
av rad . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 27
fdrsvinner . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 22
ski11nader mot NOTIS*WP . . . . . .. . . . . . . 27

Mérkt text
kopiering . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 33

NORTEXT
8—bit . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . , 19

NORTEXT version
fi] utdata . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 79

NYTT—STYCKE—tangenten
i hemma1ége . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 14

NASTA—DOKUMENT kommandot . . . . . . . . . . . . . . 14

Push—key—tangenter . . . . . . . 1 . . .. . . . . . 21

RADER—funktion . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 69
Rapportfélt

storlek . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 9

SKLFT + Fl—tangenten . . . . . . . . . . .. . . . . 16, 35
SKIFT + FZ—tangenten . . . . . . . . . .. . . . . . 16
SKIFT + F3—tangenten . . . . . . . . . . .. . . . . 16
SKIFT + F5~tangenten . . . . . . . . .. . . . . . . 21
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Nyckelord Sida

SKIFT + F6—tangenten 1 21, 35
SKIFT + FLYTT . . 34
SKIFT + KOPI . 33
SKIFT + MARK . . . . . . 34
SKIFT + MARK—tangenten . 27, 29
SKIFT + RTER—tangenten . 15
SKRIV-tangent/kommandot . . 14
SLUT—tangent/kommandot . 14
Sortering

behandling av specia1tecken . . 3
SPADOK . 84

nya format . 39
Sprék

Oversattningstabe11 . 55
Sprék NOTIS—IR version F . 3
Statusrad . l3
Stryka

markt text . 33
SUPERSKIFT

tabe11 p5 SUPERSKIFT . 17
Synonym

sdkning . . 52
Synonym1ista . . 52
SUK—kommandot . . 43
Sdkning

accenter . . . . . . . . . 55
behandling av specia] tecken . 3
i dagens dokument . . 45
inom grans . 51
nya funktioner . 4

Tabe11fi1
fdr anvandare SYSTEM . 55

Terminaltyp
andra . 16

Textfa1t
stor1ek . 9

Trunkerade 0rd
inte méj1igt i synonymsdkning . . 54
sékning . . 50

UTFUR—kommandot . . . 14
Utskriftsdirektiv . . 79
Utskriftskommandon . 79

Visa
befint1iga automatiska varden . , 70

WP—PRINTERS:SYMB . 79

fiterlagring
aktue11 rad . . 22

RTER—tangenten . . . . . . . 14
kommandon som kan annu11eras . 55
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SEND US YOUR COMMENTS!!!************** **************

Are you frustrated because of unclear information in
this manual? Do you have trouble finding things?
Why don't you join the Reader’s Club and send us a
note? You will receive a membership card — and
an answer to your comments.

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!

************ HELP YOURSELF BY HELPING US!! *********%**

Manual name: Nya Funktioner iNOTIS~|R F Manual number: ND»—63.043.1 SW

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

Do you have suggestions for improving this manual ?

Your name: L“, “w" , ,,Date s__ , , “MA,"V

Company: ,*Position'

Address: , 7 J _.

What are you using this manual for?

NOTE!
This form is primarily for
documentation errors. Software and
system errors should be reported on
Customer System Reports.

Send to:
Norsk Data A.S
Documentation Department
PO. Box 25, Bogerud
0621 Oslo 6, Norway

'>
Norsk Data’s answer will be found
on reverse side



Answer from Norsk Data

Answered by Date

Norsk Data A.S
Documentation Department
PO. Box 25, Bogerud
0621 Os|06, Norway
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